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تصور مقرتح لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضبء هيئة التدريس 
 ببجلبمعبت املصرية يف التدريس والتعلم 

 على ضوء بعض اخلربات املعبصرة
 ممخص الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى كضع تصكر مقترح لتطكير مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
االستفادة مف خبرات مركز  التدريس بالجامعات المصرية في التدريس كالتعمـ عمى ضكء

ديريؾ بكؾ لمتدريس كالتعمـ بكمية اآلداب كالعمـك بجامعة ىارفارد، كمركز التدريس كالتعمـ 
كالتكنكلكجيا بجامعة ككلكمبيا البريطانية بكنداػ؛ كمركز تحسيف/ رفع كفاءة التدريس كالتعمـ 

أىداؼ الدراسة بجامعة ىكنج ككنج، كاستخدمت الدراسة المنيج المقارف، كلتحقيؽ 
كاإلجابة عف أسئمتيا تـ تحميؿ األطر النظرية كالفكرية لمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
التدريس بالجامعات في التدريس كالتعمـ في األدبيات التربكية المعاصرة، كتحميؿ مراكز 
التدريس كالتعمـ في الجامعات المقارنة كمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 

دارة المركز، كالبرامج بالج امعات المصرية مف حيث: النشأة كالتطكر، كالرؤية كالرسالة، كا 
كالخدمات، كمصادر المركز، كتحميؿ مقارف ليذه المراكز، كاستنادا عمى ما سبؽ تـ 
التكصؿ إلى تصكر مقترح لتطكير مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات 

ـ في ضكء االستفادة مف ىذه الخبرات السابقة مف خبلؿ عدة المصرية في التدريس كالتعم
محاكر شممت: أىداؼ كمنطمقات كمحاكر كمبلمح التصكر المقترح لمركز التدريس كالتعمـ 
)الرؤية كالرسالة كاألىداؼ، كاإلدارة، كالبرامج كالخدمات، كالمصادر، كالتمكيؿ(، كآليات 

ات التي قد تقؼ عائقان أماـ تنفيذ التصكر التحديات كالتيديد، ك التصكر المقترح تنفيذ
 كآليات التغمب عمييا. المقترح

A suggested framework for developing teaching staff 
abilities development centers at the Egyptian universities 

in teaching and learning on the light of some 
contemporary international experiences 

Abstract 
The study aimed at designing a suggested framework for 

developing teaching staff abilities development centers at the 
Egyptian universities in teaching and learning on the light of 
utilizing the experiences of Derek Bok center for teaching and 
learning in Faculty of Sciences and Arts at Harvard University, 
UBC Centre for Teaching, Learning and Technology at The 
University of British Columbia in Canada, and HKU Center for 
the Enhancement of Teaching and Learning at Hong Kong 
University. The study utilized the comparative approach, to 
achieve its objectives and answering its questions, the theoretical 
and thinking frames for the teaching staff abilities development 
centers at the universities were analyzed in terms of teaching and 
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learning in the contemporary literature. An Analysis for the 
teaching and learning centers at Harvard university, British 
Columbia, Hong Kong and the Egyptian Universities Faculty 
development centers in terms of: origin and development, visions 
and missions, programs and services, funding resources, and 
comparison between them as well. Based on that analysis, a 
framework for developing teaching staff abilities development 
centers at the Egyptian universities in teaching and learning was 
designed based on these experiences. This is in the light of sections 
that included: aims, goals, sections, features of the suggested 
framework for teaching and learning (vision, mission, aims, 
management, programs, services, resources and funding), ways of 
executing the suggested framework, challenges, threats and means 
of overcoming them.  

  مقدمة:
إذا كانت الجامعات تمثؿ قاطرة التنمية كبيت الخبرة كمركز االبتكار المساىـ بصكرة 
فاعمة في تنمية مختمؼ قطاعات المجتمع، فإف عضك ىيئة التدريس يمثؿ الدعامة 

تكارات، كبقدر ما يمتمؾ مف جدارات تحدد قدرة الرئيسة المحركة ليذه القاطرة كالخبرة كاالب
الجامعة عمى أداء دكرىا القيادم في شتى قطاعات المجتمع لتحقيؽ االزدىار كالرفاىية 

( إلى أف الجامعة منظكمة 223، 5132كالمنافسة، كليذا يشير عمي السيد الشخيبي )
العمكد الفقرم  متكاممة مف العناصر المتفاعمة أىميا عضك ىيئة التدريس باعتباره

لمنظكمتيا التعميمية كالبحثية كالخدمية، كقائد حركة تطكرىا لمكاكبة التحكالت الحالية 
كالمستقبمية، ككـ مف جامعة ارتفعت مكانتيا ارتباطان بأسماء أعضاء ىيئة تدريس بيا 

 أسيمكا عمميان كفكريان في بناء الحضارة اإلنسانية عبر التاريخ.
إنو عمى الرغـ مف تعدد كظائؼ أعضاء ىيئة التدريس كعمى الجانب اآلخر، ف

بالجامعة نتيجة ما طرأ عمى الجامعة مف تغيرات جذرية في مفيكميا ككظائفيا، إال أنو ما 
يزاؿ التدريس الكظيفة األبرز ليـ، حيث يمثمكف مف خبلليا القاطرة العقمية كالعممية 

(، 51، 5131)منى سميماف الذيباني،  كالثقافية كالتقدمية كاإلبداعية القكية في المجتمع
فضبلن عف أىمية ىذا األداء في تحقيؽ بعض أىداؼ الجامعة المتمثمة في إعداد كبناء 
مخرجات ذات كفاءة عالية تمبي حاجات المجتمع كمتطمباتو الشاممة، كليذا يعد الكظيفة 

ات كاىتمامات األساسية لجميع مؤسسات التعميـ العالي التي تشغؿ قدران كبيران مف أكق
 (. 44، 5133أعضاء ىيئة التدريس كفكرىـ )سيير حسف دفع اهلل، 

كاعتمدت التنمية المينية بكجو عاـ في البداية عمى أف عضك ىيئة التدريس 
يستطيع بمكانتو العممية االعتماد عمى نفسو في تطكير جكانبو المينية كاألكاديمية، 

دارة الصؼ الجامعي، إال أف  كمبلحقة التطكرات في استراتيجيات كأساليب التدريس كا 
االعتماد عمى ىذا المنطؽ لف يؤدم إلى نتائج إيجابية، كذلؾ في ضكء ما تكصمت إليو 

( مف أف التغيرات التي تحدث 211، 5115عائشة أحمد فخرك كفاطمة محمد المطاكعة )
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ر بدافعية مف في كظائؼ الجامعة كاستراتيجيات تدريسيا أكدت أنيـ ال يمكف ليـ االستمرا
 غير تنمية مستمرة لمياراتيـ كمعارفيـ كقدراتيـ التدريسية.

كبناء عميو، أصبح تطكير التدريس ضركرة ممحة في الجامعات، كىذا التطكير 
يجب أف يككف ديناميكيان كمستمران ليكائـ العالـ المتغير كيكاكب المتغيرات العممية 

األخبلقية كالركحانية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية، كيحافظ عمى القكة الفكرية ك 
لممجتمع، كخاصة في ظؿ التنافس الشديد بيف مؤسسات التعميـ العالي في عصر العكلمة، 
الذم يشيد ثكرة معرفية كتكنكلكجية ىائمة، كتنكعان بالتبعية في أساليب التدريس كالتعمـ 

(، لذا كاف لزامان 34، 5114فع، الحديثة )محمكد عطا مسيؿ، كعبد المنعـ عبد المنعـ نا
عمى الجامعات تييئة كؿ الظركؼ لتحسيف جكدة األداء التدريسي مف خبلؿ عمميات 
التقييـ كالتحسيف كالتطكير بشكؿ مستمر بما سينعكس إيجابيان عمى جكدة الجامعة 

(، كليذا أصبحت 353، 5131كمخرجاتيا )أمجد محمكد درادكو، كمعف محمكد العياصرة، 
ية المينية في التدريس كالتعمـ مطمبان حتميان ليناؿ العضك تأىيبلن عمميان عميقان في التنم

تصميـ خبرات  مجاؿ تخصصو كالحقؿ التربكم لتحسيف مياراتو التدريسية كالتقكيمية في
لياـ الطبلب لؤلنشطة اليادفة  كبيئات التعمـ المرنة، كخمؽ الظركؼ المبلئمة لتحفيز كا 

؛ لمياء محمد أحمد، 367، 5133البعض )فاتف محمد عزارم، تربكيان. حيث يشير 
، 5131؛، رضا إبراىيـ المميجي، 5114؛ سبلمة عبد العظيـ حسيف، 331، 5131
( إلى كجكد عبلقة ارتباطية قكية بيف التنمية المينية كاألداء األكاديمي ألعضاء 3355

ز الطبلبي كاإلصبلح ىيئة التدريس كاالرتقاء بجكانبيـ الشخصية كالمينية كاالنجا
 كالتحسيف التعميمي كاكتساب أساليب كطرؽ عمؿ جديدة كمبتكرة.

 إال أنو في المقابؿ، فإف تنمية األداء التدريسي ليس بالعممية السيمة، فقد أصبح
التدريس مجتمعان لمتعمـ كليس مجرد تدريس تقميدم قائـ عمى نقؿ المعمكمات، كما أف في 

تخفيض المكارد المالية كزيادة تكاليؼ التعميـ كتنكع كزيادة  ظؿ ما تكاجيو الجامعات مف
أعداد الطبلب كالعكلمة كالتقدـ في تكنكلكجيا المعمكمات كالمنافسة الشديدة بيف مقدمي 
التعميـ، فإنيا مطالبة برفع كفاءة جكدة التدريس عمى ثبلثة مستكيات مترابطة ىي: عمى 

سـ السياسات كتقديـ الدعـ لممنظمة كأنظمة مستكل المؤسسة بما في ذلؾ مشاريع مثؿ ر 
ضماف الجكدة الداخمية، كعمى مستكل البرنامج ليشمؿ اإلجراءات البلزمة لقياس كتحسيف 
كتصميـ كتقديـ البرامج داخؿ الجامعة، كعمى المستكل الفردم بما في ذلؾ المبادرات التي 

االبتكار كدعـ تساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى تحقيؽ مياميـ كتشجيعيـ عمى 
 ,OECD & IMHE)التحسينات حكؿ تعمـ الطالب كاعتماد التعمـ المرتكز حكؿ الطالب 

عممية تطكير أدكار أعضاء ىيئة التدريس في تدريس كتعمـ كليذا فإف .، (7 ,2012
الطبلب لف تنجح دكف بذؿ جيكد كبيرة لتكفير أعضاء مزكديف بالميارات البلزمة عبر 

ا كدعـ أدكارىـ الجديدة، حيث إف مكاجية احتياجات كتكقعات الطبلب التدريب كالتكنكلكجي
المتنكعة يتطمب تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بشكؿ مستمر لمكاكبة المطالب 

 كاالتجاىات الحالية.
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كيعد المكاف الطبيعي كاألمثؿ لتكفير الدعـ المستمر في الحصكؿ عمى التعمـ البلـز 
 ,Lieberman & Guskin)ز التدريس كالتعمـ بالجامعاتكالميارات كالدعـ ىي مراك

2003, 257, 261; King & Lawler, 2003, 5) التي أصبح التكجو المستمر نحك .
إنشائيا عمى مستكل الجامعة جزءان ال يتجزأ مف الجامعات الكبيرة كالصغيرة عمى حد سكاء 

(Diamond 2005, 25; Schonwetter, Dawson, & Britnell 2009, 241) ،
ظؿ نقص الميزانيات أصبح تطكير أعضاء ىيئة التدريس في ىذه الجامعات  نو فيإحيث 

أمران ضركريان لبقائيـ عمى قيد الحياة في ظؿ المنافسة الشديدة بيف ىذه الجامعات 
(Light, Luna & Drane, 2009, 169; Schonwetter, Dawson, & 

Britnell 2009, 241). 
كز كأكاديميات متخصصة داخؿ ىذه الجامعات لتنمية كحظيت قضية إنشاء مرا

قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ الجامعي باىتماـ العديد مف الجامعات 
 The University ofالعالمية، ففي كندا مثبلن شرعت جامعة ككلكمبيا البريطانية 

British Columbia كمف أعمى ثبلث  كالتي تعد مف بيف أفضؿ الجامعات في العالـ
في كضع خطتيا األكاديمية  ،(Times Higher Education, 2012)جامعات في كندا 

ـ 5131عاـ ( Place and Promiseاالستراتيجية العشرية الجديدة )المكاف كالكعد 
كالتي تؤكد أكلكياتيا عمى تحسيف التدريس كالتعمـ، عبر إنشاء مركز التدريس كالتعمـ 

 UBC Centre for Teaching, Learning and Technologyكالتكنكلكجيا 

(CTLT)  لقيادة عممية التطكير كتحقيؽ خطتيا االستراتيجية، كدفع عمميات التدريس
األكاديمي لمنمك مف خبلؿ تمكيف الكميات مف تأسيس ثقافة عالمية لمتدريس كالتعمـ 
(University of British Columbia, 2010, 3-11; Hubball, Lamberson 

& Kindler, 2012, 97-98) أما في جامعة تكرينتك .University of Toronto 
 Center for Teachingـ مركز دعـ التدريس كاالبتكار 5117فقد أنشأت عاـ 

Support and Innovation  لتقديـ القيادة في التدريس كالتعمـ، كدعـ التدريس
القيادة كالدعـ في جميع المسائؿ ذات كالتدريس المقاد بالتكنكلكجيا التعميمية، كتكفير 

 ,Bolan, Bellamy, Rolheiser, Szurmak & Vine)الصمة بانشغاؿ الطبلب 

فعيدت الجامعات إلى اعتبار التدريس كالتعمـ  Ontarioأما في أكرتانيك . (191 ,2015
يسة، مف أىـ أكلكياتيا، كأف تزكيد الطبلب بخبرات تعمـ عالية الجكدة مف أىـ مياميا الرئ

( منيا مراكز لمتدريس كالتعمـ تدار مف 32( جامعة حككمية يمتمؾ )53كليذا يتكاجد بيا )
قبؿ األكاديمييف كاألعضاء المتخصصيف، لتحقيؽ التطكير التربكم، كتطكير كدعـ 
تكنكلكجيا التعميـ، كدعـ كتقديـ المنح الدراسية لمتدريس كالتعمـ، كدعـ التعمـ المفتكح/ 

 ;Kloet, 2015, 3)، كالتطكير الميني، كتأكيد الجكدة، كغيرىاإلنترنتاالمختمط/ عبر 
Chiaramonte, 2012; Higher Education Quality Council of 

Ontario, 2012, 3-4). 
أما في المممكة المتحدة، فقد ظيرت مشاريع التدريس كالتعمـ التي تمكليا الحككمة 

حفيز التغيير في التدريس كالتعمـ، فقد أنشئ في باعتبارىا األداة المفضمة لصناع القرار لت
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 Centres for Excellence in( مركزان لمتميز في التدريس كالتعمـ 52ـ )5113عاـ 

Teaching and Learning (CETLs) كفاءة التدريس كالتعمـ في التعميـ  لرفع
 Higher Education Fundingالعالي، كاتخذ مجمس تمكيؿ التعميـ العالي إلنجمترا 

Council for England’s (HEFCE’s)  مبادرات جديدة لتمكيؿ ىذه المراكز، منيا
لتحسيف المعايير العامة لتعميؽ أثر  Beacons of Excellenceمبادرة منارات لمتميز

كمف أىـ ىذه  التدريس كالتعمـ عمى نطاؽ أكسع، كتكفير المكارد لمف يحتاج إلى التحسيف،
كاالعتراؼ الخارجي، كتقديـ جكدة كجكائز مختمفة، ككجكد خطة المعايير: تحقيؽ التميز 

لتطكير كنشر الممارسات الجديدة في التدريس كالتعمـ داخؿ كخارج الجامعة، كتقديـ 
 & Gosling & Hannan, 2007, 633-634; David)مخططات لمكافأة المتميزيف
Rebecca, 2015, 1573) 

طكير قدرات جميع أعضاء ىيئة التدريس في أما في استراليا، فقد اىتمت بت
مختمؼ الجامعات، حيث تنكعت مراكز التدريس كالتعمـ في الجامعات االسترالية، كما زالت 
ىذه المراكز في حالة نمك كتغيير مستمر، مع إعادة تشكيؿ ال نياية لو، نتيجة رغبة 

التعمـ التنظيمي كتفعيؿ صناع القرار في إضافة المزيد مف القيمة االستراتيجية لمتدريس ك 
، كذلؾ نتيجة (Palmer, Holt & Challis, 2011, 5)الخبرة كالتجربة الطبلبية 

اعتبار التدريس مف أىـ كظائؼ عضك ىيئة التدريس، كمطالبة الييئة االسترالية لمتعميـ 
العالي بضركرة حصكؿ كافة األعضاء في الجامعات عمى تنمية مينية كافية كمتطكرة في 

(، كما كضع المجمس 351، 5133لتدريس )أمؿ عبد المطمب عبد المطمب، طرؽ ا
االسترالي لمتعمـ كالتدريس معايير لمقيادة االستراتيجية ليذه المراكز لتحسيف التعميـ لمقرف 

 . (Australian learning & teaching council, 2010, 22)الحادم كالعشريف 
عمـ في معظـ الجامعات، فمثبلن في الصيف كما يتكاجد في أسيا مراكز لمتدريس كالت

 Chicago Center for Teachingأنشأت جامعة شيكاغك مركز شيكاغك لمتدريس 
لدعـ مجتمع متنكع مف األكاديمييف الجامعييف كمعاكنييـ في تطكير ممارساتيـ التعميمية 

التي  لتحسيف تعمـ الطبلب في الحـر الجامعي، كتشجيع استخداـ الممارسات التربكية
تستند عمى األدب العممي في التدريس كالتعمـ، كتعزيز الحكار كالتفكير في التدريس الفعاؿ 
مف خبلؿ كرش العمؿ كالندكات كالمشاكرات الفردية كغيرىا، كىذا كمو مف أجؿ رفع كفاءة 

 Chicago center for)التدريس كممارسة عممية ال تتجزأ مف القيـ الجامعية 
teaching, 2015) . بينما أنشأت الجامعة األسيكية لمسيدات في ببنجبلديش مركز

 The Center for Teaching and Scholarshipالتدريس كالمنح الدراسية 
(CTS)  لتحسيف التميز األكاديمي في الجامعة، عبر تقديـ الدعـ كالخدمات ألعضاء ىيئة

 The)ككرش العمؿالتدريس لتطكير تدريسيـ، كالمنح الدراسية، كتنظيـ الفعاليات 
Center for Teaching and Scholarship, 2015). 

أما بالنسبة لمصر، فإنيا لـ تكف بعيدة عف ىذه التطكرات، كالسعي إلى التنمية 
المينية ألعضاء ىيئة التدريس بكجو عاـ كمنيا األداء التدريسي، كيعد مشركع تنمية 

المشركعات المتفؽ عمييا في  أحد ىذه FLDPقدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Gosling%2C%20David%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Turner%2C%20Rebecca%22%7C%7Csl~~rl','');
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ـ، كالذم ييدؼ إلى 5115القرض المكقع مع البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير في أبريؿ 
تحسيف القدرات المؤسسية كالمينية لمؤسسات التعميـ العالي مف خبلؿ تنمية كتحديث 

مية الميارات األكاديمية كالقيادية لممكارد البشرية، كتنمية كتحديث القدرات األكادي
 كالتطكيرية كالمينية كالشخصية كالخبرة الذاتية ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ. 

كبناء عمى ما سبؽ، يتضح تنكع المجاالت كالفئات المستيدفة مف مركز تنمية 
قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات المصرية، كفي المقابؿ اعتمدت الجامعات المتقدمة 

أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ في التدريس كالتعمـ،  مراكز متخصصة لتنمية قدرات
كتحسيف الممارسات التدريسية كتحقيؽ التميز في التدريس كالتعمـ بكجو عاـ، كليذا 
تسعى الدراسة الحالية إلى تطكير مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس 

  كالتعمـ عمى ضكء بعض الخبرات الجامعية المعاصرة.
 مة الدراسة: مشك

عمى الرغـ مف أىمية األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في تحقيؽ أىداؼ الجامعات 
المصرية، إال أف ىناؾ عدد مف الدراسات تكصمت إلى أف مستكل ىذا األداء دكف 
المستكل المطمكب في ظؿ الدعكة إلى تحقيؽ جكدة األداء، فيناؾ نقص في الكفايات 

ر عمى آليات تدريسية تقميدية تعتمد عمى التمقيف كليس استثمار التدريسية، كاالقتصا
طاقات الطبلب كحكاسيـ، كاالعتماد عمى كتاب جامعي يفتقد األسس التربكية كالتعميمية 
ىماؿ بعض المياـ التدريسية كتأديتيا دكف إتقاف أك جكدة، كانتشار مقاكمة  الحديثة، كا 

ر جكدة التدريس كاحتراـ خصائص الطبلب التغيير، كالقصكر في تصكراتيـ نحك معايي
كتفردىـ كمكاىبيـ، كضعؼ االىتماـ بإعداد ممؼ خاص بالتدريس باعتباره مقيدان لحريتيـ 
األكاديمية، كالنقص في ميارات تكظيؼ التكنكلكجيا كالتدريس الفعاؿ كالتخطيط الشامؿ 

بالتقكيـ المستمر لمطبلب  إلدارة البرامج التعميمية كتطكيرىا، كالتدني النسبي في االىتماـ
عمى الطبلب كمناقشتيـ فيو كالتفاعؿ معيـ كاعتماده عمى األداء المعرفي  كعرض نتائجو

مع إعطاء كقت قميؿ لئلرشاد األكاديمي، كضعؼ قدراتيـ عمى التقكيـ الذاتي لؤلداء 
؛ محمد ناجح أبك 5117؛ فتحي دركيش عشيبة، 5113التدريسي )محمكد كامؿ الناقة، 

؛ أيمف 5133؛ محمكد السيد عباس، 5131؛، لمياء محمد أحمد، 5131ة، شكش
؛ 5133؛ سيير حسف دفع اهلل، 5131مصطفى مصطفى، كمحمد عبد اهلل عبد المجيد، 

 (.5131؛ رضا إبراىيـ المميجي، 5133أحمد إبراىيـ حمزة، 
فإنو عمى  أما بالنسبة لمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات المصرية،

الرغـ مف أىمية أىداؼ ىذه المراكز كبرامجيا في تنمية القدرات بالجامعات المصرية 
أكاديميان كمينيان كشخصيان، فقد تكصمت العديد مف الدراسات )ىشاـ فتحي جاد الرب، كأحمد 

؛ زينب عبد الرازؽ غريب، 5131؛ سبلمة عبد العظيـ حسيف، 5117يحيى عبيد، 
؛ ياسر عباس أحمد، 5131؛ سميحة مخمكؼ، 5131بلـ، ؛ رحاب السيد ع5117
؛ أماني السيد غبكر، 5115؛ كفاء حسف مرسي، 5131، أحمد إبراىيـ مرعي، 5133
( إلى أف مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 5117؛ طمعت حسيني إسماعيؿ، 5131
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ىداؼ التي في تحقيؽ األ التدريس ما زالت تكاجو العديد مف المعكقات التي تحد مف قدراتيا
أنشئت مف أجميا، كمنيا: قمة تكافر ككادر تدريبية مؤىمة ككافية، كندرة كجكد كسائؿ 
مقننة لقياس أثر برامج التنمية المينية في ميداف العمؿ كاعتماد أساليب تقكيـ المتدربيف 
عمى الحضكر، كاالختيار العشكائي لممتدربيف كالتدريبات كضعؼ الترابط بيف البرامج 

جات المتدربيف المتجددة كفقان لتخصصاتيـ كمتطمبات الميارات العممية المتنكعة في كاحتيا
مجاؿ التدريس الجامعي، كاإلجبار عمى الحضكر كشرط لمترقية كليس لسد فجكة لدل 
المتدرب، كقصكر المكاد التدريبية، كاالعتماد عمى شخصية المتدرب أكثر مف كفاءاتو 

كمة بعض أعضاء ىيئة التدريس لعممية التنمية المينية كاستراتيجياتو التدريبية، كمقا
لمقصكر في نشر ىذه الثقافة كغياب فمسفة المشركع كقمة حرص بعض األعضاء عمى 
متابعة المستجدات العالمية، كاعتماد أساليب التدريب عمى المحاضرات كالحكار ككرش 

ىماؿ الممارسة كا ألنشطة العممية، كعدـ العمؿ، كتركيز البرامج عمى الجانب النظرم كا 
كجكد معايير كاضحة كمطبقة فعميان في اختيار المدربيف أك المتدربيف، كعدـ كجكد 
مسابقات لتطكير المكاد التدريبية، كنقص المكارد المالية، كضعؼ التعاكف بيف 
التخصصات األكاديمية كالتربكية، كضعؼ ارتباط البرامج بالجكدة الشاممة كمؤشراتيا، 

دريبات لمكصكؿ إلى عدد معيف يغطي تكمفتيا، كعدـ االستعانة بالخبراء كتعطيؿ الت
كالمتخصصيف في إدارة البرامج، كقمة استخداـ المعايير العممية في تصميـ البرامج كضعؼ 
مركنتيا كمركزية خططيا، كضعؼ استخداـ الكسائؿ التعميمية كالتكنكلكجيا الفائقة، كنقص 

اؼ بينيـ كاختبلؼ تخصصاتيـ عف التخصص العممي ميارات المدربيف كاختبلؼ األىد
الدقيؽ لمتدريب، كضعؼ مستكل التكميفات في البرنامج، كضعؼ التمييز بيف نكعية 

كضعؼ التجانس بيف المشاركيف، كنقص  ميارات كمعارؼ المشاركيف قبؿ التدريب كبعده،
كاحد، كندرة كجكد المادة العممية كالمطبكعات، كالتكرار في بعض المكضكعات لمبرنامج ال

مكتبة تخدـ المشركع، كغياب التخصص في البرامج المقدمة، كفقداف الشمكلية في 
محتكيات برنامج التدريب، كزيادة المتدربيف في القاعة الكاحدة، كضعؼ أساليب تقكيـ 
البرامج بكافة محاكرىا، كضعؼ األنشطة التدريبية لمكضكع التدريب، كعدـ تفرغ عضك 

أثناء البرنامج التدريبي، ككجكد انخفاض في مساىمة المركز في تنمية ىيئة التدريس 
كمجاالت بناء المقررات الدراسية  اإللكتركنية قدرات التقكيـ كالقيادة كتقنية المعمكمات

كتنمية القدرات التدريسية مثؿ استخداـ المنيج العممي في التفكير كتطبيقو في المكاقؼ 
طيا كالتنكيع في طرؽ التدريس كأداء األدكار التدريسية التعميمية كنقؿ المعرفة كتبسي

مكاناتيا مقارنة  بكفاءة كالتقكيـ المستمر لجكانب عممية التدريس، كقصكر برامجيا كا 
   بخبرات الدكؿ المتقدمة.

كبناء عمى ما سبؽ، يتضح تكجو الجامعات العالمية إلى االىتماـ بتنمية قدرات  
س كالتعمـ عف طريؽ متخصصة ليذا الغرض، كفي أعضاء ىيئة التدريس في التدري

المقابؿ يبلحظ تدني مستكل األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية 
مقارنة بالمأمكؿ منو، كتدني مستكل مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس لتعدد 

أدكارىا كالفئات  المعكقات التي تحد مف كفاءتيا في تحقيؽ أىدافيا مف ناحية كتعدد
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المستيدفة منيا مف ناحية أخرل، كليذا جاءت الدراسة الحالية لكضع تصكر مقترح 
لتنمية مراكز تنمية قدرات أعضاء التدريس بالجامعات المصرية في التدريس كالتعمـ عمى 
ضكء خبرات بعض الجامعات المعاصرة كالمتميزة في ىذا المجاؿ، كليذا يمكف صياغة 

  ة الحالية في األسئمة التالية:مشكمة الدراس
ما األطر النظرية كالفكرية لمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات  -3

 في التدريس كالتعمـ في األدبيات التربكية المعاصرة؟
مبلمح الخبرات المعاصرة في مراكز التدريس كالتعمـ بالجامعات )مركز ما أبرز  -5

ية اآلداب كالعمـك في جامعة ىارفارد، كمركز ديريؾ بكؾ لمتدريس كالتعمـ بكم
التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا بجامعة ككلكمبيا البريطانية في كندا، كمركز 

 تحسيف/ رفع كفاءة التدريس كالتعمـ بجامعة ىكنج ككنج(؟
بيف مراكز التدريس كالتعمـ في الجامعات المقارنة كاالختبلؼ  الشبوما أكجو  -1

 ؟عضاء ىيئة التدريس في الجامعات المصريةكمراكز تنمية قدرات أ
لتطكير مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ما مبلمح التصكر المقترح  -2

بالجامعات المصرية في التدريس كالتعمـ عمى ضكء االستفادة مف بعض الخبرات 
 الجامعات المصرية؟ بما يتماشى مع طبيعة ك  الجامعية المعاصرة

 أىداؼ الدراسة: 
ؼ عمى األطر النظرية كالفكرية لمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس التعر  -3

 بالجامعات في التدريس كالتعمـ في األدبيات التربكية المعاصرة.
مبلمح الخبرات العالمية في مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس أبرز رصد  -5

عمـ بكمية اآلداب بالجامعات في التدريس كالتعمـ )مركز ديريؾ بكؾ لمتدريس كالت
كالعمـك في جامعة ىارفارد، مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا بجامعة ككلكمبيا 
البريطانية في كندا، كمركز تحسيف/ رفع كفاءة التدريس كالتعمـ بجامعة ىكنج 

 ككنج(.
بيف مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في كاالختبلؼ  الشبوأكجو رصد  -1

في الجامعات المقارنة كمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالتعمـ 
 التدريس في الجامعات المصرية.

تحديد سبؿ االستفادة مف مبلمح الخبرات العالمية في مراكز تنمية قدرات أعضاء  -2
لتطكير قترح ىيئة التدريس بالجامعات في التدريس كالتعمـ لمتكصؿ إلى تصكر م

دريس بالجامعات المصرية في التدريس مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة الت
بما يتماشى مع ك  كالتعمـ في ضكء االستفادة مف بعض ىذه الخبرات المعاصرة

 الجامعات المصرية كالمجتمع المصرم بكجو عاـ. طبيعة 
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 أىمية الدراسة: 
 تنبع أىمية الدراسة مف االعتبارات التالية:

مية قدرات أعضاء ىيئة تطكير مراكز تنندرة الدراسات المصرية في مجاؿ  -
، كليذا التدريس عمى ضكء خبرات المراكز الجامعية العالمية في التدريس كالتعمـ

تسيـ الدراسة الحالية في إثراء المكتبة العربية كذكم الخبرة كصناع القرار قد 
عبر تكفير خمفية نظرية تساىـ في التعرؼ عمى في ىذا المجاؿ بخبرات جديدة 

في تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ، التكجيات العالمية 
ككيفية إدارة مراكز التدريس كالتعمـ كأىدافيا كمكاردىا كتجييزاتيا كبرامجيا، 
كاالستفادة منيا في تطكير الكضع الحالي لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة 

 التدريس في التدريس كالتعمـ..
ظيفة التعميـ ىي الكظيفة األكلى بيف حيكية مكضكع الدراسة، باعتبار أف ك  -

كظائؼ الجامعة، كأف كسائؿ التنمية المينية المستمرة ألعضاء ىيئة التدريس 
كمنيا مراكز تنمية القدرات تعد مف أىـ الكسائؿ المساعدة ليـ في تحقيؽ ىذه 

 الكظيفة عمى ضكء التحديات كالتغيرات المعاصرة. 
مية نحك إنشاء مراكز كأكاديميات لمتدريس التكجو العاـ في أغمب الجامعة العال -

كالتعمـ باعتبارىا مف الخطكات الجادة كالمتخصصة في تعزيز االبتكار كاالبداع 
كالتميز األكاديمي، كبناء بيئات تعميمية فعالة، كتقكية مجتمع مف األكاديمييف، 
كنشر الممارسات الجيدة كتعزيز ثقافة التعمـ كالتميز مف أجؿ رفع كفاءة 

 تدريس كممارسة عممية ال تتجزأ عف القيـ الجامعية.ال
الجامعات في عاني منيا ت تعالج الدراسة الحالية العديد مف المشكبلت التيقد  -

التعميـ كالتعمـ لمطبلب، كتحقيؽ مخرجات تعمـ مستيدفة تتكافؽ مع التكجيات 
 العالمية عف طريؽ تبني فكرة إنشاء أك تطكير مراكز لمتدريس كالتعمـ في

ظؿ المرحمة االنتقالية التي تمر الجامعات المصرية خبلؿ المراحؿ البلحقة، في 
 .كتدني تصنيفيا العالمي بيف الجامعات بيا مصر

خبرات أجنبية رائدة في مراكز التدريس كالتعمـ في تقدـ الدراسة الحالية  -
الجامعات، كدراسة ىذه الخبرات في غاية األىمية في عمميات التطكير عبر 

عارة العناصر التي تتكافؽ مع التحديات العالمية كطبيعة الجامعات المصرية است
مكانات المجتمع المصرم بكجو عاـ  .كا 

تقديـ تصكر مقترح قد يستفيد منو صناع القرار عمى مستكل كزارة التعميـ العالي  -
أك الجامعات في تطكير مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس أك إنشاء 

ة في التدريس الجامعي كفقان لطبيعة كؿ جامعة، ككضع أىدافيا مراكز متخصص
كأدكارىا كبرامجيا كتكفير االمكانات كالتجييزات البلزمة لتحقيؽ أىدافيا كأىداؼ 

 الجامعة الحالية كالمستقبمية في كظيفة التعميـ.
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فتح المجاؿ أماـ الباحثيف لدراسة مراكز كأكاديميات جامعية أخرل في التدريس  -
مـ، أك التطرؽ لمراكز في البحث العممي أك خدمة المجتمع أك تنمية كالتع

   القيادات الجامعية، كذلؾ لمنيكض باألداء الجامعي بمختمؼ أركانو.
 منيج الدراسة:

تسير خطكات الدراسة كفقان لممنيج المقارف إذ يعد أنسب المناىج المستخدمة 
كالن لممناىج الفرعية المستخدمة فييا )عبد كأكثرىا داللة عمى التربية المقارنة، كأكثرىا شم

في ضكء  -(، كقد استخدـ الباحث أكثر مف منيج65، 3775الغني عبكد كآخركف، 
 عمى النحك التالي: -مشكمة الدراسة

دراسة تاريخية لتطكر مراكز التدريس كالتعمـ في الجامعات محؿ الدراسة، استخدـ  -
 المقارف.فييا المدخؿ التاريخي كىك جزء مف المنيج 

دراسة نظرية لخبرات مراكز بعض الجامعات العالمية )ىارفارد، كككلكمبيا البريطانية،  -
كىكنج ككنج( كالجامعات المصرية في تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في 

 التدريس كالتعمـ، استخدـ فييا المنيج الكصفي كىك جزء مف المنيج المقارف.
االختبلؼ بيف مراكز التدريس كالتعمـ في الجامعات تحميؿ مقارف إلظيار أكجو الشبو ك  -

المقارنة كالجامعات بيدؼ الكصكؿ إلى تصكر مقترح يشمؿ مجمكعة مف المقترحات 
كالتكصيات المكضكعية التي تتناسب مع طبيعة المجتمع المصرم كالجامعات 
المصرية لمنيكض بقدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ، كىذا ىك 

 دؼ الذم تقكـ مف أجمو الدراسة المقارنة الحالية كيؤكد عميو المنيج المقارف. الي
 حدكد الدراسة:

جاؿ مراكز التدريس مخبرات الرائدة في ملتقتصر الدراسة الحالية في تناكليا 
)مركز ديريؾ بكؾ لمتدريس كالتعمـ بكمية كالتعمـ في الجامعات الرائدة في التدريس كالتعمـ 

ـك في جامعة ىارفارد، مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا بجامعة ككلكمبيا اآلداب كالعم
، كقد البريطانية في كندا، كمركز تحسيف/ رفع كفاءة التدريس كالتعمـ بجامعة ىكنج ككنج(

خبرات تتنكع بيف قارتي أمريكا الشمالية كآسيا، كتتمثؿ أىـ حرص الباحث عمى اختيار 
  :ارنة عمى النحك التاليالمق جامعاتمبررات اختيار 

ؿ جامعة ىارفارد المركز األكؿ عمى مستكل الجامعات العالمية كفقان لمترتيب احتبل  -
لتككف أكثر الجامعات تميزان  ـ،5131األكاديمي لمجامعات منذ بداية التصنيؼ عاـ 

كمساعدة الطبلب عمى مكاجية التحديات بأساليب  التدريس كالبحث العمميفي 
 -التي يتكافر بيا مركز ديريؾ بكؾ -عد كمية اآلداب كالعمـك بالجامعة ، كما تمبتكرة

عبر ا الشعبة الكحيدة المسئكلة عف تعميـ طبلب البكالكريكس كالدراسات العمي
أنشطتيا الجكىرية المتمثمة في: التدريس كالتعمـ، كالبحث كاالستكشاؼ، كخبرة 

في التنمية المينية حيث بدأت في ، كما أف جامعة ىارفارد مف أكائؿ الجامعات الطالب
  ـ.3631عاـ 
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تعد جامعة ككلكمبيا البريطانية مف أعمى ثبلث جامعات في كندا، كاحتمت المركز  -
ـ، كلذا تعد كاحدة 5132( بيف الجامعات العالمية كفقان لمتصنيؼ السابؽ عاـ 21)

كالظركؼ  مف بيف أفضؿ الجامعات في العالـ في إعداد الطبلب كتقديـ أفضؿ المكارد
الممكنة لمتعمـ كالبحث، كما سعت أكلكيات خطتيا األكاديمية االستراتيجية العشرية 

لتككف كاحدة مف  ـ إلى تحسيف التدريس كالتعمـ5131)المكاف كالكعد( عاـ  الجديدة
 الجامعات الرائدة في العالـ، كخمؽ بيئة تعميمية استثنائية مبدعة.

متعميـ العالي في ىكنج ككنج، كاحتمت المرتبة تعد جامعة ىكنج ككنج أقدـ مؤسسة ل -
عاـ  QSالثانية عمى مستكل آسيا بعد جامعة سنغافكرة الكطنية كفقان لتصنيؼ 

( عمى مستكل العاـ كفقا لمتصنيؼ األسبؽ، كتأكيد 511ـ، كاحتبلليا المرتبة )5133
ي آسيا، خطتيا االستراتيجية عمى أف تصبح مؤسسة دكلية رائدة في التعميـ العالي ف

ثراء البيئة التعميمية كتحسيف ، ك كالتميز كاالبتكار في التدريس كالتعمـ كتبادؿ المعرفة ا 
 دعـ الطالب.

جمعت المراكز الثبلثة الربط بيف التدريس كالتعمـ كالبحث العممي عبر االستفادة مف  -
 أفضؿ كأحدث البحكث كتكفير المنح الدراسية في التدريس كالتعمـ، كما أضاؼ مركزا
جامعتي ككلكمبيا البريطانية كىكنج ككنج ربط ما سبؽ بالتكنكلكجيا عبر إنشاء أك 

 دمج كحدات خاصة لتحقيؽ ذلؾ.
تنكع البرامج كالخدمات كالمصادر التي تكفرىا المراكز الثبلثة، كعدـ اقتصارىا في  -

  تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ عمى الدكرات التدريبية فقط.
 مصطمحات الدراسة:

 يمكف تناكؿ مصطمحات الدراسة عمى النحك التالي: 
 )أ( التدريس كالتعمـ:

أما بالنسبة لمتدريس فيك عممية تستيدؼ نقؿ الخبرات بيف المعمـ كطبلبو، كىك 
عممية منظمة ىادفة، كمككنة مف مجمكعة مف عناصر تتفاعؿ فيما بينيا لتحقيؽ أىداؼ 

متعمـ(، كعممياتو  -منيج -مدخبلت التدريس )معمـ محددة، كىذه العناصر ىي
)استراتيجيات كأساليب كطرؽ التدريس(، كمخرجاتو )أىداؼ تحققت كخبرات اكتسبيا 
الطبلب(، كتتيح التفاعؿ فيما بينيا، كىك مينة تستيدؼ تسيير عممية تعميـ كتعمـ 

كمستقبؿ حكؿ رسالة الطبلب، كفف لو فنياتو كمياراتو أك عممية اتصاؿ تفاعمي بيف مرسؿ 
، 5117تعميمية محددة مف خبلؿ قنكات اتصاؿ تعميمي مناسبة )ماىر إسماعيؿ صبرم، 

(، أك ىك التصميـ المنظـ المقصكد كالمخطط لمخبرات التي تساعد المتعمـ عمى إنجاز 36
التغيير المرغكب في األداء، كيقكدىا عضك ىيئة التدريس داخؿ المؤسسة التعميمية 

صد مساعدة المتعمـ عمى تحقيؽ أىداؼ كنكاتج التعمـ المستيدفة)عمادة كخارجيا بق
(، أك 3ق، 3212ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمية بجامعة األميرة نكر عبد الرحمف، 

ىك عممية نشاط تكاصمي ىادؼ، رسمية كنظامية كمقصكدة، يمر خبلليا الفرد بخبرات 
يئات تعميمية مباشرة محككمة كمضبكطة كيتعرض لمثيرات محددة كمضبكطة في مكاقؼ كب
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جراءات كتعميمات تكجييية مخططة كمنظمة يقـك بيا المعمـ لتسييؿ  كفؽ تسييبلت كا 
حدكث التعمـ كالكصكؿ إلى األىداؼ التعميمية المحددة كتحقيؽ التغييرات المطمكبة في 

 (.2، 5133السمكؾ كاألداء )محمد عطية خميس، 
، في أنو يطمؽ عمى Instructionالتعميـ  عف Teachingكيختمؼ التدريس 
التدريس لفظة عامة فلمضبط كالتكجيو،  إخضاعياعندما يمكف التدريس لفظة التعميـ 

تشير إلى أم مكقؼ تعميمي يمر بو الفرد كيتعمـ منو شيئا"، سكاء أكاف المكقؼ مقصكدان 
ظة التعميـ ال تطمؽ كخاضعان لمضبط كالتكجيو مف قبؿ المعمـ أك الطالب أـ ال، غير أف لف

التعميـ حالة خاصة ، كمف ثـ فإف إال عمى مكاقؼ التعميـ الخاضعة لمضبط كالتكجيو فقط
التعميـ ال يؤدم إلى التدريس بينما العكس صحيح، كما أف ، أم أف مف حاالت التدريس

(، أم أف 34، 5113)حسف حسيف زيتكف،  التدريس مفيـك أعـ كأشمؿ مف التعميـ
 لتربية النظامية الرسمية المضبكطة كالمقصكدة.التعميـ ىك ا

أما بالنسبة لمتعمـ فيك عممية عقمية تعتمد عمى اإلدراؾ كالكعي، حكؿ إضافة أك 
عادة تنظيـ قاعدة  استيعاب أك دمج األفكار الجديدة في قاعدة المعمكمات المعرفية، كا 

لعقمية كخمؽ كظائؼ جديدة المعمكمات بأكمميا مما يؤدم إلى تغييرات في البنية النفسية كا
عادة التنظيـ كتكليد عمميات  )عممية تجييز المعمكمات(، كبالتالي يشمؿ التعمـ التكامؿ كا 

. أك ىك عممية نشطة تحدث داخؿ الفرد نتيجة (Zurbel, 2013, 3)عقمية جديدة 
صدار  لتعرضو لخبرات كمثيرات بيئية جديدة تؤدم إلى إحداث تغيير في بنيتو المعرفية كا 

تغير في البنية (، أك ىك 2، 5133استجابات سمككية جديدة )محمد عطية خميس، 
المعرفية لممتعمـ كميان بتراكـ الخبرات كالمعمكمات ككيفيان بالتفاعؿ المستمر بيف مككناتيا، 
كالكتساب معنى جديد البد أف يتكامؿ ىذا المعنى مع المعاني التي سبؽ لمفرد تعمميا 

(، 66، 5113، كمنى عبد الصبكر ،اركؽ فيمي)ف بلقات جديدةبحيث تشكؿ أك تعطي ع
أك ىك نشاط ذاتي يقـك بو المتعمـ بإشراؼ ىيئة التدريس أك بدكنيا بيدؼ اكتساب معرفة 
أك ميارة أك تغيير سمكؾ، كىك كؿ ما يكتسبو الفرد عف طريؽ الممارسة كالخبرة. كيختمؼ 

ؤىؿ لتسييؿ اكتساب المتعمـ عف التدريس في أف التدريس نشاط يقـك بو شخص م
المعارؼ كالميارات المطمكبة، أما التعمـ فيك الجيكد الذاتية التي يقـك بيا المتعمـ 
الكتساب ما يسعى إلى تحصيمو مف معارؼ كميارات كغيرىا )عمادة ضماف الجكدة 

 (، مع اإلشارة إلى أف3ق، 3212كاالعتماد األكاديمية بجامعة األميرة نكر عبد الرحمف، 
العبلقة بيف التدريس كالتعمـ عبلقة كطيدة، حيث أف التدريس يرتكز بصكرة كبيرة عمى 

  استراتيجيات التعمـ.
  )ب( تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات:

تمثؿ عممية تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ىي أحد نكاتج كأشكاؿ التنمية 
حؽ مكتسب لمجميع كعممية مستمرة تبدأ  يىـ بكجو عاالتنمية المينية المينية، حيث أف 

، إال أف تنمية قدرات أعضاء ىيئة كتأتى بدافعية ذاتية ككظيفيةكبعده قبؿ التعييف 
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التدريس ىنا تمثؿ التنمية المينية أثناء الخدمة التي تيدؼ لتنمية القدرات المينية 
  ألعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ.

القدرات بكجو عاـ، فقد فرؽ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي أما بالنسبة لتنمية 
عادةن ما ( بيف بناء القدرات كتنمية القدرات، فأشار إلى أف بناء القدرات 3-4، 5116)

يشير إلى العممية التي تدعـ فقط المراحؿ األكلية مف بناء كخمؽ القدرات كتقـك عمى 
يا. لذلؾ فيي أقؿ شمكالن مف عممية تنمية افتراض عدـ كجكد أية قدرات يمكف االنطبلؽ من

منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم/لجنة  ونشرت ، كليذا أكد عمى ماالقدرات
يشير إلى عممية تبدأ بسطح  أف بناء القدراتفي ( OECD/DACالمساعدة اإلنمائية )

لكف ، سمفان  خاؿ كتتضمف تشييد بناء جديد خطكة بخطكة، استنادان إلى تصميـ محدد
، أما تنمية القدرات التجربة أثبتت أنو يصعب النجاح في تحسيف القدرات بيذه الطريقة

العممية التي يقـك مف خبلليا األفراد كالمنظمات كالمجتمعات باكتساب كتعزيز القدرات فيي 
عادةن ، أك ىي البلزمة كاالحتفاظ بيا لكضع أىداؼ إنمائية خاصة بيـ كبمكغيا عبر الزمف

دارتيا كاالحتفاظ بيا ، ما تشير إلى عممية خمؽ كبناء القدرات ثـ بعد ذلؾ استخداميا كا 
، كبالتالي فإف تنمية كتنبع ىذه العممية مف الداخؿ كتنطمؽ مف إمكانات القدرات القائمة

 القدرات أكثر شمكالن كاستمرارية. 
لتدريس كالتعمـ كتعرؼ التنمية المينية أك تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في ا

عمى أنيا عممية مستمرة كمنيجية تتضمف األنشطة مثؿ المناقشة كالمبلحظة كالتجريب 
مع الممارسات الجديدة، كالتعمـ، كتطكير المناىج كالمكاقؼ كالمعرفة كأساليب التدريس مف 
أجؿ تكليد النمك الميني كبيئة عمؿ تقدر التدقيؽ كالتجريب كالتجديد المطمكب 

(Shagrir, 2012, 23) أك ىي أم نشاط يساىـ في تحسيف التدريس كالتأىيؿ الميني .
 & Persellin)في مجاؿ التخصص كالخبرة، كالتقدـ في مقياس التحسيف األكاديمي 

Goodrick, 2010; Shagrir, 2014, 56).  أك مختمؼ الخبرات التعميمية التي تقدـ
ؼ تحسيف األداء التدريسي لؤلفراد الفرص لتعمـ الميارات كتطكير الخبرات بيد

(Marshall, 2014, 19) أك ىي الميارات كالمعارؼ كجميع أنكع فرص تسييؿ .
الحصكؿ عمى المعرفة التي تساعد األفراد عمى التنمية المينية كالشخصية، كالنجاح في 
مجاؿ التدريس، كمقابمة التحديات حكؿ دمج التقنيات الجديدة في الفصكؿ الدراسية لتمبية 

 ,Malik, Nasim & Tabassum, 2015)ايير كاألىداؼ التعميمية الجديدة المع

( أف التنمية المينية ألعضاء ىيئة 3، 5117كليذا يخمص شاكر محمد فتحي ) .(171
التدريس بأنيا عممية مقصكدة كمخطط ليا مف قبؿ مؤسسات التعميـ العالي أك عضك 

نيا مستمرة طكاؿ المسار الكظيفي، ىيئة التدريس ذاتو مف أجؿ زيادة نمكه مينيان، كأ
 كمنظمة كليست ارتجالية، كىادفة، كشاممة، كذات استشراؼ مستقبمي.

 كبناء عمى ما سبؽ فإف تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ
ىي عممية مقصكدة كمستمرة أثناء الخدمة تتمثؿ في تكفير برامج كخدمات كمصادر 

لفرص ألعضاء ىيئة التدريس تنعكس بشكؿ حاسـ عمى ممارساتيـ كجيكد منظمة لتكفير ا
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التدريسية، كتغيير معتقداتيـ القديمة حكؿ التدريس كالتعمـ، كطرح أفكار كممارسات جديدة 
في الصفكؼ الدراسية، كدعـ ىؤالء األعضاء لتمبية االحتياجات المتنكعة لممتعمميف، 

طكم عمى التحقيؽ كالتفكير كاإلبداع كتكفير ما يكفي مف الكقت لمممارسات التي تن
كالتكجيو مما يؤدم إلى تغيير إيجابي طكيؿ األمد سكاء في ممارسات أعضاء ىيئة 

  التدريس أك تعمـ الطبلب أك الجامعة ككؿ.
 )ج( تطكير مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ:

ؿ األشياء تبدك بصكرة أحسف أك عرؼ قامكس لكنجماف التطكير بأنو الطريقة لجع
 ,Longman Dictionaries, 1995)الحدث الجديد الذم يؤثر عمى الكضع الحالي 

، كالتطكير في المغة مف الفعؿ طكر، كطكر الشيء أم حكلو مف طكر إلى طكر أم (375
يرتكز  (. كاصطبلحان يعرؼ عمى أنو مفيـك451، 3772مف حالة إلى حالة )ابف منظكر، 

، مف خبلؿ استغبلؿ بالمؤسسةـ جديد، يعبأ لو كافة القكل القائمة، كالكامنة عمى نظا
المكاىب كالمكارد كالتصرؼ فييا مف أجؿ نجاح عممية التطكير المتبعة، بحيث يككف 

 )نبيؿ كسمبياتو إيجابياتمع متغيرات الكاقع بكؿ قادران عمى التكيؼ النظاـ بعد تطكيره 
لتغير المخطط المعتمد عمى بيانات كمعمكمات ك ا(. أك ى556، 5115، تكفيؽ قكيج

إلى بالمطمكب تغييره كدراسات ذات أىداؼ دقيقة، بغية إحداث تغييرات مف أجؿ الكصكؿ 
ؤدم الغرض المطمكب منو بكفاءة كفعالية، كبذلؾ يصبح مف يأحسف صكرة ممكنة، بحيث 

قتصادية في الكقت الممكف أف تتحقؽ كؿ األىداؼ المنشكدة عمى أكمؿ كجو، كبطريقة ا
كالجيد كالماؿ مع مراعاة كافة الظركؼ كاإلمكانات كالمبلبسات الخاصة بالشيء المطكر 

لمبمكغ بالجامعة إلى مرتبة متقدمة بيف الجامعات ككؿ األطراؼ التي ليا عبلقة بو، 
 (.354، 5133)سعد عيد العنزم،  العالمية

دريس كالقيادات بالجامعات أما بالنسبة لمشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة الت
( ككفاء مرسي حسيف 345، 5131المصرية، فيعرفو سبلمة عبد العظيـ حسيف)

( بأنو مشركع ضمف ستة مشركعات قكمية تبناىا كأقرىا المؤتمر القكمي 215، 5115)
ـ، كيمثؿ اآللية في إحداث عممية تطكير كتحديث التعميـ 5111لتطكير التعميـ العالي عاـ 

يدؼ إلى تحسيف القدرات المؤسسية كالمينية مف خبلؿ تنمية كتحديث الجامعي، ي
 الميارات األكاديمية كالقيادية لممكارد البشرية بالجامعات مف خبلؿ برامج تدريبية. 

أما بالنسبة لمفيـك مراكز التدريس كالتعمـ، فإنو ال تكجد كثائؽ رسمية لتعريفات 
أنو يمكف القكؿ أنيا كحدة مركزية لمتطكير  رسمية ليذه المراكز في األدب النظرم، إال

الميني داخؿ الحـر الجامعي تركز عمى تعمـ الطبلب، كتقديـ الدعـ ألعضاء ىيئة التدريس 
في جيكدىـ الرامية لتمبية تعمـ الطبلب، كتتنكع بيف مراكز تنمية أعضاء ىيئة التدريس 

لتميز في التدريس كالتعمـ كمراكز كمراكز التدريس كالتعمـ كمراكز لمتدريس كالتعمـ كمراكز ا
 (.(Lieberman, 2005, 87 الدعـ األكاديمي كغيرىا
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كمف ثـ، يعرؼ الباحث تطكير مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في 
لتغير المخطط المعتمد عمى بيانات كمعمكمات كدراسات ذات التدريس كالتعمـ بأنيا عممية ا

مراكز متخصصة في التدريس كالتعمـ )شممت مركز  كالتعرؼ عمى خبراتأىداؼ دقيقة، 
ديرؾ بكؾ بجامعة ىارفارد، كمركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا بجامعة ككلكمبيا 

في  بغية إحداث تغييراتالبريطانية، كمركز تحسيف التدريس كالتعمـ بجامعة ىكنج ككنج( 
بر اقتراح إنشاء كحدة مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية ع

مركزية/ مركز متخصص في التدريس كالتعمـ تابع لممركز الرئيس لتنمية قدرات أعضاء 
في ىذا المجاؿ منو  ةالمطمكبتحقيؽ األىداؼ كالغايات مف أجؿ ىيئة التدريس كالقيادات 

عمى أكمؿ كتحقيؽ األىداؼ الجامعية في تحسيف خبرات تعمـ الطبلب بكفاءة كفعالية، 
في التدريس  العالميةلمكصكؿ بالجامعات المصرية إلى مرتبة متقدمة بيف الجامعات ، كجو

كالتعمـ، كذلؾ عبر كضع رسالة كأىداؼ لممركز المقترح، ككضع نظـ إلدارتو كبرامجو 
 كخدماتو كمصادره كمصادر تمكيمو. 

 الدراسات السابقة:
مراكز تنمية قدرات تنكعت الدراسات كالبحكث السابقة سكاء تمؾ التي ارتبطت ب

أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات بالجامعات المصرية، أك مراكز التدريس كالتعمـ 
بالجامعات، فأما بالنسبة لمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 

( إلى الكشؼ عف أثر برامج 5117المصرية، فيدفت دراسة زينب عبد الرازؽ غريب )
يئة التدريس في رفع مستكل األداء الميني كالشخصي ألعضاء تنمية قدرات أعضاء ى

ىيئة التدريس بجامعة عيف شمس، كاستخدمت المنيج الكصفي، كطبقت األداة عمى 
( عضك لـ يشترككا، كأشارت 311( عضك ىيئة تدريس اشترككا في البرامج، ك)321)

عاكف بيف التخصصات النتائج إلى ضركرة إعادة النظر في محتكل البرامج كأنشطتيا، كالت
 األكاديمية كالتربكية، كأف تقدـ البرامج في ضكء أدكار أعضاء ىيئة التدريس.

( فيدفت إلى تقكيـ دكر برامج التنمية 5117أما دراسة طمعت حسيني إسماعيؿ )
المينية بمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في تنمية القدرات البلزمة لمتفاعؿ 

يرات الحضارية المعاصرة، كاستخدمت المنيج الكصفي، كطبقت االيجابي مع المتغ
( مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الزقازيؽ، كتكصمت 555االستبانة عمى عينة قدرىا )

إلى انخفاض ممحكظ إلسيامات مركز تنمية القدرات في تنمية القدرات التدريسية، 
بناء المقررات الدراسية المركز في تنمية قدرات  إسياماتكانخفاض كاضح في مستكل 

، اإللكتركنية كتطكيرىا، كاإلسياـ بدرجة مقبكلة في تنمية قدرات استخداـ تقنية المعمكمات
  ككضعت في النياية تصكران مقترحان لتفعيؿ دكر ىذه المراكز.

( فيدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية برامج 5131أما دراسة أحمد إبراىيـ مرعي )
ىيئة التدريس كالقيادات في تحسيف جكدة األداء الميني،  مشركع تنمية قدرات أعضاء

( مف أعضاء ىيئة التدريس 313كاستخدمت المنيج الكصفي كطبقة األداة عمى )
كالقيادات ببعض كميات جامعة حمكاف، كتكصمت إلى تركيز تنفيذ البرامج عمى المناقشات 
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%( كانعداـ 2.6عمؿ )%(، ثـ كرش ال11%( يمييا التطبيقات العممية )311المفتكحة )
تمثيؿ األدكار، كأف الكاقع يظير ضعفان في تحقيؽ بعض ىذه األدكار، ثـ تكصمت إلى بعض 

 المعكقات كمقترحات لتفعيؿ برامج المشركع. 
( فيدفت إلى تقكيـ مشركع تنمية 5131أما دراسة سبلمة عبد العظيـ حسيف )

ة المينية ألعضاء ىيئة التدريس القدرات بجامعة بنيا مف خبلؿ كضع تصكر مقترح لمتنمي
كالقيادات األكاديمية بالجامعة، كاستخدمت المنيج الكصفي كطبؽ االستبياف عمى عينة 

( فردان مف القيادات األكاديمية كأعضاء ىيئة التدريس، كتكصمت إلى أف بنكد 334بمغت )
درات لو عدد التنمية المينية بالجامعة جاءت بيف ضعيفة كمتكسطة، كأف مشركع تنمية الق

مف الفكائد كاإلخفاقات، كحصرت بعض المعكقات لمتكصؿ إلى تصكر مقترح لمتنمية 
 المينية ألعضاء ىيئة التدريس كالقيادات في ضكء المشركع.

( إلى تقكيـ مشركع تنمية أعضاء ىيئة 5131كما ىدفت دراسة سميحة مخمكؼ )
، كاستخدمت المنيج الكصفي كطبقت ( عضك 511األداة عمى ) التدريس بجامعة الفيـك

ىيئة تدريس كىيئة معاكنة، كتكصمت إلى ضعؼ تحقيؽ تنمية القدرات في مجاؿ التدريس 
%(، كأف إجمالي تحقيؽ أىداؼ المشركع جاء ضعيفان كبنسبة 23.3كنظاـ التعميـ )

 %(، ثـ كضعت مجمكعة مقترحات لزيادة فعالية التنمية المينية.21.5)
( إلى التعرؼ عمى دكر 5131ح أبك شكشة )كما ىدفت دراسة محمد ناج

مشركعات تطكير التعميـ العالي في التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ 
بجامعة سكىاج، كاستخدمت المنيج الكصفي كطبقت أداة الدراسة عمى عينة بمغت 

ىذه  ( فردان مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بجامعة سكىاج، كتكصمت إلى أف565)
(، ثـ 35.1المشركعات ساىمت في التنمية المينية في مجاؿ التدريس الجامعي بنسبة )

كضع الباحث مجمكعة مف المقترحات لتعظيـ االستفادة مف ىذه المشركعات كخاصة أف 
 البنكد الخاصة باالتجاىات المعاصرة في التدريس الجامعي جاءت بدرجة متكسطة.

( التعرؼ عمى برامج التنمية المينية 5131عبلـ ) بينما تناكلت دراسة رحاب السيد
ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة قناة السكيس، كاستخدمت المنيج الكصفي، كاقتصرت 
عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية كالعمـك الزراعية البيئية بالعريش، 

مشركع تنمية القدرات، كتكصمت إلى كجكد بعض العقبات التي تحكؿ دكف التطبيؽ الفعاؿ ل
كتـ كضع تصكر مقترح لتطكير المشركع تككف مف المنطمقات الفكرية كأىدافو كأىميتو 
كمتطمبات تطبيقو كمراحمو، ثـ كيفية تجريب التصكر بدءنا مف التخطيط مركران بإعداد 

 التصكر كانتياءن بتجريبو ثـ عمميات المراجعة كالتقكيـ كالتنفيذ.
ت التي تطرقت إلى مراكز التدريس كالتعمـ بالجامعات، فقد أما بالنسبة لمدراسا

إلى التعرؼ عمى  (Gosling & Hannan, 2007)ىدفت دراسة جكسمينج كىاناف 
االستجابة لممبادرة السياسية لمحككمة البريطانية لمكافأة كتشجيع التميز في مراكز 

( 52عبر مقاببلت مع )التدريس كالتعمـ في التعميـ العالي، كاستخدمت المنيج الكصفي 
( مؤسسة جامعية، كتكصمت إلى تأكيد 32عضك ىيئة تدريس شارككا في الدعكة مف )
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العينة عمى أىمية المبادرة لجمب التمكيؿ كالمكانة عمى أساس النتائج، كتحقيؽ التنافس 
 كااللتزاـ بيف المراكز، إال أف البعض يرل أف تقديـ العطاءات التنافسية قد يثبط مف تبادؿ
الممارسات الجيدة، كأنيا ال تقدـ فرصة تسمح لممراكز غير الناجحة لتعمـ كيفية القياـ 
بكضع أفضؿ في المرات القادمة، كأف المبادرة ال تقدـ إطاران الستراتيجية شاممة لرفع كفاءة 

 التدريس كالتعمـ في التعميـ العالي.
لى التعرؼ عمى إ (Pchenitchnaia, 2007)بينما ىدفت دراسة بيتشنيتشنايو 

البرامج األساسية كالنمكذجية لمراكز التدريس كالتعمـ التي تـ صياغة تقاريرىا مف قبؿ 
( مركزان بجامعات بحثية كاسعة باستخداـ أسمكب دلفي، كتككنت العينة مف 55اإلدارة في )

ى ( كالية أمريكية، كتكصمت إل32( خبيران مف مراكز التدريس كالتعميـ بالجامعات مف )33)
( تطكيران جكىريان جارية في برامج تطكير أعضاء ىيئة التدريس بالمراكز، 36أف ىناؾ )

( برنامجان تنمكيان جكىريان مستقبميان لؤلعضاء في مراكز التدريس كالتعمـ في الجامعات 56ك)
البحثية كاسعة النطاؽ، كقدـ الخبراء األكصاؼ النمكذجية ألفضؿ الممارسات الناجحة 

ر أعضاء ىيئة التدريس، كقدمكا أفكاران لؤلىداؼ كالتحديات الرئيسة لمراكز لبرامج لتطكي
التدريس كالتعمـ لتككف بمثابة كسيمة لتقييـ برامج التطكير الجارية كتكجيو التخطيط 

   لمبرامج الجديدة لرفع كفاءة التدريس كالتعمـ في الجامعات.
 & Austin, Connolly)بينما ىدفت دراسة أكستف كككنكلي كككلبيؾ

Colbeck, 2008)  إلى التعرؼ عمى أىمية إنشاء مركز يكامؿ بيف التدريس كالتعمـ
كالبحث العممي كاستراتيجية لتككيف عضك ىيئة تدريس متكامؿ، كاستخدمت المنيج 
الكصفي، كتكصمت إلى أف جميع األعضاء ليسكا جميعيـ عمى استعداد كاؼ لمتعامؿ مع 

ء مف العمؿ األكاديمي، كأف كجكد مركز متكامؿ لمتدريس مجمكعة كاممة مف األدكار كجز 
كالتعمـ كالبحث العممي قادرة عمى ترجمة االستراتيجيات الكطنية البلزمة إلعداد الجيؿ 

 القادـ مف أعضاء ىيئة التدريس القادريف عمى تكلي مسئكلياتيـ بنجاح كتكامؿ.
 Sheen, Chang, Chen, Chao)أما دراسة شيف كشانج كشف كشاك كتسينج 

& Tseng, 2008)  لمممرضات المسجبلت  اإللكتركنيفيدفت إلى تقييـ برنامج التعمـ
( عضكان بمركز التدريس الطبي في 554بمركز التدريس الطبي، كالتي أجريت عمى )

Taipei اإللكتركني، كاستخدـ استبياف لمتقييـ بيف الممرضات الذم التحقكا ببرنامج التعمـ 
ELEP ( 55كعددىـ)  ممرضة، كالممرضات الذيف التحقكا بالبرنامج التقميدم في

، كتكصمت إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات TICPالفصكؿ الدراسية 
، كتكصي الدراسة ELEPاستجابات العينتيف حكؿ التدريس كالتعمـ كالتكاصؿ فقط لصالح 

رامج التدريس كالتدريب بضركرة استغبلؿ مراكز التدريس في خمؽ أساليب تعمـ جديدة لب
 .اإللكتركنيالمستمر المستقبمية في التمريض كفقان لبرامج التعمـ 

 (Challis, Holt & Palmer 2009)بينما ىدفت دراسة تشاليز كىكلت كبالمر 
إلى التعرؼ عمى قدرة مراكز التدريس كالتعمـ في التعميـ الجامعي االسترالي عمى النضج، 

% مف 51كتكصمت إلى أنو تـ إعادة ىيكمة ما يقرب مف  كاستخدمت المنيج الكصفي،
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مراكز التدريس كالتعمـ االسترالية، كأف ىناؾ أربعة عكامؿ لزيادة قدرة المراكز عمى النجاح 
كتعظيـ قيادتيا االستراتيجية، كىي: تطكير األغراض، كالفيـ المشترؾ ليا مف اإلدارة 

مكانية تحقيؽ كالقيادة األكاديمية العميا كرؤساء األقساـ  كأعضاء ىيئة التدريس، كالقدرة كا 
   األغراض، كالقدرة عمى برىنة تحقيؽ ىذه األغراض.

عمى التفكير النقدم في التدريس  (Thaxton, 2009)بينما ركزت دراسة تاكسكف 
الجامعي عبر دراسة مركز الجامعة الغرب أكسطية لمتميز في التدريس، كاستخدمت المنيج 

( أستاذان جامعيان كجمع البيانات عف المركز، 34ت شخصية مع )الكصفي، كمقاببل
كتكصمت إلى أف تكافر مراكز فعالة لمتميز في التدريس كالتعمـ تمكف األساتذة مف 
االستفادة مف استراتيجيات التدريس في تحسيف مقرراتيـ نحك التكقعات غير التقميدية، 

ختبارات حكؿ التفكير الناقد، كتطكير كخمؽ بيئة تعميمية فكرية فريدة لمطبلب، كبناء ا
  اختبارات لتحديد معايير أكثر دقة لمتفكير الناقد.

فيدفت  (Palmer, Holt & Challis, 2010)أما دراسة بالمر كىكلت كتشاليز 
إلى التعرؼ عمى الخصائص كالقيكد كالقدرات لمراكز التدريس كالتعمـ االسترالية مف خبلؿ 

( فردان مف المديريف، 13دمت المنيج الكصفي، كبمغت العينة )كجية نظر مديرييا، كاستخ
% مف العينة عف فاعمية مراكز التدريس كالتعمـ االسترالية 63.4كتكصمت إلى رضا 

كالتطكير الميني  كيرغبكف في أداء أفضؿ، كرضاىـ عف مجاالت التقدير كالمكافأة
دراج المركز في لجاف الجامعة كاألنش طة ذات الصمة كالتنكع بيف لمعامميف بالمركز كا 

المراكز، ككاف العائؽ الرئيسي ليـ ىك عدـ كجكد كقت لمعامميف سكاء في المراكز أك 
 الكميات لبلنخراط في أنشطة تحسيف التدريس كالتعمـ. 

 (Palmer, Holt & Challis, 2011b)كما ىدفت دراسة بالمر كىكلت كتشاليز
 يادة االستراتيجية لمراكز التدريس كالتعمـ فيإلى التعرؼ عمى العكامؿ المساىمة في الق

كطبقت  التعميـ الجامعي االسترالي مف الكاقع إلى المثالية، كاستخدمت المنيج الكصفي،
( 31( مف طبلب كأعضاء ىيئة تدريس كأعضاء السمطة التنفيذية مف )44األداة عمى )

ير مستمر ساىـ في بناء جامعات استرالية، كتكصمت إلى أف المراكز ما زالت في حالة تغي
القيادة االستراتيجية ليا، إال أف مستكل التفاعؿ مع الطبلب منخفض، كعززت الدراسة 
أىمية الشراكة االستراتيجية بيف الكميات كأعضاء ىيئة التدريس كالقيادة التنفيذية كالمراكز 

  كشرط أساسي لتنفيذ استراتيجيات عالية التأثير في تحسيف التدريس كالتعمـ.
إلى  (Raza, Naqvi & Lodhi, 2011)بينما ىدفت دراسة رازا كناكفي كلكدىي 

التعرؼ عمى الحاجة إلى التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الباكستانية 
مف منظكر الطبلب، كاستخدمت المنيج الكصفي كطبؽ االستبياف عمى عينة قدرىا 

كتكصمت إلى أف أعضاء ىيئة التدريس لدييـ ( جامعة، 33( طالبان مكزعيف عمى )451)
ضعؼ نسبي في اجتماعيات التدريس كفف التدريس كعمـ طرؽ التدريس، كىناؾ حاجة 
ممحة إلى تطكيرىـ في ىذه المجاالت، كضركرة إطبلؽ مبادرات صارمة لتطكير التدريس 
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يس تغطي كافة المجاالت التي يحتاجيا طبلبيـ عبر إنشاء مراكز متخصصة في التدر 
  كالتعمـ.

 & Hubball, Lamberson)بينما ىدفت دراسة ىكباؿ كالمبرسكف ككيندلر 

Kindler, 2012)  إلى التعرؼ عمى تأثير إعادة الييكمة االستراتيجية لمراكز التدريس
كالتعمـ في جامعة األبحاث المتمثمة في جامعة ككلكمبيا البريطانية بكندا، كاستخدمت 

كثاؽ خبلؿ العاميف السابقيف، كتكصمت إلى أف إعادة الييكمة المنيج الكصفي كتحميؿ ال
بضـ التكنكلكجيا لممركز ليككف مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا ستكفر أساسان قكيان 
لفعالية المراكز في المستقبؿ، كأف استراتيجية الدعـ المؤسسي كالقيادة كالتربكية تدعـ 

في مركز جديد يجمع بيف المكارد  كدمج كحدات كبيرة الفعالية كالكفاءة، كأف إعادة الييكمة
الفكرية كالمالية المتكاممة يمكنيا مف كتحسيف تأثير مراكز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا 
عمى المناىج الدراسية كالتربكية داخؿ كعبر سياقات التخصصات المختمفة، كتحقيؽ أفضؿ 

   الممارسات لمنيكض بمجتمع التعمـ بالجامعة.
 ,Schumann, Peters & Olsen)ما دراسة استيشماف كبيترز كأكسمفأ

فقد ىدفت إلى كضع مجمكعة مف المقترحات لممشاركة في خمؽ القيمة لمراكز  (2013
التدريس كالتعمـ في الجامعات، كاستخدمت المنيج الكصفي، كتكصمت إلى مقترحات 

تدريس كالتعمـ شممت لتطكير العمؿ التنمكم ألعضاء ىيئة التدريس عبر مراكز ال
المجاالت: رسالة المركز، كالثقافة التعاكنية، كالتكظيؼ كاالحتفاظ بأعضاء المركز عمى 
دارة المركز كمنظمة متعممة، كتكظيؼ أدكات الممارسة  أساس القدرة عمى التعاكف، كا 
التأممية التي تعزز الحكار، كاالىتماـ النشط بالحكار المشترؾ مع الجميكر الخارجي، 

تصميـ كتنفيذ البرامج التي تعكس القيمة المضافة، كقياس كتقكيـ مختمؼ ممارسات ك 
 القيمة المضافة.

 ,Kenny, Watson & Watton) بينما ىدفت دراسة كيني ككاتسكف ككاتكف

إلى الكشؼ عف سياؽ شيادات التدريس التي تقدـ لطبلب الدراسات العميا بمراكز  (2014
دريس الجامعي بالجامعات الكندية، كاعتمدت عمى المنيج التدريس كالتعمـ لتطكير الت

( جامعة كندية، كتكصمت إلى أف الشيادات تركز 31الكصفي كتحميؿ محتكل البرامج في )
%(، كىناؾ مف يقدـ الميارات العممية جنبان إلى جنب 24عمى تطكير الميارات العممية )

يادات أساليب التقييـ الفعالة %(، كشممت الش32مع منح دراسية في التدريس كالتعمـ )
 %(.43%( كدكرات الممارسات التعميمية )47كاألصيمة مثؿ ممفات االنجاز )

 (Smith & Gadbury-Amyot, 2014)أمكت -أما دراسة سميث كجادبكرم
فيدفت إلى التعرؼ عمى عمميات تقكيـ مركز التدريس كالتعمـ في جامعة بحثية، 

( مف الحاضريف 517ستبياف عمى عينة قدرىا )كاستخدمت المنيج الكصفي كطبؽ اال
 Midwestern stateكغير الحاضريف لممركز بجامعة كالية الغرب أكسطية 

university كتكصمت إلى أف الحضكر شعركا بصكرة أكثر إيجابية حكؿ قيمة كفعالية ،
 مركز التدريس كالتعمـ مف غير الحاضريف، كلـ يعرب أحد بمشاعر سمبية حكؿ فعاليتو،
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كأنو يتمتع بسمعة إيجابية بيف أعضاء ىيئة التدريس، كأنو يمثؿ قكة تشجع ثقافة التميز 
 في التدريس داخؿ الحـر الجامعي.

( إلى التعرؼ  (Gosling, Turner, 2015دراسة جكزلينج كتيرنر كما ىدفت
عمى االستجابة لمطعكف حكؿ مشركعات التدريس كالتعمـ في مراكز التميز في التدريس 

( مركزان 33لتعمـ بالمممكة المتحدة، كاستخدمت المنيج الكصفي عبر دراسة طكلية ؿ)كا
كجمع المعمكمات كالمقاببلت مع الشخصيات الرئيسة، كتكصمت إلى أف مشاريع التدريس 
كالتعمـ التي تمكليا الحككمة ىي األداة المفضمة لصناع القرار بإدارة التغيير فييا، إال أف 

تعطي اىتمامان محدكدا لتعقيد التعميـ العالي كالتناقضات كالتكترات ىذه االستراتيجية 
كالصراعات التي تحتاج لمتفاكض لتغيير الكاقع، كأف المراكز تتكقؼ أىميتيا حسب تكافقيا 

   مع أجندات الجامعة كدعـ القيادات كتقبؿ التغيير.
ت التعمـ فيدفت إلى التعرؼ عمى ممارسا(Hilliard, 2015) أما دراسة ىيميارد

العالمي المختمط، كاستخدمت المنيج الكصفي، كتكصمت إلى برامج التدريس المختمط ىي 
األكثر شيكعان في مختمؼ التخصصات في المجتمعات العالمية لمتدريب عمى التنمية 
المينية، كمف أكثر االتجاىات المتنامية بسرعة في المؤسسات التقميدية في التعميـ العالي 

لميان، كأكصت بضركرة شمكلية برامج التدريب كالتنمية المينية بمراكز % عا24بنسبة 
التدريس كالتعمـ عمى التدريس المختمط سكاء التدريب عميو أك مف خبللو، كتكفير البنية 

  التحتية كالدعـ المناسب كالتكسع في استخداـ التكنكلكجيا بيذه المراكز.
 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

أف ىناؾ تكجيان عامان نحك  يتضحالسابؽ لمدراسات السابقة في ضكء العرض 
التنمية المينية الشاممة ألعضاء ىيئة التدريس لتحقيؽ رؤل كرساالت الجامعات 
المختمفة، كأف ىناؾ قصكران كاضحان في مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في 

، كما أف ىناؾ تكجو في الجامعات المصرية بكجو عاـ كفي التدريس كالتعمـ بكجو خاص
مختمؼ الجامعات العالمية نحك إنشاء مراكز التدريس كالتعمـ إلعداد عضك ىيئة تدريس 
قادر عمى أداء أدكاره بصكرة متكاممة، كمكاجية التحديات كالمشكبلت المتنكعة التي تكاجو 

لدعـ الجامعات في ضكء الطمكحات المرجكة منيا، كعمى الرغـ مف تنكع الصيغ كأساليب ا
سكاء  –كالتمكيؿ كالتكجيات كالفمسفات كالتحديات كالمسميات المختمفة ليذه المراكز 

إال أنيا جميعان تمثؿ تكجيان  -دمجيا بالتكنكلكجيا أك تكامميا مع البحث العممي أك اإلبداع
إنشاء ىذه المراكز لدعـ نحك  كجامعاتيا بارزة ليذه الدكؿ ان كجيكد عامان نحك ىذا النمكذج

عمى الرغـ مف اختبلؼ الدراسة الحالية مع الدراسات ، ك دريس كالتعمـ في الجامعاتالت
السابقة مف حيث اليدؼ كالمنيج المستخدـ لمعالجة الدراسة كالخبرات الدكلية إال أنيا 
استفادت منيا في صياغة اإلطار النظرم، كالكقكؼ عمى كاقع مراكز تنمية قدرات أعضاء 

ت المصرية، كاختيار المراكز المقارنة، ككضع التصكر المقترح ىيئة التدريس في الجامعا
 .التي تسعى الدراسة الحالية إلى التكصؿ إليو
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  خطكات السير في الدراسة:
دراسة تحميمية لؤلطر النظرية كالفكرية لمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  -

 رة. بالجامعات في التدريس كالتعمـ في األدبيات التربكية المعاص
دراسة تحميمية لمراكز التدريس كالتعمـ في جامعات ىارفارد كككلكمبيا البريطانية  -

دارة المركز، كالبرامج  كىكنج ككنج، مف حيث: النشأة كالتطكر، كالرؤية كالرسالة، كا 
 كالخدمات، كمصادر المركز.

 دراسة تحميمية لمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية مف -
دارة المركز، كالبرامج كالخدمات، كمصادر  حيث: النشأة كالتطكر، كالرؤية كالرسالة، كا 

 المركز.
دراسة تحميمية مقارنة لمراكز الجامعات المقارنة في التدريس كالتعمـ كمراكز تنمية  -

  قدرات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات المصرية.
ضاء ىيئة التدريس بالجامعات لتطكير مراكز تنمية قدرات أعقترح كضع تصكر م -

 المصرية في التدريس كالتعمـ في ضكء االستفادة مف الخبرات الجامعية المعاصرة
الجامعات المصرية كالمجتمع المصرم بكجو بما يتماشى مع طبيعة محؿ الدراسة ك 

 عاـ
 كيمكف تناكؿ ىذه الخطكات عمى النحك التالي:

تدريس كالتعمـ في األدبيات التربكية أكالن: األطر النظرية كالفكرية لمراكز ال
 المعاصرة: 

 كيمكف تناكؿ ىذا المحكر عمى النحك التالي: 
 ( تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في التدريس كالتعمـ:3)

يعد التدريس كالتعمـ الجامعي الفعاؿ عممية ذات طبيعة مركبة كمعقدة لتأثرىا بعدد 
لتحقيؽ  ىذا يتطمب بالضركرة كعي عضك ىيئة التدريس بياكبير مف العكامؿ المتنكعة ك 

ممارسات تدريسية عالية المستكل، كاالىتماـ مف قبؿ الجامعة بتطكير معتقداتو كرؤيتو 
 كممارساتو، كيمكف تناكؿ ىذا الجانب عمى النحك التالي:

 )أ( العبلقة بيف التدريس كالتعمـ: 
حيث أف اليدؼ النيائي مف التدريس يمثؿ التدريس كالتعمـ كجياف لعممة كاحدة، 

ىك تحسيف خبرات تعمـ الطبلب، كما أف خبرات التعمـ يتـ االعتماد عمييا في تحديد 
الممارسات التدريسية المناسبة، فالتربية بكجو عاـ تمثؿ بناءن كبيران في مجاؿ التدريس، 

قة راسخة بيف كتصكيرىا بأنيا مرادفان لمتدريس تصكيران ضيقان كسطحيان، فالتربية عبل
التدريس كالتعمـ، ككيفية فيـ ىذه العبلقة ىك األىـ في تطكير المؤسسات 

 (Loughran, 2013, 118)التعميمية
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كلما كاف التعمـ ىك عممية تتكلد فييا المعرفة مف خبلؿ المركر بالخبرة 
(Tulbure, 2012, 65)التعمـ تمثؿ اإلجراءات كاألفكار التي  ت، كأف استراتيجيا

فإف أسمكب التعمـ يمثؿ  (Chamot, 2004,14)دميا األفراد لتحقيؽ أىداؼ التعمـ يستخ
الطرؽ المفضمة لدل الفرد في االستجابة معرفيان كسمككيان لتعمـ الميارات التي تتغير 

 ،Peterson, Rayner & Armstrong)باستمرار اعتمادان عمى البيئة أك السياؽ 
ف األفراد يختمفكف فيما يتعمؽ بنكع التدريس األكثر ، كيعتمد ذلؾ عمى فكرة أ(520 ,2009

، كليذا (Pashler, McDaniel, Rohrer Bjork 2008, 106)فاعمية بالنسبة ليـ 
يمثؿ أسمكب التعمـ القضية األىـ سكاء بالنسبة لمطبلب أك أعضاء ىيئة التدريس عمى حد 

ثؿ يفترض ، كالتدريس األم(Knowles, Holton & Swanson, 2005, 32)سكاء 
 ,Pashler)تشخيص أساليب تعمـ الطالب ككضع استراتيجيات التدريس كفقان لذلؾ 

McDaniel, Rohrer Bjork, 2008, 107) كمف ثـ فإف النظر في أسمكب التعمـ .
ىك مسألة ضركرية لمقائميف بالتدريس حيث أف مطابقة استراتيجيات التدريس مع أنماط 

 ,Tulbure, 2012)ع اإلنجاز األكاديمي تعمـ الطبلب سكؼ يؤدم إلى ارتفا

66;Zhang, Sternberg & Rayne, 2012, 54). 
كعمى مر العقكد الماضية، ظيرت ثبلثة كجيات نظر مختمفة بخصكص العبلقة بيف 
التدريس كالتعمـ، كتدعـ الفئة األكلى الفرضية التي تكشؼ عف حقيقة أف تعديؿ 

عمـ الطبلب يعزز التحصيؿ األكاديمي، حيث أف االستراتيجيات التدريسية كفقان ألنماط ت
تصميـ كتنفيذ استراتيجيات التدريس التي تمبي احتياجات الطبلب يككف ليا آثاران إيجابية 

 ,Arthurs)عمى مخرجات التعمـ كاالتجاه نحك محتكيات مسار التعمـ كالدافع لمتعمـ

2007, Felder & Brent, 2005; Rogers, 2009; Tulbure, 2010) بينما ،
تدعـ الفئة الثانية أف االختبلؼ بيف استراتيجيات التدريس كالتعمـ المفضؿ يككف ليا بعض 
اآلثار المفيدة عمى مخرجات التعمـ حيث أف تقديـ أسمكب تدريس إبداعي يتسـ بعبلقة أك 
تجربة أقؿ مع السائد في أسمكب تعمـ الطبلب يحفز المركنة في التعمـ ألف التعمـ األمثؿ 

 ;Baker & Cooke, 1988)كم عمى درجة معينة مف التكتر كعدـ االتزاف ينط

Cavanagh & Coffin, 1994; Kowoser & Berman, 1996) بينما تدعـ ،
الفئة الثالثة أف العبلقة بيف أساليب التعمـ كاستراتيجيات التدريس ال تؤثر عمى أداء تعمـ 

برير إدراج تقييـ أسمكب التعمـ في الممارسات الطبلب كبالتي ال يكجد دعمان تجريبيان كافيان لت
 ;Akdemir & Koszalka, 2008; Massa & Mayer, 2006)التدريسية 

Pashler et al., 2008).  إال أف زانج كآخريف(Zhang, Sternberg & Rayne, 

حاكؿ حسـ ىذه القضية خبلؿ رؤيتو أف التكامؿ بينيما في حاجة إلى إعادة  (56 ,2012
لتكامؿ يجب أال يككف مطمقان عمى اعتبار أنو الكحيد الذم يمكف االعتماد عمية تعريؼ، فا

في تحسيف عممية التدريس، كفي ىذا السياؽ فإف بعض الطبلب يككف تعمميـ أفضؿ عند 
التكامؿ بيف التدريس كأساليب التعمـ، كلكف الطبلب اآلخريف قد يككنكف أكثر انجذابا إلى 

 احتياجات التعمـ كشخصياتيـ.أساليب التدريس التي تكمؿ 
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فكرة أف التدريس مستمد مف التعمـ، حيث  (Harpaz, 2014, 1-4)كيدعـ ىارباز 
 إف الطبلب يتعممكف بشكؿ جديد مف أجؿ استعادة التكازف المعرفي كفقان لذكائيـ، كذلؾ
عندما تككف أساليب التدريس كالتقييـ مطابقة لتفكيرىـ كأساليب تعمميـ، كيككنكف 

يجب أف تسعى أساليب التدريس  يف بدافع داخمي في ظؿ مساندة مف المعمـ، كليذامدفكع
لتحفيز فضكؿ الطالب كالتعمـ مف أجؿ التعمـ، كتمكيف النظريات االنتاجية لممتعمميف بطرؽ 
مدادىـ بشكؿ مستمر بتغذية راجعة مثمرة عف  مختمفة، كباستخداـ كسائط متنكعة كا 

أنو بدكف تكافر استعداد لدل  (Friesen, 2007, 2.5, 2.12)أدائيـ. كما يرم فريزيف 
الطالب يككف التعمـ كالتدريس غير فعاليف، كبدكف الدافع لف يككف ىناؾ تعمـ عمى 
اإلطبلؽ، كليذا فإنو لمحصكؿ عمى أكبر قدر مف نقؿ التعمـ يجب مراعاة ردكد الفعؿ حكؿ 

دارة المكقؼ طريقة التدريس ألف استجابات الفرد سكؼ تختمؼ باختبلؼ ج ك التعمـ كا 
التعميمي، لذا كاف مف الضركرم فيـ أساليب التعمـ ألف الحكار بيف التدريس كالتعمـ ىك 
األكثر مبلءمة نتيجة العبلقة المتشابكة بينيما، كمف ثـ فإف تنشيط ممارسات التدريس 
ليككف أكثر جدكل يتـ مف خبلؿ بذؿ جيد مف قبؿ عضك ىيئة التدريس في النظر في 

( 57-65، 5112ساليب تعمـ الطالب. كىذا يدعـ ما أشار إليو أنطكف حبيب رحمة )أ
حكؿ ضركرة استخداـ أساليب التدريس التي يفضميا الطبلب كالتي تتكامؿ كتنبع مف 

   أساليب تعمـ الطالب.
 )ب( أىداؼ التدريس كالتعمـ الجامعي:

ؼ منيا )جابر عبد ييدؼ التدريس كالتعمـ في الجامعات إلى العديد مف األىدا
؛ أيمف مصطفى مصطفى، كمحمد عبد اهلل عبد المجيد، 51، 5112الحميد جابر، 

5131 ،61-65 :) 
تزكيد الطالب الجامعي بالمعارؼ كالميارات األساسية كاإلنسانية كالعممية في حقؿ  -

 التخصص العممي أك الميني بأشكاليا المختمفة.
كسا -  بيـ ميارات العمـ كطرقو كتطبيقاتو.تنمية التفكير العممي لدل الطبلب كا 
تنمية االتجاىات كالميكؿ كاالىتمامات كمنظكمة القيـ في المجتمع الطبلبي، كصقؿ  -

الشخصية كتحمؿ المسئكلية كالمبادرة كالتعمـ الذاتي كالكعي الجماعي كالتعاكف 
 كالقدرة عمى التجديد كاالبتكار كغيرىا مف الميارات.

ات قيمة جكىرية كحقيقية تتضمف تنمية عقؿ مدرب كقادر تكفير خبرة تربكية عامة ذ -
عمى التفكير الناقد كتكظيؼ ميارات االستدالؿ كاالستقبللية في التفكير، كتحقيؽ نمك 

 متكازف كمتكامؿ، كترسيخ قاعدة التعمـ مدل الحياة.
إعداد الطبلب لينتجكا المعرفة كيطبقكنيا كينشركنيا، كأف يخبركا المعرفة البديمة  -

صمكا إلى معرفة مف الدرجة األكلى عف طريؽ الدراسات كالبحكث كالمشركعات لي
 الصغيرة، كاكتساب االستبصار في كيفية تغيير المعرفة.
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رعاية كتنمية اإلبداع لدل الطبلب في كافة المجاالت ليس مف منظكر أف ىناؾ طالبان  -
كيان كىناؾ منيجية في ذكيان كآخر أقؿ ذكاءن بؿ األجدر ىك النظر إلى أف ىناؾ منيجان ذ

   التعميـ كالتقكيـ لتشجيع الذكاء كاإلبداع كأخرل تكتمو.
 )ج( متطمبات كمقكمات التدريس الفعاؿ في الجامعات:

؛ عبد المنعـ أحمد حسيف 53-51، 5114حدد البعض )محمكد كامؿ الناقة، 
؛ عمرك مكسى خميؼ، كىاركف محمد عمى 32 -31، 5133كفاطمة عاشكر تكفيؽ، 

 ,Friesen, 2007, 3.2؛ 212 -215، 5131طكره، كطالب أحمد المسيعديف، ال
-González-Sanmamed, Muñoz-Carri & Sangrà, 2015, 169؛ 1.2

 ( متطمبات كمقكمات التدريس الفعاؿ بالجامعات في:176
مع  كجكد العاطفة في التدريس، لتحفيز الطبلب عمى كيفية التعمـ كليس التعمـ فقط، -

 تكليد كنقؿ العكاطؼ الخاصة بعضك ىيئة التدريس لمطبلب. البراعة في
نما حكؿ سد  - التدريس الفعاؿ ال يككف حكؿ عبلج الطبلب كمستيمكيف لممعرفة فقط، كا 

الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ، كترؾ عضك ىيئة التدريس البرج العاجي كالتحدث إلى 
 كالتشاكر كاالرتباط مع مجتمعات التدريس كالتعمـ.

ماع كاالستفسار كتمبية احتياجات المشاركيف، عبر استنباط االستجابات كتطكير االست -
ميارات االتصاؿ الشفكم بيف الطبلب الخجكليف، كدفع الطبلب عمى التفكؽ، كاحتراـ 

 اآلخريف، مع إجراء المينية في جميع األكقات.
كقائمان عمى أال يككف دائمان حكؿ جدكؿ أعماؿ محدد كجامد، كلكف يككف مرنان كسمسان  -

التجريب، كأف تككف لديو القدرة كالثقة عمى التفاعؿ كالتكيؼ مع الظركؼ المتغيرة، 
% مما يراد القياـ بو، 31إال عمى  فالتدريس في الصؼ الدراسي ال يتـ الحصكؿ منو

كليذا يككف االنحراؼ عف مخطط كمحتكل المنيج أك المحاضرة سيبلن عندما يككف 
 كف أخرل. ىناؾ تعمـ أفضؿ في أما

أف يدكر حكؿ األسمكب كيككف التدريس مسميان، فالتدريس الفعاؿ ال يعني حبس  -
الطبلب مف قبؿ عضك ىيئة التدريس بكمتا يديو كلصقيما، فيجب التركيز عمى عمؿ 
كؿ طالب في غرفة الصؼ، فيدرككف أنيـ القادة كالصؼ ىك االكركسترا، كيعزؼ 

 ان لكفاءات متنكعة.جميع الطبلب عمى اآلالت المختمفة كفق
أف يككف حكؿ النكتة، فإطبلؽ النكات قد يككف حميدان لكسر الجميد بيف الطبلب ألنيـ  -

 يتعممكف بصكرة أفضؿ في جك أكثر استرخاء.
عادة تصميـ  - أف يركز عمى رعاية كتنشئة العقكؿ كالمكاىب، كذلؾ عبر تصميـ كا 

عداد المكاد إلى أبعد مف تحسيف  التعميـ. المقررات الدراسية، كا 
أف يتـ دعمو مف قيادة ذات رؤية قكيمة كحكيمة، ككجكد دعـ مؤسسي مممكس مف   -
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 المكارد كاألفراد كاألمكاؿ، فميس األىـ ما يقاؿ كلكف ما يتـ.
أف يككف مف خبلؿ التكجيو كالتشاكر بيف أعضاء ىيئة التدريس الكبار كالصغار،  -

ريس الفعاؿ، كعبلج ضعؼ التدريس كالعمؿ الجماعي، كمراجعة األقراف، كمكافأة التد
 مف خبلؿ برامج التدريب كالتطكير.

أف ييتـ بالحصكؿ عمى المتعة كالخبرة السارة، فأعضاء ىيئة التدريس ليست حرفتيـ  -
  مف أجؿ الماؿ كلكف االستمتاع بو ألنيـ يريدكف ذلؾ.

ف أف يتـ أف يراعي استجابات كاحتياجات الطبلب أثناء العممية التدريسية، فيـ يريدك -
حساسيـ بكجكدىـ  التعامؿ معيـ باحتراـ كمساكاة كأفراد ليـ أسماء كليسكا كأرقاـ، كا 

السابقة كمكاىبيـ الفردية، كتعريفيـ  ـفي مسائؿ الفصكؿ الدراسية، كقبكؿ إنجازاتي
أنو يمكف أف يككنكا ناجحيف ككيؼ، كأف يككف أساتذتيـ فخكريف بإنجازاتيـ، كعمى 

 صكؿ الدراسية. اتصاؿ بيـ خارج الف
أف يتكجو إلى التعمـ الذاتي المستمر، كالتدريس بالفريؽ، كالتعمـ المتبادؿ كالشراكات  -

التعميمية كالمناقشة، كطرؽ االكتشاؼ بأنكاعيا المكجو كالحر، كحؿ المشكبلت كالتعمـ 
 التعاكني.

مثؿ: االستعداد لمتدريس: عبر ضركرة تكافر المقكمات العممية لعضك ىيئة التدريس،  -
التمكف مف المادة العممية، كالكعي بأحدث كسائؿ تكنكلكجيا التعميـ كالقدرة عمى 
استخداميا، كاإلعداد الجيد لطريقة العرض كاستثماره لمكقت فيما يفيد طبلبو، 
كاالعتزاز بمينتو كمظيره كممبسو كالمبادئ األخبلقية الكريمة، كتكافر خصائص 

صؿ مع الطبلب، كامتبلؾ الكفايات التدريسية، شخصية كاجتماعية تيسر كتسيؿ التكا
 كامتبلؾ ميارات اإلدارة الصفية. 

تييئة الطبلب لدراسة المقرر: كذلؾ عبر إعطائيـ خطكطان عريضة تبصرىـ بالميداف  -
الذم يسيمكف في اكتشافو، كالتعريؼ بطبيعة المقرر كأىدافو كعبلقتو بالمقررات 

مدادىـ بالمراجع كالمصادر  األخرل، كالتعريؼ بأىـ أساليب كأدكات التقكيـ لمطبلب، كا 
 كشبكات المعمكمات المختمفة المعينة عمى فيـ المقرر. 

اختيار أساليب كاستراتيجيات التدريس: كىذا يتطمب تنكيع طرؽ كأساليب التدريس  -
تاحة الفرصة لممشاركة كالتعمـ الذاتي،  كاستخداـ كسائؿ تعميمية متطكرة كمتنكعة، كا 

ستراتيجيات: التدريس المباشر )المحاضرة، ضيؼ زائر، أسئمة، أجكبة، كمف ىذه اال
كراس عمؿ/ أكراؽ عمؿ،ػ عرض تكضيحي، حمقة بحث، العمؿ في المساؽ الدراسي(، 
التفكير الناقد )ميارات ما كراء المعرفة، التحميؿ، منظمات بصرية، حؿ المشكبلت 

أللعاب، المناقشة ضمف فريؽ، كاالستقصاء(، التعمـ مف خبلؿ النشاط )المناظرة، ا
الركاية، الدراسة المسحية، التدكير، زيارة ميدانية، التعمـ مف خبلؿ المشاريع، تقديـ 
عركض شفكية، المحاكاة، الخرائط المفاىيمية، التعمـ بالحاسكب، حديث الكرشة(، 
 التعمـ في مجمكعات )المناقشة، المقابمة، الشبكة العنقكدية، الطاكلة المستديرة،
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تدريب الزميؿ، فكر/ انتؽ زميؿ/ شارؾ، التعمـ التعاكني الجماعي، نظاـ الزمالة(، 
 كالتدريس المعممي.

التفاعؿ مع الطبلب: حيث يجب أف يككف قادران عمى تحفيز طبلبو جميعان نحك التعمـ  -
 الذاتي، كيتابعيـ دائمان كييتـ بمشاعرىـ كمشكبلتيـ كتقدميـ العممي.

ىذا يتطمب استخداـ طرقان كأساليب تقكيمية متنكعة كمبلئمة تقكيـ تعمـ الطبلب: ك  -
كعادلة، كاالعتماد عمى استراتيجيات تحقؽ تغذية مرتجعة عالية الجكدة تمكنو مف 
إصبلح كتعديؿ طرؽ تدريسو، كالتركيز عمى ردكد فعؿ الطالب كاستخداـ أسمكب 

 مراجعة األقراف في تطكير تقكيـ تعمـ الطبلب.
ايير البلزمة لتحقيؽ جكدتو، سكاء أكانت معايير عامة، أك معايير تكافر كافة المع -

تتصؿ بمككنات المكقؼ التعميمي، أك معايير تتصؿ بإجراءات التدريس تخطيطان 
 كتنفيذان كتقكيمان.

، فإف التدريس الفعاؿ يتطمب اكتساب عضك ىيئة اإللكتركنيكفي حالة التدريس  -
شجيع كتحفيز المشاركة اإليجابية في بيئة ، كتاإللكتركنيالتدريس ميارات التعمـ 

تعمـ كدية، كتجريب كتنفيذ منيجيات التدريس المختمفة، كتشخيص كتنفيذ 
   مكاقؼ التدريس كالتعمـ، كىيكمة المعرفة مف خبلؿ تطكير عمميات انعكاسية.

)د( دكاعي تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في التدريس 
 كالتعمـ:

 ئة التدريس العنصر الفعاؿ في مجتمع الجامعة كقاعة الدراسة، فيكيعد عضك ىي
مف يتعامؿ عف كثب مع االحتياجات العميا لمطبلب كالمجتمع بكجو عاـ، كىذا يتطمب 
التنمية المينية البلزمة لتمبية ىذه االحتياجات، كتعد عممية تنميتو في التدريس كالتعمـ 

أف  (Earl, 2008, 105)لجامعة، حيث يرل إيرؿ عممية تكاممية بيف األستاذ الجامعي كا
أعضاء ىيئة التدريس ممتزمكف بجكـ ككنيـ أكاديمييف بمكاكبة البحكث العالمية في 
التدريس كالتعمـ ليككنكا مينييف كمبدعيف كمبتكريف كمركجيف لممعرفة، كقادركف عمى 

كالمؤسسات األكاديمية  قيادة الطبلب إلى التعمـ الناجح. كعمى الجانب اآلخر فإف الجامعات
ممتزمة بتكفير برامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس، كدراسة االمتثاؿ لذلؾ مف خبلؿ 
األنظمة كاإلجراءات الرقابية اإللزامية، كليذا يجب أف تكفر المؤسسات األكاديمية القنكات 

 . (Shagrir, 2012, 56)كالبرامج عبر سياسات كؿ مؤسسة كفقان لممكارد المالية المتاحة 
كيمكف تحديد دكاعي تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ عمى 

 النحك التالي:
أنيا قنكات تسيؿ اإلنجاز كالتنمية كالتقدـ في الحياة األكاديمية، كتسعى لتحسيف  -

 . (Shagrir, 2011, 19)المساعي األكاديمية 
صو، كتحسيف مياراتو التدريسية، الحاجة لمتأىيؿ العممي العميؽ في مجاؿ تخص -
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كامتبلؾ ميارات إعداد المناىج كالخطط الدراسية كتقكيميا كتطكيرىا، كالتزكد بآليات 
 (.361اإلعداد الجيد لمطبلب )سعيد عبده نافع، د.ت، 

التدريس كخصائص المرحمة  تالحاجة المستمرة لمتعرؼ عمى الحديث في استراتيجيا  -
 (. 25، 5112حداد،  العمرية لمطالب )محمد بشير

الحاجة إلى تقكية العبلقة بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب، كالحافز الميني  -
لتحسيف أدائيـ لممياـ المككمة إلييـ في ضكء كظائؼ الجامعة، كالتكيؼ األمثؿ مع 

 (.215 -213، 5115بيئتيـ المينية )بدرية سعيد المبل، 
يارات، كالمفاىيـ في حقؿ التدريس بيدؼ أنيا تساعد في تجديد كتنمية القدرات كالم -

تحقيؽ األىداؼ التعميمية كالتربكية التي تنبثؽ مف الفمسفة العامة لمجامعة، كتحقيؽ 
 (. 414، 5133مبدأ التعمـ مدل الحياة )فاتف محمد عزازم، 

تطكير تقنيات االتصاؿ كتعدد مصادر التعمـ التي أدت إلى تغيرات جكىرية في  -
التعميمية كتغير أدكار عضك ىيئة التدريس، كتحديات الجكدة متطمبات المكاقؼ 

النكعية في التعميـ العالي التي تفرض تطكير الميارات المؤىمة لممنافسة اإلقميمية 
  (.335-333، 5117كالعالمية )زينب عبد الرازؽ غريب، 

حيث التركيز الجيد عمى أىمية تحقيؽ التكامؿ بيف التدريس كالتعمـ كالبحث العممي،  -
إف البحكث يجب أف تككف جزءن ال يتجزأ مف التدريس كالتعمـ، كأف تكثر ثقافة البحث 

 Australian Teaching & Learning)العممي عمى التدريس كالتعمـ

Council, 2010, 6-8  ،346-345، 5131؛ سبلمة عبد العظيـ حسيف.) 
حداث ا - لتعديبلت في أداء األستاذ الحاجة لتطكير المعرفة كالميارات كالقدرات المينية كا 

الجامعي بما يتفؽ مع متغيرات العصر، كالتكاصؿ مع الفكر التربكم الجديد لتطكير 
 (. 347، 5131الممارسات التربكية)سبلمة عبد العظيـ حسيف، 

حاجة أعضاء ىيئة التدريس لمنمك المستمر حكؿ مراجعة المناىج لتعديميا كتطكيرىا  -
 (.25-13، 5112ر حداد، عمى النحك األفضؿ )محمد بشي

التغير المتسارع في عالـ التدريس األكاديمي، كالتكجو إلى مفاىيـ جديدة في جكدة  -
 Australian)التدريس كالتعميـ، كالتغير في مخططات التقدـ الكظيفي األكاديمي

Teaching & Learning Council, 2010, 8).  
كالنفسية كالتقنيات الحديثة في الحاجة إلى االطبلع عمى أحدث النظريات التربكية  -

التدريس، كخمؽ فرص لمتعاكف بيف أعضاء ىيئة التدريس، كتحقيؽ التقدـ الحقيقي 
 (.551، 5131في الحقؿ الكظيفي )إبراىيـ ناصر السدة، 

العمؿ عمى سد حاجات أعضاء ىيئة التدريس الفردية، كالحاجة إلى المعارؼ كالقدرات  -
كزيادة الخبرات لممساعدة في اتخاذ القرار في حقؿ  التدريسية كتنمية ركح الفريؽ،

 (.553، 5131العمؿ األكاديمي )إبراىيـ ناصر السدة، 
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الحاجة إلى تنمية التدريس الفعاؿ، كاالستجابة لممتغيرات التكنكلكجية كالتربكية  -
كالتنظيمية في عمميـ، كالتدريب عمى كضع خطط تقكيـ الطبلب، كالتعرؼ عمى 

 (. 553، 5131العبلجي )إبراىيـ ناصر السدة، ميارات التقكيـ 
تقدـ تنمية القدرات المينية اندماجان فكريان كعاطفيان كاجتماعيا ذم معنى مع األفكار  -

كالمكارد كالزمبلء، كتقدـ دعمان لمممارسات غير الرسمية كغير الصفية، كتضع 
ظيؼ كجيات الممارسات الصفية في سياقات جامعية أكبر مع الطبلب، كتساىـ في تك 

النظر المختمفة كالتكفيؽ بينيا، كتكازف بيف مصالح األفراد كمصالح الجامعة 
(Evans, 2014, 182-183). 

ظيكر أنماط كاستراتيجيات متنكعة لمتدريس كالتقكيـ بالجامعات، مثؿ: التعمـ  -
–التعاكني، كطريقة المشركع، كطريقة حؿ المشكبلت، كالتعمـ المختمط )كجيان لكجو

 ، كممؼ انجاز التدريس كغيرىا. اإللكتركني(، كالتعمـ اإلنترنتعمى  التعمـ
الحاجة إلى تبنى رؤية تعميمية تطكيرية، كزيادة القدرة عمى التفكير المبدع بما يمكف  -

عضك ىيئة التدريس مف التكيؼ مع عممو مف ناحية كمكاجية مشكبلتو كالتغمب 
 (.37، 5135عمييا مف ناحية أخرل )منصكر عتيؽ السريحي، 

اعتبار التدريس الجامعي مينة، ككجكد معايير عالمية لمجكدة كاألداء كاإلنجاز تتطمب  -
استجابة سريعة كمبلئمة مف أجؿ أف تككف شركط اإلنجاز لدل عضك ىيئة التدريس 

 مكافئة كمقارنة لما ىك سائد عالميان.
الي الذم يعمؿ في الحاجة إلى زيادة كفاءة التدريس كالتعمـ كتحسيف جكدة التعميـ الع -

بيئة معقدة مع العديد مف أصحاب المصمحة كزيادة مستكل طمكحاتيـ كتكقعاتيـ 
(OECD & IMHE, 2012, 8). 

ارتفاع أعداد الطبلب في الجامعات كاكتظاظ قاعات التدريس بيـ مع نقص أعداد  -
 أعضاء ىيئة التدريس، األمر الذم تحتاج معو الجامعات العمؿ نحك اإلفادة المثمى

 (.35، 5112مف أساتذتيا )محمد عبد الفتاح شاىيف، 
تدكيؿ التعميـ العالي، كتنكع الطبلب، كزيادة ضغكط المنافسة العالمية، كالحاجة إلى  -

 & OECD)قكل تدريسية ماىرة لمكاجية تحديات القرف الحادم كالعشريف. 

IMHE, 2012, 8) . 
 ـ:)ىػ( متطمبات الجامعة لتحسيف جكدة التدريس كالتعم 

ىناؾ مجمكعة مف العناصر يجب أف تأخذىا الجامعة في االعتبار ارفع كفاءة  
 :(OECD & IMHE, 2012, 9-12)جكدة التدريس كالتعمـ، كىي 

أف يككف اليدؼ النيائي لسياسات جكدة التدريس كالتعمـ ىك تحسيف جكدة خبرات  -
جكدة التدريس تعمـ الطالب، لذا ينبغي أف تسترشد السياسات كالممارسات لتحسيف 
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 كالتعمـ مف خبلؿ ىذا اليدؼ.
إتباع نيج شامؿ يجمع بيف التدريس كالتعمـ ألم مبادرة لمتنمية في مجاؿ التدريس  -

 نتيجة تشابؾ التدريس مع التعمـ.
البد مف التزاـ مؤسسي دائـ مف أعمى قيادة جامعية ألف سياسات الجكدة المستمرة  -

 يكدان غير خطية.لمتدريس كالتعمـ تتطمب مدان طكيبلن كج
غرس ثقافة التغيير لضماف المبلءمة كاالستدامة، ألف تعريفات كمفاىيـ جكدة  -

التدريس كالتعمـ تختمؼ عبر السياقات كتتطكر مع مركر الكقت، فيي تتطمب القدرة 
 عمى التكيؼ ككجكد أساس عممي تجريبي لتظؿ مفيدة لمتنمية.

عمؽ بالتدريس كالتعمـ كمساىمتيا في ضماف المكاءمة بيف المناىج المختمفة فيما يت -
االستراتيجية الجامعية ىي المفتاح، ألف مبادرات جكدة التدريس كالتعمـ تستجيب 
ألىداؼ محددة في الجامعة، كبالتالي يمكف أف تككف ذات صمة عندما تنفذ في جامعة 

 أخرل أك قسـ آخر داخؿ نفس الجامعة كالعكس بالنسبة لجامعات كأقساـ أخرل.
أف تصمـ سياسات جكدة التدريس كالتعمـ في الجامعات كالبرامج كعمى يجب  -

المستكيات الفردية بصكرة مستمرة، كيعد مستكل البرنامج ىك المكاف المحكرم حيث 
 مف المرجح أف تزدىر معو جكدة التدريس.

أف تشجيع ثقافة جكدة التدريس كالتعمـ ترتبط بأنكاع كمستكيات مختمفة مف الدعـ،  -
فإف تعزيز ىذا التعاكف يتـ تشجيعو مف خبلؿ القادة كأعضاء ىيئة التدريس  كبالتالي

 كالطبلب كالعامميف كغيرىـ مف أصحاب المصمحة.
تقكية الركابط األفقية كخمؽ التآزر ىك كسيمة فعالة بشكؿ خاص في دعـ كتطكير  -

 جكدة التدريس كالتعمـ.
شكاؿ المختمفة مف بيئات أف خبرات التعمـ يمكف اكتسابيا مف خبلؿ العديد مف األ -

التعمـ، كيجب أال تقتصر عمى القاعات كالفصكؿ الدراسية، كأف يشمؿ التعمـ خارج 
 الجامعة كعف بعد، كمراعاة ذلؾ كمو في تنمية القدرات. 

يجب أف يؤخذ البعد الزمني في جكدة التدريس، فما يمكف أف يتـ عممو في نقطة مف  -
حؽ كالعكس صحيح، كبالتالي يجب اقتناص الزمف قد ال يمكف أف يتـ في كقت ال

 الفرص.
مراعاة أف البيئة كمبلمح الطبلب كالمطالب كالطمكحات كمطالب تسكيؽ الكظائؼ  -

كسمعة كتاريخ الجامعة ىي العكامؿ البارزة التي تؤثر عمى استراتيجية تحسيف 
 التدريس كالتعمـ.

ال تكجد عناصر حتمية سمفان  االىتماـ بتقييـ أثر مبادرات جكدة التدريس كالتعمـ، حيث -
يمكف إحضارىا في جكدة التدريس كالتعمـ، كيجب أال يككف النقص في المؤشرات 
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 الكمية عائقان لتقييـ اآلثار.
التزاكج بيف التنفيذ ككضع األسس الصحيحة لمتغيير كترؾ المجاؿ لمتجارب لمتحسف  -

 مطرد في نكعية التدريس كالتعمـ.
جراء  مراعاة أف كؿ جامعة مسئكلة - في المقاـ األكؿ عف جكدة التدريس كالتعمـ، كا 

تحميؿ مقارف داخمي بيف كعبر المؤسسات لتقديـ معايير قياسية مرجعية جديدة طالما 
 كانت الطريقة المستخدمة مكثكقة كشفافة.

أف جكدة التدريس كالتعمـ ىي جزء مف نيج الجكدة العالمية كاالستراتيجية الجامعية،  -
 معزكلة عف ثقافة الجكدة الجامعية. كينبغي أال تككف

ينبغي لمسمطات الجامعية كىيئات التمكيؿ كككاالت كمراكز ككحدات ضماف الجكدة أف  -
تسيـ في تعزيز مناخ التغيير، كأف كجكد شراكات قكية ككثيقة بيف الجيات الفاعمة 

 ية.ىي المفتاح، كمراعاة أف الحكافز ىي أكثر تأثيران مف المكائح كالمكاقؼ القسر 
مراعاة أف حجـ الجامعة ليس لو عبلقة فيما يتعمؽ بنكعية التدريس، فالمعاىد الفنية  -

المتخصصة الصغيرة كالجامعات الكبيرة متعددة التخصصات يمكف أف تتساكل في 
تحسيف جكدة التدريس ممف خبلؿ: كضع إطار لمتدريس كالتعمـ كمفيـك مجتمعيا، 

قيادة المحركة لمتغيير عمى كافة المستكيات، كتكفير المكارد كالكقت كالتمكيؿ، كال
 كتآزر السياسات بما يخدـ تحسيف التدريس كالتعمـ.

األخذ في االعتبار أنو عمى الرغـ مف أىمية األمكر المالية، إال أف جكدة التدريس  -
 كالتعمـ يمكف أف تبدأ بالتحسيف دكف استثمارات كبيرة.

ت، بما يتفؽ مع النمكذج التعميمي استدامة تحسيف الجكدة عبر تحديد األكلكيا -
 كاألىداؼ التي كضعت مف قبؿ الجامعة.

كجكد ىيكؿ متخصص في تجكيد التدريس كالتعمـ فميس كؿ أعضاء ىيئة التدريس  -
مبتكريف، فعمى الرغـ مف أف عددان قميبلن مف االبتكارات يمكف أف ينتشر كيستمر دكف 

 يساعد في نشر جميع المبتكرات. كجكد ىيكؿ تنظيمي فعاؿ، كلكف كجكد ىذا الييكؿ
يجب عمى مؤسسات التعميـ العالي أف تعتبر نفسيا عمى أنيا منظمات تعمـ مف أجؿ  -

 احتضاف جكدة التدريس.
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 ( مراكز التدريس كالتعمـ بالجامعات:5)
تعد مراكز التدريس كالتعمـ بالجامعات مف أىـ آليات التنمية المينية ألعضاء 

 تدريس كالتعمـ، كيمكف تناكليا عمى النحك التالي:ىيئة التدريس في ال
 )أ( نشأة كتطكر مراكز التدريس كالتعمـ في الجامعات:

تنكعت نماذج التنمية المينية، فمنيا ما تككف جزءان مف إدارة أكاديمية أخرل أك 
مكتب معيف، أك تككف كحدة أك مراكز شاممة في نطاؽ الحـر الجامعي، أك مراكز مخصصة 

خاصة مثؿ مراكز التدريس كالتعمـ، أك مراكز تركز عمى نطاؽ ضيؽ مثؿ مراكز ألغراض 
تقنيات التدريس كالتعمـ، أك مراكز متعددة المياـ داخؿ الحـر الجامعي تخدـ مختمؼ 
أنشطة الجامعة حكؿ التنمية المينية لمختمؼ الفئات المستيدفة، كتعد المراكز 

المثالية بالجامعة مثؿ ؽ التنمية المينية المتخصصة مف أنسب الكسائؿ البلزمة لتحقي
 .(City University of New York, 2011, 3)مراكز التدريس كالتعمـ 

كعمى الرغـ مف أف نشأة كتطكر حركة التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس 
كأكلكية في الحـر الجامعي بصكرة منتظمة بدأت في أكاخر الستينات إلى منتصؼ 

أف أقدـ شكؿ مف التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس يعزل إلى جامعة  السبعينات، إال
 & Eble & McKeachie, 1985, 72; Schuster)ـ 3631ىارفارد عاـ 

Wheeler, 1990, 43) كتعكد برامج تنمية التدريس كالتعمـ إلى السبعينات عندما ،
ؾ عمى اعتبار أف منحت عدد مف المؤسسات ىبات لرفع كفاءة التدريس كالتعمـ، كذل

النشاط الميني األكؿ لكؿ أعضاء ىيئة التدريس ىك التدريس، كأف سمكؾ التدريس ليس 
فطريان كلكف يتـ تعممو عبر تنمية الميارات كاالتجاىات كاألىداؼ، كأف تنمية أعضاء ىيئة 

 ,Quinian, 1991)التدريس يساعدىـ عمى التفكير في تحسيف أداء فصكليـ الدراسية 

إلى أف إنشاء مراكز التدريس كالتعمـ  (Ouellett, 2010, 5-6)ا يشير ككيميت . كم(11
لتحسيف الخدمات  Expert Centersـ مع إنشاء مراكز الخبير 3741بدأت عاـ 

التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس عمى أساس مستمر كالتي ارتفعت خبلؿ الثمانينات، كما 
لتدريس كالتعمـ في جامعة ميتشجاف، ـ تأسيس مراكز األبحاث حكؿ ا3745شيد عاـ 

نشاء مركز لتحسيف التدريس عاـ  ـ في جامعة ماساتشكستس أميرست 3755كا 
Massachusetts Amherst ثـ ساىمت مؤسسات خاصة مثؿ مؤسسة بكش ،

 The كمؤسسة فكرد في تطكير ىذه المراكز، ثـ تأسست شبكة التنمية التنظيمية الفنية

Professional and Organizational Development Network  ـ3752عاـ 
لتطكير أعضاء ىيئة التدريس في مختمؼ الكاليات المتحدة األمريكية، ثـ زادت المراكز في 

 التسعينات بالكميات كالجامعات عبر تبني فكرة التعمـ المرتكز حكؿ الطالب.
كقد  الستينات، كبكجو عاـ، فقد بدأ ظيكر ىذه المراكز باختبلؼ مسمياتيا إلى

بدأت مف إدراؾ الجامعات أف فعالية عضك ىيئة التدريس يككف نتيجة حتمية لمنمك 
التطكر،  االمتكاصؿ مع مركر الكقت، كأف تكفير نظـ الدعـ عممية ضركرية لتحقيؽ ىذ
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كىي تركز عمى االتصاؿ المباشر مع أعضاء ىيئة التدريس لتحسيف ميارات التدريس 
كتحمؿ العبء في مكاكبة أحدث اتجاىات التدريس،  كنقؿ المعرفة حكؿ تعمـ الطالب،

كالعمؿ كمحفز إلحداث التغيير المطمكب، كاالنتقاؿ بأعضاء ىيئة التدريس مف النماذج 
 .(Schumann, Peters & Olsen, 2013,21) التربكية القديمة إلى أخرل جديدة

ككية إلى كقد ارتبط تطكر ىذه المراكز مع نظريات التعمـ، فكجيت النظريات السم
ضركرة تحسيف برامج تنمية التدريس، مع التركيز عمى السمككيات كالميارات لعضك ىيئة 
التدريس التي يمكف مبلحظتيا، كمف ثـ يجب أف تستخدـ المشاكرات الفردية كجمسات 
الفيديك المصغر، ككجكد جمسات تطكير نمكذجية تحدد أىداؼ المحاضرة كطرح األسئمة 

ا ارتبطت النظريات المعرفية لمتعمـ مع إنشاء برامج تحسيف كاستجابات الطبلب، كم
التدريس عبر التركيز عمى تصميـ الدكرات كاستخداـ أساليب التعمـ كاألساليب التي تؤكد 
معالجة المعمكمات لدل الطبلب بما في ذلؾ التركيز المتزايد عمى قدرة عضك ىيئة التدريس 

في تمبية االحتياجات المحددة لممتعمميف عمى ترجمة قدرات خبرة المحتكل الخاص بو 
(Shulman 1986, 6; Schön, 1987, 23) كفي التسعينات فإنو بالتزامف مع النظرية .

البنائية االجتماعية في التعمـ تـ تحسيف أنشطة تنمية التدريس كالتعمـ مف خبلؿ الندكات 
ئة التدريس مف التعمـ كالدكرات المكسعة ككرش العمؿ الطكلية التي يتعمـ فييا أعضاء ىي

مف بعضيـ البعض، كذلؾ باستخداـ تماريف تفاعمية كتدريب األقراف، كتشكيؿ مجتمعات 
التعمـ، لتتسع كتشمؿ األعضاء الذيف يقكمكف بالتدريس في مكاف العمؿ، ثـ ظير أخيران 

ضافة الكس اإلنترنتكاستخداـ كحدات تفاعمية عبر  اإللكتركنيالتعمـ اليجيف كالتعمـ  ائط كا 
 Hodgson)التعميمية لزيادة إمكانية تحسيف برامج تنمية التدريس بيذه المراكز

Wilkerson, 2014, 31) 
 )ب( أىداؼ مراكز التدريس كالتعمـ في الجامعات:

 City University of New)مراكز التدريس كالتعمـ في تتمثؿ أىـ أىداؼ 
York, 2011, 15-16; Andurkar, Fjortoft, Sincak & Todd, 2010, 3; 

Robert, 2005 : 
المحافظة عمى مستكيات عالية مف مشاركة ىيئة التدريس كمساعدم التدريس في  -

 األنشطة اإلنمائية الجارية في التدريس كالتعمـ.
، كزيادة البحكث حكؿ اإلنترنتالتكسع في استخداـ أدكات فعالة لمتدريس كالتعمـ عبر  -

 فعالية المناىج كالتدريس كالتقكيـ. التدريس كالتعمـ التي تكفر أدلة عمى
ضماف المكارد الكافية لتحقيؽ التأثير اإليجابي العالي في استراتيجية تطكير أعضاء  -

 ىيئة التدريس.
أف تككف مردان لدعـ أعضاء ىيئة التدريس في تطكير مياراتيـ التدريسية، كتحسيف  -

يز في التدريس، كتسييؿ الممارسات التدريسية، كغرس القيـ األكاديمية، كتحقيؽ التم
 البحكث التربكية، كتقديـ التقييـ المستمر لنتائج المركز.
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ضماف مستكيات عالية مف االبتكار التربكم كالسياقات التكنكلكجية في التدريس  -
كالتعمـ، كتجسيف ثقافة التميز األكاديمي مف خبلؿ تكفير برامج كفرص شاممة 

 تدريس.لمتطكير الميني استجابة ألعضاء ىيئة ال
تكسيع نطاؽ كتأثير مركز التدريس كالتعمـ عف طريؽ تشجيع التعمـ التجريبي كخدمة  -

 التعمـ كتعزيز العبلقات المجتمعية التعاكنية.
تسييؿ ثقافة شاممة كتعاكنية لتشجيع المنح الدراسية التي تركز عمى التدريس  -

 كالتعمـ.
ت ذات جكدة عالية لتمبية تأميف المكارد المالية كالمادية كالبشرية لضماف خدما -

 احتياجات أعضاء ىيئة التدريس المتنامية كالمتنكعة.
مساعدة أعضاء ىيئة التدريس لتطكير أسمكب تدريسيـ مما يساعد الطبلب عمى  -

 تعمـ أكثر عمقان.
 .اإللكتركنيالمشاركة في تحسيف ميارات التعمـ المختمط كالتقميدم ك  -
عدة أعضاء ىيئة التدريس في حؿ المشكبلت أف يككف ككيبلن لمتغيير التربكم لمسا -

التي تكاجييـ مثؿ إدارة الصؼ كالمقرر الدراسي كالكتابة الفنية كتصميـ االختبارات 
 كالمياـ كمعالجة صعكبات التعمـ.

 )ج( أىمية مراكز التدريس كالتعمـ في الجامعات: 
 تالي:يمكف تكضيح أىمية مراكز التدريس كالتعمـ في الجامعات عمى النحك ال

أنيا أنشئت لتمبية احتياجات تطكير أعضاء ىيئة التدريس كتنفيذ التدريس كالتعمـ  -
الجديد في التعميـ العالي بنجاح، فقد نشأت مراكز التدريس كالتعمـ المتخصصة 

 ,Lieberman & Guskin)باعتبارىا األكثر أىمية لتطكير األعضاء المينييف 

2003, 259). 
رسمي عمى تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس عبر ىذه إضفاء الطابع المؤسسي ال -

المراكز في كؿ مف المؤسسات الصغيرة كالكبيرة بالجامعات لزيادة المحادثات كتبلقح 
 .(Singer, 2002, 59)األفكار بالحـر الجامعي حكؿ التعمـ المؤسسي 

صعيد أصبح إنشاء مراكز التدريس كالتعمـ ىك النيج الكطني األكثر شيكعان عمى ال -
العالمي لتحسيف التدريس كالتعمـ، إلصبلح كتطكير التدريس عبر: الحفاظ عمى درجة 
كضكح كمصداقية كمحادثات عالية عمى نطاؽ الحـر الجامعي تركز عمى تطمعات 
التدريس كالتعمـ، كتكفير دعـ الجكدة لجميع أعضاء ىيئة التدريس عبر مدربيف مف 

تصدم الحتياجات التطكير المستمر ألعضاء ، كال(Singer, 2002, 59) ذكم الخبرة
ىيئة التدريس كالتعمـ مدل الحياة كالحفاظ عمى التغيير المستيدؼ في أدكارىـ في 
 ظؿ التطكرات في التعمـ كأبعاده المتعددة كالسعي لدمج كاستخداـ مفاىيـ جديدة

(Pchenitchnaia, 2007, 4; Lieberman & Guskin, 2003, 258). 
ذه المراكز ميـ جدان في التعميـ العالي مع االحتياجات المتغيرة أصبح انتشار ى -

ألعضاء ىيئة التدريس، نتيجة تركيزىا عمى ثبلثة اتجاىات ىي: التحكؿ المستمر مف 
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التركيز عمى التدريس إلى التعمـ، كالحركة المتزايدة مف التمحكر حكؿ التنمية المينية 
عبر رفع كفاءة التدريس كالتعمـ معان،  الفردية كالتركيز عمى التمحكر حكؿ الطالب

 ,King & Lawler, 2003)كمراعاة زيادة أعضاء ىيئة التدريس كتنكع احتياجاتيـ

7). 
 ,Palmer)تعد الداعـ الرئيس في تحسيف التطكير التعميمي في الحـر الجامعي  -

Holt & Challis, 2011, 809) كالبلعب الرئيس في تحقيؽ أفضؿ الممارسات ،
 ;Elen, Lindblom-Ylänne, & Clement, 2007, 125)ر التدريس في تطكي

Marshall, Orrell,Cameron, Bosanquet & Thomas, 2011, 88) ، 
أنيا الجياز التنفيذم لممبادرات االستراتيجية لمجامعات المتعمقة بتحسيف جكدة التعميـ  -

زمة لدعـ جكدة (، فضبلن عف أنيا مف أكؿ المبادرات البل (Brew, 2007, 71كالتعمـ 
، كليذا شرعت الجامعات عمى (OECD & IMHE, 2012, 7)العممية التعميمية 

النطاؽ الدكلي إلى إعادة الييكمة االستراتيجية لمراكز التعميـ كالتعمـ التابعة ليا 
(Hubball, Lamberson & Kindler, 2012, 96; Gosling, 2009, 7, 

Palmer, Holt & Challis, 2010, 159). 
تقؼ في قمب التحصيؿ العممي لمطبلب كنتائج التعمـ، لذا يبدك  إف فعالية التدريس -

حاسمان أف مراكز التدريس كالتعمـ ىي األىـ في المبادرات الرامية إلى تطكير قدرات 
 ,Kozanitis, Huay, Hermon)أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ 

Edström & Lei, 2007, 2) 
جكىرية في تأسيس كاستدامة مراكز التدريس كالتعمـ )د( العناصر ال 

 بالجامعات:
 ,Finley, 2014, 1-4; Lancaster,, Stein, MacLean)حدد البعض  

Amburgh & Persky, 2014, 3; Reder, 2010, 294; Reder, Mooney, 
Holmgren & Kuerbis, 2009, 267; Sorcinelli,، 2007, 5; Ruben, 

2004; Lohr, 2008, 4) العناصر الجكىرية إلنشاء كاستدامة مراكز التدريس كالتعمـ 
 بالجامعات في:

بناء أصحاب المصمحة مف خبلؿ االستماع إلى جميع كجيات النظر: كذلؾ عبر  -
التماس التكجيو مف أصحاب المصمحة مف خبلؿ المناقشات مع أعضاء ىيئة 

 التدريس، كاالستماع لكجيات النظر المتنكعة.
ستشارم: كذلؾ لمتكاصؿ مع مجتمع أعضاء ىيئة التدريس، كينبغي إنشاء مجمس ا -

أف يككف األعضاء عمى دراية تامة بالتدريس كالتعمـ كالمنح الدراسية كالقيادة، مع 
 مراعاة تنكع التخصصات كالخبرة القيادية.

استخداـ المكاىب في الحـر الجامعي: كذلؾ لتجنيدىـ لتبادؿ األفكار مع الزمبلء في  -
 لتطكير، كالبقاء عمى اتصاؿ بما يحدث في الفصكؿ الدراسية عمى نطاؽ كاسع.بيئة ا
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البدء ببرنامج كاحد كتفعيؿ ذلؾ بشكؿ ممتاز مع دراسة الخيارات حكؿ تكسيع البرامج  -
ف برنامج كاحد متميز يعد استيداؼ استراتيجي يمكف البناء المستمر : حيث إبعناية

 ف أف يعكؽ أك يربؾ نجاح المركز.عميو، كتعدد البرامج في كقت كاحد يمك
ضماف قيادة البرامج كاإلدارة الفعالة كغرس االلتزاـ اإلدارم: ليساعد المسئكليف عمى  -

 تكفير المصداقية كالكضكح لممركز كالتركيج لمبرامج كدعـ الميزانية.
كجكد مكقع استراتيجي ضمف الييكؿ التنظيمي: حتى يمكف التكاصؿ بسيكلة كالقرب  -

شراؼ  مف الشئكف األكاديمية لمجامعة، كىذا يتطمب أف يكضع المركز تحت إدارة كا 
 القيادات العميا لمجامعة.

 تشجيع مجتمع المنح الدراسية: لخمؽ كنشر كمكافأة االبتكارات التدريسية. -
تكفير مصممي التدريس المكىكبيف كالميرة لتقديـ مجمكعة متنكعة مف الميارات  -

طكير الميني كالتميز في التدريس كالتعمـ عبر تحميؿ لدعـ أعضاء ىيئة التدريس كالت
 المشكبلت التعميمية كتقديـ الحمكؿ كالتدخؿ المناسب. 

التعاكف عمى نطاؽ كاسع مع المراكز داخؿ الجامعة: مثؿ التعاكف مع مراكز المشاركة  -
المجتمعية الستكشاؼ كيفية تكسيع خدمة أساليب التدريس، كالتسكيؽ لممركز 

 خارجيان.
تكاصؿ مع مجاؿ تنمية أعضاء ىيئة التدريس: مف خبلؿ حضكر المؤتمرات لمتنمية ال -

جراء اتصاالت عبر الميداف، كدعكة مديرم المراكز في الكميات كالجامعة  الذاتية كا 
 لئلرشاد الفردم.

 تكفير حكافز كمكافآت ألعضاء ىيئة التدريس لتفعيؿ المشاركة. -
ير كجبات الطعاـ كالشكر عمى المبلحظات جكدة التكاصؿ في اإلعداد: مف خبلؿ تكف -

كجداكؿ مريحة لبلجتماعات كالندكات، كدمج كنشر المعمكمات حكؿ اإلصبلح التربكم 
لى مجتمع الحـر الجامعي كذكم الصمة.  مف كا 

تكسيع أدكار مراكز التدريس كالتعمـ بحيث تصبح ككاالت التغيير المؤسسي التي  -
كطرؽ التدريس كدمج النتائج الجديدة في  تسيؿ كتدعـ تطكير المناىج الدراسية

البحث العممي في تطكيرىا، كدعـ التدريس كالتعمـ المرتكز عمى البحث العممي كدمج 
 التكنكلكجيا الحديثة.

تقديـ المنح الدراسية التي تدعـ تطكير المناىج الجديدة، كالزيارات لممؤسسات  -
دريس مع المؤسسات أألخرل، لمراجعة البرامج التعميمية، كتبادؿ أعضاء ىيئة الت

 كالبحث العممي في التدريس كالتعمـ. 
معالجة المفاىيـ الخاطئة مف خبلؿ التأكيد عمى أف برامج تطكير أعضاء ىيئة   -

التدريس في التدريس كالتعمـ تسرع التدريس المعتمد عمى التفكير النقدم في إجراء 
التدريس كالمناىج الدراسية،  ممارساتو، كالتعريؼ بالقيمة المضافة مف تنكع أساليب

 كخمؽ ثقافة حكؿ التدريس كالمنح الدراسية كالدعـ المتبادؿ.
تكفير بنية مراكز التدريس كالتعمـ: مف خبلؿ كحدات مركزية لمتنظيـ اإلدارم كمكظفي  -

الدعـ كغيرىا، كالمساحات المكتبية كرقيان كالكتركنيان، كالمطكريف كالمدربيف 
ة، كفؽ كصؼ كتكصيؼ كظيفي متميز، كالميزانية المتكقعة كالمستشاريف ذكم الخبر 
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كاالستمرارية كاالستدامة، كالعديد مف البرامج كالخدمات التي تتناسب مع طبيعة 
التخصصات كاألقساـ )كيراعى فييا: المشاركة طكاعية أك إجبارية ككفقان الحتياجات 

ع بيف مختمؼ األفراد كؿ فرد، كبرامج تساعد تأسيس مجتمع مف الزمبلء، كبرامج تجم
كاألقساـ كمستكيات مختمفة مف الخبرة، كتكفير فرص لتقديـ التغذية الراجعة بيف 
الزمبلء، كبناء التأمؿ في البرامج، كتكفير الحكافز كالمتعة في البرامج كالخدمات، 
كتكفير برامج المنح التدريسية الصغيرة كالكبيرة، كجمع مبلحظات كتقييمات حكؿ 

ة دكرية(، كالمصادر المساعدة عمى التعمـ الذاتي كالتدريب كجيان لكجو البرامج بصف
، كتكافر الكسائؿ الرسمية كغير الرسمية لتحفيز اإلنترنتكالتدريب المختمط كعبر 

المشاركة كاالنخراط في برامج كخدمات المركز، كتبني خطط متنكعة لمختمؼ جكانب 
 المركز.

تقديـ الخدمات بدالن مف التركيز عمى قضية  اتساع اليدؼ كالسعي إلى الشمكلية في -
كاحدة كىي التدريب أك تعميـ الحاسكب، فأعضاء ىيئة التدريس لدييـ احتياجات 

 مختمفة في مراحؿ مختمفة مف حياتيـ المينية.
 كجكد مبادئ كتكجييات كلكائح حاكمة كأىداؼ كاضحة كتقييـ اإلجراءات. -
 رج الجامعة، كمحميان ككطنيان كدكليان. إنشاء أنظمة مف الدعـ التعاكني داخؿ كخا -
تكفير الفرص التي تؤدم إلى قكة المركز: كذلؾ عبر تنكع الخدمات التي يقدميا  -

المركز، مثؿ: كرش العمؿ كالندكات، كتحميؿ إجراءات التقكيـ، كاألنشطة التي تعتمد 
حكؿ عمى الكسائط كالتكنكلكجيا، كدعـ السياسات كالممارسات عمى مستكل الجامعة 

تطكير التدريس كالتعمـ كآلياتو، كالمنح الدراسية، كالمشاكرات الفردية كالجماعية 
 كالتدريب، كتكفير المكتبات كالمكاقع ذات الصمة، كغيرىا. 

كجكد صبلت قكية مع السمطة التنظيمية لمجامعة كأعضاء ىيئة التدريس، مع  -
 دريس كالتعمـ.المشاركة األساسية في التخطيط عمى مستكل الجامعة في الت

تكفير مجمكعة مف البرامج كالمناىج المرنة التي تستجيب لتطكير التدريس كالتعمـ،  -
مع تكافر مفيـك أكسع في تطكير القدرات األكاديمية، مع مراعاة التسميـ المرف 

 لمبرامج كالخدمات كالمصادر كالنتائج.
، مع كجكد قدرة قكية االنفتاح عمى الشراكات كالفرص الداخمية كالخارجية اإلنتاجية -

لتعبئة كاستخداـ المكارد كالمكافآت، كتكفير رؤية لمتآزر كاستغبلؿ مختمؼ مجاالت 
 أنشطة المركز. 
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)ق( التحديات كالتيديدات الحالية كالمستقبمية التي تكاجو مراكز التدريس 
 كالتعمـ:
 ,Finley, S. 2014; Sorcinelli, 2002, 21; Reder)كيتمثؿ أىميا في:  

Mooney, Holmgren & Kuerbis, 2009, 268) 
يفتقر أعضاء ىيئة التدريس الجدد إلى التدريب التربكم البلـز لتمبية تكقعات أعضاء  -

 ىيئة التدريس كالطبلب.
يكاجو أعضاء ىيئة التدريس ضغكطان مستمرة مرتبطة بمطالب التدريس كمزيد مف  -

 لبحث العممي.الكقت يقضيو في اإلعداد لمتدريس كالتدريس كا
أعضاء ىيئة التدريس الذيف يشعركف بالثقة في تدريسيـ قد يترددكف في االستفادة  -

 مف برامج التنمية المينية.
 الدعـ المؤسسي لمتدريس كالتعمـ منفصؿ كمختمؼ عف دعـ البحث العممي. -
نقص التمكيؿ البلـز الستدامة برامج كخدمات كمصادر المركز المتجددة كالمتنكعة،  -

ة البحث عف مصادر تمكيؿ بديمة مثؿ: اليبات كالخدمات كالتبرعات كالشراكات كضكر 
الكطنية كالدكلية، كذلؾ في ظؿ التخفيضات الكبيرة في المكارد المالية الحككمية 
كزيادة تكاليؼ المركز مع المكالبة بنتائج تعمـ عالية كالعكلمة كالتطكرات في مجاؿ 

 ديدة بيف مقدمي التعميـ. تكنكلكجيا المعمكمات كالمنافسة الش
كجكد بعض التصكرات كالمفاىيـ الخاطئة حكؿ برامج أك مراكز التدريس كالتعمـ: في  -

أنيا تعالج جانب كاحد مف مياـ عضك ىيئة التدريس، كأنيا كسيمة لتصحيح األخطاء 
فقط، كأف برامجيا تجبر أعضاء ىيئة التدريس عمى أف يختاركا بيف أف يككنكا 

 ماء.معمميف أك عم
تحديات مستقبمية مثؿ: تغيير المينية )التكسع في األدكار، تنكع احتياجات األعضاء  -

الجدد..(، تغير الييئة الطبلبية )زيادة التعددية الثقافية كالتنكع، كتنكع استعدادات 
كقدرات كاحتياجات الطبلب(، كتغيير طبيعة التدريس كالتعمـ )التركيز عمى التدريس 

ب، كدمج التكنكلكجيا في التدريس كالتعمـ، كالربط بيف التدريس المتحكر حكؿ الطال
 كالتعمـ كالبحث العممي، كتقييـ نتائج التعمـ(.

)ك( دكر مراكز التدريس كالتعمـ في تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 
 بالجامعات:

يتبمكر دكر مراكز التدريس كالتعمـ )الممثؿ الشرعي لمجامعة في ىذا الجانب( في 
 في الجكانب التالية:  ية قدرات األعضاءتنم
تحديد المعايير المينية التي يجب اتباعيا كتطبيقيا لؤلستاذ الجامعي في التدريس  -

 .(European Science Foundation, 2014,XXV, XXVI)كالتعمـ 

قياس فعالية التدريس: مف خبلؿ بناء األدلة البحثية المتعمقة بالتدريس كالتعمـ  -
يني بما يساعد في خمؽ قاعدة لتحسيف الممارسات الحالية في كالتطكير الم
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المستقبؿ، كجمع البيانات كالتحميؿ المنيجي، كالكشؼ عف أىـ التدخبلت كالبرامج 
 .(Simon and Pleschov, 2012)األكثر فعالية 

إنشاء برامج التنمية المينية ككحدات نكعية متنكعة بالمركز لذلؾ، مع االىتماـ  -
لتعمـ المبني عمى البحكث العممية، كتدريب مطكرم بالتدريس كا

 .(European Science Foundation, 2014, XXVI)التدريس
تحسيف ىكية األكاديمييف عبر الدمج بيف المعمـ كالباحث، كتركيز البحث العممي عمى  -

التدريس كالتعمـ كنشاط بحثي، كأف تككف مف مسئكليات البحكث تطكير أك معالجة 
  .(Clegg, 2009, 55)ذكلة لتحسيف التدريس الجيكد المب

تنظيـ دكرات ككرش عمؿ في تدريس المقررات الدراسية ألعضاء ىيئة التدريس  -
 .(Clegg, 2009, 55)متضمنة في ذلؾ األكاديمييف ذكم الخبرة 

تقديـ االستشارات لكافة األفراد بما في ذلؾ رؤساء األقساـ كالعمداء  -
 .(Gosling, 2006, 22)كغيرىـ

البحث عف مصادر تمكيؿ بديمة كىبات كتبرعات، كاالستفادة مف فرص التمكيؿ داخؿ  -
، كتأميف المكارد (City University of New York, 2011, 8)الحـر الجامعي. 

المالية مف خبلؿ تكسيع الشراكة مع المؤسسات ذات الصمة لجمع األمكاؿ البلزمة 
رافؽ، كتأميف التمكيؿ الخارجي في شكؿ لتعزيز جيكد التطكير الميني كالتكظيؼ كالم

منح كشراكات إقميمية كدكلية، كاإلدارة الجيدة مف قبؿ قيادة المركز ليذه 
 ,South Dakota State Universituy, 2015, 4; Zakrajsek)الميزانيات

2013, 122-123) ، 
 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة في عمميات تطكير المناىج الدراسية -

(MacDonald, 2009, 429) 
تكفير الدعـ كالمكارد التدريسية كالمكتبية بكافة أنكاعيا لدعـ التدريس  -

 .(Sorcinelli, Austin, Eddy. & Beach, 2006, 112)كالتعمـ
تطكير ىيكؿ التدريس كالتعمـ الداعـ لمتدريس بما في ذلؾ المكافآت لؤلعضاء  -

 .(Sorcinelli, Austin, Eddy. & Beach, 2006, 112) المتميزيف
 .(Clegg, 2009, 22)تنظيـ المؤتمرات في التدريس كالتعمـ  -
كضع اإلجراءات كالسياسات كاالستراتيجيات البلزمة لقياس التدريس كضماف جكدة  -

 .(Gosling, 2006, 23)العمميات 
تحقيؽ التنمية المينية الشخصية مف خبلؿ المنح الدراسية كالبحكث كالشبكات  -

 .(MacDonald, 2009, 429)المينية 
المساىمة في تحقيؽ جكدة التدريس عمى المستكيات الثبلثة كىي: مستكل الجامعة،  -
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 .(OECD & IMHE, 2012, 7)كمستكل البرنامج، كعمى المستكل الفردم 
تبني العديد مف األنشطة كالمبادرات الداعمة لتحسيف جكدة العممية التعميمية، مثؿ:  -

جكائز التدريس المتميز كالمسابقات مف أجؿ إدخاؿ أنشطة التنمية المينية، ك 
تحسينات ممحكظة، كتكفير تمكيؿ االبتكار في التدريس، كمعايير التكظيؼ لمتدريس، 
كدعـ التربية المبتكرة، كمجتمعات ممارسات التدريس كالتعمـ، كتكفير بيئات التعمـ 

دارة التدريس كا)مرافؽ التقنية كالمكتبات كغيرىا(، كتنظي نجاز لتعمـ، كدعـ إـ كا 
الطبلب، كتقييـ الطبلب، كالتقييـ الذاتي لمخبرات كمراجعة النظراء كالمعايير القياسية 
المرجعية لمممارسات، كالبرامج المرتكزة عمى التنمية كالقائمة عمى العمؿ، كالتقييـ 

  (OECD & IMHE, 2012, 7)المرتكز عمى الكفاءات 
مثؿ: رفع الكعي بجكدة التدريس )إعطاء  تبني سياسات داعمة لجكدة التدريس، -

األكلكية لجكدة التدريس كيدؼ استراتيجي، تحسيف جكدة التدريس داخؿ كخارج 
 الجامعة، تقكية الركابط بيف التدريس كالتعمـ، كبناء إطار متكامؿ لمتدريس كالتعمـ(،
، كتطكير عضك ىيئة التدريس لمتميز )إرساء التدريس في ثقافة الجكدة بالجامعة

تحديد كتكضيح الكفاءات التدريسية البلزمة لجكدة التدريس، ترقية ميارات التدريس 
مف خبلؿ التنمية المينية(، كاالىتماـ بمشاركة الطبلب )إعطاء الطبلب دكر كاضح 
في تحسيف جكدة التدريس، تطكير أدكات كتقنيات مكثكقة لجمع ردكد فعؿ الطبلب 

ر قيادة التدريس )خريطة تكزيع المسئكليات في كالتعامؿ معيا(، كبناء تنظيـ لتغيي
التدريس كالتعمـ، رفع كفاءة القيادة في جكدة التدريس، ضماف التنفيذ المتناسؽ 
الستراتيجيات التدريس كالتعمـ الجامعي، إنشاء كحدة خاصة لدعـ التعميـ كالتعمـ، 

مع جكدة إعطاء كحدة تنمية التدريس مياـ أكسع(، كمكاءمة السياسات الجامعية 
التدريس )تعزيز التماسؾ عبر السياسات، تنسيؽ جكدة التدريس مع سياسات المكارد 
البشرية، تنسيؽ جكدة التدريس مع سياسات التكنكلكجيا، تنسيؽ جكدة التدريس مع 
سياسات بيئة التعمـ، تنسيؽ جكدة التدريس مع سياسات دعـ الطالب، تنسيؽ جكدة 

تسميط الضكء عمى االبتكار كقائد لمتغيير )تشجيع التدريس مع سياسات التدكيؿ(، ك 
أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب ليككنكا مبدعيف نشطيف، تطكير الجامعات عمى أنيا 
منظمات تعمـ، دعـ ترسيخ االبتكار في السياسات الجامعية األخرل(، كتأثير القياس 

مف أدكات )تضميف تقكيـ جكدة التدريس في عمميات تقكيـ أكسع، تطكير مجمكعة 
  .(OECD & IMHE, 2012, 13-40)التقكيـ، كتفسير دقيؽ لنتائج التقكيـ 

تكفير بنية تنظيمية قكية لمراكز تحسيف التدريس كالتعمـ، مثؿ: صبلت قكية مع  -
السمطة التنفيذية لمجامعة، كالمشاركة األساسية في التخطيط عمى مستكل الجامعة 

ة في دعـ التدريس كخطط التعمـ، كاالنفتاح في التدريس كالتعمـ، كالمشاركة الفعال
كالمشاركة الفعالة مع الكميات كاألعضاء، كالتمثيؿ القكم في لجاف التدريس كالتعمـ، 
ككضع مفيـك متعدد األكجو كمداخؿ مسئكلة كمرنة تستجيب لمتنمية المينية كالتعمـ، 

كد مفيـك أكسع كأف المطكريف األكاديمييف يتناغمكف مع رؤية كاتجاه الجامعة، ككج
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لتنمية القدرات األكاديمية كالمزج مع أعضاء ىيئة التدريس المتميزيف، كصبلت قكية 
مع الزمبلء األكاديمييف مف أعضاء ىيئة التدريس، ككضح اليدؼ كالكظيفة كالبنية 
الداخمية كصنع القرار، كاالنفتاح عمى الشراكات الداخمية كالخارجية المنتجة كالفرص، 

تعبئة البيانات كاألدلة عمميان، كقدرة قكية لتعبئة كاستخداـ المكارد ككصكؿ جيد ك 
كالمكافآت، كالتركيز العاـ عمى بناء كاستخداـ قدرات أعضاء ىيئة التدريس كدعـ 
التنمية المينية اإلنتاجية طكاؿ الكقت، كرؤية كاستغبلؿ التآزر في مختمؼ مجاالت 

  .(Australian Teaching & Learning Council, 2012, 31)النشاط
تنكع برامج التنمية المينية كارتباطيا باالتجاىات الحديثة في التدريس كالتعمـ كبناء  -

 المقررات كالمناىج الدراسية كتطكيرىا، مثؿ: التدريس القائـ عمى المشركعات
، (Yang, Wu, Wu & Zhu, 2013, 3444-3446)التناظرية  اإللكتركنية

ككجيان  اإلنترنتلممارسة التدريسية القائمة عمى األدلة عبر كالتدريس المختمط لتعمـ ا
، كممؼ إنجاز التدريس (Mary, Julie & Jennifer, 2013, 220)لكجو معان 

، كالتقييـ الذاتي (Sidhu, 2015, 330)أكثر مركنة  اإللكتركنيكيمثؿ ممؼ االنجاز 
بالفريؽ، كالتدريس كمراجعة األقراف، كالتدريس كالتعمـ بيف التخصصات، كالتدريس 

كالتعمـ القائـ عمى البحث العممي، كتصميـ كتنفيذ كتقييـ كتطكير المقررات كالبرامج 
، كاألساليب كاالستراتيجيات اإللكتركنيالدراسية. كميارات كمياـ التدريس التقميدم ك 

الحديثة في التدريس كالتعمـ، كالتكامؿ بيف أساليب التعمـ كاستراتيجيات التدريس، 
دارة الصؼ الجامعي كتف عيؿ مشاركات الطبلب، كالتغذية الراجعة، كالمغات األجنبية، كا 

كالتنكع الثقافي، كالتدريس كالتعمـ المرتكز عمى العمؿ، كتصميـ المنيج كالمقرر 
الدراسي كمخططو، كأىداؼ الكتابة، كبناء التقكيمات، كتصميـ الممارسات المتميزة، 

دارة الفصكؿ الدراسية، كاستراتيجيات الدرجات، كدكافع  الطبلب، كصعكبات التعمـ، كا 
 ,,Lancaster)األدلةكميارات العرض كاالتصاؿ، كالتأمؿ الذاتي، كبحث كتقيـ 

Stein, MacLean, Amburgh & Persky, 2014, 3) ، مع مراعاة االىتماـ
  بتنمية أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ الجدد.

العالي: مف المبادرات التي أعدت خصيصان لتجكيد تقديـ شيادة التدريس في التعميـ  -
أعضاء ىيئة التدريس الجدد، حيث يركز البرنامج عمى جكىر كفاءات التدريس، 
كقكاعد المعرفة األساسية الضركرية كالشخصية المتعمقة كبالتدريس، كيمكف أف 

دارة ا دارة التعمـ كتقييمو كا  لطبلب تشمؿ عددان مف الكفاءات منيا تصميـ التعمـ كا 
 ,Kozanitis, Huay, Hermon) كالتغذية الراجعة كممؼ إنجاز التدريس

Edström & Lei, 2007, 4-5) فضبلن عف كفاءات تخطيط كتصميـ أنشطة ،
 ,Milner)التعمـ، كدعـ التدريس كالمتعمميف، كتقديـ قياس كتغذية راجعة لممتعمميف 

Gusic & Thorndyke, 2011, 1205). 
 د البلزمة لتحقيؽ الفاعمية في التدريس كالتعمـ، مثؿ: المكتبات،تكفير كافة المكار  -

، كالكسائؿ كاألجيزة التعميمية، كمصادر التعمـ، كمكاقع اإللكتركنية كقكاعد البيانات
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تعميمية كبحثية ترتبط بتطكير التدريس كالتعمـ، كركابط مينية لتطكير أعضاء ىيئة 
د التدريسية كتضييؽ الفجكة المعمكماتية تدريس، كمنح دراسية، كمنصة لتقاسـ المكار 

 كغيرىا. 

( أساليب مراكز التدريس كالتعمـ بالجامعات في تنمية قدرات أعضاء ىيئة 5)
  التدريس:

مف خبلؿ تحميؿ األساليب المتبعة في تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 
ؼ ىذه األساليب في راتيـ، يمكف تصنيدبالجامعات، كما تتبعو المراكز العالمية في تنمية ق

 التالي: 
أسمكب التعمـ الذاتي: كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تكفير المركز لمدكريات كالمراجع  -3

، كالتكسع في نظاـ تبادؿ الخبرات العممية مع اإللكتركنية األساسية بمكتباتو كمكاقعو
عقدىا الجامعات األجنبية، كتشجيع الػتأليؼ المشترؾ، كحضكر المؤتمرات كالندكات التي ي

 (. 356، 5131المركز كغيرىا )سبلمة حسيف عبد العظيـ، 
الندكات كالمؤتمرات: كفييا يتناكؿ المشارككف مف ذكم تخصص معيف مكضكعان  -5

محددان مف كجية نظرىـ الخاصة، ثـ بعد ذلؾ تترؾ الفرصة لممناقشة مف جانب الحضكر 
دة في تبادؿ المعارؼ (، كيمكف لممركز المساع3)سميماف بف حمد الخربكش، د.ت، 

كالميارات كالخبرات بيف األعضاء القدامى كالجدد، كدعكة المتخصصيف مف مناطؽ 
 كجامعات متقدمة.

المجاف: كفي ىذا األسمكب كفييا يتـ تقسيـ األفراد إلى لجاف محددة األىداؼ كالمياـ،  -1
درات األفراد كعند تشكيؿ ىذه المجاف البد مف مراعاة اىتمامات كحاجات كاىتمامات كق

(. كيمكف لممركز القياـ بذلؾ عبر دكره في مساعدة 4)سميماف بف حمد الخربكش، د.ت، 
األقساـ العممية عمى تطكير الكفاءات التدريسية كتطكير البرامج كالمناىج كالمقررات 

  الدراسية.
مراجع مراجعة األقراف: كيتـ ىذا النكع مف التدريب بيف عضك ىيئة التدريس كالزميؿ ال -2

ذم الخبرة، حيث يمكنو تقييـ عدد مف العناصر ىي: التدريس الصفي كمكاد التدريس 
كالتغذية الراجعة لعمؿ الطالب ككثائؽ التقييـ الذاتي مثؿ ممؼ انجاز التدريس كتعميقات 
الطبلب، كتتـ المبلحظة في الفصكؿ الدراسية )أك مف خبلؿ فيديك( كتقديـ التغذية الراجعة، 

الحكار التدريسي بيف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ مف خبلؿ التحدث مع كىذا يشجع 
المراجعيف كتمقي مبلحظات مكتكبة الستخداميا كأدلة في ممؼ انجاز التدريس، كتتـ مف 
خبلؿ ثبلثة مراحؿ ىي: قبؿ مبلحظة الفصكؿ الدراسية كمبلحظة الفصكؿ الدراسية، كبعد 

 UBC Centre for Teaching, Learning and)مبلحظة الفصكؿ الدراسية

Technology, 2015f) . 
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االستشارات الفردية: كىي تستغرؽ كقتان أطكؿ مف جيكد المركز، كالغرض منيا تكفير  -3
ردكد فعؿ إيجابية كثقة بيف أعضاء ىيئة التدريس، كذلؾ مف خبلؿ كرش العمؿ أك 

ع البيانات كالمعمكمات التكجيو لؤلعضاء الجدد، كتتمثؿ أىـ أدكار االستشارم في: جم
لكصؼ ما يحدث بالفعؿ في الفصكؿ الدراسية كتقييـ عضك ىيئة التدريس، كترتيب 

دارتيا، كالعمؿ كميسر لتشجيع عممية تبني تقنيات جديدة أك إجراء التعديبلت  البيانات كا 
في أساليب التدريس، كالعمؿ كداعـ داخؿ الفصكؿ الدراسية أك تنفيذ التغييرات التي تـ 

 كالتأثيرناقشتيا، كالعمؿ كمستشار عبر المحادثات لحؿ المشكبلت الشخصية لممعمـ م
اإليجابي عمى األداء الميني، كالعمؿ كمصدر لممعمكمات سكاء حكؿ المكاد اإلضافية أك 

 . (Lewis, 2002, 67-68)البحكث أك التقنيات المطمكبة
 التدريب: كيتـ مف خبلؿ عدة أساليب منيا: -4

شة: كىك أسمكب يتفاعؿ فيو مجمكعة صغيرة حكؿ مكضكع ذم أىداؼ محددة، )أ( المناق
كيتبادلكف فيو النقاش مما يجعميـ يتعممكف مف خبرات كتجارب بعضيـ البعض )محمد 

 (.512بشير حداد، 
)ب( المؤتمرات التدريبية: كىك يرتكز عمى اجتماع مجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس 

مر، كذلؾ لممساعدة في حؿ المشكبلت كتبادؿ الخبرات، حكؿ القضية المتعمقة بالمؤت
)بدرية راشد  اإلجازاتكيمكف عقد ىذه المؤتمرات في أكقات الدراسة كالصيؼ أك خبلؿ فترة 

 (.62، 5116اليادم؛ 
)ج( المحاضرات: كىك أسمكب تدريبي يتـ مف خبللو عرض مجمكعة مف الحقائؽ كاألفكار 

عدد مف المتدربيف في كقت كاحد، كيجب اإلعداد كالمعمكمات حكؿ مكضكع معيف عمى 
كالتخطيط المسبؽ كبطريقة العرض كالكسائؿ التكضيحية المساعدة في عرض المكضكع 

 (.512الذم تدكر حكلو المحاضرة )محمد بشير حداد، 
( أفراد 3-2)د( كرش العمؿ: كيتـ فييا تقسيـ المشاركيف إلى مجمكعات صغيرة مف )

تحت إشراؼ المدرب، كتجمع العديد مف األساليب التدريبية مثؿ يجمسكف بشكؿ متقابؿ 
المحاضرة كالمناقشة كالعركض العممية كالعصؼ الذىني، كيجب تقييـ الكرشة مباشرة مف 

 (.513، 77، 5131قبؿ المشاركيف فييا )منيرة محيؿ المصبحيف، 
س عمى مصغر في )ىػ( التدريب القائـ عمى التدريس المصغر: كىك ممارسة حقيقية لمتدري

حجـ الصؼ أك كقت التدريس كمصمـ لتطكير ميارات سابقة أك اكتساب ميارات جديدة، 
كيتـ تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارة أك كفاية محددة مف خبلؿ استخداـ شرائط 
الفيديك، كيتيح ىذا األسمكب الحصكؿ عمى التغذية الراجعة المتعمقة بمكضكع التدريب، 

منيا: التدريس المصغر المكجو،، كالتدريس المصغر العاـ الذم ييتـ كيشمؿ أنكاع 
بالميارات األساسية العامة التي تتطمبيا مينة التدريس، كالتدريس المصغر الخاص الذم 
ييتـ بالتدريب عمى ميارات خاصة بمجاؿ معيف مف مجاالت التدريس كالتعمـ)ماجدة راغب 

 (. 54-51، 5131ببلبؿ، 
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مبني عمى األداء: كيعتمد عمى تنمية األداء لدل أعضاء ىيئة التدريس مف )ك( التدريب ال
الميارات كالكفاءات كالتمكف الجيد مف أدائيا تبعان لممعايير  إكسابيـخبلؿ السعي نحك 

 (.63، 5116المكضكعية، )بدرية راشد اليادم؛ 
ة الحديثة، كتقدـ )ز( التدريب المبني عمى الحقيبة التعميمية: كتستخدـ الكسائؿ التعميمي

تغذية راجعة فكرية لعضك ىيئة التدريس لتصحيح أخطائو كتعديؿ سمككو، كتتح لو النمك 
الذاتي، حيث أنيا تساعد المتدرب عمى التعمـ كفؽ قدراتيـ كحاجاتيـ كميكليـ في ضكء 
مجمكعة مف التكجييات التي ينبغي أف يسير عمييا في ضكء خطكة بخطكة تحدد األىداؼ 

لكسائؿ كتطرح ألنشطة كمصادر التعمـ أألخرل التي تساعدىـ عمى تحقيؽ كتطرح ا
  (.5433، 5117األىداؼ التعميمية )عمياء عبد المنعـ إبراىيـ، 

ىك العممية التفاعمية التي  اإللكتركنيكالتدريب عف بعد: كالتدريب  اإللكتركني)ح( التدريب 
ف في أماكف تكاجدىـ عبر كسائط يتـ مف خبلليا تكصيؿ خدمات التدريب إلى المستفيدي

كالتعمـ التعاكني،  اإللكتركنية كالعركض اإللكتركنية االتصاؿ التفاعمية، كتشمؿ المحاضرة
كتكجيو األسئمة الكتركنيا  اإللكتركنية كتشمؿ أساليب التفاعؿ في المناقشة الجماعية

متزامنة كتنفيذ كمؤتمرات الفيديك ال اإللكتركنية كالندكة اإللكتركنيكالعصؼ الذىني 
في إيصاؿ  اإللكتركنية االكتشاؼ الكتركنيا. أما التدريب عف بعد فيك استخداـ البكابة

البرامج التدريبية إلى المتدربيف في أماكف تكاجدىـ، كالتكاصؿ معيـ مف خبلؿ كسائط 
د ، أك البرياإلنترنتاالتصاؿ المتفاعؿ، مثؿ: القاعات االفتراضية، أك برامج المحادثة عبر 

أك مؤتمرات الفيديك التفاعمي، حيث أف الفيديك التفاعمي مثبلن يقدـ المعمكمات  اإللكتركني
السمعية كالبصرية )يدمج بيف الفيديك كالكمبيكتر( كفقان الستجابات المتعمـ)الجيبلني، 

 (.163، 163، 5117، منصكر فراج العسيمي، كخالد إبراىيـ العجمكني، 553، 5111
ي نماذج لعالـ الكاقع يؤدم المتدربكف فيو أدكاران مختمفة كيحممكف مف )ط( المحاكاة: كى

خبللو المشكبلت كيتخذكف القرارات، كتعتمد عمى نشاط المتدرب كتقـك عمى الربط بيف 
النظرية كالتطبيؽ في مكاقؼ أكثر كاقعية، كتساعد عمى تبسيط المادة التدريبية إلى 

(، 3774كعمي أحمد الجمؿ،  حسيف المقاني،المتدربيف بطريقة مشكقة كشفافة )أحمد 
كتصنؼ إلى المحاكاة القائمة عمى األسئمة المحددة كالرسكمات كالتككينات الخطية، 
كالمحاكاة عف طريؽ التمرينات، كالمحاكاة التشخيصية كالمحاكاة ذات التفاعؿ الجماعي، 

اكاة عممية أك أك تصنؼ إلى: محاكاة فيزيائية كمحاكاة إجرائية كمحاكاة أكضاع كمح
أحد أنكاع  اإللكتركنية (، كتعد المحاكاة45، 5115معالجة )كماؿ عبد الحميد زيتكف، 

المحاكاة في التدريب حيث يتفاعؿ المتدرب مع المادة التدريبية المكضكعة عمى البيئة 
  .Websetالتدريبية االفتراضية كيب سيت 

أشكاؿ مختمفة مف التدريب، أم )م( التدريب المختمط: كىك التدريب الذم يجمع بيف 
، مما يؤدم إلى تدريب شامؿ يحقؽ اإلنترنتاالستخداـ كجيان لكجو كاستخداـ الرقمية عبر 

، بما يساىـ في (Jiugen, Zhiguo & Wenting, 2014, 5746)أىداؼ التدريب 
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يب تكامؿ العمؿ التعاكني كمشاركة األنشطة باعتبارىا أداة تدربيبة جديدة تجمع بيف التدر 
 التقميدم كالتدريب عف بعد. 

)ؾ( أسمكب تمثيؿ الدكر: عبر تمثيؿ مكاقؼ حية ككاقعية مف الحياة كالعمؿ، كيستخدـ في 
التدريب عمى المكاقؼ التي تتطمب مكاجية مباشرة، كالتي يتصؿ فييا األفراد معان في 

 (.356، 5131مكاقؼ يتطمبيا العمؿ )سبلمة عبد العظيـ حسيف، 
مشاىدة التطبيقية: تعرض فيو سمسمة مف األعماؿ عمى أعضاء ىيئة )ؿ( أسمكب ال

التدريس المراد تحسيف أدائيـ لمشاىدتيا، كيطمب مف المشاىد أال ينظر إلى التطبيؽ فقط، 
بؿ أف يسجؿ مبلحظاتو، كيحمميا حسب دليؿ خاص بالمشاىدة حتى تككف ىادفة كناقدة 

  (.554، 5131)إبراىيـ ناصر السدة، 
الثاني: الخبرات المعاصرة في مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة المحكر 

 التدريس بالجامعات في التدريس كالتعمـ
تناكلت الدراسة الحالية في معالجتيا لمخبرات الجامعية الدكلية في دعـ التدريس 
كالتعمـ في الجامعات بعض مراكز التدريس كالتعمـ )عمى اختبلؼ مسمياتيا(، كذلؾ إلثراء 

ة كالتعرؼ عمى كجيات نظر مختمفة كمتنكعة حكؿ ىذه المراكز، كفتح مجاؿ أكسع الدراس
يقـك عميو التصكر المقترح لتطكير مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات 
المصرية في التدريس كالتعمـ بما يتماشى مع طبيعة الجامعات كالمجتمع المصرم بكجو 

ت العالمية التي حققت مراكز متقدمة في التدريس كالتعمـ عاـ، كيتـ التركيز عمى الجامعا
عمى مستكل العالـ، كالمراكز ىي: مركز ديريؾ بكؾ لمتدريس كالتعمـ )عمى مستكل الكمية 
كىي كمية اآلداب كالعمـك بجامعة ىارفارد بالكاليات المتحدة األمريكية(، كمركز التدريس 

كمبيا البريطانية بكندا، كمركز تحسيف/ رفع كالتعمـ كالتكنكلكجيا عمى مستكل جامعة ككل
 كفاءة التدريس كالتعمـ عمى مستكل جامعة ىكنج ككنج بيكنج ككنج.

 Derek Bok Centerأكالن: مركز ديريؾ بكؾ لمتدريس كالتعمـ بجامعة ىارفارد 

for Teaching And Learning: 
متحدة األمريكية، تعد جامعة ىارفارد أقدـ مؤسسة لمتعميـ العالي في الكاليات ال

ـ لتككف أكثر أماكف التميز في التدريس كالبحث العممي عمى مستكل 3454كأنشئت عاـ 
العالـ، كتسعى باستمرار إلى فيـ كيفية إدارة الصفكؼ بشكؿ أفضؿ كاستخداـ التكنكلكجيا 
لفتح مسارات جديدة مف المعرفة، كمساعدة الطبلب عمى مكاجية التحديات بأساليب مبتكرة 

(Harvard University, 2015a) كقد احتمت المركز الرابع عمى مستكل العالـ كفقان .
 QS (QS World University Rankings, 20015)لتصنيؼ الجامعات العالمية 

ـ، كالمركز الثاني في تصنيؼ التايمز لمتعميـ العالي لنفس العاـ 5132/5133لمعاـ 
، (Times Higher Education, 2015)نقطة لمتدريس كالتعمـ(  51)كالتي تضع 

حتى اآلف  5111كالمركز األكؿ في تصنيؼ شنغيام األكاديمي منذ أف بدأ عاـ 
(Academic Ranking of World Universities, 2015). 
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كتقكـ جامعة ىارفارد بالعديد مف األنشطة لدعـ التدريس كالتعمـ المتقدـ، كىي: )أ( 
HarvardX كتدمج تطكير المناىج الدراسية اإلنترنتعبر  كىي منصة لمتدريس كالتعمـ ،

كالكسائؿ الرقمية عبر الرحـ الجامعي مع دعـ طرؽ التدريس كالبحث العممي سكاء في 
، كتكفير المنح الدراسية في التدريس كالتعمـ، كتكفير اإلنترنتالفصكؿ الدراسية أك عبر 

أصكؿ التعمـ، كتكفير البحث في المكارد كالمكاىب لتطكير كنشر كاختبار التعمـ التفاعمي ك 
 Harvard)تصميـ التعمـ، كتحسيف تعمـ الطالب كالبحكث لمكصكؿ إلى العالمية 

Faculty of Arts and Sciences, 2015c)  ب( مبادرة ىارفرد لمتعمـ كالتدريس(
Harvard Initiative for Learning & Teaching (HILT) كىي ىبات :

التعمـ كالتدريس في جامعة ىارفرد مف خبلؿ عدد التدريس لتحفيز اإلبداع كالتميز في 
نشاء المنتديات  البحثية  كالزمالةاالبتكارم كالمنح التعميمية كالمنح الدراسية كالبحكث كا 

)ج( برنامج تقنيات التدريس  (Sawchuk, 2015, 4)كالبرمجية حكؿ التدريس كالتعمـ 
لتكنكلكجيا المعمكمات إلى تقديـ مجمكعة  كالتعمـ: كالذم يسعى كفقان لمخطة االستراتيجية

مف التقنيات األساسية لدعـ التدريس كالتعمـ، كالقدرة عمى تكسيع ىذه النكاة مف خبلؿ 
 Harvardتطكير الكفايات، كالقدرة عمى استخراج البيانات عبر مقررات لمبحث التربكم 

University, 2015c) د( مختبر التدريس كالتعمـ( )Teaching& Leaning Lab 
لتكفير تصميـ تعميمي مرتكز عمى الفريؽ كدعـ الدركس كالمكديبلت كالمقررات 
نتاج المكارد كدعـ االبتكار المستمر  كالمؤسسات كالبرامج لتطكير تقديـ المقررات كالتقييـ كا 
في تحسيف التدريس عبر المشاكرات ككرش العمؿ كحمقات دراسية كبرامج المنح، كتطكير 

كالمحاكاة كالتقييمات كاألنشطة كبركتكككالت  اإلنترنتتدريس ككحدات عمى كنشر حاالت ال
)ىػ( مركز ديريؾ بكؾ لمتدريس  (Harvard University, 2015b)التدريس كغيرىا 

، كيمكف تناكؿ المركز عمى النحك -محؿ الدراسة الحالية -كالتعمـ بكمية اآلداب كالعمـك 
 التالي:

 ( نشأة كتطكر المركز:3)
ـ )تضـ كمية 3671مركز ديريؾ بكؾ في كمية اآلداب كالعمكـ التي أنشئت عاـ يقع 

، كمدرسة اليندسة كالعمـك التطبيقية،  ىارفارد، كمدرسة الدراسات العميا في اآلداب كالعمـك
كشعبة التعميـ المستمر، كالمدارس الصيفية، كالمكارد األكاديمية مثؿ المكتبات كالمتاحؼ، 

ـر الجامعي كألعاب القكل(. كىي تعد أكبر الكميات السبع في الجامعة، فضبلن عف مكارد الح
كتسعى لتحسيف  كالطميعة في التدريس كالتعمـ كتحديث األبحاث العممية كاالكتشاؼ،

التدريس في جامعة ىارفارد باعتبارىا الشعبة الكحيدة المسئكلة عف تعميـ طبلب 
كتحسيف التعمـ كأشكاؿ القيادة.، كلذا تعد  البكالكريكس كالدراسات العميا كتسريع المعرفة

مكطنان ألعضاء ىيئة التدريس كالطبلب الذيف يقكدكف التغيير في العالـ في التدريس 
كالبحث العممي كتقديـ الخدمات مع االلتزاـ بالحقيقة كالتميز، كالمصدر الرئيسي لؤلفكار 

عمـ، كالبحث كاالستكشاؼ، كالقيادة عبر أنشطتيا الجكىرية المتمثمة في: التدريس كالت
 Harvard Faculty of Arts and sciences, 2015a, Harvard)كخبرة الطالب 

Faculty of Arts and sciences, 2015b). 
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ـ لرفع كفاءة جكدة 3753كقد أسست مركز دريؾ بكؾ لمتدريس كالتعمـ عاـ 
-Harvardكرت دانف -التدريس الجامعي في جامعة ىارفارد، ككاف يسمى مركز ىارفارد

Danforth Center  تكريمان لمنحة مؤسسة دانفكرت التي كانت تمكؿ المركز في(
ـ تكريمان لرئيس جامعة ىارفارد األسبؽ ديريؾ 3773البداية(، ثـ تغير اسمو في عاـ 

بكؾ، كجاء المركز لترسيخ التكامؿ بيف التدريس كالتعمـ كالبحث العممي عمى أعمى 
خدماتو لمجامعة ككؿ كلكف تعمؽ رسميان بكمية اآلداب كالعمكـ  المستكيات، كىك ال يقدـ

Faculty of Arts and Silences كأصبح مع مركر الكقت يقدـ مجمكعة كاسعة مف ،
، كيحافظ  برامج التدريب كالمكاد البلزمة لتحقيؽ تدريس أفضؿ لمككنات كمية اآلداب كالعمـك

يس في كؿ كميات الجامعة، كما أصبح عمى عبلقات كثيقة مع كيانات تقدـ الدعـ لمتدر 
يقدـ فمسفات متنكعة في التدريس، كيعمؿ مع المدربيف لتطكير قدراتيـ مف خبلؿ تكفير 

ككذلؾ أصبح يقدـ برامجان رسمية لمؤتمرات فصمي الخريؼ  التغذية الراجعة كالمشاكرات،
ألعضاء  كالشتاء في التدريس كالتدريس المصغر، كالمؤتمرات ككرش عمؿ في التدريس

ىيئة التدريس الدكلييف كأعضاء الجامعة كحمقات النقاش الرائدة في التدريس لؤلعضاء 
نتاج أقراص الفيديك لمعممي الماجستير كغيرىا مف الخدمات لتحسيف التدريس  الجدد كا 
الجامعي. كما تطكر مؤخران ليقدـ الخدمات لمجتمع التعميـ العالي الكطني كالدكلي مف 

كنشر الكتب كأقراص الفيديك الرقمية حكؿ فف  اإلنترنتندات عبر خبلؿ تقديـ مست
 Derek Bok Center for)التدريس، كترتيبات خاصة لمزكار مف المؤسسات األخرل 

Teaching And Learning, 2015d).    
 ( رؤية كرسالة المركز:5)

معة تمثمت الرؤية في "يسعى مركز بكؾ باستمرار لتحسيف التدريس كالتعمـ في جا
 ىارفارد مف خبلؿ دعـ التجريب كاالبتكار كالممارسات القائمة عمى األدلة".

أما بالنسبة لرسالة المركز فقد تحددت في تحسيف نكعية التدريس كالتعمـ في 
 جامعة ىارفارد مف خبلؿ:

اكتشاؼ طرؽ جديدة كفضمى لمتدريس مف خبلؿ الشراكة مع أعضاء ىيئة التدريس  -
 اع كالتجريب كاالبتكار.كالطبلب لتحفيز اإلبد

صقؿ تدريس متميز مف خبلؿ التدريب الفعاؿ كالدعـ ألعضاء ىيئة التدريس كطبلب  -
 الدراسات العميا كالطبلب الجامعييف في التدريس كالتكاصؿ العممي.

البحث عف ماىية الممارسات الفعالة عف طريؽ إجراء عمميات تقييـ صارمة لمتدريس  -
 Derek Bok Center for Teaching And). نترنتاإل كأساليبو عبر األفراد ك 

Learning, 2015a). 
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 ( إدارة المركز:1)
 Derek Bok Center for Teaching Andتنقسـ إدارة المركز إلى: 

Learning, 2015i, e, b) 
اإلدارم: كيشمؿ مدير الكمية، ثـ كبار األعضاء )المدير المساعد لمتدريس  الييكؿ -

تعميمي، مدير  أخصائيكث التربكية كالتقييـ، المدير العاـ لممركز، كالتعمـ، مدير البح
مساعد تدريس، محمؿ البحكث التربكية، مدير االتصاالت، مدير اإلعبلـ كالتخيؿ، المدير 
المساعد األعمى، المدير المساعد لمتنمية المينية كاألكاديمية، كالمدير الفني لمسرح 

ارة )منسؽ العمميات التقنية كالفيديك، منسؽ المكتب، الممارسات التطبيقية(، كأعضاء اإلد
مساعد أعضاء اإلدارة، منسؽ برنامج، منسؽ إنتاج الكسائط التعميمية(، كالشركات التابعة 

 )فناف، مديريف مساعديف بصفة شرفية، كمعاكف لممدير المساعد(.
الزمبلء حتكل المركز عمى دكائر أك أقساـ تدريس ىيكؿ التدريب كاالستشارات: ي -

كمستشارم التدريس، كيضع قكاعد الختيار كتأىيؿ كافة المدربيف كالمستشاريف، فمثبلن 
 Departmental بزمبلء التدريسكضع المركز عددان مف المتطمبات ليمتحؽ الفرد 

Teaching Fellows منيا: يجب عمى المتقدميف أف يككنكا مؤىميف لمحصكؿ عمى ،
التدريس إما مف كمية اآلداب كالعمـك أك غير ذلؾ،  أك مساعدم زمبلء التدريسكظيفة 

 ان كيككف عمى األقؿ لديو عدد فصكؿ الدراسية مف الخبرة في مجاؿ التدريس متضمنان جزء
جديدة سكاء تجاه تدريسو أك تجاه  أساليبلديو مدخؿ يظير ك منيا في كمية ىارفارد، 

ة المينية المرتبطة المشاركات السابقة في التنميك تحديات التدريس في تخصصو، 
تدريس مصغر ك/ أك لديو مقطع فيديك لذلؾ، كحضكر الندكات ككرش مثاؿ: بالتدريس )

العمؿ في مركز بكؾ، كنشر مقاالت ك/أك عرض تقديمي في التدريس، كقيادة/ ارشاد 
عداد حافظة تدريس  القسـ...الخ(، تأييد المرشح مف / ممؼ اإلنجازالمعمميف اآلخريف، كا 

(. أما بالنسبة )لجميع الم تقدميف( كمشرؼ أطركحتو )مف طبلب كمية اآلداب كالعمـك
لممستشاريف فيتطمب أف يككنكا أعضاء ىيئة تدريس أك ما يكازييـ كلدييـ خبرات في 

يساىـ المركز في تطكير ىؤالء المدربيف حيث يؤكد  كماتقديـ المشكرة الفردية كالجماعية، 
تقديـ ذكم الخبرة كالمبدعيف مف أعضاء تدريس برنامج تدريس الزمبلء بالمركز عمى 

التدريس في تخصصاتيـ مف خبلؿ  رفع كفاءةالزمبلء كمساعدم التدريس لمتركيز عمى 
ع أقرانيـ، كتقديـ المشكرة الفردية لممحاضريف، ككضع البرامج التدريبية ككرش مالتشاكر 

ان يستفيد أعضاء األقساـ العمؿ كالندكات كغيرىا مف المشاريع ذات الصمة بالتدريس، كأيض
بالتعاكف مع أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف كالتدريب بالمركز مف التطكير الميني 

      بالمركز، كالتعاكف مع بعضيـ البعض في مشاريع متعددة التخصصات.
 ( برامج كخدمات المركز:2)

دؿ يقدـ المركز مجمكعة متنكعة مف الخدمات كالبرامج، فيقدـ ممتقيات لتبا
األفكار حكؿ التدريس، كيرعى مؤتمرات فصمي الخريؼ كالشتاء لمتدريس، كيدير مجمكعة 
متنكعة ككاسعة مف الندكات حكؿ مكضكعات مثؿ الميارات الرائدة في المناقشة كالتكاصؿ 
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كبرامج  إضافيةالشفكم، كالكسائط التربكية المتعددة كشبكة الكيب التربكية، كفرص 
 Derek Bok Center for Teaching)كغيرىا مف الخدمات  تدريبية لؤلعضاء الجدد

And Learning, 2015f). 
 Derek Bok)كبكجو عاـ، يمكف تقسيـ البرامج في أربعة مجاالت ىي: 

Center for Teaching And Learning, 2015f) 
 ، كتشمؿ: Faculty programs)أ( برامج األعضاء 

 Faculty Lunches on Activeكجبات غذاء األعضاء كالتعمـ النشط  -

Learning كتركز تحديدان عمى تبادؿ األفكار حكؿ دمج التعمـ النشط في الفصكؿ :
الدراسية، كيستضيؼ المركز سمسمة سنكية مف المحادثات يتبادؿ فييا األعضاء تجاربيـ 
 في الفصكؿ الدراسية، كتؤدم المناقشة كاسعة النطاؽ إلى العديد مف الدركس المستفادة

فرص المتاحة لمتكيؼ، كتتكافر مصادر المتابعة كالخدمات االستشارية مف خبلؿ المركز، كال
فمثبلن في بعض مناقشات غذاء الخريؼ تشمؿ عددان مف األنشطة مثؿ: التعمـ النشط مف 

نكفمبر في غرفة بميمتكف  32في  Beth Altringerخبلؿ تصميـ مشركع مبتكر مع 
Plimpton room لمعمـك اإلنسانية في مركز ماىيندراMahindra Humanities 

Center. 
: كتصمـ مؤتمران لمدة يكميف أك New Faculty Instituteمؤسسة األعضاء الجدد  -

ثبلثة في أغسطس لمترحيب باألعضاء الجدد الصغار، ككبار أعضاء ىيئة التدريس 
جكنيا، كتكفير المكارد التي يحتا Harvard College Fellowsكزمبلء كمية ىارفرد 

كيقدـ البرنامج في اليـك األكؿ ثقافة التدريس في الجامعة، كاإلجابة عف أسئمة عامة 
حكؿ: ما ىك متكقع في الفصؿ الدراسي كتفاصيؿ المناىج كالدرجات كاإلجراءات التأديبية، 
كتكفير كسائؿ لؤلعضاء الجدد لتمبية احتياجاتيـ، كفي اليكميف التالييف تككف المشكرة 

ككرش عمؿ كفرص لمتعارؼ كالتعاكف الجيد، كجمسات لمتدريب العممي عمى التربكية 
ممارسات المناقشة الرائدة، كتصميـ المناىج كالعركض، كمناقشة القضايا المتعمقة 

 عمى أعضاء ىيئة التدريس. اإلبقاءبالتدريس كالسياسات في جامعة ىارفارد حكؿ تعزيز 
 Freshmen Seminar Leadersجدد حمقة نقاش المائدة المستديرة لمقادة ال -

Roundtable حيث يستضيؼ المركز كؿ فصؿ دراسي مائدة مستديرة ألعضاء ىيئة :
التدريس لمناقشة االستراتيجيات كالتقنيات المختمفة لتصميـ كتدريس مقنع لؤلعضاء 
الجدد، كيؤدم األعضاء الجدد عرضان قصيران أماـ ذكم الخبرة تمييا مناقشات مثيرة حكؿ 

 سبؿ الفعالة إلشراؾ األعضاء الجدد كاستراتيجيات التدريس االبتكارم كغيرىا.ال
: حيث تقدـ المشاكرات كالمكارد International Facultyاألعضاء الدكلييف  -

ألعضاء ىيئة التدريس الدكلييف الذيف يرغبكف في تحسيف ميارات التدريس كميارات 
   دارات ككرش العمؿ كغيرىا.التحدث كالعرض، كذلؾ عبر الفيديكىات كاإلص
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 : Graduate Student Programs( برامج طبلب الدراسات العميا 5)ب
يعزز المركز التنمية المينية في التدريس كالتعمـ كالتكاصؿ العممي مف خبلؿ 

 مجمكعة متنكعة مف البرامج، منيا:
 حيث يرعى مؤتمرم: Pre-Semester Programsقبؿ برنامج الفصؿ الدراسي  -

الخريؼ كالشتاء )كىي أسبكع لمتدريس كؿ عاـ( يقدـ لؤلعضاء الجدد فرصة لمتحضير 
لمفصؿ الدراسي، كتكفير المزيد مف لؤلعضاء ذكم الخبرة كالعمماء لمكاصمة تطكير 

 مياراتيـ كاستكشاؼ مجاالت االىتماـ في التدريس كالتعمـ.
كتقدـ  :Bok Seminars and Workshopsحمقات نقاش ككرش عمؿ بكؾ  -

الفرصة الستكشاؼ مساحة مف االىتماـ في التدريس كالتعمـ عبر جمسات متعددة، كتقدـ 
  سمسمة مف كرش العمؿ حكؿ مكضكعات عف التكاصؿ الميني كالكسائط المتعددة.

 Professionalبرنامج االتصاالت المينية لممعمميف كالممنكحيف الدكلييف  -
Communication Program for International Teachers and 

Scholars كُيقدـ البرنامج لمطبلب الخريجيف الدكلييف لتكفير الفرصة لدييـ لتنمية قدرات :
التدريس كالتحدث كالميارات الثقافية كالتدريسية المناسبة لبيئة جامعة ىارفارد، حيث يقدـ 

 كرش العمؿ كالندكات في ىذا البرنامج كؿ فصؿ دراسي.
: كىي شيادة تقدـ لطبلب الدراسات العميا Teaching Certificateشيادة التدريس  -

كزمبلء التدريس كعبلمة مممكسة لمتنمية المتكاصمة كمدرسيف في التعميـ العالي، كتعطى 
 مزيجان ذا مغزل لمعمؿ التدريسي بالتعاكف بيف المركز كأقساميـ.

ة : كىي كرش عمؿ تعميميLunchtime Workshopsكرش عمؿ كقت الغذاء  -
لئلجابة عمى األسئمة كمكاجية التحديات التي يمكف أف يكاجيكنيا باعتبارىـ أعضاء ىيئة 

 تدريس جدد في جامعة ىارفارد.
: كتعيف البرامج Departmental Teaching Fellowsزمبلء التدريس في القسـ  -

تيـ الزمبلء ذكم الخبرة كاإلبداع لمتركيز عمى رفع كفاءة التدريس في تخصصا المتنكعة
مف خبلؿ التشاكر مع أقرانيـ داخؿ األقساـ، كتقديـ المشكرة الفردية لممحاضريف، ككضح 
البرامج التدريبية ككرش العمؿ كالندكات كغيرىا مف المشركعات ذات الصمة بالتدريس، 
أيضان يستفيد أعضاء األقساـ مف التطكير الميني الذم يتمقكنو في شكؿ تدريب كتكجيو 

كف مع األقساـ األخرل، كالتعاكف مع بعضيـ البعض في مشركعات مف المركز بالتعا
 متعددة التخصصات. 
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 Assessment and Educational)ج( القياس كالبحث التربكم 

Research : 
يرل المركز أف التقكيـ عممية تكاممية عبر التصميـ كالتقييـ كالتحسيف مف خبلؿ 

جزء ال يتجزأ مف التدريس كبناء المناىج  التأمؿ كالتكامؿ العممي لما تـ تعممو، كىك
 كالتخطيط االستراتيجي لمجامعة، كالمركز في ذلؾ ممتـز بالتالي:

: حيث Collaborating across the disciplinesالتعاكف عبر التخصصات  -
يجب أف يتـ القياس عبر التخصصات كليس ضمف التخصص الكاحد، كعند التعامؿ 

كؿ التدريس كالتعمـ يجب أف يكضح كيؼ أف السياؽ النظامي الجدم مع البحث المثالي ح
يؤثر عمى كيفية تعمـ الطبلب كما يجب تدريسو كقياسو ككيؼ، كيسعى المركز لمقضاء 
بصرامة عمى ممارسات التقييـ داخؿ التخصصات، كيبدأ ذلؾ بتألؼ األفراد مع االختبلؼ 

ؼ التعمـ المقصكدة كالمحتكل، في األنظمة في مجاالت محددة مثؿ فمسفة المناىج كأىدا
كاألىـ مف ذلؾ بالنسبة لممركز أف عمميات القياس لمقرر أك برنامج أك منيج دراسي يقاد 
 بكاسطة التركيز عمى ما ىك األكثر أىمية ألعضاء ىيئة التدريس كالجميع، كيتـ ذلؾ

 بطريقة تعاكنية، كيككف عبر حمقات نقاش ككرش كتدريبات كغيرىا.
مف أجؿ  :Bringing Research to Practiceكث إلى تطبيقات تحكيؿ البح -

التعاكف في تطكير البحكث التربكية كتحسيف التدريس في جامعة ىارفارد تستند البرامج 
عمى فمسفة تقديـ المساحة التعميمية التي يتقاطع فييا التدريس كالبحث العممي كالممارسة 

نمكذجان لكيفية سد الفجكة بيف البحث لتكسيع دكره في دمج البحث كالتقييـ، كيككف 
كالممارسة كنشر المعرفة، كيسيؿ المركز إجراء حكار مباشر مع أعضاء ىيئة التدريس 
كالخبراء كالباحثيف كمتخصصي القياس لمتعاكف كالمشاركة في بتاء األفكار كترجمة النتائج 

ؤلعضاء الجدد إلى أفضؿ الممارسات، كما يقدـ فرص التطكير الميني لنشر المعرفة ل
 كمعممي المستقبؿ في الجامعة.

: تستند البرامج A Highly-Centralized Approachمدخؿ مركزم عالي القيمة  -
عمى فمسفة التقييـ المركزم لتكفير التكمفة كضماف التنفيذ الشامؿ المكحد كالتنسيؽ بيف 

ـ في أف يككف متطمبات التقارير كتكفير أكثر الخبرات حكؿ قضايا القياس، حيث تساى
القياس مستقبلن كمعزكؿ عف تأثير البرنامج الذم يتـ تقييمو، كيعمؿ فريؽ التقييـ تحت 
إشراؼ مدير ىيئة التدريس بالمركز كفريؽ التقييـ لمعمؿ بشكؿ كثيؽ مع خبراء التربية في 

 مختمؼ التخصصات كرفع التقارير مباشرة لمعمداء. 
 : كتساعد البرامج فيBuilding Knowledge Networksبناء شبكات المعرفة  -

دمج القياس التكاممي في فرص التطكير الميني لمكاجية التحديات داخؿ العممية التعميمية 
مينة  عبر أقساـ جامعة ىارفارد، ككجكد تأثير أفضؿ كأكسع في تحسيف ممارسات

ي أعضاء التدريس في المستقبؿ لؤلعضاء الجدد، كيمتـز المركز بالتطكير الميني لمعاكن
ىيئة التدريس كمعالجة قضايا التدريس، كيقـك المركز بتكسيع التطكير الميني كتقديـ 
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دكرات تدريبية لتقكية ميارات البحث بيف معاكني أعضاء ىيئة التدريس كغيرىـ إلنتاج 
كاستخداـ التقييـ كالبحكث التربكية في تدريسيـ، كتككف الدكرات التدريبية ككرش العمؿ 

 Bok(، كبرنامج زمالة مركز بكؾ اإلنترنتأشكؿ حية عبر خط مفتكح عبر  )بما في ذلؾ

Center Fellow’s program  الكتساب الخبرة العممية عبر العمؿ بشكؿ كثيؽ مع
اإلدارة كأعضاء ىيئة التدريس في تقييـ الدكرات التدريبية كالبرامج، كيعمؿ المركز لمكفاء 

مع أعضاء المركز كمجتمع الجامعة لجعؿ  بتطمعات القياس التكاممي عمى: التكاصؿ
-coكالقياس ذا قيمة كمعنى، كالشراكة مع أعضاء ىيئة التدريس كالبرامج األكاديمية 

curricular programs  لمساعدتيـ في بناء كدمج عممية منيجية مف التأمؿ الذاتي
اس كتقييـ في التدريس، كتمكيف التدريس كالتطكير المستمر مف خبلؿ تنظيـ كتحسيف القي

المكاد ككرش العمؿ كفرص التدريب لكؿ األعضاء، كجمع كتكليد كنشر أفضؿ الممارسات 
في مجاؿ البحكث التربكية ككسيمة لتعزيز الحكار بيف األعضاء حكؿ تعمـ الطالب، كتكفير 
المعمكمات في الكقت المناسب لمتخذم القرار لتسييؿ التخطيط االستراتيجي كتكجيو 

 . Junior Faculty -(FAS(التي تدعـ مياـ األعضاء الجدد  كتخصيص المكارد
 Bok Center Applied)د( مبادرة مركز بكؾ لممسرح التطبيقي 

Theatre Initiative: 
ردان عمى تقرير  Lee Warrenـ مف قبؿ 5115كىذه الفكرة تأسست في عاـ 

Harvard WISE report عمـك كالذم أشار إلى كجكد تفاكت بيف الجنسيف في ال
ليتسع نطاقيا فيما بعد ليشمؿ قضايا الشمكؿ كالتنكع. كتشمؿ أمثمة لبعض القطع 
المسرحية التفاعمية في اضطراب في المختبر )يقدـ إدارة الممارسات في ثقافة المختبر(، 
كتدريس ما كراء الخط الزمني )يسمط الضكء عمى التحديات في تدريس العمكـ اإلنسانية 

يثير قيمة لمحكار بيف الطبلب كاإلدارييف كأعضاء ىيئة التدريس في كاالجتماعية(، كىذا 
جامعة ىارفارد كخارجيا. كيساعد ىذا المسرح في معالجة الحاالت المألكفة كالمعقدة في 
الحياة بدراستيا بشكؿ كامؿ بما يسمح بالمعالجة كالػتأمؿ في المحتكل العاطفي الكامف 

و عبر الحكار أك التفاعؿ مع القصص. كيتعاكف كالتحدث بحرية أكبر حكؿ ما يتـ رؤيت
مدير المركز مع األقساـ األكاديمية لتطكير أساليب المسرح لتحقيؽ أقصى قدر مف التربية 
الفعالة كالمشاركة الصفية كتقديـ ما يعكس القضايا كالتحديات الراىنة في بيئة التدريس 

تنكع في الفصكؿ الدراسية كالتدريس كالتعمـ في جامعة ىارفارد، كيشمؿ المسرح التفاعمي ال
الشامؿ كاالمتيازات كالتحيزات الكامنة في األكساط األكاديمية كاليكية كالمساكاة بيف 

 العنصرم كالحـر الجامعي كديناميات الفصكؿ الدراسية كغيرىا.  كاإلنصاؼالجنسيف 
 Derek Bok Center for Teaching And)أما بالنسبة لخدمات المركز: 

Learning, 2015h, c) فيقدـ المركز الدعـ لؤلفراد كالحمقات الدراسية كاإلدارات في ،
 شكؿ مشاكرات حكؿ القضايا التربكية كممارسات التدريس التي تتضمف:

: كىك بشكؿ Class Video & Observationفيديك الصؼ كالمبلحظة الصفية  -
الخبرة مف  فردم كسرم لممساعدة عمى التفكير في ممارسات التدريس مع ذكم
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أعضاء المركز لمكقكؼ عمى نقاط القكة لبناء الفعالية في التدريس كمساعدة الطبلب 
عمى التعمـ، كيمكف أف يسبؽ ذلؾ استطبلع رأم الطبلب، كيشمؿ فيديك الصؼ 

: حيث يسجؿ فيديك لو Video Consultationكالمبلحظة: )أ( مشاكرة الفيديك 
مع مدرب أك مستشار مف مركز بكؾ، كيتـ  أثناء الشرح في الصؼ كعرضو كمناقشتو

فييا التركيز عمى أم جانب مف جكانب الصؼ التي تيـ المعمـ، كيمكف طمب نسخة 
مف الفيديك بعد التشاكر لمراجعة أجزاء مثيرة لبلىتماـ، كىذه الخدمة مجانية كمفتكحة 

: كفييا يتـ Class Observationلكؿ أعضاء الجامعة. )ب( المبلحظة الصفية
يارة الصؼ مف قبؿ خبير مف المركز كمناقشتو مع العضك، كيتمكف مف خبلليا ز 

العضك مف الحصكؿ عمى نظرة ثاقبة حكؿ التدريس عف طريؽ مراقب مكضكعي )ج( 
ما بعد مبلحظة الصؼ: ليتـ الحكار كتقديـ النصائح مع مستشارم المركز لتحسيف 

 استراتيجيات التدريس كغيرىا ذات الصمة. 
كتككف مف خبلؿ تدريس عضك ىيئة : Practice Teachingلعممي التدريس ا -

تدريس لمجمكعة داخؿ المركز يمارس فيو باقي األعضاء دكر الطبلب كصؼ حقيقي، 
مما يساىـ في عبلج قضايا مف الممكف أف تثار في الصؼ، كفتح مناقشة عامة 

يقدـ المركز حكؿ أساليب مختمفة مف التدريس الفعاؿ مع األعضاء كخبراء المركز، ك 
عبر شريط  Standard microteachingخدمات مثؿ: التدريس المصغر المعيارم 

فيديك يكضح مسيرة العضك في التدريس بسرية كمناقشة ذلؾ مع أحد خبراء المركز، 
: كيككف فيو التدريس فعميان Lab microteachingكمختبر التدريس المصغر 

عطاء فرصة  كيعمؿ الخبراء فييا كطبلب كيقدمكف بعدىا مقترحات لمتحسيف كا 
: كيعطي العضك Nanocoachingلممحاكلة مرة أخرل، أك التدريب المصغر جدا 

مقدمة مكجزة كما لك أنو االجتماع األكؿ لمقسـ كيتمقى مقترحات لمتحسيف كفرصة 
المحاكلة مرة أخرل. كبيذا يقدـ المركز بعض الدكرات لتفعيؿ ممارسات تدريسية 

  عميقة.
: يشجع المركز جميع أعضاء ىيئة Early Feedback ة الراجعة المبكرةالتغذي  -

التدريس عمى أخذ تغذية راجعة مبكرة مف الطبلب في الصؼ لمكقكؼ عمى آرائيـ في 
األسبكع الثالث أك الرابع مف الصؼ الدراسي لضبط التدريس في الكقت المناسب، 

قشتيـ فيو لتفسير تعميقات كيساعد المركز األعضاء عمى استطبلع رأم الطبلب كمنا
الطبلب، كيقدـ استمارة الكتركنية الستطبلع رأم الطبلب التي تتضمف )تنظيـ الصؼ، 
فعالية التدريس، القراءات كالكاجبات، تعمـ الطبلب، عبء كجيكد الطالب( مع إعطاء 
نقاط لمطبلب كتحفيز عمى المشاركة الصفية، ثـ مساعدة األعضاء عبر مشاكرات 

 تراتيجيات لمرد عمى تعميقات الطبلب كتحسيف الصؼ الدراسي.لتكليد اس
: كىي مشاكرات سرية حكؿ Individual Consultationsالمشاكرات الفردية  -

كتصميـ المقرر،  مكضكعات مرتبطة بالتدريس منيا: تقنيات كميارات المحاضرة،
دارة المقرر كالطبلب ، كميارات كبناء المياـ كاالمتحانات كالمكضكعات البحثية، كا 
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كتقنيات المناقشة الرائدة، كتفسيرات تقييمات منتصؼ الفصؿ الدراسي كالتقييمات 
عطاء التغذية الراجعة حكؿ عمؿ الطبلب، Q evaluationsالنيائية  ، كالدرجات كا 

كالدراجات العادلة خبلؿ المقررات الطكيمة كالكاسعة، كحؿ المشكبلت حكؿ قضايا 
الداخمية لؤلعضاء، كالفيديك كالمبلحظة الصفية، معينة في المقرر، كالصعكبات 

 كمعدالت الذكاء المنخفضة. 
كما يقدـ المركز في نياية الفصؿ  :Q Consultationsمشاكرات االستبيانات  -

 Qالدراسي دكرات في تفسير تقييمات الطبلب عبر مشاكرات األسئمة 

Consultations كما يقدـ المركز فريؽ خدمات الدعـ التعميمي ،Instructional 

Support Services Teams (ISST) كأم دكرة جديدة أك منقحة حديثان يمكف ،
أف يستفيد منيا األعضاء متضمنة حمقة نقاش التعميـ العالي لطبلب الدراسات العميا 

 )معاكني أعضاء ىيئة التدريس(.
تقديـ : كتشمؿ المؤتمرات في فصمي الخريؼ كالشتاء لEventsالمناسبات/ الفعاليات  -

الجديد في تدريس الزمبلء في بداية كؿ فصؿ دراسي، كالندكات بيدؼ مساعدة زمبلء 
التدريس عمى تطكير أسمكب التدريس بطرؽ متعددة كمدركسة، ككرش العمؿ عمى 
مدار العاـ حكؿ عممية تطبيؽ آفاؽ ىارفارد، كتطكير ممؼ االنجاز ككرش يتحدث 

لمختمط/اليجيف كالتدريس كالتحدث فييا األعضاء المتميزكف، ككرش التعمـ ا
كالمؤتمرات المحمية كالدكلية كغيرىا مف المكضكعات ذات االىتماـ، فضبلن عف 

  السيمنارات أك حمقات النقاش لتطكير أساليب التدريس.
 ( مصادر المركز:2)

مكاناتباإلضافة إلى تجييزات كمصادر  قاعات التدريب بالمركز سكاء  كا 
تدريس االستيضاحي أك المناقشات الكبيرة، فإنو كذلؾ تتنكع لممناقشات الصغيرة كال

 Derek Bok Center for Teaching And)المصادر التي يتضمنيا المركز، مثؿ: 
Learning, 2015g)  

كمف مبادرات التعمـ النشط داخؿ كخارج جامعة : Active learningالتعمـ النشط  -
قراف ألعضاء الجامعة، كدكرات في ىارفارد التي يكفرىا المركز: خبرة تدريس األ

خارج الفصكؿ الدراسية في المكاقع المؤسسية كالمجتمع  االنخراط في العمؿ األكاديمي
المحمي كالعممي، كاالطبلع عمى برامج قكية في جامعة ستانفكرد حكؿ التعمـ 
الخدمي/المجتمعي، كخبرات معيد ماساتشكستس لمتكنكلكجيا في التعمـ النشط المرتكز 

ى التكنكلكجيا، كما يكفر مصادر أخرل مثؿ: كرقة الدقيقة الكاحدة، كخرائط عم
المفاىيـ، كدراسة الحالة، كطرؽ التدريس في التعمـ النشط )دكرات حكؿ التعمـ 
النشط، كالنشاط التعميمي الذم يدمج مجتمع التعمـ كالعمؿ الميداني مع الدكرات 

عمـ(، كالتعمـ المرتكز عمى النشاط، كالمكاد الدراسية كاألكاديمية، كبرنامج التحدث كالت
كالمطبكعات كالحمقات الدراسية المتاحة، كحمقة ىارفارد الصفية التدريبية حكؿ التعميـ 
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دسة، كبرنامج ىارفارد في تدريس عمكـ الحياة لدمج النتائج نالجامعي في العمـك كالي
 لشمكلية في التدريس.التربكية القائمة عمى األدلة في التعمـ النشط كالتقييـ كا

تصميـ المناىج: كذلؾ مف خبلؿ إصدار كثائؽ مع الجامعة تساعد في تحفيز تصميـ  -
 .اإلنترنتالمناىج، كيتيح المركز عدد مف األمثمة كالركابط عمى شبكة 

: كيكفر المركز عددان مف المطبكعات حكؿ Course Assessmentقياس المقرر  -
مة حكؿ القياس القبمي لمطبلب، كالتغذية الراجعة كيفية قياس المقرر، كعدد مف األمث

المبكرة أك أكراؽ الدقيقة الكاحدة، كما يكفر ركابط يمكف الرجكع إلييا مع مراكز 
كشبكات متخصصة في التدريس كالتعمـ مثؿ مركز جامعة كاشنطف لمتنمية التعميمية 

 .كالبحث العممي

باإلضافة إلى صفحات  :Teaching with Technologyالتدريس بالتكنكلكجيا  -
معينة لدل المركز حكؿ استخداـ التكنكلكجيا كالعرض التكضيحي في الفصكؿ 
الدراسية، يتعاكف المركز مع مختمؼ المكاتب في الحـر الجامعي لدعـ االستخداـ 

 Academicالتربكم لمتكنكلكجيا، كمنيا: مجمكعة التكنكلكجيا األكاديمية 
Technology Group ستشارات حكؿ استخداـ التكنكلكجيا في تدريس لمتدريب كاال

)نظاـ إدارة مقررات ىارفارد( كدعـ  Course iSitesالمقررات الجامعية بمساعدة 
كالمساعدة في تطكير البرمجيات حيث يركز  اإلنترنتالكسائط المتعددة عمى شبكة 

ج العرض المركز عمى المشكرة التربكية إلثراء الدكرات باستخداـ مكقع الكيب كبرنام
اإلضافية مف المكتبة )مثؿ: تمتمؾ  اإلرشاداتكاألدكات التكنكلكجية األخرل، كبعض 

 5114كمية ىارفارد تجميع مكاد مصادر المقررات الصادرة مف مؤتمر خريؼ 
 Deep Linking for Deepلمتدريس كىى ركابط عميقة لمتعمـ العميؽ 

Learningا حيث تككف المعدات كالفنييف ، كخدمات الكسائط التعميمية كالتكنكلكجي
بعد  اإللكتركنيكيحصؿ الفرد عمى المعدات كالفني مف خبلؿ البريد  في حجرة منفصمة

أسبكعيف مف الحجز، كيمكف الحصكؿ عمى مفتاح اآلالت مف خبلؿ النظاـ التجارم 
 متعدد األطراؼ.

ـ باإلضافة إلى المشاكرات المتاحة حكؿ تصمي :Lecturingإلقاء المحاضرات  -
سقاط الصكت عميو يمكف ترتيب  محاضرة كتصكيرىا بالفيديك كالتدريب عمى العرض كا 

حكؿ ذلؾ، كما يقدـ كثائؽ عف إلقاء المحاضرات مثؿ:  اإللكتركنيمكعد عبر البريد 
تسجيؿ المحاضرات كتغذية راجعة، كعشريف طريقة لجعؿ المحاضرات أكثر تشاركية، 

 Barbaraكبيرة كأدكات لمتدريس بكاسطة كاالستعداد لمتدريس في المحاضرات ال

Gross Davisلمتدريس مع التكنكلكجيا، كمكتبة الكسائط  اإللكتركنية ، كالصفحة
، كفيديكىات المحاضرات المثالية، كمحاضرات نصائح حكؿ اإلنترنتكالمكاد عمى 

 .Patrick Winstonكيفية التحدث في المحاضرات بكاسطة 
 & Classroom Dynamicsالدراسية  التفاعمية كالتنكع في الصفكؼ -

Diversity كيكفر المركز إرشادات ككتب كفيديكىات كمراجع عممية تحمؿ كجيات :
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نظر مختمفة حكؿ ذلؾ، ككذلؾ أكراؽ عمؿ عف: إدارة لحظات ساخنة في الفصؿ 
الدراسي، كأمثمة عف نصائح إلدارة لحظات ساخنة، كعقكد الفصكؿ الدراسية الصريحة 

لتدريس في الفصكؿ الدراسية المتنكعة عرقيان، كالنكع كالتصنيؼ في كالضمنية، كا
 الفصؿ الدراسي.

: تـ تصميـ Grading & Feedbackكضع العبلمات/ التصحيح كالتغذية الراجعة  -
التقييـ الذاتي الكتركنيان )استمارة تقييـ ذاتي قصيرة تحمؿ ثبلثة أسئمة، كاستمارة 

كضع العبلمات )ممارسات كضع العبلمات  طكيمة تحمؿ خمس أسئمة(، كمف مكارد
كأدكات التعمـ، كتفعيؿ درجات المقرر، كمعايير أكراؽ الدرجات، كدليؿ أعضاء الكمية 
الجدد: التعاكف كاالنتحاؿ، كأعضاء الكمية: خيانة األمانة العممية(، كمف مكارد التغذية 

استراتيجيات القراءة  الراجعة )االستجابة لكتابة الطالب مف مشركع كتابة ىارفرد تشمؿ
ككجكد تعميقات ىامشية، كالرد عمى أكراؽ اإلجابة إلعطاء تغذية راجعة لمطبلب، كما 
يكجد بالمركز أكراؽ استجابة األقراف لمساعدة األعضاء عمى إعطاء تغذية راجعة 

  لمطبلب(.
: يكفر المركز كالجامعة عددان مف الركابط Leading Discussionsقيادة المناقشات  -

التي تساعد في تنمية قيادة المناقشات مثؿ: تصنيؼ بمـك كأمثمة عميا، كتصنيؼ 
 Questions from GSAS' Resources for Teachingاألسئمة كفقان 

Fellows كتقنيات االستجابة ،Techniques for Responding فضبلن عف ،
بلب كتب تربكية في مكتبة المركز مثؿ: مصادر تدريس الزمبلء، كتدريس الط

 األمريكييف: دليؿ ألعضاء ىيئة التدريس الدكلييف كمساعدم التدريس.
: كيكفر المركز عددان Research-Based Teachingالتدريس المرتكز عمى البحث  -

-peerدراسات مراجعة النظراء  ، كمعظميا دراسات أكاإلنترنتمف المراجع عبر 

reviewed studiesمـ، كمخرجات التعمـ، ، كىذه المراجع حكؿ: اإلدراؾ كالتع
كأساليب التدريس كتعمـ الطالب، فضبلن عف أبحاث ىارفارد في التعمـ حكؿ نجاح 

 الطالب في الكمية كالتعمـ كغيرىا.
: يقدـ Professional Conduct & Mentoringقكاعد السمكؾ الميني كاإلرشاد  -

دارة السمكؾ الميني لؤلعضاء كم ؤشرات المركز أفضؿ الممارسات حكؿ قكاعد كا 
السمكؾ الميني، ككصبلت الكتركنية ككثائؽ رسمية عف مختمؼ جكانب سمكؾ المعمـ، 
كمعمكمات لؤلعضاء تقدـ تعميمات حكؿ السمكؾ الميني كخصكصية الطالب كالتحرش 
الجنسي، كدليؿ غير رسمي لمعمؿ مع األعضاء الجدد، كركابط لمجمس الدراسات 

د لؤلعضاء، كمكاد لؤلعضاء يحمؿ التكقعات العميا حكؿ تقرير يقدـ المشكرة كاإلرشا
كالسمكؾ كالمسئكليات، كمبادئ تكجييية بشأف االستجابة لمشكاكم، كمطبكعات مكتب 

  أميف المظالـ.
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)ثانيان(: مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا بجامعة ككلكمبيا البريطانية بكندا 
UBC Centre for Teaching, Learning and Technology 

عد جامعة ككلكمبيا البريطانية مركزان عالميان لمبحث كالتدريس، كقد أنشئت عاـ ت
 QS World)لمجامعات العالمية QSـ بالساحؿ الغربي في كندا، كيرل تصنيؼ 3733

University Rankings, 2015)  أنيا كاحدة مف أفضؿ الجامعات في العالـ إلعداد
مطبلب كأعضاء ىيئة التدريس أفضؿ المكارد الطبلب ليككنكا مكاطنيف عالمييف، كتقدـ ل

كالظركؼ الممكنة لمتعمـ كالبحث، كخمؽ بيئة عمؿ مشجعة عمى تحقيؽ التميز كالمساكاة 
ـ، كما صنفتيا مجمة 5132عالميان لعاـ  23كاالحتراـ المتبادؿ، كليذا يصنفيا في المرتبة 

 Times Higher)ـ 5132عالميان عاـ  15تايمز لمتعميـ العالي في المركز 

Education, 2015) كما صنفيا الترتيب األكاديمي لمجامعات العالمية ،(Academic 

Ranking of World Universities, 2015) ( 21، 17، 15، 41في المراتب ،
( عمى 5133، 5132، 5131، 5135، 5133، 5131( عالميان لؤلعكاـ )21، 15

 الترتيب.
فقان لرؤيتيا أف تككف كاحدة مف الجامعات كتسعى جامعة ككلكمبيا البريطانية ك 

لخدمة شعب  الرائدة في العالـ، كخمؽ بيئة تعميمية استثنائية، كدعـ البحكث المتميزة
 ,The University of British Columbia)ككلكمبيا البريطانية ككندا كالعالـ 

2015e) ،التي )المكاف كالكعد( 5151-5131خطتيا االستراتيجية  لتحقيقيا ككضعت ،
شمؿ فييا محكر تعمـ الطالب تكفير الفرصة ليـ مف خبلؿ التميز في التدريس كالبحكث 

 The University of)كالتجارب التعميمية العامة كتحسيف الحياة في الحـر الجامعي 

British Columbia, 2015d, b) كقد تضمنت مجمكعة مف األىداؼ )كلكؿ ىدؼ .
ا: تحسيف نكعية كتأثير التدريس لجميع الطبلب )مراجعة أفعاؿ كممؼ إنجاز لؤلفعاؿ( مني

كتنقيح المناىج كطرؽ التدريس لمتأكد بمجاراتيا لمبحكث الرائدة ككيفية تعمـ األفراد، 
كتبسيط كتسييؿ متطمبات البرنامج لتعزيز المركنة كالتعمـ الذاتي، كدعـ كتطكير كتنفيذ 

تعمـ المرف، كتحسيف آليات التغذية المرتدة المقررات الدراسية اليجينة مف خبلؿ مبادرة ال
حكؿ التدريس كالتعمـ مف خبلؿ استعراض النظراء كتقييمات التدريس، كالمكاءمة بيف 
المكافآت كمقاييس التغذية الراجعة مع أىداؼ تعمـ الطالب، ككضع كتنفيذ مقاييس أداء 

كرؤية مستدامة لرفع كفاءة التدريس كالتعمـ، كتطكير مشاركة  benchmarksمرجعية 
كىك مجتمع التعمـ الذم يجذب  - Okanagan Campusلحـر أككاناجاف بالجامعة 

الطبلب كأعضاء الجامعة المتفكقيف، كمف أكبر المؤسسات البحثية العامة كالتعميـ في 
أمريكا الشمالية(، كتعزيز الجيكد الرامية إلى تحسيف نجاح الطالب كزيادة خبراتو، كتكسيع 

التعميمي متضمنة البحكث كالخبرة الصفية، كدعـ رفاء الطبلب كالتنمية  فرص اإلثراء
إلى  5133-5132الشخصية كالحياة المتميزة في الحـر الجامعي. كليذا سعت في العاـ 

االىتماـ بمجاالت ثبلثة ىي: التعامؿ مع كسائؿ التكنكلكجيا المستقبمية، كتكفير المنصات 
دعـ التعمـ، كدمج منصة جديدة ىامة في النظاـ البيئي كالخدمات التي تحتاجيا الجامعة ل
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 The University of)لمتدريس كالتعمـ، كالتمكيؿ لدعـ كرفع كفاءة التدريس كالتعمـ

British Columbia, 2015e) . 
كتيتـ الجامعة لتحقيؽ أىدافيا االستراتيجية في تعمـ الطالب بتنمية قدرات أعضاء 

يؽ ىذه األىداؼ، مف خبلؿ التنمية المينية كالشخصية يمكنيـ تحق حتىىيئة التدريس 
العالمية، حيث يتكاجد في مختمؼ الكميات تقريبان مراكز لمتدريس كالتعمـ لتنمية أعضاء 
ىيئة التدريس بمختمؼ الرتب، فيتكاجد عمى سبيؿ المثاؿ: مركز التدريس كالتعمـ بحـر 

مبيا البريطانية لمتدريس ، كمركز عمـك جامعة ككلك Okanagan Campusأككاناجاف 
بكمية العمكـ  UBC Science Centre for Learning and Teachingكالتعميـ 

كغيرىا. أما عمى مستكل الجامعة فيتكاجد مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا الذم يقدـ 
 ,The University of British Columbia)خدماتو لمجامعة كالمراكز األخرل 

2015c) ،.:كيمكف تناكؿ ىذا المركز مكضكع الدراسة الحالية عمى النحك التالي 
 ( نشأة كتطكر المركز:3)

ـ، بناء عمى االستفادة مف الخبرات السابقة 5131تأسس المركز في يكليك عاـ 
بالمركز شممت لتحقيؽ جكدة أعمى في برامجو، كذلؾ مف خبلؿ دمج عدد مف المككنات 

 Centre for Teaching and Academicمركز التدريس كالنمك كاألكاديمي 

Growth (TAG) ، كمكتب تكنكلكجيا التعميـOffice of Learning Technology 

(OLT) كمعيد المنح الدراسية في التدريس كالتعمـ ،Institute for the 

Scholarship of Teaching and Learningكامؿ لمكحدات المتنكعة ، كذلؾ الت
 Place andيعزز قدرة الجامعة لتحقيؽ األىداؼ المنصكص عمييا في خطة "مكاف ككعد 

Promise،  كما يتعاكف المركز مع الكحدات األكاديمية كاإلدارية بالجامعة لتحسيف
الممارسة العممية داخؿ مجتمع التدريس عبر دعـ بيئات التعمـ التي تعتمد عمى 

كفرص التعمـ عف بعد، كأصبح يمعب دكران قياديان في التصدم لقضية احتياجات التكنكلكجيا 
التطكير الميني لمممارسات الجارية كالمستقبمية في مجاؿ التدريس كالتعمـ بالتعميـ العالي، 
كتكفير فيـ متقدـ لكيفية تكظيؼ التكنكلكجيا في تعزيز قدرة الجامعة لبناء كالحفاظ عمى 

ة، كما ساىـ معيد المنح الدراسية في التدريس كالتعمـ في المركز بعد بيئة تعميمية متميز 
إعادة تييئتو في تقديـ الدعـ لمشاريع بحثية حيكية في التدريس الفعاؿ كاستراتيجيات 
المناىج كالتعمـ كالممارسات في التعميـ العالي، كما جمبت الجامعة بالمركز اثنيف مف 

ميمية التي تعزز الممارسة مع البحث العممي نحك العناصر الحيكية ىي: الخدمات التع
كدمج الخدمة كالبحث العممي سكؼ يحدثاف تآزر  التقدـ، كفيـ التدريس كالتعمـ كالمنيج،

عمدم لمنيكض برسالة الجامعة، كترجمة نتائج األبحاث في الحصكؿ عمى نتائج أفضؿ 
 ,UBC Centre for teaching)في الممارسات التعميمية كتحسيف تعمـ الطبلب

Learning and Technology, 2015,a)، 
كمع تطكر المركز أصبح يدعـ البرامج كمشركعات التسيير التي تخدـ احتياجات 
الجماىير المتنكعة في مجتمع الجامعة، ككحدة خدمة مركزية تقدـ خدمات تمبي احتياجات 

https://sclt.science.ubc.ca/
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رامج كالخدمات التي األفراد كالكحدات األكاديمية كرسالة الجامعة ككؿ لتشمؿ: تقديـ الب
أكدت عمييا البحكث لدعـ النمك الميني في مجاالت مثؿ التدريس كتنمية ميارات التعمـ 
عادة تصميـ كتنفيذ تكنكلكجيا التعميـ كالممارسات  كمناخ الفصكؿ الدراسية كالشمكلية كا 

ات التأممية، كالشراكة مع الكحدات األكاديمية كاإلدارية لتخطيط كتصميـ كتطكير الخبر 
التعميمية التي تعزز مركنة التعمـ مثؿ البرامج عف بعد كالمختمطة كالمصادر التعميمية 
المفتكحة، كتقديـ الخدمات االستشارية كتسييؿ كتنسيؽ المشركعات االستراتيجية في دعـ 
المبادرات التربكية كالمناىج الدراسية التي أكدتيا البحكث، كالتعاكف في المشركعات التي 

طبلؽ كتقييـ التقنيات التعميمية، كتكفير القيادة كالدعـ تحقؽ اال ستراتيجية كتطكير كا 
لممناىج االستراتيجية كالمبادرات التربكية كتحقيؽ مزيد مف التماسؾ كالتآزر لممسارات 

 ,UBC Centre for teaching)التعميمية داخؿ كعبر التخصصات في الجامعة 

Learning and Technology, 2015,i)، ـ 5133-5132د العاـ الدراسي شي
القياـ بنشاط كبير مف قبؿ المركز في دعـ االستراتيجية الجديدة مف خبلؿ: تصكر 
تكنكلكجيا كأدكات كبرامج كخدمات المستقبؿ التي في حاجة إلى دعـ التعمـ، كدمج منصات 

تفعيؿ  جديدة كميمة في بيئة تكنكلكجيا التعمـ، كالتمكيؿ لدعـ التدريس كالتعمـ مف خبلؿ
 ,The University of British Columbia)صندكؽ تحسيف التدريس كالتعمـ 

2015a, 4). 
 UBC Centre for teaching, Learning and): ( رؤية كرسالة المركز5)

Technology, 2015h) 
كضع المركز لو رؤية كرسالة كمجمكعة مف القيـ، كتمثمت رؤية المركز في 

تكنكلكجيا ىك شريؾ في تحكؿ الخدمة التعميمية في مجتمع "مركز التدريس كالتعمـ كال
 . جامعة ككلكمبيا البريطانية

أما بالنسبة لرسالة المركز فتمثمت في: يطكر مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا 
المداخؿ االبتكارية كالعالمية في التدريس كالتعمـ كالمنيج كممارسات التكنكلكجيا التعميمية 

 ع السياقات النظامية كالثقافية بالجامعة.داخؿ كعير تنك 
كما كضع المركز لنفسو مجمكعة مف القيـ يرتكز عمييا في سياساتو نحك تطكير 
التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا، شممت مجاالت: التعاكف، كالمركنة، كاالبتكار، كالنزاىة، 

 كاالحتراـ، كالمشاركة.
 ( إدارة المركز: 1) 

 ,UBC Centre for teaching)خمسة أقساـ ىي:  تتككف إدارة المركز مف
Learning and Technology, 2015b) 

مكتب المدير: كيتككف مف كبير المستشاريف كىك المدير األكاديمي في التدريس  -
 كالتعمـ، كالمنسؽ التنفيذم.



 ـ5133( أبريؿ لسنة الخامس ، الجزء341مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 - 356 - 

: كتتككف مف Curriculum & Course Servicesكحدة خدمات المقرر كالمنيج  -
)مساعد المدير لخدمات المقرر الدراسي االستراتيجية، المدير األعمى لمتقكيـ  اإلدارة العميا

كالبحث العممي، المدير األعمى لعمميات الحمقات الدراسية كالتعميـ المستمر كالتصميـ 
التعميمي(، كفريؽ العمؿ )منسؽ التقكيـ، المدير األعمى لمشرعات التصميـ التعميمي، 

عميمي، مستشارم المنيج الدراسي، محمؿ بيانات التعمـ، مديرم مشركعات التصميـ الت
 منسؽ بحكث التقكيـ الفعاؿ، مستشار المنيج كتصميـ التعمـ(.

 Teaching & Learning Professionalكحدة التطكير الميني لمتدريس كالتعمـ  -

Development كتتككف مف اإلدارة العميا )مساعد المدير لمتطكير الميني لمتعمـ :
دريس، المدير األعمى لمتدريس كالتعمـ(، كفريؽ العمؿ )كمنيا: مدير التسييبلت كالت

كتصميـ العمميات، استراتيجييف مبادرات التعميـ المفتكح، مطكرم التعميـ: برامج تنمية 
مساعدم أعضاء ىيئة التدريس، مساعد برنامج شيادة الدراسات العميا، مطكر المصادر 

: تقنيات التعميـ، مدير برامج طبلب الدراسات العميا، مطكر التعميمية، مستشارم التعميـ
المصادر التعميمية كالمناخ الصفي، المشرؼ الرئيسي لبرامج طبلب الدراسات العميا، 

 استراتيجي تصميـ مصادر التعمـ، مطكر التنمية التعميمية(.
 : كتتككف مفTeaching & Learning Technologiesتقنيات التدريس كالتعمـ  -

اإلدارة العميا )مساعد المدير لتقنيات التعمـ كالمقرر الدراسي، المدير األعمى لمتطبيؽ 
المتكامؿ كتحميبلت التعمـ(، كفريؽ العمؿ )مبرمجيف، محممي برامج، استراتيجي تقنيات 
التعمـ كالتدريس، منسقي الدعـ، محممي الدعـ التعميمي، محممي بيانات التعمـ، مصمـ 

/ المبرمج األعمى، استراتيجي النظاـ البيئي لتعمـ الجيؿ التالي الرقمي، نيةاإللكترك  الصفحة
 كالكسائط المتعددة كالجرافيؾ، مدير استراتيجية الصفحة اإللكتركنية منسؽ الصفحة

، مسئكؿ برنامج تصميـ المقرر كخدمات اإلنتاج كدعـ الحمقات الدراسية لمتعميـ اإللكتركنية
كمسئكؿ ارتباط دعـ المقرر الدراسي، محمؿ دعـ التكنكلكجيا المستمر كتقنيات التعمـ، 

حصائي تطكير المنيجية  كتحميؿ بيانات التدريس كالتعمـ كتقييـ  اإلحصائيةالناشئة، كا 
 التدريس(.

: كتتككف مف Projects and Faculty Partnershipمشركعات كشراكة األعضاء  -
عات كشراكات األعضاء(، كفريؽ العمؿ اإلدارة العميا )المدير المساعد األعمى لمشرك 

)منسقي المشركعات، كمنسؽ تقكيـ، كمديرم االرتباطات كالشراكات، منسؽ مبادرات 
 التعميـ المفتكح، كمسئكؿ قيادة االتصاالت(.

مبادرات السكاف األصمييف: كتتككف مف استراتيجي لمبادرات السكاف األصمييف، كفريؽ  -
 األصمية، مطكر المصادر التعميمية كالمناخ الصفي(. العمؿ )مطكر تعميمي لممبادرات

التخطيط كاإلدارة كاالتصاالت: كتتككف مف اإلدارة العميا )المدير األعمى لمتخطيط  -
كالعمميات(، كفريؽ العمؿ )مساعد المدير اإلدارم، منسؽ محتكل التدريس كالتعمـ، مدير 

مات التجارية، المساعد األعمى المناسبات/الفعاليات كالتسكيؽ، منسؽ التسكيؽ كالعبل
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لبرنامج الفعاليات، كمساعد المناسبات/الفعاليات، منسقي االتصاالت كالتسكيؽ، مدير 
  اإلدارة كالمكارد البشرية، المساعد المالي(.

كيتـ انتقاء القيادة كفريؽ العمؿ بعناية شديدة فضبلن عف التدريبات التي يتمقكنيا 
يفي كمياـ كأدكار لكؿ عضك، فمثبلن المدير التنفيذم عبر المركز، ككضعت تكصيؼ كظ

لمتميز في التعميـ العالي  STLHEلكحدة خدمات المقرر كالمنيج عضكان في مجمس إدارة 
بكندا، أما منسؽ التقكيـ في كحدة خدمات المقرر كالمنيج يقدـ مجمكعة كاسعة مف 

لتشاكر مع أعضاء ىيئة مشاريع التدريس كالتعمـ في الكميات كاإلدارات الجامعية با
النتائج  التدريس، كيضع الخطط كالمكارد البلزمة لتقييـ مشركع عمى حده، كضماف سبلمة

ككاقعيتيا، كاإلخبار عف مشركعات كمبادرات التدريس كالتعمـ الحالية كالمستقبمية، كيجب 
أف تككف لديو خبرات طكيمة كمربي كميسر كفي تحميؿ كتقكيـ المناىج كالمقررات 

دراسية، كما أنو البد مف حصكؿ المراجع النظير مثبلن عمى كرشة عمؿ تمييدية بالمركز ال
 Developing Your Skills as aحكؿ "تطكير مياراتؾ كمراجع نظير: كرشة تمييدية 

Peer Reviewer: Introductory Workshop.     
 ( برامج كخدمات المركز: 2) 

ج التي تككف مفتكحة لجميع أعضاء يقدـ المركز مجمكعة متنكعة مف البرام
مجتمع الجامعة، بينما البعض محدد لفئة معينة مكضكعة في االعتبار، كتتمثؿ ىذه 

 ,UBC Centre for teaching, Learning and Technology)البرامج في: 
2015f) 

 Academic Leaders Developmentبرنامج تطكير القيادات األكاديمية  -

Program ALDP))ء عمى تقييـ كتحديد االحتياجات التعميمية لمرؤساء : بنا
فقد  ـ5114كالمديريف األكاديمييف في الجامعة التي قامت بو شركة استشارية عاـ 

تحددت خمس عناصر رئيسة لمبرنامج ىي: برنامج لرؤساء كمديرم السنة األكلى 
كضكعات كالثانية، كالتدريب، كتكجيو األقراف، كرش عمؿ/ حمقات دراسية حكؿ الم

 النمكذجية المرتبطة بعمميـ، كالتركيز عمى المبادرة المستمرة في التدريب عمى القيادة. 
 Formative Peer Review ofالمراجعة البنائية لمتدريس عف طريؽ األقراف  -

Teaching كيشمؿ برنامج مراجعة األقراف في التدريس، كمراجعة األقراف لممارسات :
ذية الراجعة ألعضاء ىيئة التدريس حكؿ تدريسيـ، كيتـ مجتمع التعمـ لتقديـ التغ

البرنامج مرتيف في العاـ الدراسي، كتقديـ كرشة عمؿ حكؿ مراجعة األقراف في 
التدريس، كىي حمقات عمؿ كمشاكرات متخصصة كمتاحة لؤلفراد عند الطمب، حيث 

، ثـ يجتمع المراجع قبؿ المبلحظة الصفية ثـ يراقب التدريس في الصؼ الدراسي
يجتمع لتقديـ تغذية راجعة كمشاكرات كنصائح حكؿ التدريس، كيككف المراجع خبيران 
في المركز كحاصؿ عمى األقؿ عمى دكرة في مراجعة األقراف، كقد تككف المبلحظات 
مكتكبة في تقرير الستخداميا كأدلة في ممؼ انجاز التدريس كفي المسار المستقبمي 

 كالتخطيط لمدركس. 
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: كىي عبارة عف Classroom Climate Series/ بيئة حجرة الصؼ سمسمة مناخ -
برنامج لمدة عاـ لمعرفة المزيد عف كيفية التعامؿ مع المكضكعات التي تتحدل 
المكقع االجتماعي داخؿ الجامعة لخمؽ بيئة فريدة مف نكعيا لتبادؿ المناىج متعددة 

ؽ تجربة تعميمية فريدة التخصصات لمتدريس، كىذه السمسمة مصممة استراتيجيان لخم
لممشاركيف مف خبلؿ الجمع بيف سمسمة مف المحاضرات مف الدرجة البسيطة، كأنشطة 
جماعية تفاعمية، كمناقشات مع التركيز القكم عمى أنشطة كمناقشات تيدؼ إلى إثارة 
التفكير النقدم كالكعي الذاتي مما يكسب المشاركيف الميارات البلزمة لخمؽ مقارنة 

عداد المناىج الدراسية بما يتناسب مع متقدمة ك  أكثر كضكحان لمفيـ كالتدريس كا 
 القضايا الخبلفية اجتماعيان كالمتأصمة.

 UBC Peer Review of Teachingمبادرة الجامعة لمراجعة األقراف لمتدريس  -

Initiative كتسعى إلى تشجيع مراجعة األقراف في التدريس في جميع الكحدات :
التككيني  اإلحساسيع أنحاء الجامعة، سكاء مف حيث األكاديمية في جم
formative sense  التطكير الميني كالنمك كمربي( أك مف حيث المراجعة الختامية(

)اتخاذ قرارات مستنيرة بشاف إعادة التعييف كالترقية كالتثبيت(، كأخذ المركز لذلؾ 
-5131ف منذ عاـ المبادئ التكجييية التي كضعتيا الجامعة إلعداد مراجع األقرا

دخاؿ المراجع الختامي أك  5133 في كضع خطط التنفيذ داخؿ كؿ كمية إلعداد كا 
كتقديـ مكاد  Summative Peer Review of Teaching (PRT)النيائي

رشادية ككرش عمؿ لتدريب قادة الكمية حكؿ  ، كتكفير ركابط لدعـ PRTتدريبية كا 
حكار كتطكير الخبرات، كنشر لتشجيع ال Formative PRTالمراجع التككيني 

الكثائؽ كتكفير ركابط الكتركنية خاصة بالمراجعيف كعركض فيديك لمتكامؿ بيف 
   التككيني كالختامي.

: كتككف Course Design Intensiveدكرة مكثفة لتصميـ المقرر الدراسي  -
أك بالتعاكف بيف المركز كشركاء تصميـ المقررات، كىي ثبلثة أياـ مكثفة بشكؿ فردم 

عادة تصميـ المقرر الذم يقـك بتدريسو العضك أك التخطيط  جماعي لتصميـ كا 
لتدريسو، ليككف الفرد قادران عمى: تصميـ مقرر محكره المتعمـ عف طريؽ تحديد 
العكامؿ الظرفية المحيطة بالمتعمـ كمحتكل المقرر، كصنع أىداؼ المقرر كمكضكعاتو 

لمدركس التي تسمح بتحديد األنشطة كأىداؼ التعمـ، كتطبيؽ أساليب التخطيط 
المتمركزة حكؿ المتعمـ، ككضع خطة تقديـ المقرر بما في ذلؾ التقكيـ التككيني 

 كالختامي كغيرىا.
: كيعقد مف قبؿ المركز ثبلث CTLT Instituteمعيد التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا  -

دـ كرش عمؿ مرات في العاـ، كيطمؽ عمييا معاىد الصيؼ كالشتاء كالربيع، كتق
تفاعمية لمتكاصؿ حكؿ األفكار العممية كتبادؿ أفضؿ الممارسات، كمف البرامج التي 

، مرحبان بؾ لمتدريس في جامعة ككلكمبيا البريطانية اإلرشاديةتقدـ: مناقشات الصؼ 
لتقديـ ما يحتاجو الفرد لتدريس مقرره األكؿ، كتطكير األىداؼ العامة كاألىداؼ 
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لمتعرؼ عمى المرافؽ الحالية  UBC Studios Open Houseكالتعميمية لممقرر، 
 كالجديدة لمجامعة كالكسائط التعميمية كخدمات الدعـ الجديدة كاالستكديكىات. 

: كيقدـ لؤلفراد لتعميـ الممارسات كالتأثيرات الحالية Digital Tattooالكشـ الرقمي  -
دقاء كالعمؿ عمى الكجكد الرقمي الخاص بيـ بما في ذلؾ الخصكصية كاألص

كاتخاذ خيارات مدركسة،  اإلنترنتكالجامعة، كالمشكرة بشاف كيفية إدارة اليكية عمى 
كتككف الدكرات الخاصة باألعضاء عف: الحماية كبرامجيا كاالتصاؿ كالتعمـ كماذا 
سيقكؿ الكشـ الرقـ عف الفرد كما يجب القياـ بو إلقناع رؤساء العمؿ في المستقبؿ، 

في تطكير  Chapman Learning Commonsلتعاكف معكيقـك المركز با
 Past Teachingالمشركع بتمكيؿ مف صندكؽ تحسيف تدريس الماضي كالتعمـ 

and Learning Enhancement Fund  كتمكيؿBCcampus funding. 
: كىك حدث لتعريؼ أعضاء ىيئة Faculty Orientationsتكجيو األعضاء  -

معة كاألفراد، كتكفير فرصة لمقاء كالتكاصؿ مع التدريس الجدد ببنية كتركيب الجا
زمبلء جدد مف مختمؼ األقساـ، كىي عبارة عف نصؼ يـك يبدأ بجكلة في الحـر 
الجامعي كينتيي بحفؿ استضافة مف قبؿ كبار المسئكليف، كيساعد األعضاء الجدد 
، في السماع مف الزمبلء القدامى عف كيفية الحصكؿ عمى النجاح في السنة األكلى

كالتنقؿ بشكؿ فعاؿ بيف مكارد كخدمات الجامعة، كفيـ البنية التنظيمية لمجامعة 
 كالمبادرات الحالية.

 Certificate Program inبرنامج شيادة في التدريس كالتعمـ المتقدـ  -

Advanced Teaching and Learning:  كيككف لمدة عاـ كنصؼ، كيدعـ
في التدريس كالتعمـ كأدكارىـ المستقبمية تطكير خبرات الطبلب الخريجيف في التميز 
)المقاء مرتاف في  Blended Cohortكييئة تدريس، كيتككف مف: الفكج المختمط 

في  اإلنترنتالشير بعد ظير الجمعة لمدة ساعتيف كساعتيف مف العمؿ عمى 
الشير(، كالتدريب العممي، كالتكجيو كالمشاركة في منحة صغيرة لمتدريس كالتعمـ 

 تجريبي قاـ بو المتدرب في التدريب العممي. لمشركع 
كيقدـ مف  :Graduate Formative Peer Reviewمراجع أقراف تككيني لمخريج  -

خبلؿ البرنامج: خدمات مراجعة األقراف التككيف في التدريس )التدريب عمى: التدريس 
اجبات، المعممي/ الفصكؿ الدراسية، المكاد التعميمية مثؿ المناىج كخطط الدرس كالك 

كردكد الفعؿ عمى أعماؿ الطبلب، كبياف مكتكب عف فمسفة التعميـ...(، كخدمات 
مراجعة األقراف التككيف لمعركض التكضيحية )المرتبطة بالفصكؿ الدراسية كمؤتمرات 

 كالدفاع عف الرسالة العممية أك أطركحة الدكتكراه(.
 Graduate Peer Review ofمراجعة األقراف في التدريس لمخريجيف  -

Teaching كيتـ تدريبيـ عمى تقييـ بعض العناصر منيا: التدريس، كالمكاد :
التعميمية، كردكد الفعؿ عمى أعماؿ الطبلب، ككثائؽ التقييـ الذاتي مثؿ ممؼ انجاز 

 التدريس، كتعميقات الطبلب.
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 Instructional Skills Workshopsكرش عمؿ الميارات التعميمية لؤلعضاء -

for Faculty ىي لمدة ثبلثة أياـ تركز عمى تعميـ مجمكعات مف الطبلب، كذلؾ : ك
لتحسيف فعالية التدريس لؤلعضاء الجدد كذكم الخبرة مف خبلؿ إجراء ثبلثة دركس 
صغيرة كتمقي تغذية راجعة شفكية ككتابية مف الزمبلء كالميسريف، كتركز عمى 

التغذية الراجعة مكضكعات مثؿ: تخطيط الدرس كزيادة التعمـ التشاركي كتكفير 
لمطبلب كأساليب التعمـ كميارات االستجكاب كاألنشطة الصفية كتقييـ تعمـ الطبلب، 
كدمج استراتيجيات التعمـ النشط كالنظر في احتياجات التعمـ المختمفة كاستخداـ 
التقنيات كالكسائؿ التعميمية في التدريس كالنظر فيما يتكقع أف يتعممو الطالب مف 

 ادة الكفاءة كالثقة في الفصكؿ الدراسية.كجية نظره كزي
 Instructional Skillsكرش عمؿ الميارات التعميمية لطبلب الدراسات العميا  -

Workshops for Grad (Graduate) Students كيككف لمدة ثبلثة أياـ :
ساعة مف التطكير الميني، كمصمـ لطبلب الدراسات العميا كاألفراد  52عمى مدل 

ريس لتطكير مياراتيـ التعميمية، كتتككف كرش العمؿ مف ميارات الجدد في التد
التدريس، كالنظرية كالتطبيؽ، كجمسات عمؿ، كيتـ إعداد ثبلثة دركس قصيرة كتمقي 

لتطكير ميارات  التغذية الراجعة، كالعمؿ عف كثب مع الزمبلء كالميسريف في جك داعـ
 منيا. التدريس كاألفكار الجديدة كالصعبة كتعزيز القديمة

يتعاكف : Learning Technology Institute (LTI)معيد تكنكلكجيا التعمـ  -
مع المركز  E-learning communityبالجامعة  اإللكتركنيأعضاء مجتمع التعمـ 

أك كجيان لكجو  اإلنترنتلصقؿ مكاىب األعضاء، كيقدـ المعيد فصكؿ دراسية عبر 
، اإلنترنتلتقنيات عمى شبكة عمى مدار العاـ حكؿ مكاضيع مثؿ: االتصاؿ كا

 كمناقشات المائدة المستديرة حكؿ دمج التربية كالتكنكلكجيا الناشئة.
كيحضرىا  :Liberating Structures Workshopكرشة التركيبات التحريرية  -

أعضاء ىيئة التدريس كالمدربكف كمصممك التعمـ لمتدريب عمى تسييؿ التعمـ 
كالعركض التكضيحية ككرش العمؿ كغيرىا، كىي كاالجتماعات كالدكرات كالجماعات 

مجمكعة مف استراتيجيات قكية في التيسير التي يمكف استخداميا في الصفكؼ 
كاالجتماعات اليكمية كدكرات التخطيط االستراتيجي ككرش العمؿ كغيرىا، كتشمؿ 

 كيفية إجراء المحاضرات كالمناقشات المفتكحة كالعصؼ الذىني كغيرىا.
: كىي مرتيف كؿ Seminars and Institutesش كالدكرات التدريبية حمقات النقا -

عاـ في أكائؿ سبتمبر كفي الربيع، كىي مجمكعة مف الندكات التفاعمية حكؿ التدريس 
كالتعمـ كالتكنكلكجيا لجميع أفراد مجتمع الجامعة، كمف ىذه البرامج: برامج التدريب 

TAالعميا، كسمسمة مناخ الصفكؼ  ، ككرش عمؿ ميارات تعميمية لطبلب الدراسات
 كؿ يكنيك كسبتمبر. CTLTالدراسية، كمعيد 
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 TA (Teaching Assistance)Trainingبرنامج تدريب مساعدم التدريس  -

Program كيككف بالتعاكف بيف المركز كشركائيـ مف الكميات لممساعدة في تطكير :
عـ في مجبلت ثبلثة التدريب كالمكارد في مختمؼ التخصصات، كيكفر البرنامج الد

ىي: تقييـ االحتياجات )بالتعاكف مع الكميات لتحديد الممارسات الحالية في األقساـ 
كالميارات كالقدرات كالكفاءات المستيدفة(، التشاكر/ التيسير )تنمية برامج تدريب 
مساعدم التدريس باألقساـ، كمساعدة األقساـ التي ليس لدييا تدريب في الحصكؿ 

، كتصميـ البرامج النضباط التدريب الذم يرتكز عمى التدريس كالتعمـ عمى التمكيؿ
عادة تصميـ الدكرات التدريبية، كتكفير ميسريف كمدربيف أقراف(،  النظرم كالبحثي، كا 
كبناء القدرات )لتنفيذ التدريب، كبرامج التكجيو كالتدريب المستمر، كأفضؿ ممارسات 

 التدريب(.
: مع Teaching and Educational Leadershipة القيادة التربكية كالتدريسي -

التغيرات في متطمبات القيادة التربكية ألعضاء ىيئة التدريس المعينيف 
Instructors  كمعمميف أك كبار معمميفSenior Instructors  شارؾ المركز في

في مشركع إلعادة تقييـ فيـ مجتمع الجامعة لمتنكع في أنشطة القيادة  5133عاـ 
 community mapية التي يجب أف تككف. كطكر المركز خارطة المجتمع التربك 

لمقيادة التربكية كالتدريسية، كىك إطار لكيفية التفكير في األبعاد المختمفة لمتعمـ 
ككيفية التغيير، كانطبلؽ لممحادثات الجارية حكؿ كيفية تكثيؽ أثر األنشطة القيادية 

األثر، كذلؾ مف خبلؿ أربع لجاف أك مناقشات  التربكية، كاألدلة البلزمة لتعزيز ىذا
عادة التقييـ الحالي  ىي: خمفية القيادية التربكية في جامعة ككلكمبيا البريطانية، كا 
لمقيادة في الجامعة، كخارطة المجتمع لمقيادة التربكية كالتدريسية، كالخطكات التالية 

  كطمب التغذية الراجعة.
 Teaching, Learning & Technologyكجيا سمسمة التدريس كالتعمـ كالتكنكل -

(TLT) Series كتتككف مف ست حمقات دراسية سنكيان مع المتحدثيف الذيف :
 TLT advisory committeeيختارىـ مجتمع التقنية كالتعمـ كالمجنة االستشارية 

داخؿ الجامعة كخارجيا لتناكؿ األفكار المبتكرة كالتقنيات الناشئة الفعالة كالمتعمقة 
بدمج التكنكلكجيا في بيئة التدريس كالتعمـ، كالسمسمة مفتكحة حتى لكبار الخبراء مف 

 في، كيتـ التسجيؿ اإللكتركنيمختمؼ العالـ لتبادؿ البحكث كخبراتيـ حكؿ التعمـ 
CTLT Events Website. 

 Teaching in a Blended Learningالتدريس في بيئة تعمـ مختمطة  -

Environment (T-BLE) كىي فترة قصيرة لدعـ أىداؼ الجامعة االستراتيجية :
المتعمقة بالتحكؿ التعميمي كالتعمـ المرف، كىي لمدة مختمطة )كجيان لكجو كعبر 

( لمدة ستة أسابيع، كتساعد في تصميـ كحدة لبيئة التعمـ المختمط، اإلنترنت
 ة مع ىذه البيئة.كالحصكؿ عمى تجربة حقيقي

http://events.ctlt.ubc.ca/
http://events.ctlt.ubc.ca/
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: كىي سمسمة كجمسات غذاء )احضر غذاءؾ Tech Expressتسريع التكنكلكجيا  -
ككمبيكترؾ المحمكؿ( غير رسمية بشأف تقنيات التعميـ كالمكاضيع ذات الصمة )مثاؿ 

كاليكية الرقمية(، كقد تككف مناقشة أك جمسات  اإلنترنتالمكارد التعميمية عمى 
ف الذيف يريدكف محاكلة التعرؼ عمى تقنيات التعمـ تجريبية لمساعدة المبتدئي
 كاستكشاؼ القضايا ذات الصمة. المختمفة بدعـ مف الجامعة

 UBC Centre)أما بالنسبة لخدمات المركز، يمكف تقسيـ خدمات المركز إلى: 
for teaching, Learning and Technology, 2015c, e, d) 

 Curriculum & Course)أ( خدمات المنيج كالمقرر الدراسي 
Services 

 كيمكف تكضيح ىذه الخدمات عمى النحك التالي:
( التشاكر كالدعـ: كيقدـ المركز االستشارات المتعمقة باآلتي: تطكير مقرر/برنامج 3-)أ

دخاؿ تغييرات عمى طريقة سير المقرر/ البرنامج، كالقياس  عادة التصميـ كا  جديد كا 
ات البرامج كالمشركعات، كاختيار كتكامؿ كاستخداـ كالتخطيط كالتقييـ لممقررات كمككن

استراتيجيات التدريس كتقنيات التعميـ لتحسيف جميع أشكاؿ كأساليب المقرر، كتطكير 
خطة مناىج الكميات الدراسية سكاء عمى مستكل المقرر أك المنيج، كمراجعة تحرير 

مى البحكث بما في ذلؾ باستخداـ معايير قائمة ع اإلنترنتكجكدة كنكعية المقررات عمى 
كصكؿ المقرر لمطبلب كذكم االحتياجات الخاصة، كمقترحات لمبحث عف التمكيؿ الداخمي 
كالخارجي لمشركعات معيد التعميـ كالتعمـ كالتكنكلكجيا، كمنح دراسية لمشركعات معيد 

 التدريس كالتعمـ شامبلن تطكير تكنكلكجيات جديدة كالمكارد كطرؽ التدريس.
: كيشمؿ: تطكير Development and Implementationكير كالتنفيذ ( التط5-)أ

مقرر/ منيج جديد أك إعادة تطكير المكجكد منو، متضمنان في ذلؾ تحديد النتائج المرجكة 
كالحالية، كتحديد ىيكؿ المقرر/ البرنامج، كتنفيذ استراتيجيات القياس كالتنفيذ، كتحكيؿ 

، كتنمية المكارد المخصصة لدعـ التدريس نترنتاإل المقرر/ المنيج إلى ىجيف أك عبر 
كالمختمطة كتسييؿ مشركعات التقييـ كالبحكث العممية، كتكجيو  اإلنترنتكالتعمـ في بيئات 

عادة تصميـ مبادراتيا لممناىج كالمقررات، كتدريبات  كقيادة مبادرات مناىج الكميات كا 
، اإلنترنتر عمى متخصصة حكؿ مكضكعات مثؿ التصميـ التعميمي كتصميـ مقر 

كقياس كتقييـ البرنامج، كتجديد المقرر، كتطكير كسائط كمصادر  اإلنترنتكالتدريس عبر 
دارة مشركع لتسييؿ تصميـ مقرر/ منيج كتطكيره.  التعمـ لدعـ تعمـ الطالب، كا 

: كيقدـ نفس الدعـ Research and Evaluation( البحث العممي كالتقكيـ 1-)أ
ـ مف خبلؿ التشاكر كالتدريب كتنمية المكارد، كتطكير كدعـ البيئة لآلتي: البحث كالتقكي

التحتية لمبيانات، كجمع كتحميؿ كتبادؿ البيانات لئلخبار عف بتقكيـ فعالية تعمـ الطبلب 
عادة تجديد المقرر/ المنيج، كنشر أفضؿ  عبر التكنكلكجيا أك ممارسات التدريس، كا 

ميـ كالتعمـ داخؿ الجامعة كخارجيا، كىذا جنبان إلى الممارسات القائمة عمى البحكث في التع
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جنب يقـك المركز بتجديد الممارسات كاالبتكارات القائمة عمى البحكث مع القدرة عمى دعـ 
زيادة مشاركك الطبلب كاإلنجاز األكاديمي في الجامعة كالعمؿ مع أعضاء ىيئة التدريس 

بادؿ ىذا العمؿ، كتكفير التمكيؿ لتكثيؽ التطبيؽ في مختمؼ التخصصات في الجامعة كت
ألبحاث معيد التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا مف خبلؿ صندكؽ المعيد، حيث مكؿ المركز 

( مشركعان كاقترح 41ـ، كمكؿ )5132( مشركعان عاـ 332( مشركعان كاقترح )35)
ـ بالتعاكف مع صندكؽ تحسيف التدريس كالتعمـ، كيصؿ 5133( مشركعان عاـ 345)

  ( ألؼ دكالر أمريكي.31لمشركعات الكبيرة إلى أكثر مف )تمكيؿ ا
 Learning Technologies)ب( تقنيات التعمـ 

يعمؿ المركز بالتعاكف مع أعضاء ىيئة التدريس ككحدات الدعـ التعميمي 
instructional support units  لتكفير أدكات تكنكلكجية فعالة كمف شأنيا خمؽ بيئة

لؾ تكفير التدريبات كاإلرشادات كالدعـ البلـز الستخداـ ىذه تعميمية استثنائية، ككذ
 Blackboard Collaborate Webالتقنيات، كمف ىذه التقنيات: تقنية

Conferencing لعقد المؤتمرات كاالجتماعات عمى الشبكة، كتقنيةCalibrated Peer 

Review  كنيا، كتقنية كتقديـ الكاجبات الكتر  اإلنترنتالستعراض مراجعة األقراف عمى
Camtasia نتاج  لمتسجيؿ الرقمي عمى شاشة سطح المكتب لدعـ تحرير الفيديك كا 

أشرطة فيديك تعميمية ديناميكية، كتقنيات متنكعة لمرد عمى االستفسارات كاستطبلع الرأم 
كمراجعة األقراف كالتعميؽ عمى مقاطع الفيديك كترؾ تغذية راجعة كمنصات لتقديـ محتكل 

دارة المياـ كتعييف الدرجات، كتقنيات  اإلنترنتالمقرر عبر  كمشاركة المحتكل كالتعاكف كا 
كقناة رسمية  كالكتابة التفاعمية، اإلنترنتتكفير تجربة التدريس المختمط كالمقررات عبر 

عمى يكتيكب لتبادؿ أشرطة الفيديك التعميمية، كبرامج الرسـك المتحركة، كغيرىا مف 
 تقنية.  311مغت أكثر مف التقنيات المتعددة التي ب

حيث يعقد المركز عددان مف الندكات كالمؤتمرات المحمية )ج( المناسبات/الفعاليات: 
كالدكلية كتسييبلت كرش العمؿ كحمقات النقاش كتكنكلكجيا المعمكمات كغيرىا، حيث عقد 

( عضك ىيئة 3361( مناسبة أك حدث حضره ما يقرب مف )375عمى سبيؿ المثاؿ )
 5132( كمية كعدد مف أعضاء ىيئة التدريس الدكلييف عاـ 35) تدريس مف

 )ىػ( مكارد المركز:
يطكر المركز المكارد بالتعاكف مع كحدات مختمفة مف جميع أنحاء الجامعة لتمبية 

 UBC)مختمؼ احتياجات التدريس كالتعمـ في مجتمع الجامعة كمعالجة قضاياه، كمنيا:
Centre for teaching, Learning and Technology, 2015g) 

 Learning Technology)البيئي( لتكنكلكجيا التعمـ اإليككلكجيمشركع النظاـ  -

Ecosystem Project لمتعرؼ عمى الممارسة المستقبمية لمستقبؿ تقنيات التعميـ :
المستخدمة في دعـ التدريس كالتعمـ، كقد استرشد العمؿ األكلى بمدخبلت أعضاء 

يف كالطبلب، كنتائجو كانت تصميـ خريطة لمكيفية التي يمكف ىيئة التدريس كالعامم
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ـ، جنبان إلى 5132أف تتطكر بيا ىذه المساحة خبلؿ الثبلث سنكات القادمة لعاـ 
جنب مع التحسينات الكظيفية الرئيسة، كخدمات الدعـ المحسنة، كىيكؿ الحكـ األكثر 

ة التقرير النيائي مركنة، كمبادئ حكؿ التقييـ المتكاصؿ، كيمكف لمعضك قراء
بالبريد أك إلكتركنيان  إرسالوكالممخص التنفيذم أك إلقاء نظرة عامة، كما يمكف 

 لمعضك.
 ECAR Benchmarking Report 5132تقرير مؤشرات األداء إيكار عاـ -

: كىي صفحة لمسح إيكار ألعضاء ىيئة التدريس كتكنكلكجيا المعمكمات، 2014
الجامعة لمسح ايكار، كاإلجراءات المتخذة عمى كتشمؿ الصفحة: تحميؿ استجابات 

المدل القصير، كاستخداـ التغذية الراجعة في تصميـ مستقبؿ التقكيـ لمنظاـ البيئي 
 لمتعمـ في الجامعة.

: Teaching and Learning Resources Portalبكابة مكارد التدريس كالتعمـ  -
التنمية لكؿ مف المعمـ  كىي بكابة غنية تحتكل عمى مكارد كركابط متنكعة لدعـ

كالمتعمـ، كتحتكم عمى لمحة عامة كمراجع عف مجمكعة متنكعة مف مكضكعات 
التدريس كالتعمـ كاستراتيجياتيما، كىي لكؿ ميتـ بالتدريس كالتعمـ بما في ذلؾ 

 المشاركيف كالميسريف كأعضاء ىيئة التدريس كالعامميف كالطبلب.
: كىي تدعـ أعضاء المركز CTLT Resource Roomغرفة مصادر المركز  -

كمجتمع التدريس في الجامعة مف خبلؿ تكفير المكارد كالفضاء كالخدمات. كتشمؿ 
 إعبلـفي غرفة المصادر )كتب كمقاالت كنشرات إخبارية كمجبلت ككسائؿ  مصادر

كقاعدة بيانات عف المقتنيات كغيرىا( كمصادر الكتركنية )إذف دخكؿ مجاني لدكريات 
عف  اإللكتركنية دريس كالتعمـ كاالشتراكات المؤسسية في الدكرياتعممية عف الت
، كبكابة المركز لمكصكؿ لممكارد، كبكابة ميسر كرشة UBC Wikiكالتعميـ كالتعمـ، 

عمؿ الميارات التعميمية كخاصة لذكم االحتياجات الخاصة مف الميسريف(، كمكقع 
شعار بالفعا  ليات كغيرىا.كتكيتر عف األخبار كاستشيادات مفيدة كا 

: كتشمؿ: معمكمات ككثائؽ كركابط ككتب كدكريات لعدة أقساـ Teachingالتدريس  -
ىي: قسـ ألعضاء ىيئة التدريس الجدد، كقسـ مساعدم التدريس، كقسـ ممؼ 
اإلنجاز، كقسـ أدكات التقييـ، كقسـ فرص التنمية المينية، كقسـ االقتباسات )قراءات 

تدريس(، كقسـ دكريات التدريس كالتعمـ بما فييا مف كعف الفائزيف بجكائز في ال
 نشرات إخبارية عف مراكز التدريس كالتعمـ في جميع أنحاء كندا، كقسـ مراكز التعمـ.

، اإلنترنت: يمكف الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ مكارد التعمـ عمى Learningالتعمـ  -
امعة كخارجيا، كالمناىج كاألدكات كالبحكث الجامعية كفرص التطكير الميني في الج

 UBC Learningفمثبلن الذيف يحتاجكف إلى الدعـ األكاديمي يمكف زيارة 

Commons  مف  اإلنترنتكالحصكؿ عف العديد مف المعمكمات حكؿ اليكية عمى
برنامج  خبلؿ الكشـ الرقمي، كالذيف يحتاجكف لمتعرؼ عمى بيئات التعمـ المختمط زيارة

 التدريس في بيئة التعمـ المختمط.
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: كفي ىذه الصفحة تكجد ركابط ألكثر مف مائتي مكقع Webliographyببميكجرافيا  -
مختارة تتعمؽ بالتدريس كالتعمـ مثؿ: القياس/ التقكيـ، التعمـ النشط، تصميـ/ تنمية 
البرنامج الدراسي، التعمـ كالمتعمميف، منحة دراسية لمتعميـ كالتعمـ، التدريس كالتعميـ 

التعميمية كالمراجع العامة، تدريس تخصصات محددة، كالتكنكلكجيا، المكارد 
 استراتيجيات التدريس.

: يمكف لمعضك االنضماـ إلييا ليظؿ عمى عمـ Listservs اإللكتركنيقكائـ البريد  -
بريد الكتركني لممشتركيف عف الحمقات  إرساؿبالبرامج كالخدمات كالمكارد، حيث يتـ 

ة كالمكارد اإلضافية كأخبار في التدريس الجديدة كالمناسبات أك الفعاليات الخاص
 كالتعمـ في التعميـ العالي كغيرىا.

: كىي منشكرات المركز التي يمكف طباعتيا أك االطبلع Publicationsاإلصدارات  -
عمييا عبر مكقع المركز، مثؿ: شيادة أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ في 

لجدد في جامعة ككلكمبيا البريطانية، كدليؿ التعميـ العالي، كدليؿ تدريس األعضاء ا
المكارد لمساعدم التدريس كغيرىا، كنشرة حكؿ أخبار مركنة التعمـ كاالتجاىات 

 كالمكارد، فضبلن عف مبادرات الجامعة.
 Onlineلجمعية التدريس كالتعمـ في التعميـ العالي  اإللكتركنية حمقات النقاش -

STLHE (The Society for Teaching and Learning in Higher 
Education) Seminars كىي جمعية كطنية مف األكاديمييف كالميتميف بتحسيف :

التدريس كالتعمـ في التعميـ العالي، كما أجرت الجمعية مؤخران شراكة مع إصدارات 
لتقديـ حمقات دراسية حكؿ التدريس كالتعمـ، كىذه  Magna Publicationsماجنا 

 اء الجمعية كالحائزيف عمى جكائز أعضاء ىيئة التدريس.الدكرات تعطى مف خبر 
: ينشر المركز Teaching Practices Survey 5132مسح ممارسات التدريس  -

المسح الذم شارؾ فيو حكؿ الممارسات التدريسية في الجامعة مف كجية نظر 
أعضاء ىيئة التدريس، كالمكاقؼ تجاه الممارسات كتصكرات دعـ التدريس، كقياس 

المبادرات الرامية إلى التأثير عمى ممارسات التدريس، كتكفير بيانات لئلخبار عف  أثر
التخطيط االستراتيجي لمراكز الجامعة لمتدريس كالتعمـ، كاإلخبار عف مشركع بحثي 

  يكشؼ العكامؿ التي تؤثر عمى أعضاء ىيئة التدريس لتغيير الممارسات التعميمية.
 HKUة التدريس كالتعمـ بجامعة ىكنج ككنج )ثالثان( مركز تحسيف/ رفع كفاء

Center for the Enhancement of Teaching and Learning 

تعد جامعة ىكنج ككنج أقدـ مؤسسة لمتعميـ العالي في ىكنج ككنج، كتـ 
ككضعيا ، (The university of Hong Kong, 2015a)ـ، 3735افتتاحيا عاـ 

 ,QS World University Rankings)ـ 5132( عاـ 56في المرتبة ) QSتصنيؼ 

( عالميان لنفس العاـ 11، بينما كضعتيا مجمة التايمز لمتعميـ العالي في المرتبة )(2015
(Times Higher Education, 2015) بينما كضعيا التصنيؼ األكاديمي لمجامعات ،

في المراتب  (Academic Ranking of World Universities, 2015)العالمية 
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، 5135، 5133، 5131( لؤلعكاـ )511، 111،، 511، 511، 111 ،111)
5133 ،5132 ،5133.) 

كتسعى الجامعة مف خبلؿ رؤيتيا لتككف مؤسسة دكلية رائدة في التعميـ العالي 
في آسيا، كاستقطاب كرعاية العمماء البارزيف مف جميع أنحاء العالـ مف خبلؿ التميز 

ؿ المعرفة، كالمضي قدمان في المنح الدراسية كتكفير كاالبتكار في التدريس كالتعمـ كتباد
التعميـ الشامؿ كالتعمـ مدل الحياة، كتطكير بيئة فكرية جماعية كتعددية كمرنة تحتفظ 

 The)بالطبلب ذكم الكفاءات كتكفير بيئة صحية لدعـ التدريس كالبحث العممي
University of Hong Kong, 2015f)كالتعمـ،  . كنتيجة لرؤيتيا في التدريس

( لتشمؿ عددان مف 5151-5133كضعت الجامعة خطتيا االستراتيجية الخمسية )
األىداؼ االستراتيجية ىي: ضماف الحصكؿ عمى قاعدة غنية كمتنكعة مف المكارد، 
كضماف البيئات المادية كاالفتراضية الشاممة كالمتنكعة التي تمكف التعمـ النشط كاالستقبلؿ 

ة تنظيمية تزكد أعضاء الجامعة بالميارات البلزمة لدعـ مكتبة التعاكني، كتعزيز ثقاف
األبحاث الحيكية في بيئة سريعة التغير، كما تضمنت عددان مف المبادرات االستراتيجية في 
التدريس كالتعمـ تيدؼ إلى: تعزيز الجيكد الرامية إلى تجنيد الطبلب المتفكقيف مع التركيز 

ار في إصبلح المناىج الدراسية )كالذم تـ تنفيذه بالكامؿ عمى التنكع في الطبلب، كاالستثم
ـ لتمكيف الطالب مف تطكير قاعدة قكية مف المعرفة المتخصصة كمتعددة 5135عاـ 

نتاج قادة مبدعيف كغرس القيـ األخبلقية،  التخصصات كتنمية التفكير النقدم كالمستقؿ كا 
ثراء البيئة التعميمية كتحسيف دعـ الطالب  ,The University of Hong Kong)كا 

2015e) حيث تقـك المناىج الدراسية عمى المنيج األساسي العاـ لجميع الطبلب لينتيي ،
 . (Times Higher Education, 2014)بالتعمـ التجريبي 

كتيتـ الجامعة لتحقيؽ أىدافيا االستراتيجية في تعمـ الطالب بقدرات أعضاء  
األىداؼ، حيث تقدـ كؿ عاـ ألعضاء ىيئة يمكنيـ تحقيؽ ىذه  حتىىيئة التدريس 

مركز جامعة ىكنج ككنج  التدريس جائزة التميز في التدريس، كما أنشأت لتنمية قدراتيـ
 النحك عمى الحالية الدراسة مكضكع المركز ىذا تناكؿ كيمكفلتحسيف التدريس كالتعمـ، 

 :التالي
 ( نشأة كتطكر المركز: 3)

كفاءة التدريس كالتعمـ في جامعة ىكنج ككنج،  لرفع 5133تـ إنشاء المركز عاـ 
كذلؾ بعد تبني االستراتيجيات الجديدة لمجامعة، كبدأ المركز يقدـ التدريبات التقميدية 
البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس لمقياـ بمياميـ التدريسية حيث كانت الجامعة تجرم 

مياـ المركز بعد مشركع ـ، ثـ تطكرت 5131مشركعان لتطكير مناىجيا الدراسية بدأ عاـ 
، ككذلؾ بدأ المركز بتككيف 5135الجامعة لتطكير المناىج الدراسية الذم انتيت منو عاـ 

عدد مف الشراكات مع الجامعات الدكلية لتطكيره، ثـ بدأ يتطكر في تقديـ برامج كخدمات 
عاـ  E-learning Pedagogical Support Unitبعد إنشاء كحدة  اإللكتركنيالتعمـ 
 The)في الجامعة  اإللكتركنيـ لتقديـ الدعـ التربكم لمساعي التعمـ 5135
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University of Hong Kong, 2015b) ، التعمـ  إثراءثـ أنشأت مبادرة
ـ 5133في عاـ  Technology-Enriched Learning Initiativeبالتكنكلكجيا

لكجية في التعمـ لتقديـ الدعـ الفني كالتربكم المكجو كالمشركعات البحثية كالتكنك 
 The)، ليجمع المركز بيف التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا كالبحث العممي اإللكتركني

University of Hong Kong, 2015d) كليذا أصبح المركز يمثؿ خدمة مكجية .
يقكدىا البحث العممي لدعـ تحقيؽ األىداؼ التعميمية كالتدريسية المنشكدة، كذلؾ مف 

زمة ألعضاء ىيئة التدريس الجدد، كالتربية المينية بما في ذلؾ كرش خبلؿ: البرامج البل 
العمؿ كالحمقات الدراسية، كالخدمات االستشارية ألعضاء ىيئة التدريس، كالمناسبات أك 
الفعاليات الخاصة مثؿ استضافة كبار الباحثيف كالممارسيف في مجاؿ التعميـ العالي، 

عالية الجكدة المينية، كاالنخراط في المنح الدراسية كيتعيد المركز بتقديـ برامج تعميمية 
جراء البحكث في دعـ التطكرات كالتدريس كالتعمـ عمى مستكل الجامعة، كااللتزاـ بدعـ  كا 
البرامج التعميمية المتحكرة حكؿ الطالب، كتصميـ المناىج كالتقييـ كالقياس كالتعمـ 

التدريس كالتعمـ في جامعة ىكنج كغيرىا مف المجاالت التي تضمف تحسيف  اإللكتركني
 HKU Center for the Enhancement of Teaching and)ككنج 

Learning, 2015a).  
 ( رسالة المركز:5)

يمتمؾ المركز فقط رسالة لتحسيف التدريس كالتعمـ تحمؿ رسالتيا كرؤيتيا في 
الب كما نفس الكقت، ىي "العمؿ عبر جامعة ىكنج ككنج لتحسيف جكدة خبرة تعمـ الط

 The e-learning اإللكتركنيكردت في استراتيجية الجامعة، كما تعمؿ كحدة دعـ التعمـ 

Pedagogical Support Unit (EPSU)  داخؿ المركز كفقان لمسئكليات محددة
 HKU Center for the)" اإللكتركنيلتحقيؽ استراتيجية جامعة ىكنج ككنج لمتعمـ 

Enhancement of Teaching and Learning, 2015j).  
 ( إدارة المركز:1)

 HKU Center for the Enhancement of) تتككف إدارة المركز مف:
Teaching and Learning, 2015b, c,i) 

األعضاء األكاديمييف: كتشمؿ مدير المركز، كمجمكعة مف األساتذة المشاركيف  -
مـ في التعميـ العالي كالمساعديف كالمحاضريف المتخصصيف في مبادرات التدريس كالتع

كالتنمية المينية القائمة عمى حؿ المشكبلت، كمستشاريف في مشاركة الطبلب كالتقييـ 
كالتنكع كالتعمـ كممؼ االنجاز كاستطبلع رأم الطبلب، كمستشار في األخبلقيات الطبية 
كاإلنسانيات، كمستشاريف في التدريس، كمدير التنمية المينية لؤلساتذة المشاركيف، 

مدير كحدة قياس كتقكيـ التدريس كالتعمـ، كمطكر التربية السكنية، كمصممي التدريس، ك 
 كأستاذ فخرم(.
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أعضاء الدعـ: كيتككف مف األعضاء اإلدارييف )المساعد التنفيذم األعمى، كمنسؽ  -
الفعاليات، كمساعد المشركع، كمساعد تنفيذم، كمساعد تنفيذم كحدة قياس كتقكيـ 

، كاألعضاء الفنييف )مدير تكنكلكجيا المعمكمات، كتقني تكنكلكجيا التدريس كالتعمـ(
 المعمكمات، كمصمـ الكسائط المتعددة(.

أعضاء البحث العممي )المسئكؿ األعمى لمبحث العممي كالتحميؿ، المكظؼ المساعد  -
، المساعد 5ك 3لمبحث العممي، المساعد األعمى لمبحث العممي، مساعدم البحث العممي 

  لمبحث العممي(. األعمى
كتضع الجامعة تكصيفان ككصفان كظيفيان لمختمؼ الكظائؼ في المركز، فمثبلن 

يجب أف يككنكا حاصميف عمى البكالكريكس أك أعمى في  5ك 3مساعدم البحث العممي 
مجاؿ العمـك االجتماعية ذات الصمة، ككتابة أكاديمية جيدة مع قيادة ممتازة في المغة 

بة، كميارات التكاصؿ الجديد، كميارات التعامؿ مع اآلخريف كميارات االنجميزية المكتك 
تنظيمية جيدة، كالقدرة عمى العمؿ بشكؿ مستقؿ ككجزء مف فريؽ بمسئكلية، كاالىتماـ 
بالتعمـ السكني كميارات بحثية جديدة كخبرة في أساليب البحث النكعية كالكمية، كيقكـ 

دارة المسح كالمقاببلت كتقديـ الدعـ  المعيف بالمشاركة في المؤلفات كالبحكث كالعركض كا 
لمشركع حكؿ التطكير الميني لمتعمـ السكني كالعمؿ مع أعضاء ىيئة التدريس كمساعدم 
البحث كالطبلب حكؿ المشركعات البحثية ذات الصمة بالتنمية المينية لمميارات العامة 

 ,The University of Hong Kong)كالتقييـ كالتغذية الراجعة في التعميـ العالي 

2015c) كتعمؿ الجامعة بتركيز كبير عمى تطكير إمكاناتيـ كيككف لدييـ العديد مف ،
الفرص لممساعدة في جميع مراحؿ تنمية حياتيـ المينية المختمفة، مع تكفير التدريبات 

  المستمرة لكافة األعضاء.
 ( برامج كخدمات المركز:2)

بيف البرامج كالخدمات، حيث يقدـ المركز  ةاإللكتركني يجمع المركز في صفحتو
 Holistic Frameworkخدماتو كدعمو ألعضاء ىيئة التدريس في إطار شمكلي 

لمتدريس الميني لتمبية احتياجات مجمكعة متنكعة مف األكاديمييف في مراحؿ مختمفة مف 
 HKU Center for the Enhancement) حياتيـ المينية، كتشمؿ ىذه الخدمات::

of Teaching and Learning, 2015e, d, f) 
 : كتتككف مف:Required Programmes)أ( البرامج األساسية المطمكبة 

 introduction to Teachingمقدمة التدريس كالتعمـ في جامعة ىكنج ككنج  -

and Learning @ HKU كىذا البرنامج مطمكب لجميع أعضاء ىيئة التدريس :
ء أكاديمييف، كيتناكؿ القضايا التي تخص التدريس الجدد كما يرتبط بيـ مف أعضا

كالتعمـ في جامعة ىكنج ككنج، كيستمع المشارككف إلى مجمكعة مف األكاديمييف 
في ضكء أدكارىـ، كيعد ىذا  البارزيف حكؿ القضايا الراىنة كفرص التفكير حكليا

كاحد، كيتككف البرنامج إجباريان خبلؿ السنة األكلى مف الخدمة، كيككف البرامج ليـك 
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في الغالب مف: التدريب كالتعمـ كالمناىج الجديدة في السنكات الجامعية األربع في 
الجامعة، كسد االتجاىات العالمية كاالحتياجات المحمية، إطبلؽ التعمـ: التدريس في 

في جامعة ىكنج ككنج، كاالنجميزية  اإللكتركنيالعناصر الجكىرية العامة، كالتعمـ 
يس كاآلثار المترتبة عمى التدريس كالتعمـ، كقضايا التحكؿ مف المدرسة ككسيمة لمتدر 

إلى الجامعة، كالمكائد المستديرة: الجكانب التي تساعد عمى إحداث التدريس كالتعمـ 
الجيد في جامعة ىكنج ككنج، كمناقشة مع الفائزيف بجائزة التدريس كالمحاضريف 

 كالختاـ كالتقييـ. ذكم الخبرة، كتقديـ المشكرة لنجاح الطالب،
التدريس كالتعمـ المتقدـ في جامعة ىكنج ككنج: كىذا البرنامج مطمكب لجميع أعضاء  -

ىيئة التدريس الجدد كما يرتبط بيـ مف أعضاء أكاديمييف ذكم دكاـ كامؿ في 
التدريس، كاليدؼ منو تزكيد األعضاء بفرصة لتطبيؽ عميؽ لممفاىيـ كالمناىج 

في التدريس كالتعمـ، كيقـك المشارككف في االنخراط  دلةالعممية المبنية عمى األ
بفاعمية مع مجمكعة مف األنشطة التي مف شأنيا أف تمكنيـ مف اتخاذ كتطبيؽ 
مناىج مبنية عمى األدلة لرفع كفاءة ممارساتيـ التدريسية، كاعتمادان عمى الخبرة 

البرنامج ثبلثة  السابقة في مجاؿ التدريس يجكز منح اإلعفاءات مف الحضكر، كمدة
أياـ يأخذ مف خبلليا خمسة مكديكالت ىي: تصميـ المقرر، كمداخؿ الطالب لمتعمـ، 
كقياس التعمـ، كالقياس لمتعمـ، التدريس لمشاركة الطالب، كالتعمـ المعزز 

 بالتكنكلكجيا.
شيادة التدريس كالتعمـ في التعميـ العالي: كىك برنامج يقدـ لجميع طبلب الدراسات  -

كالباحثيف الجدد قيؿ القياـ بالتدريس أك قياس كاجباتيـ، كييدؼ إلى تزكيدىـ  العميا
بمقدمة في أساسيات كمبادئ كممارسات التدريس كالتعمـ في سياؽ الجامعة، 
دارة البرنامج التعميمي ك/أك التعمـ  كاستراتيجيات التدريس العممية، مثؿ: تنظيـ كا 

ية كتقنيات ذات التأثير العالي في إشراؾ القائـ عمى المختبر، كتصميـ أنشطة تعميم
الطبلب في تعمميـ، كاعتمادان عمى الخبرة السابقة في مجاؿ التدريس يجكز منح 

   اإلعفاءات مف الحضكر.
 )ب( التربية المينية: 

كيقدـ المركز برامجان لتكفير فرص التنمية المينية لؤلعضاء بما في ذلؾ كرش 
دكات، كيشمؿ التعمـ الميني مجمكعة كبيرة مف البرامج، تزيد العمؿ كالمقررات الدراسية كالن

( برنامجان تتراكح مدتو ما بيف يـك كثبلثة أياـ كأسبكع )غالبيتيا ليـك كاحد(، 52عف )
كتغطي مجاالت مثؿ: مخطط جائزة التميز في التدريس، كربط البحث العممي بالتدريس، 

دكيؿ مجتمع الممارسة، كالقياس كالتغذية نجاز التكنكلكجي، كجكانب تكالقياس مع ممؼ اإل 
ثراء خبرات التعمـ  الراجعة في التعمـ التجريبي، كتقييـ كتقديـ أدلة عمى الميارات العامة، كا 
الدكلية في المقررات الدراسية المرتبطة بالتعمـ الرقمي كاالفتراضي، كفمسفة التربية، كتدكيؿ 

دارة المحاضرة، كتصميـ مخرجات تعمـ المقرر  المناىج الدراسية في المناحي العامة، كا 
كمخرجات تعمـ البرنامج، كمخطط زمالة تبادؿ التدريس، كمنتدل المجتمع كالصالكنات 
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شراؾ الطبلب كالتقييـ مف خبلؿ تغذية راجعة  العممية، كسمسمة تربكيات التعمـ النشط، كا 
لكجو كالتعمـ الذاتي  مكتكبة، كسمسمة مناقشات منح التدريس كالتعمـ، كدمج التعميـ كجيان 

في التدريس في الحـر الجامعي، كالطرؽ التفاعمية إلدماج أنشطة التعمـ في  اإلنترنتعمى 
نتاج الفيديك  ،اإلنترنتمحاضرة نمكذجية، كالدكافع لتقاسـ الخبرات في مجتمعات  كا 

دركس التعميمي، كالتعمـ السكني في كامبريدج، كالمعرفة المكتسبة كالخبرات المشتركة كال
، اإلنترنتالمستفادة مف جامعة ىكنج ككنج في التدريس كجيان لكجو كالتعمـ الذاتي عمى 

كاالحتراؼ في التدريس  كتقييـ مراحؿ البحث العممي، كالتدريس المتحكر حكؿ الطالب،
كالتعمـ، كالتقييـ المستند لممياـ المرتكزة عمى األداء، كأساسيات لتصميـ المنيج لتطكير 

نتاجية التعميـ العالي، كخبرات كضماف مخرج ات تعمـ الطالب، كقياس كتحسيف نكعية كا 
استخداـ اليكاتؼ المحمكلة في تدريس كتعمـ كتقييـ تفاعمي في الفصكؿ االفتراضية، 
كالخبرة التكميمية باستخداـ التعاكف متعدد التخصصات عف طريؽ التدريس في التعميـ 

نظمة، كتحسيف التدريس كالتعمـ مف خبلؿ العالي، كتغيير ممارسات التقييـ في األ 
التكنكلكجيا، كالدركس المستفادة مف الفائزيف في جائزة العناصر الجكىرية لممنيج في 

، كسمسمة إصبلح المناىج الدراسية: فيـ مف Portland State Universityجامعة 
تعمـ خبلؿ خبرة تعميمية حية مف الباحث المستقؿ كالمستشار كالمؤلؼ، كتحسيف ال

كدعـ تجديد المناىج  ثبلثي األبعاد، اإللكتركني، كالتعمـ اإللكتركنيالتجريبي في التعمـ 
كاالبتكار في الجامعات كثيفة األبحاث، كالربط مع األنشطة البلصفية، كمخطط شيادة 

    التميز في التدريس. كمف أمثمة محتكل ىذه الدكرات كالندكات:
 Teaching Excellence Awardالتدريس كرشة عمؿ مخطط جائزة التميز في  -

Scheme Workshop كيتـ تكفير لمحة عف برامج الجائزة، كمعايير االختيار :
 الرئيسة كالمشكرة في إعداد ممؼ اإلنجاز القائـ عمى األدلة.

كىي مبادرة عمى مستكل ، ربط البحث العممي بالتدريس: فرص لمطبلب كاألكاديمييف -
مف أف جميع الطبلب في الجامعة قادركف عمى التعمـ مف المؤسسة تيدؼ إلى التأكد 

خبلؿ المشاركة في االستفسار كالبحث العممي في جميع مستكيات برنامج دراستيـ، 
كيمثؿ إنشاء بحث كامؿ كمجتمع التعمـ ىك جكىر المبادرة، كاستكشاؼ القيـ 

يا التنكع كالممارسات الحرجة كجزء مرتبط بالمنيج، كمعالجة مجمكعة كاسعة مف قضا
في المناىج الدراسية بالتعميـ العالي، كمناقشة كيفية انخراط الطبلب كشركاء في 
تعميميـ، كيشارؾ منتجك المعرفة في الكمية كخارجيا كالباحثكف مع التشكيبلت الدكلية 

 إللياـ األكاديمييف لتحقيؽ البحث كالتدريس معان.
: Assessing with ePortfoliosالقياس باستخداـ ممفات االنجاز التكنكلكجي  -

كييدؼ إلى التدريب عمى استخداـ أم عدد مف الكسائؿ الرقمية، كمساعدة 
األكاديمييف عمى االبتكارات في التكنكلكجيا التعميمية في مجاؿ التعمـ كالقياس، 
كالتأكيد عمى كضع تعريؼ كاضح ألىداؼ المناىج الدراسية المستيدفة مف ممؼ 

ى إيجابيات كسمبيات الطرؽ المختمفة باستخداـ رؤل مف االنجاز، كنظرة عامة عم
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القياس النفسي كالبحكث التي أجريت عمى تجربة الطالب في استخداـ ممؼ اإلنجاز، 
 كذلؾ لممساعدة في اتخاذ قرارات تساىـ في تعمـ سارم المفعكؿ مف ممؼ االنجاز.

ج لتطكير برامج : يعمؿ المركز مع الكميات/ األقساـ/ فرؽ البرام)ج( االستشارات
التربية المينية في الجامعة كالمنزؿ، كيمكف لؤلكاديمييف االتصاؿ بالمركز لدعـ 

 writing teachingشخصي بما في ذلؾ: منح تنمية التدريس المكتكب 

development grants ،كجكائز التدريس، كمراجعة األقراف في مكاد التدريس ،
 كمراجعة األقراف في التدريس. 

: يعمؿ المركز مع العمماء كالممارسيف مف اسبات/ الفعاليات الخاصة)د( المن
داخؿ مجتمع جامعة ىكنج ككنج كدكليان لتسييؿ الحكار في التدريس كالتعمـ كتبادؿ 
الممارسات التعميمية المبتكرة، كتشمؿ الفعاليات الخاصة الندكات مف قبؿ المتحدثيف 

الخاصة بتنظيـ مشترؾ، كعرض  الزائريف برعاية مشتركة لمندكات ككرش العمؿ
  الممارسات المبتكرة في التدريس كالتعمـ.

 اإللكتركني: حيث تقدـ كحدة دعـ طرؽ تدريس التعمـ اإللكتركنيدعـ التعمـ  )د(
learning Pedagogical Support Unit-E  الدعـ التربكم لمساعدة األعضاء

الجامعة، كأنشأت مبادرة  عمى مستكل اإللكتركنيعمى تخطيط كتنفيذ كقياس التعمـ 
 The Technology-Enriched Learningإثراء التعمـ بالتكنكلكجيا 

Initiative  جراء األبحاث في التعمـ لتقديـ الدعـ الفني التربكم المكجو كا 
 .اإللكتركني

القياـ بالتسيير لعدد كبير مف المشركعات البحثية )ىػ( المشركعات البحثية: 
ىكنج ككنج، كتصكرات أعضاء ىيئة التدريس حكؿ إصبلح  مثؿ: القياس في جامعة

المناىج الدراسية كطرؽ التدريس في جامعة ىكنج ككنج، كفعالية المناىج الدراسية 
أألساسية المشتركة في رفع كفاءة تعمـ الطبلب لمقرف الكاحد كالعشريف: الفحص 

لتعمـ القائـ عمى النكعي، كأثر الثقافة كاالنضباط كالتدريس غير المكجو في مدخؿ ا
المشكبلت، كػتثير الفيـ الكجكدم في تحسيف تعمـ الطبلب كجكدة التدريس، كدعـ 
التعمـ المرتكز عمى المخرجات في جامعة ىكنج ككنج، كرفع كفاءة الممارسات الجيدة 
في مجاؿ التعمـ بالممارسة مف خبلؿ االستفسارات المرتكزة عمى العمؿ متعدد 

 التخصصات.
 لمركز:)ج( مصادر ا

 HKU Center for the Enhancement of) تنقسـ مكارد المركز إلى:: 
Teaching and Learning, 2015g) 

: كىك المكاف المخصص لمحصكؿ عمى Assessment Resourcesمصادر القياس  -
معمكمات نظرية كعممية متعمقة بالتطكير كاالبتكار كالبحث العممي في قياس التعميـ 
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ت المقبمة في إصبلح المناىج الدراسية بالتعميـ العالي في ىكنج العالي مع التغيرا
ـ، كىك يكفر منصة المكارد لؤلعضاء حكؿ القياس، 5135ككنج كالتي بدأت منذ عاـ 

يجاد استراتيجيات مختمفة كتفاصيؿ كصفية  كيمكف مف خبلؿ المكقع تبادؿ األفكار كا 
، كيمكف اإلنترنتبيرة أك عبر لقياس الطبلب سكاء فرادل أك في مجمكعات أك أعداد ك

إيجاد طرؽ لقياس التدريس كنصائح لمطبلب حكؿ كيفية كمعنى قياس مخرجاتو، كما 
   يكفر استمارات يمكف ممئيا عف ممارسات القياس الجيدة.

 Wise Assessment Community ofممارسات مجتمع القياس الحكيـ  -

Practice أعضاء ىيئة التدريس في : كىك منتدل لتبادؿ ممارسات القياس بيف
الجامعة كخارجيا، كىك نتيجة مباشرة لممارسات المجتمع المستمر التي يجرل 
االضطبلع بيا في المركز، كاليدؼ الرئيسي منيا ىك تحسيف التدريس الجامعي 
كالتعمـ عبر الجامعة كمجتمع التعميـ العالي األكسع في ىكنج ككنج مف خبلؿ تأسيس 

لتقاسـ كتحديد ممارسات  communities of practiceمجتمعات الممارسة 
التدريس كالتعمـ الفعاؿ محميا كدكليان عمى حد سكاء، كما يتضمف المكقع ارتباطات 
التدريس كالتعمـ لمنقاش حكؿ جكدة التدريس كالتعمـ في الحـر الجامعي كخارجو 

ككرش العمؿ كيتضمف المؤتمرات الدكلية كالمحاضرات العامة كالندكات كاسعة النطاؽ 
صغيرة الحجـ كمنصات لمتبادؿ، كتدكيؿ التدريس كالتعمـ لتبادؿ أفضؿ الممارسات 
حكؿ تدكيمو بيف أعضاء الجامعة كخارجيا، كما يتضمف صفحات لتدكيؿ العناصر 
الجكىرية لمتدريس كالتعمـ، كخبرات تعمـ الطالب، كالتدكيؿ عمى مستكل الجامعة، 

  كالتدريس في ثقافات متعددة.
 Engineering Educationحسيف التعمـ اليندسي كالبحث العممي بآسيا ت -

Enhancement and Research Asia كىك المكاف المخصص لمحصكؿ عمى :
معمكمات نظرية كعممية متعمقة بالتطكير كاالبتكار كالبحث العممي في التعمـ اليندسي 

االعتماد في جميع العالـ  لرفع جكدتو، كالتغيرات المستمرة في التعميـ العالي كىيئات
لتمبية احتياجات تحسيف جكدة التعميـ اليندسي، كيكفر منصة لمنقاش كالتعاكف في 
يجاد أنشطة مختمفة  تبادؿ األفكار في البحث العممي كالتدريس كتعمـ اليندسة، كا 
لمتعمـ كاستراتيجيات القياس كنصائح حكؿ التدريس كالتعمـ، بما في ذلؾ منشكرات 

يندسي، كالتعرؼ عمى األخبار كالمستجدات في مجاؿ التعمـ اليندسي بما في التعمـ ال
 ذلؾ أحدث المعمكمات حكؿ كرش العمؿ كالمؤتمرات المحمية. 

 Tutor/Labلمعمؿ المربي كمساعدم التدريس اإللكتركنية الصفحة -

Demonstrator Resources Website لممساعدة في تطكير أنكاع المعرفة :
زمة لخمؽ بيئة تعميمية ذات جكدة عالية، كالعمؿ مع الكميات لتكفير كالميارات البل 

المصادر الدكلية لمتعمـ الميني كالتكأمة في دعـ شيادة التدريس كالتعمـ في التعميـ 
العالي، كتقديـ دعـ إضافي مف خبلؿ االتصاؿ المباشر مع األعضاء كالكميات، 

إلعدادات المجمكعة الصغيرة التي كتتككف الشيادة مف كيفية قيادة خبرات التعمـ 
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تشارؾ المتعمميف بنشاط كأنكاع التجارب النمكذجية مف الدركس أك التدريس القائـ 
مختبر التعمـ، كتكجيو المشاركيف مف خبلؿ استراتيجيات التدريس العممية في  عمى

ألقراف مرحمة التعميـ األكلي، كيتيح لممشاركيف تقديـ خبراتيـ، كما يتكافر بيا مراجعة ا
 مباشرة كعبر فيديكىات كدليؿ المراقبة، ككتب مساعدة كمكاد إضافية لمدعـ.

: كتتكافر كحدة دعـ طرؽ E-learning Resources اإللكتركنيمصادر التعمـ  -
كالتي  learning Pedagogical Support Unit-E اإللكتركنيتدريس التعمـ 

 اإللكتركنيم لمساعي التعمـ لتحقيؽ أقصى قدر مف الدعـ التربك  ـ5135أنشئت عاـ 
-the Technologyعمى مستكل الجامعة، كأنشأت مبادرة تقنية إثراء التعمـ 

Enriched Learning Initiative  لمعمؿ جنبان إلى جنب مع الكحدة لتقديـ الدعـ
، كتككف اإللكتركنيالفني التربكم المكجو كتكسيع نطاؽ عممياتيا كاألبحاث في التعمـ 

لتبادؿ األفكار كالفيديكىات كالدكرات عبر  اإللكتركنيمدكنة التعمـ نتيجة لذلؾ 
 حكؿ تطكير التدريس كالتعمـ في ىذا المجاؿ. اإلنترنت

 & Teachingسيناريكىات فيديك التدريس كالتعمـ في جامعة ىكنج ككنج  -

Learning Video Scenarios in HKU كيقدـ أمثمة لسيناريكىات كمقررات :
ؼ التخصصات سكاء داخؿ الجامعة أك خارجيا، كالعديد مف األدلة دراسية في مختم

لؤلعضاء، كأدلة المستخدميف، كتدريبات ككرش عمؿ، كمعمكمات  كأجكبةحكؿ أسئمة 
، كمؤشر دار جكنز: الميارات المكتبية، اإللكتركنيحقكؽ النشر، كمكاتب التعمـ 

 ككيفية استخداـ متصفح انترنت اكسبمكرر كغيرىا.
 Outcomes-Basedالمرتكزة عمى المخرجات في تعمـ الطالب  األساليب -

Approaches to Student Learning كىك النيج المتبع في تصميـ البرامج :
 الدراسية، كيعطي ممخصان عف مككنات البرنامج كمراحؿ تطكره كتصكرات الطبلب.

كىي أكثر إصدارات دعـ البحث العممي في التدريس كالتعمـ: كمنيا إصدارات المركز  -
كالتعمـ في الجامعة،  التدريس( إصداران لمتابعة البحث كاالستكشاؼ كتحسيف 21مف )

كصممت نتائج البحكث لتطكير المعرفة كتحسيف سمعة المركز في مجاؿ التعميـ 
 اإللكتركنيالعالي، كما يكفر إصدارات لدكريات عالمية حكؿ التكنكلكجيا كالتعمـ 

إشعار مؤتمر لتقديـ بريد الكتركني لمعضك حسب  كالتعميـ العالي، كيكفر خدمة
حكؿ مجاالت متنكعة مثؿ: أخبار التربية الدكلية، التايمز  إخباريةتخصصو، كقنكات 

، كما يقدـ معمكمات عف المشركعات Times Higher Educationلمتعميـ العالي
تعميـ كالتعمـ البحثية المدعكمة سكاء الجارية أك المستقبمية في الجامعة كالمرتبطة بال

كنشر نتائجيا لبلستناد عمييا في التطكير كتكعية أعضاء ىيئة التدريس مثؿ 
مشركعات: القياس في جامعة ىكنج ككنج، كتصكرات أعضاء ىيئة التدريس حكؿ 
إصبلح المناىج الدراسية كطرؽ التدريس في جامعة ىكنج ككنج، فضبلن عف الرابط 

  ث كالكتب كالنشرات حكؿ التدريس كالتعمـ.المرتبطة بالمؤتمرات الدكلية كالبحك 
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 The Internationalisation of Teaching andتدكيؿ التدريس كالتعمـ   -

Learning كىي منصة لتبادؿ أفضؿ الممارسات كاألفكار حكؿ تدكيؿ التدريس :
-onكالتعمـ بيف أعضاء ىيئة التدريس داخؿ الجامعة كخارجيا، كىي نتيجة لمشركع 

going Community of Practice Project  لرفع كفاءة مجتمع التدريس
كالتعمـ مف خبلؿ تأسيس مجتمعات الممارسة كتقاسـ التدريس الفعاؿ كالممارسات 

 محميان كدكليان.
 )رابعان( مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية:

كمية في ـ كاف ىناؾ خمس جامعات حك3735عمى الرغـ مف أنو حتى عاـ 
كأسيكط كالجامعة األمريكية في القاىرة )منظمة التعاكف كالتنمية  كاإلسكندريةالقاىرة 

(. إال أنو قد تراجع تصنيؼ الجامعات المصرية 44، 5131االقتصادية، كالبنؾ الدكلي، 
بيف الجامعات العالمية، ففي تقرير التنافسية العالمية جاء التعميـ العالي كالتدريب في 

ـ( 5133-5132، 5132-5131( دكلة لؤلعكاـ )322( ما بيف )333، 336ة )المرتب
(Word Economic Forum, 2014, 176; Word Economic Forum, 

 QS)بيف الجامعات العربية  ، كما جاءت جامعة القاىرة فقط في المرتبة التاسعة(2015

Ranking, 2015)لمية في المرتبة ، ككذلؾ جاءت في الترتيب األكاديمي لمجامعات العا
 Academic Ranking of World)ـ 5132( بيف الجامعات العالمية لمعاـ 217)

Universities, 2015)ممحة حاجة في العالي التعميـ قطاع أف كاضحا يبدك ، لذا 
 كالتنظيمية اإلدارية كىياكمو كبرامجو أىدافو في النظر إعادة خبلؿ مف المستمر لمتطكير
كالخارجية )كزارة التعميـ العالي،  الداخمية المستجدات كيكاكب تمعالمج احتياجات ليمبى

 (.2كحدة إدارة المشركعات، د.ت، 
ليذا كانت النظرة الشاممة ىي الفمسفة التي بنيت عمييا االستراتيجية القكمية ك 

كتحددت رؤيتيا في: "دكر  5111لتطكير التعميـ العالي بمصر كالتي بدأت في فبراير 
البتكار اـ العالي في مجتمع المعرفة، التميز كالقدرة عمى المنافسة، قاعدة قيادم لمتعمي
ضماف الجكدة منيا: المحاكر بعض  االستراتيجيةقاطرة لمتنمية" كبحيث تشمؿ ك كاإلبداع، 

، االستفادة القصكل مف تقنية االتصاالت كالمعمكمات في التعميـ العالي، ك في التعميـ العالي
)كزارة التعميـ العالي، كحدة إدارة  قدرات الييئات األكاديمية كالقياداتالتنمية المستمرة لك 

 (.2المشركعات، د.ت، 
مشركعان تنفذ عمى ثبلث  53بالفعؿ إلى عدد  االستراتيجيةكقد ُترجمت ىذه 

كفي ضكء تبنى  ،5135/5135 – 5115/5135 – 5115/5115مراحؿ خمسية: 
تقديـ الدعـ المالي كالفني تـ جامعات الحككمية إدارة دعـ الجكدة كالتأىيؿ لبلعتماد بال

لتطكير البيئة التعميمية كتنفيذ خطط التحسيف كالتطكير المستمر لبلرتقاء بالفاعمية 
، كذلؾ التعميمية كالكصكؿ بمستكل الخريجيف لممنافسة عمى الصعيد المحمي كاإلقميمي

 الجامعية بالمرحمة التعميمية الفاعمية مستكل ترفع تعميمية بيئة تكفير في بيدؼ المساىمة
 بما التحتية البنية عبر مشركع دعـ كتطكير الفاعمية التعميمية الذم مف أىدافو: تطكير
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الذاتي،  كالتعمـ التعاكني التعمـ متضمنة كالتعمـ التعميـ في الحديثة الطرؽ مع يتبلءـ
 التعميمية البرامج المعنية، كتطكير األطراؼ بمشاركة كالتعمـ لمتعميـ استراتيجيات ككضع
الجكدة،  ضماف متطمبات مع كمتكافقة متبناة مرجعية أكاديمية لمعايير كفقا القائمة
 العممية المنظكمة كفاءة لرفع البرامج جكدة نظاـ كالتعمـ، كتفعيؿ التعميـ أساليب كتطكير

 ئةاليي/ التدريس ىيئة أعضاء مشاركة العممي، كزيادة لممحتكل كالمجتمعية كالتطبيقية
 كنظـ التقييـ أساليب التعميمية، كتطكير البرامج جكدة نظاـ تفعيؿ في الطبلب/ المعاكنة

 .(4-3)كزارة التعميـ العالي، كحدة إدارة المشركعات، د.ت،  االمتحانات
ترتكز عمى تحكؿ ) 5111كليذا سعت أىداؼ التعميـ العالي في رؤية مصر 

ة بيف التخصصات كسكؽ العمؿ عمى الجامعات إلى منتج لممعرفة كتحقيؽ المبلءم
 االعتماد قكاعد ( إلى تفعيؿالمستكل القكمي لمكصكؿ إلى الجكدة كالكفاءة المطمكبة

 الحادم رفالق كميػارات متطمبػات مف المتعمـ ة، كتمكػيفالعالمي رلممعايي رةالمساي كالجكدة
 األكاديمية امجالبر  كالقيادات، كتطكير التدريس ىيئة قدرات كتطكير ف، كدعـكالعشري
 ذلؾ، كتطكير في كالتنكع االبتكار مع التقكيـ كأنماط كالتعمـ التعميـ بأساليب كاالرتقاء
 كجكدة كاالستجابة المركنة يحقؽ بما العالي التعميـ كمؤسسات لمكزارة التنظيمية البنية

 لمعرفةا عرض في فعالية األكثر اإللكتركنية ك التكنكلكجية الصيغ إلى التعميـ، كالتكصؿ
(، كما 12، 5133العممي )كزارة التخطيط كالمتابعة كاإلصبلح اإلدارم،  كالبحث المستيدفة

أشارت االستراتيجية القكمية لمعمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار )كزارة التعميـ العالي كالبحث 
 يمثؿ كاالقتصاد العممي كالبحث التعميـ بيف الربط ( إلى أف يككف5، 5133العممي، 

 منشكدة. تطكير عممية أم إلييا تستند التي ةالرؤي
كفي ضكء ذلؾ، كضعت الجامعات المصرية كؿ عمى حده لنفسيا خطة 
استراتيجية لتحقيؽ األىداؼ القكمية، فمثبلن كضعت جامعة القاىرة خطة استراتيجية 

ـ تمثمت أىـ غاياتيا فيما يرتبط بالتدريس كالتعمـ في: رفع كفاءة األداء 5131-5133
ؤسسي لتحسيف الكضع التنافسي لمجامعة، كااللتزاـ بتطبيؽ معايير الجكدة كتقييـ القدرة الم

المؤسسية كالفاعمية التعميمية دكريان، كزيادة القدرة التنافسية لطبلب جامعة القاىرة 
)كترتبط أىدافيا باالستمرار في تقديـ البرامج الدراسية الجديدة مع كضع المعاير الحاكمة 

يادة عدد برامج تنمية ميارات كقدرات الطبلب، كاعتماد المعايير األكاديمية لطرحيا، كز 
القكمية كتبني معايير جيات االعتماد الدكلية، كتطكير البرامج التعميمية، كالتكسع في 

عداد كتنفيذ برامج حاضنات البحث العممي، كتطكير الكتاب اإللكتركنيتنفيذ التعمـ  ، كا 
عضاء ىيئة التدريس كمياراتيـ كتحسيف الخدمات المقدمة ليـ الجامعي(، كتنمية قدرات أ

)كترتبط أىدافيا بزيادة مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في مشركعات األبحاث كالمؤتمرات 
القكمية كالدكلية، كالتطكير المستمر لبرامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس( )جامعة 

ادم فقد تمثمت أىـ أىدافيا المرتبطة (. أما جامعة جنكب الك 25-17، 5131القاىرة، 
بتميز التعميـ كالتعمـ في: رفع مستكل جكدة التعميـ كالتعمـ، كالتقدـ لمحصكؿ عمى االعتماد 
األكاديمي، كتطبيؽ التعميـ كالتعمـ المبني عمى المعايير، كتطبيؽ التقكيـ المبني عمى 

شاد األكاديمي، كتطكير األداء نكاتج تعمـ الطبلب في البرامج، كتحسيف عممية الدعـ كاإلر 
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الميني ألعضاء ىيئة التدريس، ككضع آليات المعرفة كالمساءلة مف خبلؿ تفعيؿ نظاـ 
ربط الجكدة باألداء، كتكفير البنية التكنكلكجية الداعمة لمتعميـ كالتعمـ، كتبني معايير جكدة 

كاالعتماد )جامعة البرنامج التعميمي الصادر مف الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ 
 (. 66-65، 5133جنكب الكادم، 

( نشأة كتطكر مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات 3)
 المصرية: 

ال يتكافر مركز متخصصة لتنمية التدريس كالتعمـ ألعضاء ىيئة التدريس في 
نما يككف مف مياـ مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدر  يس الجامعات المصرية، كا 

في إطار البرنامج القكمي لتحديث الدكلة تأتي مشركعات تطكير التعميـ العالي كالقيادات، ف
، حيث تـ إنشاء (5113بمصر كالتي تبناىا كأقرىا المؤتمر القكمي لتطكير التعميـ العالي )

 Higher Education Enhancement Projectمشركع تطكير التعميـ العالي 

(HEEP) ـ 5115-5115( مشركعان خبلؿ الفترة مف 53ايتيا )كالذم ضمت في بد
 HEEPF(، كيعد صندكؽ مشركع تطكير التعميـ العالي 3)كزارة التعميـ العالي، د.ت، 

 53مف  مف أكائؿ المشركعات بيدؼ تقديـ المساعدة كالدعـ المالي لممشركعات الست
كحدة إنشاء  (، كما تـ215، 5115مشركعان )صندكؽ مشركع تطكير التعميـ العالي، 

قامت كؿ جامعة بتككيف كحدة إلدارة ، ثـ إلدارة مشركعات التطكير بكزارة التعميـ العالي
يكتمؿ البناء المؤسسي لضمف الييكؿ التنظيمي لمجامعة  (PMU)مشركعات التطكير

(، كقد تـ 5)كزارة التعميـ العالي، د.ت،  5115 -5111 لعممية التطكير في الدكرة األكلى
ـ كالتي بدأت بخمسة مشركعات ىي: 5115-5115شركعات خبلؿ الفترة مف تنفيذ الم

، كمشركع تأكيد الجكدة FLDPمشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات 
، كمشركع تكنكلكجيا FOEP، كمشركع تطكير كميات التربية QAAPكاالعتماد 

)صندكؽ  ETCPلمصرية ، كمشركع الكميات التكنكلكجية اICTPالمعمكمات كاالتصاالت 
 (. 5115مشركع تطكير التعميـ العالي، 

كنفذت المشركعات الستة بشكؿ جماعي بمكجب مشركع تطكير التعميـ العالي 
، كالبنؾ IDAالممكؿ مف مصادر البنؾ الدكلي المتنكعة )المؤسسة الدكلية لمتنمية 

( 31ية لمتنمية )(، كقد أعطت المؤسسة الدكلIBRDالدكلي إلعادة اإلعماؿ كالتنمية 
مميكف دكالر أمريكي عمى شكؿ قركض ميسرة لدعـ مشركع تطكير كميات التربية، فيما 

مميكف دكالر أمريكي لدعـ المشركعات الخمسة  31يقدـ البنؾ الدكلي إلعادة اإلعمار 
األخرل، فضبلن عف تمكيؿ االتحاد األكربي كمؤسسة فكرد كالمجمس الثقافي البريطاني 

كالحككمة المصرية التي عززت التمكيؿ  USAIDمريكية لمتنمية الدكلية كالككالة األ
بعشرة مبلييف دكالر أمريكي لتغطية النفقات النثرية مثؿ الضرائب كالرسـك الجمركية 

ـ لعدـ جاىزية الجامعات لتقبؿ التغيير بسبب 5116كغيرىا، ثـ مددت الفترة إلى عاـ 
ة مف الجيات المعنية إلحداث التغيير، كغياب ضعؼ الثقة كالحاجة إلى حشد مجمكعة ىام

آلية تنافسية شفافة تحث عمى المشاركة، كالمشكبلت المتأصمة في االكتظاظ كمركزية 
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الحكـ المفرطة كضعؼ الكفاءة عمى نطاؽ كاسع كغيرىا مف المشكبلت، كدأب المشركع 
عادة الي رساء عمى كضع األسس الضركرية لمتحسيف مف خبلؿ إصبلح القكانيف كا  يكمة كا 

آليات مستقمة لضماف الجكدة كأنظمة الرصد الرقابي كالتقييـ )محسف الميدم سعيد، 
5117 ،356.)  

اآللية األىـ في  FLDPأعضاء ىيئة التدريس قدرات يمثؿ مشركع تنمية ك 
عمى أىـ مككف في العممية لتركيزه  إحداث عممية تطكير كتحديث التعميـ العالي بمصر

تتمتع بالقدرات المينية كالقيادية التي ل لمكارد البشرية بالجامعات المصريةا كىيالتعميمية 
كعممية التطكير ىذه تقكـ عمى دعامتيف  ،تحقؽ التطكير كتتبنى برنامج التحديث المستمر

كمف أجؿ أف تحقيؽ  .(5)كزارة التعميـ العالي، د.ت،  االبتكار كالتجديد أساسيتيف ىما:
تحقيؽ ك  لبناء التنظيمي لممشركع ليككف جزءان مف بنية كؿ جامعةالييكمية المستدامة في ا

أىداؼ المشركع كحسف تنفيذ البرامج التدريبية المقترحة ككذلؾ لضماف استمرارية 
لتككف مسئكلية الجامعة  إنشاء كتجييز مركز تدريب معتمد بكؿ جامعة تـالمشركع 

تدامة المشركع بعد انتياء مراحمو استكماؿ البنية األساسية لمتدريب كالتطكير كتحقيؽ اس
 (.1)كزارة التعميـ العالي، د.ت، 

قرارات بالمكافقة (، بعد 5115-5111كتمثمت مدة المشركع خمس سنكات )
نشاء ك عمى الييكؿ التنظيمي كاإلطار العاـ إلدارة تنفيذ مشركعات تطكير التعميـ العالي  ا 

كشممت  ،المصرية كالمعاىد الفنية كحدات إدارة مشركعات التطكير عمى مستكل الجامعات
( شيران، كالتنفيذ كالمتابعة 33مراحؿ تطكر المشركع ثبلثة مراحؿ ىي: التخطيط كاإلعداد )

جؿ استمرارية شيكر( مف أ 1شيرا(، كالتقييـ النيائي لممشركع ) 21كالتقييـ الدكرم )
تخبلص اآلثار اسك تابة التقرير الختامي تو ككتحديد مدل فاعمي، ك 5115المشركع بعد 

، ثـ تكالى تجييز الجامعات الضمنية كالتكصيات لمجامعات لضماف استمرارية المشركع
ليذه المراكز كاالعتماد عمى التمكيؿ الذاتي لتحقيؽ استمرارية المشركع )كزارة التعميـ 

(، كتكالي إنشاء مراكز تنمية القدرات بالجامعات المصرية بالتكالي، 4-2العالي، د.ت، 
أما في جامعة طنطا فقد تـ  ـ،5112سبيؿ المثاؿ قد أنشئ في جامعة القاىرة عاـ فعمى 
، كأنشئ في جامعتي الفيـك كجنكب الكادم عاـ 5112عاـ  أكؿ دكرة بالمشركع انعقاد

 ـ.5113
باإلضافة إلى ذلؾ، تـ تأسيس المركز الكطني لتنمية قدرات أعضاء ىيئة 

س الدكلي لممدربيف المعتمديف في الكاليات التدريس كالقيادات كفرع ثالث مف المجم
المتحدة أألمريكية، ليقدـ خدمات التدريب العتماد مدربيف رئيسييف، كالتشبيؾ بيف مختمؼ 

ىيئة التدريس كالقيادات، كتنمية المكارد البشرية بالجامعات  أعضاءمراكز تنمية قدرات 
بحث العممي كالقيادة كالسمكؾ المصرية كالمعاىد التعميمية العميا في مجاؿ التدريس كال

كاإلدارة، كتنمية الميارات كاستخداـ التكنكلكجيا كاألخبلقيات المينية كميارات العرض 
كاالتصاؿ كغيرىا، مع تطبيؽ معايير الجكدة الدكلية كالمعتمدة مف الفرعيف األكربي 



 ـ5133( أبريؿ لسنة الخامس ، الجزء341مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 - 511 - 

؛ 356، 5117كاألمريكي لممجمس الدكلي لممدربيف المعتمديف )محسف الميدم سعيد، 
NCFLD. 2009.)   

( رؤيػػػة كرسػػػالة مراكػػػز تنميػػػة قػػػدرات أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػات 5)
 المصرية:

تبني كتطبيؽ تمثمت رسالة مشركع تنمية قدرات ألعضاء ىيئة التدريس في: "
التطكير الذاتي المستمر لمقدرات المينية لممكارد البشرية بالجامعات  مفاىيـ كممارسات

دة مخرجات التعميـ الجامعي بما يحقؽ التكيؼ مع تحديات العصر المصرية لتحسيف جك 
")كزارة ككذلؾ التكافؽ مع قكاعد السمكؾ األخبلقي الميني لممشتغميف بمينة التعميـ الجامعي

 (.2التعميـ العالي، د.ت، 
كفي ضكء ىذه الرسالة كضعت مختمؼ المراكز بالجامعات لنفسيا رؤية كرسالة، 

تحقيؽ المعايير ( ىي "5133مركز بجامعة القاىرة )جامعة القاىرة، فمثبلن كانت رؤية ال
األكاديمية العالمية لمتميز في التدريب كالتنمية البشرية المتكاممة ألعضاء ىيئة التدريس 

سعى مركز تنمية "، بينما تمثمت رسالتو في "يكالقيادات عمى المستكل المحمى كاإلقميمي
تنمية بشرية متكاممة ألعضاء ىيئة التدريس كالقيادات القدرات بجامعة القاىرة إلحداث 

بدرجة تمبى احتياجات أسكاؽ العمؿ المحمية كاإلقميمية كالدكلية بصكرة متميزة كبمستكل 
". أما جامعة جنكب الكادم فقد كضع المركز رسالة فقط تمثمت في: تنافسي فائؽ

درات المينية لممكارد البشرية كتطبيؽ مفاىيـ كممارسات التطكير الذاتي المستمر لمق بناء
بالجامعات المصرية كمؤسسات التعميـ العالي لتحسيف جكدة مخرجات التعميـ الجامعي بما 
يحقؽ التكيؼ مع تحديات العصر ككذلؾ التكافؽ مع قكاعد السمكؾ األخبلقي الميني 

حداث نقمة نكعية مف جامعات تقميدية إلى جامعا، ك لممشتغميف بالتعميـ الجامعي ت ا 
عصرية تساير مجتمع المعرفة، كترقى إلى المستكل العالمي مف حيث أساليب التدريس 
كتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كالتمتع بمستكل جكدة متميز مف خبلؿ مكارد بشرية تتمتع 

)جامعة  بالقدرات المينية كالقيادية التي تحقؽ التطكير كتتبنى برامج التحديث المستمر
 .(5133جنكب الكادم، 

كما كضع مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس مجمكعة مف األىداؼ، 
: تحسيف القدرات المؤسسية كالمينية لمؤسسات التعميـ العالي فييدؼ العاـ حيث تمثؿ ال

، مف خبلؿ تنمية كتحديث الميارات األكاديمية كالقيادية لممكارد البشرية بيذه المؤسسات
تحسيف كتحديث القدرات في:  ؽ بأعضاء ىيئة التدريسيتعمفيما ترجمة ىذا اليدؼ  كتـ

التطكيرية ألعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي بما يمكنيـ مف تحسيف جكدة 
تنمية الخبرة الذاتية التي تدعـ التطكير المستمر بأنشطتو ، ك مخرجات التعميـ العالي

 (.2لتعميـ العالي، د.ت، )كزارة ا5115المختمفة بما يحقؽ استمرارية المشركع بعد 
كفي ضكء ىذه األىداؼ كضعت بعض المراكز لنفسيا أىدافان تتسؽ مع أىداؼ 

تدريب دائـ لتنمية الميارات المشركع، فتمثمت أىداؼ المركز بجامعة القاىرة في: 
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األكاديمية كاإلدارية ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ كالقادة بجامعة القاىرة كالجامعات 
تطكير قدرات أعضاء ىيئة التدريس في ، ك تنمية ميارات التفكير، ك كاإلقميمية المحمية

نشر ، ك الجدارات المختمفة كذلؾ بشكؿ يدعـ كيحقؽ أىداؼ استراتيجية لمتطكير بالجامعة
عداد برامج خاصة لتنمية ، ك ثقافة التطكير كالتعمـ الذاتي مدل الحياة لجميع الفئات ا 

اإلدارية كالمينية المختمفة في المؤسسات العامة ككذلؾ  الميارات كالقدرات لممستكيات
تنمية الميارات لمباحثيف في المراكز البحثية كالمعمميف القائميف بالتدريس في مختمؼ 

(. بينما تمثمت أىداؼ المركز بجامعة جنكب الكادم 5133)جامعة القاىرة،  مراحؿ التعميـ
كالبرامج غايتيا تطكير العممية التعميمية شاممة محددة األىداؼ  استراتيجيةرسـ خطة في 

كالبحثية بما يساير رسالة الجامعة كتعظيـ درجة مساىمة الجامعة في خطة التنمية 
كضع برنامج التنمية : القكمية كفى خدمة المجتمع المحمى مف خبلؿ المقترحات اآلتية

ساليب التدريس المينية ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ في مجاالت تطكير المناىج كأ
عداد مشركعات البحكث كاإلشراؼ عمى تنفيذىا كضع برامج التدريب ، ك كاالمتحانات، كا 

كالتأىيؿ المستمر لمعامميف في األقساـ األكاديمية بما يتناسب مع تخصصاتيـ، ككذلؾ 
صلمعامميف في الكحدات التعميمية المساندة )مثؿ المكتبات( كاإلشراؼ عمى تنفيذىا دار ، كا 

عداد الحقائب كالممفات التدريبية المطب كعات كالنشرات البلزمة لمدكرات التدريبية كتصميـ كا 
تقديـ االستشارات الفنية في المجاالت التدريبية لمقطاع الحككمي ، ك العممية المتخصصة

اقتراح برامج التأىيؿ المستمر التي يمكف لمجامعة تقديميا لمعامميف بالقطاعات ، ك كالخاص
عداد دراسات الجدكل العممية ، ك تاجية كتنفيذىا بالكحدات ذات الطابع الخاصالخدمية اإلن ا 

تقديـ االستشارات العممية كالفنية ، ك الخاصة بإنشاء المؤسسات األكاديمية كأقساميا
اقتراح أسماء بعض الكتب كالمراجع ، ك كاالقتصادية لكافة الخدمات التعميمية الجامعية

اقتراح إنشاء كميات كمعاىد كأقساـ ، ك ميـ الجامعي لترجمتياكالمصادر المعنية بتخطيط التع
  (.5133)جامعة جنكب الكادم،  أكاديمية جديدة في ضكء احتياجات المجتمع

 ( إدارة مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية:5)
القكمية  أما دكر المجنةترجع إدارة مراكز تنمية القدرات إلى الجامعات المصرية، 

إلدارة المشركع فيتمثؿ في كضع االستراتيجية كالمعايير كالضكابط العامة التي تكفؿ حسف 
تنفيذ الخطط كمساعدة الجامعات عمى الكفاء بالتزاماتيا في مجاؿ تنمية مكاردىا البشرية 

تقـك الجامعة بتنفيذ  ، حيثكتكفير سبؿ الدعـ )خبرات كأجيزة( في حدكد التمكيؿ المتاح
ابعة األنشطة التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بيا حسب برنامج زمني تتقدـ بو كؿ كمت

 (.5)كزارة التعميـ العالي، د.ت،  جامعة لمجنة القكمية
كقد أكد المجمس األعمى لمجامعات عمى: ضركرة كجكد ىياكؿ ثابتة ضمف الييكؿ 

عة في إطار خطة التنظيمي لمجامعات المصرية إلدارة مشركعات التطكير داخؿ الجام
التطكير التي تقرىا الجامعة، كأف يخصص ليذه اليياكؿ التنظيمية مكاف مناسب كمجيز 
بالجامعة، كأف يضـ الييكؿ التنظيمي مجمكعة مف األفراد المنسقيف لممشركعات النكعية، 
كأف يككف ىناؾ مدير تنفيذم طبقان الحتياجات كخطة التطكير بالجامعة، كيعد الييكؿ 
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ي مسئكالن مسئكلية كاممة أماـ القيادة العميا بالجامعة، كلو كؿ الصبلحيات التنفيذية التنظيم
كالتنسيقية مع كحدة إدارة المشركعات بكزارة التعميـ العالي، كيعتبر المدير التنفيذم ىك 
حمقة الكصؿ فيما يتعمؽ بتنفيذ كافة مشركعات التطكير داخؿ الجامعة كخارجيا مع إدارة 

 (.255، 5115الكزارة )كفاء حسيف مرسي، المشركعات ب
كتحقيؽ مياـ المركز يتطمب تكافر العناصر القيادية البلزمة لتحقيؽ ذلؾ، 
كبالرجكع لميياكؿ التنظيمية لممركز يتضح أنيا ىياكؿ إدارية كليست أكاديمية، كال يتكاجد 

كف الييكؿ أقساـ أك معايير أك تكصيؼ كظيفي لمميف المختمفة في المركز، فمثبلن يتك
التنظيمي لمركز لجامعة حمكاف مف مدير المركز، كالمسئكؿ المالي، ثـ سكرتير كمحاسب 

كمسئكؿ الحجز كمشرؼ برامج  اإللكتركنيكمسئكؿ قاعدة البيانات، كمسئكؿ المكقع 
مدير ك  (، أما جامعة طنطا فيتككف المركز مف مجمس إدارة المركز،5133)جامعة حمكاف، 

، كمدربي المركز )دكلييف كمحترفيف(، ىيئة التدريس كالقيادات أعضاءمركز تنمية قدرات 
، دارة الشئكف المالية)إ بالمركز كاإلدارم يالجياز المال، ك المركز بكميات الجامعة كمنسقي

دارة التقييـ ، إكالسكرتارية التنفيذية اإلعبلـدارة ، إدارة التكريدات كمتابعة االحتياجاتإ
(، أما جامعة القاىرة فيتككف الييكؿ مف رئيس 5133ة طنطا، ( )جامعكمتابعة األداء

لجنة اإلدارة المتمثؿ في نائب رئيس الجامعة لشئكف الدراسات العميا كالبحكث، كالمدير 
التنفيذم لممركز، كيتبعيـ: أعضاء المجمس التنفيذم )مسئكؿ قاعدة البيانات، مسئكؿ 

كالسبلمة المينية، كالمدير اإلدارم كيتعبو  ، مسئكؿ الحجز(، مدير األمفاإللكتركنيالمكقع 
قسـ التدريب الداخمي كالخارجي )منسؽ السمسمة الغذائية، منسؽ العمبلء، مشرؼ 

كتكنكلكجيا المعمكمات، مساعد  اإللكتركنية التدريب، منسؽ الشيادات، منسؽ الصفحة
كلكجيا المدير التنفيذم، منسؽ النظاـ(، كمدير تكنكلكجيا المعمكمات )مشرؼ تكن

المعمكمات، كمتخصص تكنكلكجيا المعمكمات، كمنسؽ النظاـ(، كمدير ضماف الجكدة 
كيتبعو مشرؼ ضبط الجكدة، كمدير المشتريات كيتبعو )المراقب المالي، محاسب، منسؽ 

  (.5133المشتريات، منسؽ المخازف( )جامعة القاىرة، 
س بالجامعات ( برامج كخدمات مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدري1)

 المصرية:
سعى المشركع إلي تنمية ميارات القطاع األكبر مف أعضاء ىيئة التدريس 

اقتراح مجمكعة مف الجدارات األساسية التي تحتاج لتنمية آخذيف في ، كقد تـ كالقيادات
أمكف تصنيفيا في مجمكعات  االعتبار االحتياجات الحالية كالمستقبمية، كىذه الجدارات

ميارات ) قدرات التدريس كالتعمـ كالبحثىي: البرامج التي مجمكعة مف  تندرج تحتيا
، التدريس، المغة اإلنجميزية -الميارات المغكية، ICDL التعامؿ مع تكنكلكجيا المعمكمات

إدارة ، ميارات العرض كالتقديـك  االتصاؿ الفعاؿ) قدرات التفاعؿ اإلنسانيالعممي(، ك  البحث
ميارات ) القدرات الشخصية(، ك ديناميكية التفاعؿ الجماعي، شريةإدارة المكارد الب -الناس
)كزارة  (قكاعد السمكؾ الميني، إدارة الكقت كضغكط العمؿ، الميارات اإلدارية، التفكير

(. كتـ تقسيـ الجدارات التدريبية في أربع فئات، شممت منيا بعض 2التعميـ العالي، د.ت، 
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ا في التدريس، نظاـ الساعات المعتمدة، كنظاـ جدارات التدريس: استخداـ التكنكلكجي
االمتحانات تقكيـ الطبلب، معايير الجكدة في العممية التعميمية، كالتدريس الفعاؿ، 

  كاالتجاىات الحديثة في التدريس، كتصميـ المقرر، كتقكيـ التدريس، كغيرىا.
اء ىيئة تقـك بتنفيذ كمتابعة األنشطة التدريبية ألعضكما يمكف لكؿ جامعة أف 
ضافة برامج جديدة كفقان الحتياجات الجامعة بعد التدريس بيا حسب برنامج زمني ، كا 

مكافقة مجمس كرئيس الجامعة، كليذا كضعت بعض الجامعات عددا البرامج تتكافؽ مع 
متطمبات المركز القكمي لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس، فعمى سبيؿ المثاؿ أضاؼ 

دارة المكاقعالمركز في جامعة بنيا   برامج جديدة ىي: التقييـ الذاتي كالمراجعة الخارجية، كا 
، كالتحميؿ اإلحصائي، كاألماف المعممي، إدارة الجكدة الشاممة، كتسكيؽ البحث اإللكتركنية

برنامج التقكيـ الذاتي  اإلسكندرية(، كما عقد المركز بجامعة 5133العممي )جامعة بنيا، 
مع الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد، كيمكف  لمؤسسات التعميـ بالتعاكف

لبعض المراكز أف تتبنى دكرات داخؿ الجامعة إلعطاء صفة الشرعية كالشيادة المعتمدة 
( ساعة أم ما بيف يكميف أك 55-33مف المركز، كمدة ىذه الدكرات تتراكح ما بيف )

 (.5133ثبلثة تبعان لكؿ مركز )جامعة اإلسكندرية، 
فإنو قد  اإللكتركنية ا بالنسبة لخدمات المراكز، فمف خبلؿ تحميؿ مكاقعياأم

انحصرت في التدريب )مدفكع األجر مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس( كفقان لمدكرات التدريبية 
المتكافرة بالمركز، كتشمؿ برامج إجبارية كبرامج اختيارية )يمكف التغاضي عف ىذا 

ؾ باستثناء مركز تنمية القدرات بجامعة القاىرة التصنيؼ في بعض الجامعات(، كذل
العتماد ، كاISO10015:1999)الحاصؿ عمى شيادة األيزك الدكلية في جكدة التدريب 

كالمعيد األمريكي لمدراسات  SWAC الدكلي مف قبؿ مجمس االعتماد ساكث كسترف
يتشابو ( الذم يقدـ خدمات: دكرة المدرب المحترؼ )5131مارس  4في  AIPS المينية

في ذلؾ مركز جامعة حمكف تحت مسمى دكرة إعداد مدربيف(، كخدمات االعتماد، كالرخصة 
األعماؿ بجامعة كالية  إدارةشيادة معتمدة مف معيد الدكلية لقيادة األعماؿ إلعطاء 

، ىذا فضبلن عف خدمات اإلعبلف عف مكاعيد الدكرات ميزكرم بالكاليات المتحدة األمريكية
  (.5133لممركز )جامعة القاىرة،  اإللكتركنيمكقع كحجزىا عبر ال

 ( مصادر مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية: 1)
مف خبلؿ مراجعة مصادر المراكز يتضح ضعؼ المصادر الخاصة بيذه المراكز، 
 كالتي اقتصرت عمى مصادر التدريب التي اختمفت تجييزاتيا مف جامعة إلى أخرل، مثؿ
قاعات التدريب كتجييزاتيا )شاشة عرض، انترنت، داتاشك، كمتطمبات التدريب، كالمادية 
التدريبية إما كرقية أك عمى اسطكانات كمبيكتر...(، كمعمؿ حاسب آلي، كغرفة 

 اجتماعات، ككافيتريا. 
كذلؾ عمى الرغـ ما تأكيد كثيقة مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 

( عمى ضركرة استكماؿ الجامعات لمبنية 31 -6التعميـ العالي، د.ت،  كالقيادات )كزارة
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تمعب الدكر األعظـ نحك إنشاء ىذه المراكز األساسية لمتدريب كالتطكير، حيث يجب أف 
تسعى العتمادىا مف الييئات العممية ذات السمعة ، ك كجعميا عمى مستكل متميز )عالمي(

في تجييز ىذه المراكز بالمعينات كالكسائؿ  يمكف لممشركع القكمي أف يسيـ، ك الدكلية
كيمكف تمخيص دكر ، التدريبية الحديثة ككذلؾ المساعدة في اعتمادىا كمراكز متميزة

تخصيص مبنى مبلئـ كمركز تدريب  الجامعات في ىذا المجاؿ الحيكم في النقاط التالية:
عداد خطة ، ك مبنى( أك الشركع في إنشاء مقر لممركز بالنسبة لمجامعات التي ليس لدييا ا 

تحدد الجامعة مقدار ما تسيـ بو ، ك لتجييز المركز بالكسائؿ كالمعينات التدريبية المطمكبة
، مف تسييبلت تدعـ العممية التدريبية إليوأك ما ىك متاح حاليا لدييا كما قد تحتاج 

دارتو كتدريب ىذه الككادرك  عداد قاعدة ، ك تكفير الككادر البشرية البلزمة لمعمؿ بالمركز كا  ا 
عداد خطة عمؿ لممركز حتى نياية فترة المشركع )تنفيذ البرامج ، ك بيانات تدريبية ا 

نشاء مكتبة تدريبية بالمركز، ك التدريبية( تتصؿ بطبيعة عمؿ المشركع كتساعد في تحقيؽ  ا 
أف يككف لممركز منيجية تدريب كاضحة في ضكء المعايير كالضكابط التي تضعيا ، ك أىدافو

.، ككذلؾ تمثمت األنشطة الرئيسة لممشركع بالتعاكف مع الجامعات في: رة المشركعلجنة إدا
ضع ، كك كضع معايير اختيار المدربيف، ك استكماؿ البنية األساسية لمتدريب كالتطكير

تصميـ مجمكعة مف األدلة التدريبية في ضكء تحديد ، ك معايير اختيار المتدربيف
، دليؿ التقييـ ( –دليؿ المتدرب  –دريبية )دليؿ المدرب االحتياجات التدريبية كالجدارات الت

 .التركيج لممشركع )الجانب اإلعبلمي(ك 
المحكر الثالث: التحميؿ المقارف لمراكز التدريس كالتعمـ بالجامعات المقارنة 

 كالمصرية:
خبرات مراكز أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف  كفي ىذه المرحمة ييتـ الكشؼ عف

بالجامعات المقارنة كمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات  التدريس كالتعمـ
 في بناء التصكرلمدخؿ التحميؿ المقارف ؛ ُبغية الكصكؿ إلى الثمرة الحقيقية المصرية
 تسير تمؾ الخطكة عمى النحكك  لتطكير مراكز تنمية القدرات بالجامعات المصرية،المقترح 

 ة:التالي المبيف في المحاكر
 :أ( نشأة كتطكر مراكز التدريس كالتعمـ)

اتفقت الجامعات المقارنة مع الجامعات المصرية في كجكد مراكز لتنمية قدرات 
أعضاء ىيئة التدريس، إال أف الجامعات المقارنة اختمفت في كجكد مركز متخصص لتنمية 

قدرات  قدراتيـ في التدريس كالتعمـ بينما جمعت الجامعات المصرية بيف تنمية مختمؼ
أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات. كاختمفت المراكز في تاريخ نشأتيا، ككاف أقدميا مركز 

ـ يميو مركز تنمية 3753ديريؾ بكؾ لمتدريس كالتعمـ بجامعة ىارفارد الذم أنشئ عاـ 
ـ 5111قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات بالجامعات المصرية التي جاءت عاـ 

ـ،، ثـ مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا بجامعة 5112معات عاـ بدأت نشاطيا في الجا
ـ يميو مركز تحسيف التدريس كالتعمـ بجامعة ىكنج 5131ككلكمبيا البريطانية بكندا عاـ 

ـ، كقد يرجع االختبلؼ إلى عراقة جامعة ىارفارد التي أنشئت عاـ 5133ككنج عاـ 
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رة الجامعة لمترتيب األكؿ عمى مستكل ـ، كصدا3671ـ ككمية اآلداب كالعمـك عاـ 3454
ـ، كجاء المركز ليعكس االعتقاد بأىمية إدارة الصفكؼ الدراسية 5111الجامعات منذ عاـ 

 في أعضائيا بالسعي المستمر لتطكير كمكاجية التحديات بشكؿ أفضؿ، كالتزاـ الجامعة
ا أف كمية اآلداب األكاديمي، كم التميز كبناء عمى لمحفاظ األكاديمي السمـ مراحؿ جميع
مف كميات الطميعة في تحسيف التدريس كالتعمـ باعتبارىا الشعبة الكحيدة المسئكلة  كالعمـك

عف تسريع المعرفة كتحسيف التعمـ كأشكاؿ القيادة. أما مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
ميـ التدريس في الجامعات المصرية فقد جاءت نتيجة االستراتيجية القكمية لتطكير التع

ـ كشممت محكر التنمية المستمرة لقدرات الييئات األكاديمية 5111التي بدأت عاـ 
كالقيادات، كنتج عنيا مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بمراحمو الثبلث 

( بعد مده لمدة عاـ لعدـ جاىزية الجامعات لمتغيير، كتـ إنشاء المجاف 5111-5116)
الجامعات قضية إنشاء البنية التحتية لمراكزىا. أما جامعة القكمية كتكفير التمكيؿ كتبني 

ـ إال أنيا أنشأت 3733فعمى الرغـ مف نشأة الجامعة عاـ  ككلكمبيا البريطانية بكندا
ـ نتيجة دمج مركز التدريس كالنمك كاألكاديمي كمكتب تكنكلكجيا التعمـ 5131المركز عاـ 

ككف كحدات متكاممة في المركز لتحقيؽ رؤية كمعيد المنح الدراسية في التدريس كالتعمـ لت
 -5131الجامعة التي تسعى لخمؽ بيئة تعميمية استثنائية، كخطتيا االستراتيجية 

تعمـ الطبلب مف خبلؿ التميز في التدريس  ـ )المكاف كالكعد( التي تضمنت5151
افتتاحيا  كالبحكث كالتجارب التعميمية العامة. أما جامعة ىكنج ككنج فإنو عمى الرغـ مف

ـ نتيجة رؤية الجامعة نحك التميز 5133ـ إال أنيا أنشأت المركز عاـ 3735عاـ 
كاالبتكار في التدريس كالتعمـ كتبادؿ المعرفة، كتبني االستراتيجية الجديدة لمجامعة 

ـ لتحسيف خبرة تعمـ الطالب، كتكجو الجامعة لتطكير مناىجيا الدراسية 5117-5132
نشاء5131-5135) ليجمع المركز في  ،اإللكتركنيكحدة لدعـ تقديـ برامج التعمـ  ـ(، كا 

 النياية بيف التدريس كالتعمـ كالبحث العممي.ػ 
 :)ب( رؤية كرسالة مراكز التدريس كالتعمـ

تشابيت المراكز في كجكد رسالة ليا، بينما تميزت بعض منيا في كجكد رؤية 
راكز، كتميز مركز التدريس كالتعمـ كرسالة، كتميزت المراكز المصرية بكجكد أىداؼ لمم

كالتكنكلكجيا بجامعة ككلكمبيا البريطانية مجمكعة مف القيـ شممت التعاكف كالمركنة 
كاالبتكار كالنزاىة كاالحتراـ كالمشاركة، كما تميزت مراكز تنمية القدرات بالجامعات المصرية 

القيادات لتحقيؽ جكدة بكجكد أىداؼ كاسعة كعريضة تتعمؽ بالتنمية المينية لؤلعضاء ك 
مخرجات التعميـ العالي، كتنمية الخبرة الذاتية، كتكسعت أىداؼ مركز تنمية القدرات 
بجامعة جنكب الكادم ليشمؿ أىداؼ قد تككف خارج نطاؽ المرجك مف المركز مثؿ عمؿ 
دراسات الجدكل العممية، كاقتراح إنشاء كميات جديدة، مما يدؿ أف ىذه األىداؼ كضعت 

 ضع الخطط كاالستراتيجيات البلزمة لتنفيذىا.دكف ك 
فقد تميز مركز التدريس كالتعمـ بكمية اآلداب كالعمـك بجامعة ىارفارد برؤية 
تسعى لتحسيف التدريس كالتعمـ في الجامعة مف خبلؿ دعـ التجريب كاالبتكار كالممارسات 
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دريس كاحتبلؿ المراكز القائمة عمى الشكاىد كاألدلة، ألنيا السبيؿ لتحقيؽ الجكدة في الت
العميا في تقكيـ الجامعات عمى مستكل العالـ، بينما تضمنت رؤية مركز التدريس كالتعمـ 
بجامعة ككلكمبيا البريطانية في اعتباره شريؾ في تحكؿ الخدمة التعميمية في مجتمع 
 ككلكمبيا البريطانية، كذلؾ نتيجة لمتحكؿ في تطكير المناىج الدراسية كتقديـ الدعـ
لمختمؼ المراكز الخاصة بالتدريس كالتعمـ عمى مستكل الجامعة، أما الجامعات المصرية 

لممعايير  فتنكعت الرؤل لتتكحد حكؿ تحقيؽ الريادة عمى المستكل المحمي كاإلقميمي كفقان 
األكاديمية العالمية لمتميز في التدريب كالتنمية البشرية المتكاممة مف خبلؿ برامج تدريبية 

تخدـ مجاالت التعميـ كالبحث العممي كخدمة المجتمع، لشمكؿ المراكز المصرية متنكعة 
لتنمية أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات بعكس مراكز الجامعات المقارنة التي تخصصت 
في التدريس كالتعمـ، ككذلؾ اقتصارىا عمى عمميات التدريب بعكس الخدمات المتنكعة 

 لممراكز األخرل.
لمركز فتدؿ عمى التكامؿ بيف مراكز تنمية القدرات في التدريس كبالنسبة لرسالة ا

كالتعمـ بالجامعات المقارنة مع الخطط االستراتيجية لمجامعة، فقد سعت رسالة مركز ديريؾ 
بكؾ إلى اكتشاؼ طرؽ جديدة لمشراكة مع األعضاء كالطبلب لتحفيز اإلبداع كالتجريب 

دريب الفعاؿ كالدعـ في التدريس كالتكاصؿ كاالبتكار، كصقؿ تعميـ متميز مف خبلؿ الت
العممي، كالبحث عف ماىية الممارسات الفعالة بإجراء تقييـ صاـر لمتدريس كأساليبو عبر 

كاالبتكار  اإللكتركنية ، كيبلحظ ىنا قصكر في تكجو المركز نحك الجكانباإلنترنتاألفراد ك 
كمبادرة  HarvardXثؿ في التدريس كالتعمـ نتيجة كجكد كحدات أخرل خاصة بذلؾ م

ىارفرد لمتدريس كالتعمـ كبرنامج تقنيات التدريس كالتعمـ كمختبر التدريس كالتعمـ. بينما 
سعت رسالة مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا بجامعة ككلكمبيا البريطانية إلى تطكير 

لكجيا التعميمية المداخؿ االبتكارية كالعالمية في التدريس كالتعمـ كالمنيج كممارسات التكنك 
داخؿ كعبر أنكاع السياقات النظامية كالثقافية بالجامعة، كلذلؾ لمتنكع الثقافي الشديد في 
كندا كاعتماد الدراسة عمى الدراسة العامة ثـ خبرة الطالب لتحسيف التعمـ بيف التخصصات 

كزيادة المتنكعة، كخطة المكاف كالكعد التي سعت لتقكية الجيكد الرامية لنجاح الطالب 
خبراتو كالتعامؿ مع كسائؿ التكنكلكجيا المستقبمية كتكفير المنصات كالخدمات كدعـ منصة 
جديدة في النظاـ البيئي لمتدريس كالتعمـ. بينما تمثمت رؤية مركز تحسيف التدريس كالتعمـ 
بجامعة ىكنج ككنج إلى العمؿ عبر جامعة ىكنج ككنج لتحسيف جكدة خبرة تعمـ الطالب 

، كذلؾ لتحقيؽ الخطة اإللكتركنيت في استراتيجية الجامعة كدعـ التعمـ كما كرد
( التي شممت مبادرات جديدة في التدريس كالتعمـ كدعـ 5137-5133االستراتيجية )

ثراء البيئة التعميمية. أما بالنسبة  خبرة الطالب كاالستثمار في إصبلح المناىج الدراسية كا 
ىيئة التدريس كالقيادات بالجامعات المصرية فقد لرسالة مشركع تنمية قدرات أعضاء 

تبمكرت حكؿ تمبية احتياجات سكؽ العمؿ بمستكل تنافسي، كالتكيؼ مع العصر كقكاعد 
السمكؾ األخبلقي الميني، كالتحكؿ مف جامعات تقميدية إلى جامعات عصرية تساير 

ؼ تكنكلكجيا مجتمع المعرفة كترقى لممستكل العالمي مف حيث أساليب التدريس كتكظي
المعمكمات، كتنمية التطكير الذاتي المستمر، إال أنو يصعب تحقيؽ ىذه األىداؼ مع قمة 
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بعد انتياء فترة تمكيؿ المشركع، كاعتماد الخدمات كالبرامج عمى  كاإلمكاناتالتمكيؿ 
 التدريبات فقط. 

 :)ج( إدارة مراكز التدريس كالتعمـ
نظيمي إلدارتيا، كاختمفت في التنظيـ تشابيت مراكز الجامعات في كجكد ىيكؿ ت

أك الكحدات التابعة لممركز، ففي مركز ديريؾ بكؾ تككف ىيكؿ المركز مف الييكؿ اإلدارم 
الذم يتضمف المدير العاـ، ككبار كاألعضاء كمتخصصيف كمساعديف في التدريس كالتعمـ، 

كاألكاديمية كمسرح كالبحكث التربكية كاالتصاالت كاإلعبلـ كالتخيؿ كالتنمية المينية 
الممارسات التطبيقية، كأعضاء اإلدارة مف منسقي العمميات التقنية كالفيديك كالمكتب 

نتاج الكسائط التعميمية، كالشركات التابعة )فناف في المقر، مديريف مساعديف  كالبرنامج كا 
"فخرم"، كمساعد لممدير المساعد( كىيكؿ التدريب كاالستشارات لتنكع التدريبات 

الستشارات كالمياـ، أما مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا بجامعة ككلكمبيا البريطانية كا
فيتككف مف خمسة أقساـ ىي مكتب المدير، ككحدات: خدمات المقرر كالمنيج، كالتطكير 
الميني لمتعمـ كالتدريس، كتقنيات التعمـ كالتدريس، كمشركعات كشراكات األعضاء، 

ييف، كالتخطيط كاإلدارة كاالتصاالت، ككؿ كحدة مف الكحدات كمبادرات السكاف األصم
تتضمف اإلدارة العميا كفريؽ العمؿ مف المتخصصيف، باستثناء حدة كمبادرات السكاف 
األصمييف التي تتضمف استراتيجي لممبادرات كذلؾ لمتنكع الثقافي بكندا. أما مركز تحسيف 

ء األكاديمييف، كأعضاء الدعـ، كأعضاء التدريس كالتعمـ بيكنج ككنج فيتككف مف األعضا
البحث العممي، كيتككف كؿ منيا مف المستشاريف كالمديريف كالفنييف كغيرىا مف 
التخصصات الداعمة لتحقيؽ أىداؼ المركز. كيبلحظ مما سبؽ تكافؽ ىياكؿ المركز مع 

ريطانية، الخدمات كالبرامج التي يقدميا، كأف أغنى المراكز ىي مركز جامعة ككلكمبيا الب
لتنكع الخدمات التي يقـك بيا ىذا المركز بعكس جامعة ىارفارد التي تتنكع مراكزىا لتقدـ 

 الخدمات األخرل.
أما مراكز تنمية القدرات بالجامعات المصرية فترجع إدارة مراكز تنمية القدرات إلى 

االستراتيجية أما دكر المجنة القكمية إلدارة المشركع فيتمثؿ في كضع الجامعات المصرية، 
، مساعدة الجامعات عمى الكفاء بالتزاماتيا كتكفير سبؿ الدعـك كالمعايير كالضكابط العامة 

كيختمؼ الييكؿ التنظيمي مف جامعة ألخرل، إال أنيا جميعان تعتمد عمى الييكؿ اإلدارم 
لتسييؿ مياـ المركز في التدريب كاإلعبلف عف الدكرات كحجزىا كالتنظيـ المالي، كذلؾ 

لمتدريب كاإلدارة تخصيص الككادر البشرية البلزمة عمى الرغـ مف تأكيد المشركع عمى 
إال أنو ال تكجد إدارة لمتسكيؽ باستثناء مركز جامعة القاىرة التركيج لممشركع كتدريبيا ك 

كمركز معتمد كيقـك باعتماد المراكز األخرل، كما أنو ال تكجد تخصصات أكاديمية كتدريبية 
 اإللكتركنيديـ خدمات مثؿ: تطكير المناىج كتقنيات التدريس كالتعمـ أك كحدات تق

 كاالستشارات كغيرىا.
أما بالنسبة الختيار الكفاءات التدريبية كاالستشارية، فقد كضع كؿ مركز مف 
المراكز قكاعد الختيار المدربيف كالمستشاريف كزمبلء التدريس كما في مركز جامعة 
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تحسيف التدريس كالتعمـ في جامعة ىكنج ككنج تكصيفان ككصفان ىارفاردػ، بينما كضع مركز 
كظيفيان لمختمؼ الكظائؼ، بينما ركز مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا في جامعة 
ككلكمبيا البريطانية عمى اختيار الكفاءات كتحديد المياـ لكؿ عضكان في كحدات المركز، 

عطاء كاستشارات ليـ لمقياـ بمياميـ، أما بالنسبة  جميع المراكز المقارنة دكرات تدريبية كا 
لمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية فبل يكجد كحدات تدريبية 
أك أكاديمية تابعة لممركز باستثناء الييكؿ اإلدارم، أك معايير أك تكصيؼ كظيفي لمميف 

ة دكف كجكد معايير محددة لذلؾ المختمفة، كيتـ اختيار المدربيف مف داخؿ أك خارج الجامع
باستثناء المعايير التي كضعيا المشركع، إال أف ىذه المعايير ال تنفذ في الغالب بعد 
انتياء فترة تمكيؿ المشركع كاعتماده عمى التمكيؿ الذاتي كانخفاض أجر المدربيف، كىذا ال 

لي كالجامعات أك يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ كالخطط االستراتيجية كتطمعات التعميـ العا
 ـ. 5111تحقيؽ رؤية مصر 

 )د( برامج كخدمات مراكز التدريس كالتعمـ:
تتشابو مراكز تنمية القدرات بالجامعات المصرية مع المراكز المناظرة في 
الجامعات المقارنة في تقديميا عدد مف البرامج كالخدمات، إال أف ىذه البرامج كالخدمات 

كعيتيا، فتتشابو البرامج في الجامعات المقارنة بأف بعضيا تختمؼ في بنيتيا كأشكاليا كن
بكافة الرتب، كاالىتماـ بالتدريس  اىتمتمفتكح لمجميع كاألخر محدد لفئات معينة، كما 

قامة  المرتكز عمى البحكث، كتقديـ شيادة التدريس في التعميـ العالي كمراجعة األقراف، كا 
لمحاضرات العامة كالندكات كاسعة النطاؽ ككرش المؤتمرات كاألحداث المحمية كالدكلية كا

العمؿ كتدكيؿ التدريس كالتعمـ لتبادؿ أفضؿ الممارسات. حيث يقدـ مركز ديريؾ بكؾ 
بجامعة ىارفارد ممتقيات لتبادؿ األفكار حكؿ التدريس، كيرعى مؤتمرات فصمي الخريؼ 

كالتكاصؿ الشفكم،  كالشتاء، كندكات حكؿ مكضكعات مثؿ الميارات الرائدة في المناقشة
كالكسائط التربكية المتعددة كشبكة الكيب التربكية، كفرص إضافية كبرامج تنمكية في 
التدريس كالتعمـ كالتكاصؿ العممي لتقكية التنمية المينية لؤلعضاء الجدد، فيقدـ برامج 

كز مبادرة مر ك طبلب الدراسات العميا كالقياس كالبحث التربكم كبرنامج زمالة مركز بكؾ، 
الدعـ لؤلفراد كالحمقات بكؾ لممسرح التطبيقي التفاعمي، ككثير مف الخدمات لتقديـ 

الدراسية في شكؿ مشاكرات تتضمف: فيديك الصؼ كالمبلحظة الصفية، كمشاكرة الفيديك، 
الفردية السرية حكؿ تقنيات  كالمشاكراتالمبكرة،  كالتغذية الراجعة، كالتربية العممية

دارة كميارات المحاضرة ك  تصميـ المقرر كبناء المياـ كاالمتحانات كالمكضكعات البحثية كا 
المقرر كالطبلب كميارات كمشاكرات االستبيانات، كالفعاليات مثؿ المؤتمرات كالندكات 
ككرش العمؿ عمى مدار العاـ حكؿ تطبيؽ آفاؽ ىارفارد كتطكير ممؼ االنجاز ككرش 

 ختمط كغيرىا. ككرش التعمـ الم لتحدث األعضاء المتميزيف،
أما مركز التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا بجامعة ككلكمبيا البريطانية فيقدـ برامج 
متنكعة يمكف تقسيميا إلى: برامج مفتكح لمجميع )مثؿ: دكرة مكثفة لتصميـ مقرر دراسي، 

، كالكشـ الرقمي، كمراجعة األقراف لمتدريس، كسمسمة التدريس كالتعمـ مع CTLTكمعيد 
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)مثؿ: برنامج  Faculty Programsكجيا(، كبرامج أعضاء ىيئة التدريس التكنكل
لمساعدة األفراد  CTLT Faculty Associates Programاألعضاء الجدد، كبرنامج 

لمقياـ بمشركعات التدريس كالتعمـ كتنمية القيادة التربكية بالقسـ أك الكمية، كبرامج 
دراسي كدكرة مكثفة لتصميـ مقرر كمناخ الصؼ ال CTLTممارس التدريس مثؿ معيد 

دراسي ككرشة الميارات التعميمية كاستعراض األقراف التككيني لمتدريس كالتدريس في بيئة 
التعمـ المختمط( كالقيادة التربكية، كبرامج الدراسات العميا كمساعدم التدريس )مثؿ: كرش 

اجعة األقراف لبرنامج عمؿ الميارات التعميمية، كمراجعة األقراف لبرنامج التدريس، كمر 
العرض كالتقديـ، كبرنامج الجامعة لمراجعة األقراف في التدريس، كدكرة مكثفة لتصميـ 

، كبرنامج مبادرة السكاف األصمييف، كسمسمة التدريس CTLTمقرر دراسي، كمعيد 
كالتعمـ مع التكنكلكجيا، كبرنامج زمبلء التدريس، كبرنامج شيادة في التدريس كالتعمـ 

)مثؿ تصميـ دكرة مكثفة، كالكشـ الرقمي، ككرشة  Staff Programsدـ(، كبرامج المتق
عمؿ الميارات التعميمية، كالعرض التقديمي لمتدريس، كالندكات كالمعاىد، كسمسمة التعميـ 
كالتعمـ مع التكنكلكجيا، كتسريع التكنكلكجيا(، كمبادرات السكاف األصمييف )مثؿ: سمسمة 

كبرامج مجتمعات الممارسة )تكفر مساحات لمنقاش النقدم مناخ الصؼ الدراسي(، 
كتعددية التخصصات، كالتفكير المرتكز عمى المتعمـ، كاالبتكار االجتماعي، كدعـ الفعاليات 
كالخدمات المكجستية كحجز الغرؼ(. أما بالنسبة لخدمات المركز فشممت عدة مجاالت 

عـ، التطكير كالتنفيذ، البحث العممي ىي: خدمات المنيج كالمقرر الدراسي )التشاكر كالد
 instructionalكالتقكيـ(، كخدمات تقنيات التعمـ عبر كحدات الدعـ التعميمي 

support units  ،كبالتالي يعد المركز كحدة لتقديـ مختمؼ الخدمات في بيئة الكتركنية
الخدمات التي خدمة مركزية تمبي احتياجات األفراد كالكحدات األكاديمية، كتقديـ البرامج ك 

أكدت عمييا البحكث كتدعـ النمك الميني في التدريس كتنمية ميارات التعمـ كمناخ 
عادة تصميـ كتنفيذ تكنكلكجيا التعميـ كالممارسات التأممية،  الفصكؿ الدراسية كالشمكلية كا 
ي كالشراكة مع الكحدات األكاديمية كاإلدارية لتخطيط كتصميـ كتطكير الخبرات التعميمية الت

تعزز مركنة التعمـ مثؿ البرامج عف بعد كالمختمطة كالمصادر التعميمية المفتكحة، كتقديـ 
الخدمات االستشارية كتسييؿ كتنسيؽ المشركعات االستراتيجية في دعـ المبادرات 
طبلؽ كتقييـ  التربكية، كالتعاكف في المشركعات التي تحقؽ االستراتيجية، كتطكير كا 

تكفير القيادة كالدعـ لممناىج االستراتيجية كالمبادرات التربكية مف التقنيات التعميمية، ك 
خبلؿ معيد المنح الدراسية في التعميـ كالتعمـ، كتحقيؽ التماسؾ لممسارات التعميمية داخؿ 

 كعبر التخصصات نتيجة العتماد الجامعة الدراسة العامة ثـ التخصص. 
ج ككنج فقد دمج بيف البرامج أما بالنسبة لمركز التدريس كالتعمـ بجامعة ىكن

كالخدمات كتشمؿ: البرامج المطمكبة لجميع أعضاء ىيئة التدريس الجدد كما يرتبط بيـ 
مف أعضاء أكاديمييف كىي )مقدمة التدريس كالتعمـ في جامعة ىكنج ككنج، كالتدريس 

(، كالتعمـ المتقدـ في جامعة ىكنج ككنج، كشيادة التدريس كالتعمـ في التعميـ العالي
كالتربية المينية بما في ذلؾ كرش العمؿ كالمقررات الدراسية كالندكات كمجمكعة متنكعة 

( برنامجان تتراكح ما بيف يـك كثبلثة أياـ كأسبكع )غالبيتيا ليـك 52مف البرامج تزيد عف )
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 اإللكتركنيكاحد( تغطي مختمؼ مجاالت المناىج التدريس كالتعمـ كالتقكيـ كالتعمـ 
االستشارات )مع الكميات/ األقساـ/ فرؽ البرامج لتطكير تخصيص برامج كالمختمط، ك 

 اإللكتركنيالتربية المينية في الجامعة(، كالمناسبات أك الفعاليات الخاصة، كدعـ التعمـ 
كمبادرة تقنية إثراء التعمـ،  اإللكتركنيعف طريؽ كحدة دعـ طرؽ تدريس التعمـ 

يير لعد كبير مف المشركعات البحثية. كبالتالي يقدـ كالمشركعات البحثية عبر القياـ بالتس
 Holisticالمركز خدماتو كدعمو ألعضاء ىيئة التدريس في إطار شمكلي 

Framework  لتمبية احتياجات مجمكعة متنكعة مف األكاديمييف في مراحؿ مختمفة مف
 حياتيـ المينية.

امعات المصرية فقد أما بالنسبة لمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالج
اقتصرت برامجيا في التدريس كالتعمـ عمى بعض الجدارات لتشمؿ أربع فئات ىي: 
التدريس كاألنظمة التعميمية، كالبحث العممي، كالقيادة كاإلدارة، كاالتصاؿ كالسمكؾ كالتعامؿ 
 مع المجمكعات، فضبلن عف بعض الجدارات التي تقدميا بعض المراكز مثؿ: التقييـ الذاتي

دارة المكاقع ، كالتحميؿ اإلحصائي، كاألماف المعممي، اإللكتركنية كالمراجعة الخارجية، كا 
دارة الجكدة الشاممة، كتسكيؽ البحث العممي، كدكرة المدرب المحترؼ، برنامج التقكيـ  كا 

كالرخصة الدكلية لقيادة األعماؿ، كمدة بعض البرامج األساسية  الذاتي لمؤسسات التعميـ،
( ساعة أم ما بيف يكميف أك ثبلثة، أما بالنسبة لخدمات 55-33تراكح ما بيف )لممركز ت

المركز فقد انحصرت في التدريب عبر برامج إجبارية كبرامج اختيارية فضبلن عف اإلعبلف 
لبعض المراكز، باستثناء مركز جامعة القاىرة  اإللكتركنيعف مكاعيد الدكرات عبر المكقع 

 د لممراكز.الذم يقدـ خدمات االعتما
كيبلحظ تفكؽ مركز التدريس كالتعمـ بجامعة ككلكمبيا البريطانية كمركز تحسيف 
 التدريس كالتعمـ في جامعة ىكنج ككنج في الخدمات كالبرامج المتعمقة بالجكانب

عف مركز ديريؾ بكؾ في جامعة ىارفارد كيرجع ذلؾ إلى كجكد كحدات كمراكز  اإللكتركنية
لتعزيز ذلؾ، أما مركز التدريس كالتعمـ في جامعة ككلكمبيا  أخرل في جامعة ىارفارد

 Office ofالبريطانية فجاء التكامؿ بيف مختمؼ الكحدات مثؿ مكتب تكنكلكجيا التعميـ 

Learning Technology (OLT) كما شمؿ مركز تحسيف التدريس كالتعمـ في ،
عاـ  E-learning Pedagogical Support Unitجامعة ىكنج ككنج عمى كحدة 

ـ 5133في عاـ  Technology-Enriched Learning Initiativeـ ككحدة 5135
لتقديـ الدعـ الفني كالتربكم المكجو كالمشركعات البحثية كالتكنكلكجية في التعمـ 

، ككذلؾ تفكؽ مركز التدريس كالتعمـ بجامعة ككلكمبيا البريطانية عف مركز اإللكتركني
امعة ىكنج ككنج كمركز ديريؾ بكؾ في تقديـ المنح تحسيف التدريس كالتعمـ في ج

الدراسية كلذلؾ لكجكد معيد المنح الدراسية في التدريس كالتعمـ بالمركز، أما جامعتي 
ىارفارد كىكنج ككنج فمدييا كحدات خاصة بذلؾ مثؿ مبادرة ىارفارد لمتدريس كالتعمـ، 

بريطانية كىكنج ككنج عف في ككذلؾ تفكؽ مركزم التدريس كالتعمـ بجامعتي ككلكمبيا ال
الدكرات الخاصة بتصميـ كتطكير البرامج كالمقررات الدراسية كالتقكيـ كذلؾ لكجكد مختبر 

 بجامعة ىارفارد يقـك بيذه المياـ. كما Teaching& Leaning Labالتدريس كالتعمـ 
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شعار المت دربيف اقتصرت برامج كخدمات المراكز المصرية في الغالب عمى التدريب فقط كا 
، كتقديـ المادة العممية كرقيان أك عمى أسطكانة، ىذا اإللكتركنيبمكاعيده عمى مكقعيا 

فضبلن عف تأكيد الدراسات عمى تدني ىذه الخدمات كالبرامج كأنيا ال ترقي إلى تحقيؽ 
كرؤية االستراتيجية القكمية لتطكير التعميـ العالي بمصر الخطط االستراتيجية لمجامعات، ك 

كاالستراتيجية القكمية لمعمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار، أك عمى األقؿ الكفاء بما  5111مصر 
أقرتو كحدة إدارة مشركعات تطكير التعميـ العالي سكاء في تصميـ أدلة التدريب، أك 

 المكصفات المطمكبة العتماد المكاد العممية كالمنيجية كالبرامج التدريبية. 
  عمـ:)ق( مصادر مراكز التدريس كالت

تشابيت مراكز التدريس كالتعمـ بالجامعات المقارنة كمراكز تنمية قدرات أعضاء 
ىيئة التدريس في كجكد مصادر بالمركز، إال أنيا اختمفت في نكعية ىذه المصادر لتحقيؽ 
أىداؼ البرامج كالخدمات التي تقدميا، حيث يكفر مركز ديرؾ بكؾ عدد كبير مف المصادر 

المراكز المتقدمة األخرل مثؿ معيد  خبراتـ النشط مع التركيز عمى تشمؿ مجاالت: التعم
ماساتشكستس لمتكنكلكجيا في التعمـ النشط المرتكز عمى التكنكلكجيا، ككثائؽ كمكاقع 
الكتركنية حكؿ تصميـ المناىج، كمطبكعات كمكاقع الكتركنية حكؿ قياس المقرر 

رشادات كتصكير كمشكرة كمعايير حكؿ كالتدريس بالتكنكلكجيا، كمكاقع كركابط كمراجع ك  ا 
إلقاء المحاضرات ككضع العبلمات كالتغذية الراجعة كقيادة المناقشات كالتعميـ المرتكز عمى 
البحث، كأفضؿ الممارسات حكؿ قكاعد السمكؾ الميني كاإلرشاد. أما مركز التدريس كالتعمـ 

تعاكف مع كحدات مختمفة في جامعة ككلكمبيا البريطانية فقد طكر المركز المكارد بال
بالجامعة تمبية مختمؼ احتياجات التدريس كالتعمـ في مجتمع الجامعة، كمف ىذه 
المصادر: مشركع النظاـ األيككلكجي لتكنكلكجيا التعميـ، كتقرير مؤشرات األداء ايكار 

، كبكابة مكارد التدريس كالتعمـ، كغرفة مصادر المركز لدعـ أعضاء المركز 5132عاـ
كمجبلت ككسائؿ  إخباريةالتدريس في الجامعة لتشمؿ كتب كمقاالت كنشرات  كمجتمع
كقاعدة بيانات عف المقتنيات كمصادر الكتركنية كغيرىا، كالتدريس ليشـ قراءات  إعبلـ

كأدلة حكؿ قضايا التدريس كالتعمـ حسب نكع القسـ )قسـ ألعضاء ىيئة التدريس الجدد 
جاز كقسـ أدكات التقييـ كقسـ فرص التنمية كقسـ مساعدم التدريس كقسـ ممؼ اإلن

المينية كقسـ االقتباسات كقسـ دكريات التعميـ كالتعمـ كقسـ مراكز التعمـ...(، كالتعمـ، 
صدارات المركز، كحمقات النقاش لجمعية التدريس كالتعمـ في  اإللكتركنية كببميكجرافيا، كا 

ر المبادرات الرامية إلى التأثير التعميـ العالي، كنشر مسح ممارسات التدريس كقياس أث
عمى ممارسات التدريس كتكفير بيانات لئلخبار عف التخطيط االستراتيجي لمراكز الجامعة 
لمتدريس كالتعمـ كغيرىا. أما مركز تحسيف التدريس كالتعمـ في جامعة ىكنج ككنج فقد 

كمات انقسمت مصادر التعمـ إلى: مصادر القياس كىي تكفر منصة لمحصكؿ عمى معم
صبلح المناىج  متعمقة بالتطكير كاالبتكار كالبحث العممي في قياس التعميـ العالي كا 
الدراسية في جامعات ىكنج ككنج، كممارسات مجتمع القياس الحكيـ كىك منتدل لتبادؿ 
ممارسات القياس بيف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة كخارجيا كيشمؿ ارتباطات 

التعمـ في الحـر الجامعي كخارجو كيتضمف المؤتمرات لمنقاش حكؿ جكدة التدريس ك 
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الدكلية كالمحاضرات العامة كالندكات كاسعة النطاؽ ككرش العمؿ صغيرة الحجـ، كمنصة 
لمعمؿ المربي  اإللكتركنية آسيا لتحسيف التعمـ اليندسي كالبحث العممي، كالصفحة

ية لمتربية المينية كالتكأمة كمساعدم التدريس، كالعمؿ مع الكميات لتكفير المصادر الدكل
عبر كحدة  اإللكتركنيفي دعـ شيادة التدريس كالتعمـ في التعميـ العالي، كمصادر التعمـ 

كمبادرة تقنية إثراء التعمـ لتكسيع األبحاث في التعمـ  اإللكتركنيدعـ طرؽ تدريس التعمـ 
تعمـ الطالب ، كممخص عف برنامج األساليب المرتكزة عمى المخرجات في اإللكتركني

صدارات دعـ البحث العممي في التدريس كالتعمـ التي تجاكزت ) ( 21كتصكرات الطبلب، كا 
كدعـ  إخباريةإصداران، فضبل عف الكتب كالدكريات المتعمقة بالتدريس كالتعمـ كقنكات 

المشركعات البحثية. أما بالنسبة لمصادر مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 
مصرية فقد اقتصرت عمى مصادر التدريب التي اختمفت تجييزاتيا مف جامعة بالجامعات ال

إلى أخرل، مثؿ قاعات التدريب كتجييزاتيا )شاشة عرض، انترنت، داتاشك، كمتطمبات 
التدريب، كالمادية التدريبية إما كرقية أك عمى اسطكانات كمبيكتر...(، كمعمؿ حاسب آلي، 

 ة في بعض المراكز.كغرفة اجتماعات، ككافيتريا، كمكتب
كبتحميؿ المصادر السابقة يتضح تنكع مصادر مراكز التدريس كالتعمـ في 

تنكع برامجيا كخدماتيا كجاءت ىذه المصادر لتحقيقيا بكفاءة  الجامعات المقارنة نتيجة
عالية، كما تشابيت المراكز بالجامعات المقارنة في كجكد رابط مع مراكز كجامعات أخرل 

ة منيا في تحسيف التدريس كالتعمـ كزيادة خبرات أعضاء ىيئة التدريس يمكف االستفاد
كقدراتيـ عمى التعمـ الذاتي، ككذلؾ التركيز عمى الركابط المينية كمجتمعات التعمـ 

لتقاسـ كتحديد ممارسات  لتفعيؿ مجتمعات الممارسة اإلنترنتكالحكارات كالنقاشات عبر 
عمى حد سكاء كتفعيؿ ارتباطات التدريس كالتعمـ  التدريس كالتعمـ الفعاؿ محميا كدكليان 

لمنقاش حكؿ جكدة التدريس كالتعمـ في الحـر الجامعي كخارجو، فضبلن عف مكتبات كرقية 
صدارات المراكز  كالكتركنية غنية بالبحكث كالدراسات كالكتب حكؿ التدريس كالتعمـ، كا 

كالندكات كحمقات النقاش حكؿ المتعمقة بيذا المجاؿ، ككذلؾ االىتماـ بنشر المؤتمرات 
كنشر فيديكىات حكؿ أفضؿ الممارسات، كبكابات  اإللكتركنيالتدريس كالتعمـ، كالتدريب 

الكتركنية زاخرة المكاقع ذات الصمة داخؿ كخارج الجامعة، كنشر مقاييس التقييـ عبر 
ذه ، كغيرىا مف المصادر المرتبطة باستراتيجية كؿ جامعة كرؤية كرسالة ىاإلنترنت

المراكز. أما بالنسبة المصادر التابعة لمراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات 
المصرية فيبلحظ أف ىناؾ قصكران كاضحان عند مقارنتيا بمراكز الجامعات المقارنة، كقد 
يرجع ذلؾ إلى قصكر البرامج كالخدمات التي تقدميا ىذه المراكز عمى التدريب داخميا، 

ـ كاعتماده عمى التمكيؿ الذاتي الفقير كالمدفكع 5116ترة تمكيؿ المشركع عاـ كانتياء ف
األجر مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس الذم يغطي بصعكبة تكمفة الدكرات التدريبية، عمى 
الرغـ مف أف مف أىـ أىداؼ المشركع التعمـ الذاتي الذم يتطمب تكافر مكارد متنكعة في 

ـ مما أكدت عميو كثيقة مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالتعمـ، كعمى الرغ
إنشاء ىذه المراكز كجعميا عمى مستكل متميز التدريس كالقيادات عف دكر الجامعات في 

ىا تجييز ، ك )عالمي( كأف تسعى العتمادىا مف الييئات العممية ذات السمعة الدكلية
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عداد ، ك في اعتمادىا كمراكز متميزةبالمعينات كالكسائؿ التدريبية الحديثة ككذلؾ المساعدة  ا 
نشاء مكتبة تدريبية بالمركز، ك خطة لتجييز المركز بالكسائؿ كالمعينات التدريبية المطمكبة  ا 

أف يككف لممركز منيجية تدريب ، ك تتصؿ بطبيعة عمؿ المشركع كتساعد في تحقيؽ أىدافو
تصميـ مجمكعة .، ك عكاضحة في ضكء المعايير كالضكابط التي تضعيا لجنة إدارة المشرك 

مف األدلة التدريبية في ضكء تحديد االحتياجات التدريبية كالجدارات التدريبية )دليؿ المدرب 
البنية ، كتكفير التركيج لممشركع )الجانب اإلعبلمي(، ك دليؿ التقييـ ( –دليؿ المتدرب  –

 .المكتبات( –ريبيةالمعينات كاألجيزة التد –الحاسبات اآللية –األساسية )القاعات التدريبية
المحكر الرابع: التصكر المقترح لتطكير مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 

 التدريس بالجامعات المصرية في التدريس كالتعمـ
كيمثؿ الخطكة األخيرة مف المنيج المقارف، في محاكلة لتطكير مراكز تنمية 

دة مف الخبرات قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ في ضكء االستفا
الجامعية المعاصرة )مركز ديريؾ بكؾ بكمية اآلداب كالعمـك بجامعة ىارفارد، كمركز جامعة 
ككلكمبيا البريطانية في التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا، كمركز جامعة ىكنج ككنج لرفع 
 كفاءة التدريس كالتعمـ التدريس( لحؿ المشكبلت التي تعاني منيا ىذه المراكز، كتطكير

لمخركج مف بكتقة التدريس التقميدم  اليياكؿ اإلدارية كالبرامج كالخدمات كالمصادر بيا،
إلى ابتكار آفاؽ كأساليب جديدة تتماشى مع تطمعات المجتمع الجامعي كمخرجاتو، كذلؾ 
عبر كضع تصكر مقترح يستفيد مما تـ طرحو في اإلطار النظرم كالخبرات الدكلية ككاقع 

كخططيا كمبادراتيا االستراتيجية، كيمكف تقديـ مبلمح التصكر المقترح الجامعات المصرية 
مف حيث منطمقاتو كمتطمبات تنفيذه كركائز نجاحو كالمعكقات التي قد تحكؿ أماـ تنفيذه 

 كسبؿ التغمب عمييا، كذلؾ عمى النحك التالي:
 أكالن: أىداؼ التصكر المقترح

كالػػتعمـ بكميػػة اآلداب كالعمػػكـ  خبػػرات مركػػز ديريػػؾ بػػكؾ لمتػػدريس االسػػتفادة مػػف -3
بجامعػػػة ىارفػػػارد كمركػػػز التػػػدريس كالػػػتعمـ بجامعػػػة ككلكمبيػػػا البريطانيػػػة كمركػػػز 

فػػي تحديػػد اإلجػػراءات كالمتطمبػػات  تحسػػيف التػػدريس كالػػتعمـ بجامعػػة ىػػكنج كػػكنج
كاآلليات الرئيسة التي يتطمبيا تطػكير مراكػز تنميػة قػدرات أعضػاء ىيئػة التػدريس 

 رية في التدريس كالتعمـ. بالجامعات المص
تطػػػكير أسػػػاليب كاسػػػتراتيجيات التػػػدريس كالػػػتعمـ القائمػػػة عمػػػى البحػػػث العممػػػي  -5

كالتكنكلكجيػػا لػػدل أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات المصػػرية فػػي ضػػكء أفضػػؿ 
 الممارسات العالمية القائمة عمى الشكاىد كاألدلة.

قيػؽ كظيفػة التعمػيـ تأكيد مينية التدريس بالجامعػات كمطمػب عصػرم ممػح فػي تح -1
 بالجامعات المصرية بكفاءة عالية. 
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لػػدل قيػػادات الجامعػػات المصػػرية كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بأىميػػة زيػػادة الػػكعي  -2
كآليات كمتطمبػات مراكػز التػدريس كالػتعمـ بالجامعػات كانعكػاس ذلػؾ عمػى التنميػة 

 الشاممة لممجتمع الجامعي كالمجتمع المصرم ككؿ. 
البلزمػػة إلنشػػاء أك تطػػكير مراكػػز تنميػػة قػػدرات أعضػػاء تقػػديـ بعػػض المقترحػػات  -3

ىيئة التدريس بالجامعات المصرية في التدريس كالتعمـ تشػمؿ )الرؤيػة كالرسػالة، 
 إدارة المركز، برامج كخدمات المركز، مصادر المركز، مصادر التمكيؿ(. 

جػػذب نظػػر جميػػع المعنيػػيف نحػػك القيػػاـ بمسػػئكلياتيـ تجػػاه إنشػػاء ىػػذه المراكػػز  -4
 الجامعات المصرية كمكاكبة التطكرات العالمية في ذلؾ.ب
 طمقات التصكر المقترح:ثانيا: من

 المقترح مف خبلؿ ما يمي: ينطمؽ التصكر
كاالستراتيجية القكمية لمعمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار  5111استيداؼ الرؤية المصرية  -

 الكيانات س معكقادر عمى التناف عالي الجكدة إلى تعميـ 2030 عاـ في الكصكؿ
 تتميز جاذبة حديثة تربكيةجامعية  منظكمة تطكيركالعالمية مف خبلؿ  اإلقميمية
 التربكية الريادة استعادةك  الفردية المكاىب اكتشاؼالتقنيات الحديثة ك  بتكظيؼ

كاالقتصاد لتحقيؽ التنمية  العممي كالبحث التعميـ بيف ة،، كالربطالمنطق في كالتعميمية
 المنشكدة.

ستفادة مف الخبرات الدكلية في مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في اال -
  التدريس كالتعمـ، كمنيا جامعات ىارفارد كككلكمبيا البريطانية كىكنج ككنج.

كىذا يتطمب اتباع نيج شامؿ ألم العبلقة الكطيدة كالمتبادلة بيف التدريس كالتعمـ،  -
 س بالجامعات المصرية.قدرات أعضاء ىيئة التدري مبادرة لتنمية

أىمية تطكير القائميف عمى التدريس كالتعمـ بالجامعات، عمى اعتبار التدريس  -
 الجامعي كتعمـ الطالب ىي الكظيفة األكلى في مختمؼ الجامعات.

تكجو الجامعات العالمية إلى اعتبار جكدة التدريس كالتعمـ جزءان أساسيان في  -
 كالتكجو إلى العالمية. ااستراتيجيتي

اعتبار الجامعات منظمات تعمـ تحتضف كتبتكر المبادرات كاالستراتيجيات الداعمة  -
 لجكدة التدريس كالتعمـ كالقائميف عميو عمى مستكل الجامعة.

أف تطكير مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كتكاممو مع المشركعات الجامعية  -
ميدم كانخفاض التصنيؼ األخرل بديبلن ممحان لعبلج بعض مشكبلت التدريس التق

 العالمي لمجامعات المصرية.
التغير المتسارع في عالـ التدريس األكاديمي كالتكجو إلى مفاىيـ جديدة في جكدتو  -

تركيز الجامعات الحديثة عمى بناء استراتيجيات جديدة تربط بيف التدريس ساىـ في 
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 كالتعمـ كالتكنكلكجيا كالبحث العممي.
التي يمكف أف تقدميا مراكز التدريس كالتعمـ ألعضاء ىيئة تنكع البرامج كالخدمات  -

التدريس، فيناؾ حاجة مستمرة كمتنكعة لمتأىيؿ التربكم العميؽ، كاكتساب ميارات 
كاستبلـ  متنكعة في التدريس كالتعمـ كبناء المناىج كالبرامج كالتقكيـ، تكاستراتيجيا

 خدمات التنمية المينية دكف التقيد بزماف كمكاف.
تفاع أعداد الطبلب في الجامعات كاكتظاظ قاعات التدريس بيـ مع نقص أعداد ار  -

عداد أعضاء ىيئة التدريس، األمر الذم تحتاج معو الجامعات العمؿ نحك اإلفادة  كا 
المثمى مف أساتذتيا لمكاجية التدريس في بيئات معقدة كصعبة كمتنكعة المشكبلت، 

 جتمع بالجامعات.كتمييف التدريس الجامعي، إلعادة ثقة الم
 مرتكزات التصكر المقترح:ثالثان: 

 تكجد مجمكعة مف المرتكزات التي يقـك عمييا التصكر المقترح أىميا:
إدراؾ الجامعات المتقدمة كالنامية أىمية تجكيد التدريس كالتعمـ في تخريج كفاءات  -

التعمـ في تتبلءـ مع متطمبات التنمية الشاممة، كىذا ما تسعى إليو مراكز التدريس ك 
 مختمؼ الجامعات عبر برامجيا كخدماتيا المتنكعة.

يعطي االىتماـ بتطكير التدريس كالتعمـ في الجامعات القكة كالقدرة عمى المنافسة بيف  -
الجامعات العالمية، كال يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ التنمية المينية المتكاصمة ألعضاء 

ات العالمية، كىذا ال يمكف تحقيقو ىيئة التدريس كمعاكنييـ في ضكء أفضؿ الممارس
  إال عبر مراكز متخصصة في التدريس كالتعمـ.

السبيؿ األمثؿ لحراؾ الجامعات المصرية نحك محاكاة الجامعات المتقدمة، ىك نقؿ  -
خبرات ىذه الجامعات كتكظيفيا بما يتناسب مع طبيعتيا كامكاناتيا، كىذا يمكف 

يد مف خبرات بعض مراكز التدريس كالتعمـ مف خبلؿ ىذا التصكر الذم يستف تحقيقو
  كتطكيعيا لتتناسب مع الجامعات المصرية.

في التنمية المينية  تأكيد األدبيات المعاصرة عمى أىمية دكر مراكز التدريس كالتعمـ -
ألعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ في ظؿ التغيرات المتبلحقة كالسريعة، 

ضاء ىيئة التدريس عمى إدارة عممية التعمـ كمكاجية لدكرىا تطكير الككادر مف أع
  التحديات العصرية كاالنطبلؽ نحك التنافسية العالمية.

إف كاقع التدريس كالتعمـ في الجامعات المصرية يشير إلى أنو ما زاؿ يعتمد عمى  -
األساليب التدريسية التقميدية المتكاضعة التي تكفر الحد األدنى مف المعرفة لمطبلب، 

ياب منظكمة استراتيجية فاعمة لتفعيميا، كليذا أصبحت الحاجة ممحة إلى ىذه كغ
المراكز المتخصصة لتطكير قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ، كذلؾ 
إلمداد المجتمع بالخريجيف المؤىميف تأىيبل عمميا كأكاديميا متميزا في مختمؼ 

 التخصصات التي يحتاجيا سكؽ العمؿ. 
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و العالمي إلى الربط بيف التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا كالبحث العممي، كظيكر التكج -
كاالفتراضي،  اإللكتركنيأنماط متنكعة مف التدريس مثؿ التدريس المختمط كالتدريس 

 كىذا ما سعت إليو خبرات الجامعات التي تبنتيا الدراسة الحالية. 
تككف أكثر مينية بالجامعات،  التدريس مينة ليا قكاعدىا كأصكليا كالمفترض أف -

كمف ثـ فإف كجكد شيادة متقدمة في التدريس كالتعمـ أصبح ضركرة ميمة، فيناؾ 
فرؽ كبير بيف امتبلؾ المعرفة كالميارة كالقدرة عمى تكصيميا، كليذا تسعى مراكز 

 التدريس كالتعمـ إلى تحقيؽ التكامؿ بينيما.
عالي يمكنيا أف تككف قادرة عمى تبني كجكد كحدة إدارة مشركعات تطكير التعميـ ال -

فكرة مشركع مراكز لمتدريس كالتعمـ منبثقان مف مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 التدريس كالقيادات.

كجكد المركز الكطني لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات يمكف أف يساىـ  -
عداد المدربيف كغ يرىـ مف ككادر المركز كفقان في تنمية المكارد البشرية بالجامعات، كا 

 ألفضؿ الممارسات العالمية، كبالتالي تفعيؿ التصكر المقترح.
في االتصاالت  5111تبني كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات استراتيجية مصر  -

كتحكيؿ مصر إلى ، مكيف تطكير مجتمع قائـ عمى المعرفةكتكنكلكجيا المعمكمات لت
العتماد عمييا في تكفير كتطكير البنية الرقمية ، كيمكف امركز رقمي عالمي

 كالتكنكلكجية بمراكز التدريس كالتعمـ المقترحة.
كجكد العديد مف االتفاقيات بيف الجامعات المصرية كالعالمية يمكف االستفادة منيا في  -

 إنشاء ىذه المراكز كدعميا كتمكيميا.
 مبلمح التصكر المقترحرابعان: 

أف ينقسـ مركز تنمية أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات إلى  تقترح الدراسة الحالية
متماسكيف تتكامؿ االستراتيجيات كالخطط المكضكعة لكؿ منيما بما يحقؽ رؤية مركزيف 

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كرسالة كؿ جامعة مف الجامعات المصرية ىما: 
ت كاالتصاالت كمشاريع البحث في التدريس كالتعمـ )كضـ مشركع تكنكلكجيا المعمكما

كيجب أف تتكافر في العممي ذات الصمة إليو(، كمركز تنمية القيادات األكاديمية كاإلدارية، 
 ىي: عناصر رئيسة تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ مركز 

كأىداؼ كقيـ مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في  كرسالةرؤية  (3)
 : كالتعمـالتدريس 

ينبغي أف يككف لكؿ مركز مف مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في 
التدريس كالتعمـ رؤية كرسالة كأىداؼ كقيـ تتشابو أك تختمؼ مف جامعة ألخرل تبعان 
لرؤية كؿ جامعة كرسالتيا كخططيا االستراتيجية في التدريس كالتعمـ، كبالتالي حيث إف 

المختمفة فيما يتعمؽ بالتدريس كالتعمـ كمساىمتيا في  ضماف المكاءمة بيف األطر
االستراتيجية الجامعية ىي المفتاح الرئيسي لجكدة ىذه المراكز، كينبغي أف تصاغ الرؤية 
كالرسالة كاألىداؼ في ضكء التحميؿ الرباعي لمبيئة الداخمية كالخارجية لنظاـ التدريس 
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القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات في  كالتعمـ بالجامعات المصرية، لمتعرؼ عمى نقاط
صياغة البرامج كالخدمات التي يقدميا كؿ مركز، كتبني أفضؿ الممارسات العالمية عند 
صياغة رؤية كرسالة كأىداؼ كؿ مركز بالجامعات المصرية لتحقيؽ أعمى المستكيات 

التدريس  الدكلية لمتميز في التدريس كالتعمـ، كمشاركة كافة المعنييف مف أعضاء ىيئة
 كمعاكنييـ في صياغة الرؤية كالرسالة، كأف تتكامؿ رؤية كرسالة كأىداؼ كقيـ المركز مع

 الرؤل كالرساالت كاألىداؼ كالقيـ الفرعية ألقساـ ككحدات ككميات الجامعة.
كيمكف أف تسترشد المراكز بالرؤية التالية: يسعى مركز تنمية قدرات أعضاء 

تعمـ أف يككف شريكان في تحقيؽ التميز في التدريس كالتعمـ ىيئة التدريس في التدريس كال
بمجتمع جامعة )اسـ الجامعة( مف خبلؿ تكفير كدعـ التكامؿ بيف كاستراتيجيات التدريس 
كالتعمـ كاالبتكار كالتكنكلكجيا كالبحث العممي كالمنح الدراسية كفقان ألفضؿ الممارسات 

  الدكلية في التدريس كالتعمـ الجامعي".
ما بالنسبة لرسالة المركز، فتتمثؿ في: يسعى مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة أ

التدريس في التدريس كالتعمـ بجامعة )اسـ الجامعة( إلى تطكير المداخؿ االبتكارية 
العالمية في ممارسات التدريس كالتعمـ كالمنيج كالتكنكلكجيا التعميمية لدل أعضاء ىيئة 

بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب الكتشاؼ كتقديـ كنشر  التدريس كمعاكنييـ، كالشراكة
أفضؿ طرائؽ كاستراتيجيات التدريس لتحفيز اإلبداع كالتجريب كاالبتكار كخبرة تعمـ الطبلب، 

، كتفعيؿ اإلنترنتكاتباع الممارسات الفعالة في عمميات تقكيـ التدريس كالتعمـ عبر األفراد ك 
تبني كتطبيؽ مفاىيـ ، ك اإللكتركنيكالمختمط ك  ممارسات التدريس كالتعمـ التقميدم
حقيؽ المعايير األكاديمية في التدريس كالتعمـ، كتكممارسات التطكير الذاتي المستمر 

حداث نقمة نكعية خدمات المركز المتنكعة، ك العالمية لمتميز في  لتحكيؿ الجامعة إلى ا 
التدريس كتكظيؼ يات كاستراتيجأساليب في رقى إلى المستكل العالمي جامعة عصرية 

 .تكنكلكجيا المعمكمات
أما بالنسبة ألىداؼ المركز، فيمكف ليذه المراكز أف تتبنى بعض أك كؿ األىداؼ 

 التالي كفقان لرؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا االستراتيجية في التعميـ كالتعمـ، كىي:
كالريادة  برامج كخدمات كمصادر المركز لتحقيؽ التميزفي  الدكليةالمعايير  تطبيؽ -

 المحمية كالكطنية كاإلقميمية كالدكلية في التدريس كالتعمـ الجامعي.
دعـ كصقؿ تنمية مينية متميزة في التدريس كالتعمـ خبلؿ تقديـ الدعـ كاالستشارات  -

 كالتدريب الفعاؿ بناءن عمى نتائج البحكث العممية الحديثة. 
الصاـر ألساليب كاستراتيجيات بناء برامج تنمكية تقـك عمى نتائج التقكيـ الدكرم  -

 التدريس. 
  الربط بيف استراتيجيات التدريس كأساليب التعمـ لتحسيف جكدة خبرة تعمـ الطالب. -
التطكير الذاتي كنشر ثقافة كممارسات تبني كتطبيؽ تكفير كافة المكارد البلزمة ل -
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يف جكدة لتحسألعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ المستمر لمقدرات المينية 
 .مخرجات التعميـ الجامعي بما يحقؽ التكيؼ مع تحديات العصر

تكفير المنح الدراسية كالمشركعات البحثية البلزمة لتطكير الممارسات كاالستراتيجيات  -
 المرتبطة بالتدريس كالتعمـ لدل أعضاء ىيئة التدريس.

ل تنافسي تعمؿ لمتميزة كبمستك كالخدمات كالمصادر اتطبيؽ حـز متكاممة مف البرامج  -
كمعاكنييـ الميارات البلزمة لتطكير التدريس عمى إكساب أعضاء ىيئة التدريس 

 كالتعمـ كفقان لممتغيرات المعاصرة.
تفعيؿ الشراكة مع الكميات كاألقساـ األكاديمية في مناقشة كقياس كتطكير ممارسات  -

  المرتكز عمى الشكاىد كاألدلة. كاستراتيجيات التدريس كالتعمـ
لتطكير التدريس كالتعمـ، كالنشرات البلزمة كالكتب كالدكريات دار المطبكعات إص -

عداد الحقائب كالممفات التدريبية العممية المتخصصة كفقان ألحدث معايير  كتصميـ كا 
 التدريب.

تقديـ االستشارات الفنية في عمؿ شراكات عمى مستكل المجتمع األكسع مف خبلؿ  -
ات التدريبية لمختمؼ المؤسسات التعميمية كالتدريبية مجاؿ التدريس كالتعمـ كالخدم

 داخؿ المجتمع عمى المستكيات المحمية كالقكمية كاإلقميمية كالدكلية.
كالمختمط بالجامعة مف خبلؿ تقديـ الدعـ  اإللكتركنيتفعيؿ مبادرات التعمـ التقميدم ك  -

 المية.كالخدمات كالبرامج البلزمة كفقان ألفضؿ المعايير كالممارسات الع
تقديـ الدعـ المرف في مكاقع تقديـ الخدمة لمطبلب، كتكفير اتصاؿ فعاؿ مع المبادرات  -

 ذات الصمة في الحـر الجامعي.
تككيف شراكات فعالة مع مراكز التدريس كالتعمـ المتميزة بالجامعات عمى مستكل  -

 التعمـ.العالـ لتككيف منصة لمدعـ كمناقشة أفضؿ الممارسات كالقضايا في التدريس ك 
تقديـ الجكائز كتفعيؿ المسابقات كالمبادرات البلزمة لتشجيع األفكار االبتكارية في  -

 التدريس كالتعمـ، كرعاية المكىكبيف مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ.
تقديـ شيادة التدريس في التعميـ العالي لمعاكني أعضاء ىيئة التدريس الجدد  -

 يا التدريس كالتعمـ بالجامعات المصرية. لممساىمة في إعدادىـ لمكاجية قضا
ضماف مستكيات عالية مف االبتكار التربكم كالسياقات التكنكلكجية في التدريس  -

كالتعمـ، كتعزيز ثقافة التميز األكاديمي مف خبلؿ تكفير برامج كفرص شاممة لمتطكير 
 الميني استجابة ألعضاء ىيئة التدريس.

كالبشرية لضماف خدمات ذات جكدة عالية تمبي تأميف المكارد المالية كالمادية  -
 احتياجات أعضاء ىيئة التدريس المتنامية كالمتنكعة كتحقؽ االستدامة المالية.
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أف يككف المركز ككيبلن لمتغيير التربكم كحؿ كافة مشكبلت أعضاء ىيئة التدريس في  -
 التدريس كالتعمـ كالقضايا ذات الصمة.
تبني قيـ مركز جامعة ككلكمبيا البريطانية  أما بالنسبة لقيـ المركز، فيمكف

 لمتدريس كالتعمـ كاإلضافة عمييا، كمف القيـ التي يمكف االسترشاد بيا:
التعاكف كالتكاصؿ: نحف ممتزميف بتطكير العبلقات المتبادلة مف خبلؿ التشاكر لبناء  -

صات عبر من مجتمعات تعمـ قكية سكاء داخؿ الجامعة أك خارجيا، مع تبلقح األفكار
 لمنقاش بيف الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس الجدد كذكم الخبرة.

المركنة: نحف نستجيب الحتياجات أصحاب المصمحة لدينا كاالنخراط في مبادرات مع  -
 االنفتاح كاتباع نيج متكازف.

، كالشغؼ لبلستكشاؼ كنيج يتطمع لممستقبؿ في أعمالنا، باإلبداعاالبتكار: نأتي  -
جديدة كنتعمـ منيا، كنحف قدكة يحتذل بيا، كنحف نعتبر كنحاكؿ تقديـ أشياء 

 المستقبؿ في تحقيؽ التميز في التدريس كالتعمـ.
النزاىة كالمحاسبية: عندنا العـز عمى أف تككف لدينا شفافية، كدعكة لمتدقيؽ  -

 كالمراجعة، كنحف نعترؼ بمساىمات اآلخريف.
ع لمفيـ كتقديـ الدعـ الشامؿ، مف خبلؿ االستما كاإلنصاؼاالحتراـ: نمارس العدالة  -

 كنتبنى االعتبار كالتقدير ألكلئؾ الذيف نعمؿ معيـ.
يؿ تبادؿ المعرفة بركح السخاء مف خبلؿ تبادؿ األفكار في : ننخرط في كنسالمشاركة -

طرؽ التدريس كالتكنكلكجيات، كتقديـ منصة لممناقشة كالبحث، كنعتبر أنفسنان جزءنان 
  ديمية لمجامعة.أساسيان مف الرسالة األكا

المسئكلية: نحف نؤكد عمى المسئكليات الشخصية كاالجتماعية في مختمؼ مراحؿ  -
كخدمات المركز، كنعد تحقيؽ التميز في التدريس كالتعمـ كربطيما بالبحث العممي 

  كالمنح الدراسية كالتكنكلكجيا الجديدة مف أىـ مسئكلياتنا.
المعنكية لممتميزيف مف أعضاء ىيئة التدريس التعزيز: تقديـ المنح كالجكائز المادية ك  -

 كمعاكنييـ في التدريس كالتعمـ.
التنافسية: نسعى أف نككف األفضؿ في تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في  -

 التدريس كالتعمـ سكاء عمى المستكل القكمي أك اإلقميمي أك الدكلي.
يجيات كميارات التدريس التكامؿ: نسعى إلى تحقيؽ االستفادة القصكل لتطكير استرات -

كالتعمـ لدل أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ مف خبلؿ الدمج بيف التدريس كالتعمـ 
  كالتكنكلكجيا كالبحث العممي كالمنح الدراسية.
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  إدارة المركز: (5)
نظران ألف المركز المقترح ال تتكقؼ برامجو كخدماتو عمى تقديـ دكرات تدريبية، 

نما تتعدد كتتنكع لضماف الجكدة في التدريس كالتعمـ، فإف إدارة المركز يجب أف تتككف  كا 
 مف:

)أ( مجمس إدارة المركز: كيتككف مف رئيس الجامعة، كنكاب رئيس الجامعة الثبلث، 
كالمدير التنفيذم لممركز، كمديرم الكحدات التابعة لممركز، كمتخصص مف المركز القكمي 

لقيادات، كينعقد مرة كؿ شير، كيقـك بكضع لمشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كا
السياسات كالخطط كالبرامج االستراتيجية لممركز، كضماف دعـ تقكيـ كتنفيذ كتنمية 
التدريس كالتعمـ المتميز في مختمؼ كميات كأقساـ الجامعة، كتحديد احتياجات المركز 

براـ الشراكات الكطنية كالدكلية بيف المركز كالجيات ا  لمناظرة لو.كتمبيتيا، كا 
)ب( المدير التنفيذم لممركز: كىك المسئكؿ عف متابعة برامج المركز كتنفيذ الخطط 
االستراتيجية التي يضعيا المجمس، كينسؽ بيف الكحدات كالخدمات المتنكعة لممركز مف 
دارة األنشطة ذات الصمة  ناحية كبيف أقساـ ككميات الجامعة كغيرىا مف ناحية أخرل، كا 

تدريس كالتعمـ عمى مستكل الجامعة، كيفضؿ فيو أف يككف حاصبلن عمى خبرة بمبادرات ال
دارة المشركعات البحثية،  في التدريس كالتعمـ الجامعي، كخبرة طكيمة في التدريب كا 
دارة فرؽ العمؿ، كيفضؿ أف يككف عضكان في الركابط  كميارات في التكاصؿ مع اآلخريف كا 

ة، كمرخص لو مف المجمس القكمي لتنمية قدرات المينية الكطنية كالدكلية ذات الصم
  أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات.

)ج( الكحدات التابعة لممركز: كتشمؿ بعض أك كؿ ىذه الكحدات تبعان لتكجيات كؿ جامعة، 
 كالخدمات التي يقدميا كؿ مركز، كمنيا:

التنفيذم  ( كحدة خدمات المقرر كالمنيج الدراسي: كتدار بكاسطة مساعد المدير3-)ج
لخدمات المقرر كالمنيج الدراسي، كتككف ميامو إدارة فريؽ عمؿ الخدمات االستراتيجية 
لممقرر كالمنيج الدراسي لدعـ أعضاء ىيئة التدريس كالكحدات األكاديمية أثناء تقييـ 
كتنفيذ كتطكير المقررات كالمناىج الدراسية، كمراجعة النظر في تطكير المناىج باستخداـ 

مبتكرة، كمراجعة مشركعات تقييـ المقررات بالجامعة، كالعمؿ عف كثب مع أعضاء  تقنيات
ىيئة التدريس عمى تحسيف مقرراتيـ كنشر النتائج، كقيادة التصميـ التعميمي لممقررات 

كما يتصؿ بيا مف مكارد التعمـ، كاإلشراؼ عمى إعداد كتطكير  اإلنترنتالدراسية عبر 
المناىج كالمقررات الدراسية. كيعاكنو فريؽ عمؿ متخصص التدريبات المرتبطة بتطكير 

 يتككف مف:
مستشارم المنيج الدراسي: كيكفركف القيادة في تصميـ كتطكير المناىج الدراسية  -

كالمكاد ذات الصمة، كالمساعدة في تحديد احتياجات المناىج كالطرؽ المناسبة لمعالجتيا، 
البرامج كمقترحات تنفيذىا كتقييميا، كقيادة  كاإلشراؼ عمى تحميؿ االحتياجات كمراجعات

التعمـ في جميع أشكالو كخاصة التعمـ بيف التخصصات كالقائـ عمى اقتصاد المعرفة، 
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عادة التصميـ،  كتقديـ االستشارات حكؿ مخرجات البرامج كرسـ خرائط المنيج الدراسي كا 
 كيمكف أف يككف ىناؾ مستشار كؿ برنامج لمعمؿ بدكاـ جزئي.

 اإللكتركنيممي التعميـ: كيجب أف تككف لدل كؿ منيـ خبرة كافية في التعمـ مص -
بمؤسسات التعميـ العالي المختمفة، كخمفية في تطكير المناىج كعمـ التدريس كخبرات 
تدريسية كبحثية كاسعة، كالربط بيف المعرفة التربكية كالخبرة في الممارسة، كىك يدير 

، كييتـ بالعمؿ اإللكتركنية جكدة المقررات التقميدية كتنفيذ كتطكير مقررات كمشركعات 
مع أعضاء ىيئة التدريس لتطبيؽ مبادئ التصميـ التعميمي السميـ لممقررات، كيضمف أف 
تصميـ كتطكير ىذه المقررات يمبي أفضؿ الممارسات كأنماط التعمـ المتنكعة كدمج 

تنفيذ المقررات، كتعزيز التعمـ التقنيات التعميمية المناسبة، كتكفير الدعـ في تطكير ك 
النشط كدمج فعاؿ لمتكنكلكجيا في التدريس، كتطكير التعامؿ مع التنكع كالتحديات الثقافية 

 اإلنترنتفي بيئة التعمـ، كتحقيؽ مجتمع التعمـ، كتصميـ البيئات الفعالة كالتعاكنية لمتعمـ ب
، كيككف ىناؾ أكثر مف مصمـ كالتقميدم كالمختمط، كتقديـ االستشارات لؤلقساـ كالكميات

تعميمي سكاء لمبيئة التقميدية أك البيئة االفتراضية مع التنسيؽ بينيـ لتطبيؽ كدمج 
 التكنكلكجيا في بيئة التعمـ التقميدم.

مصممي البرامج التدريبية: كتككف مسئكلياتيـ تصميـ البرامج التدريبية المرتبطة  -
عداد النشرات بأفضؿ الممارسات في إعداد المقررات كال مناىج كالبرامج الدراسية، كا 

كالكتيبات كالندكات كالمؤتمرات المصغرة بالكميات كاألقساـ العممية لتطكير المقررات 
كالمناىج كالبرامج الدراسية تبعان لطبيعة كؿ قسـ ككمية، كتصميـ حمقات مكثفة تشمؿ 

صبلح مناىج التعميـ   العالي. مجمكعة متنكعة مف المبادرات حكؿ تصميـ كا 
( كحدة تنمية التدريس كالتعمـ: كتتككف مف مساعد المدير التنفيذم لتنمية التدريس 5-)ج

شراؾ  كالتعمـ كتشمؿ أىـ أدكاره في: كضع خطة شاممة لمتنمية المينية كتنمية المكارد كا 
المجتمع الجامعي في التدريس كجيان لكجو أك في مقررات التعمـ المختمط أك التعمـ 

، كدعـ األىداؼ االستراتيجية في التدريس كالتعمـ في الجامعة، كالتعاكف مع ياإللكتركن
الكميات كاألقساـ األكاديمية ككحدات التعمـ في تطكير كتنفيذ برامج التطكير )مثؿ: حمقات 
عمؿ ككرش عمؿ كحمقات نقاش كدكرات تدريبية حكؿ تطكير كتقييـ ميارات التدريس 

الفعاؿ كاستراتيجيات التعمـ...إلخ(، كدعـ جيكد أعضاء كتقييـ تعمـ الطبلب كالتدريس 
ىيئة التدريس المشاركيف في برامج كخدمات المركز لتحسيف أىداؼ التدريس كالتعمـ 
المتقدـ، ككذلؾ تقييـ كتنفيذ كتطكير برامج التنمية المينية بالمركز، كيعاكنو فريؽ عمؿ 

 متخصص مككف مف:
حكؿ التدريس كالتعمـ: كتككف مسئكلياتيـ تقييـ  مصممي كمطكرم البرامج التدريبية -

عداد كتطكير كتنسيؽ برامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس لدعـ احتياجات  كا 
عداد برامج معالجة المشكبلت القضايا المتعمقة بالفصؿ الدراسي،  التدريس كالتعمـ، كا 

عداد كرش عمؿ في الميارات التدريسية كفقان لنكع التدريس، كال تشاكر مع األقساـ كا 
عداد كتنفيذ  األكاديمية لتخطيط كتصميـ برامج تنمية ميارات التدريس كفقان لكؿ قسـ، كا 
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برامج مراجعة األقراف كمعالجة المسائؿ المتعمقة بالتدريس كالتعمـ، ككضع برامج جديدة 
اجعة لعمميات التدريس كالتعمـ مثؿ ممؼ انجاز التدريس، كالتعمـ المختمط، كمر  ذات أىمية

 كالمناخ الصفي، كغيرىا. األقراف، ككرش العمؿ،
إدارة برنامج شيادة التدريس المتقدـ في التعميـ العالي: كىي تدير شيادة التدريس في  -

التعميـ العالي، حيث تقـك بإدارة البرنامج كالتعاكف مع الممتحقيف كتصميـ الجداكؿ الخاصة 
لمعاكني أعضاء ىيئة التدريس مستقببلن،  بيـ ككؿ ما يتعمؽ بالحصكؿ عمى ىذه الشيادة

كأعضاء ىيئة التدريس أنفسيـ القائميف بالفعؿ في التدريس حتى يحصؿ الجميع عمى 
 ىذه الشيادة كتككف متطمبان أساسيان لمنح رخصة التدريس بالجامعة.

: كتتككف مف نائب المدير التنفيذم لتقنيات ( كحدة تقنيات التدريس كالتعمـ1)ج 
كالتعمـ، كذلؾ لتحقيؽ التعاكف بيف أعضاء ىيئة التدريس كمكظفي الدعـ التدريس 

التعميمي لتقييـ االحتياجات التكنكلكجية، كبناء أك تنفيذ األدكات كالبنية التحتية التي تعزز 
قدرات أعضاء ىيئة التدريس، كتقديـ الدعـ لمستخدمي ىذه التقنيات، كالدعـ المؤسسي 

دارة المتعمؽ بتقييـ تقنيات الت دريس كالتعمـ، ككضع كتجريب تقنيات التعمـ المبتكرة، كا 
نتاج التقارير كالتحميبلت حكؿ تقييمات أنشطة التدريس كالتعمـ  تكامؿ تطبيقات التعمـ، كا 

 بالتكنكلكجيا، كاإلشراؼ عمى تصميـ كصيانة التدريب عف بعد، كيتككف فريؽ العمؿ مف:
مؿ عمى التنسيؽ بيف المشركعات التي تستفيد : كيعاإللكتركنيمنسؽ مبادرات التعميـ  -

زالة الحكاجز التي  مف التكنكلكجيا الناشئة كالتقنيات التربكية لدعـ تعمـ مرف كمفتكح، كا 
 تحد مف فرص الحصكؿ عمى التدريس كالمعمكمات كالمعرفة.

ـ مستشار تربكم لتكنكلكجيا التعميـ: كيدعـ مستخدمي النظاـ البيئي لتكنكلكجيا التعمي -
، كيطكر اإللكتركنيفي الجامعة، كدعـ المستخدميف لبرامج كمشركعات كتطبيقات التعمـ 

المكارد البلزمة لتفعيؿ استخداـ التكنكلكجيا في التدريس كالتعمـ، كدمج تقنيات التعميـ 
 أك الفصكؿ الدراسية أك في مراجعة األقراف، كتفعيؿ المشاريع التي اإلنترنتسكاء عبر 

رسات كالتقيات المفتكحة، كتصميـ التعمـ كتنمية المكارد عمى شبكة تفيد في المما
دارة تصميمات في الميارات التعميمية كالتدريس في بيئة التعمـ اإلنترنت ، كتصميـ كا 

  المختمط كغيرىا.
محممي كمصممي برامج تكظيؼ تقنيات التدريس كالتعمـ: كىـ المسئكليف عف تقييـ  -

في مراكز  اإللكتركنيكاالستشارية حكؿ تقنيات التدريس كالتعمـ كتصميـ البرامج التدريبية 
باستخداـ تقنيات مختمفة، ككذلؾ تحميؿ  اإلنترنتالتدريب كاألقساـ كالكميات أك عبر 

عداد  اإللكتركنية كتصميـ المكاقع كالبرمجة ككيفية تكظيفيا في التدريس كالتعمـ، كا 
لدعـ كالخبرة إلدارة التدريس عف بعد ، كتقديـ ااإللكتركنيكتطبيؽ معايير التعمـ 

كمشركعات التعمـ المرف كالمختمط، كالتكاصؿ مع الكميات لمحفاظ عمى جكدة التصميـ 
كاإلنتاج كتصميـ الدكرات التدريبية، كتكظيؼ التكنكلكجيات الجديدة في بيئات التعمـ، 

عف بعد كالتعمـ المرف كتقديـ الخبرة في إنتاج كتصميـ الكسائط التعميمية المتعددة لمدكرات 
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، كالتشاكر مع أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب اإلنترنتكالكسائط التعميمية عمى شبكة 
  لتحديد متطمبات التدريس كالتعمـ.

: كتتككف مف مساعد المدير التنفيذم ( كحدة التخطيط كاإلدارة كاالتصاالت2)ج
مركز، كالتخطيط لتطكير ميامو لمتخطيط كالعمميات لممساعدة في تطكير األكضاع المالية لم

كآلياتو، كتحديد احتياجات المركز كتكفيرىا، كتكفير اإلعاشة كالمكارد كالتسكيؽ لممركز، 
كضماف الجكدة بالمركز، كتنسيؽ المؤتمرات كالندكات كالفعاليات، كتكفير قكاعد بيانات 

 لممدربيف كالمتدربيف، كيعاكنو فريؽ عمؿ متخصص مككف مف:
ل التدريس كالتعمـ: ككظيفتيـ تنسيؽ المحتكيات ذات الصمة بالتعمـ منسقي محتك  -

كالفعاليات كمبادرات التدريس كالتعمـ، كتقديـ الدعـ لكرش العمؿ كالدكرات ذات الصمة، 
 كتحديد الدكرات كالخبرات التعميمية في التعمـ بمختمؼ أشكالو كفقان لنتائج التقكيـ. 

سكيؽ كالعبلمات التجارية: كيساعدكف في بناء كتطكير منسقي المناسبات/الفعاليات كالت -
دارة كتنسيؽ خطط الفعاليات كالتسكيؽ لكرش العمؿ كالبرامج كمختمؼ الفعاليات البارزة  كا 
دارة الفعاليات العممية في التدريس كالتعمـ، كتطكير مبادرات  داخؿ كخارج الجامعة، كا 

عداد كتسكيؽ عبلمات التسكيؽ التي تدعـ مبادرات التعمـ عف بعد كالتع مـ المرف، كا 
لتطكير التسكيؽ لمختمؼ  اإلنترنتتجارية كرسكمات عالية الجكدة سكاء مطبكعة أك عمى 

البرامج ككرش العمؿ كالفعاليات رفيعة المستكل بالجامعة، كتقديـ الدعـ المكجستي عمى 
 كافة المستكيات لمختمؼ كرش العمؿ كالندكات كالمؤتمرات كغيرىا.

لممركز: كىك يدير جميع المكاد كالمحتكل عمى مكقع المركز،  اإللكتركنيالمكقع  مسئكؿ -
، كمكاعيد الدكرات كالفعاليات كاالستشارات كغيرىا مف اإللكتركنية كنشر أخباره كنشراتو

  الخدمات.
مدير المكارد البشرية كالمادية: كيدعـ كيشرؼ عمى تنفيذ االستراتيجيات كالسياسات  -

المرتبطة بتطكير المكارد البشرية بالمركز كتطكيرىا، كمسئكؿ عف تطكير كاإلجراءات 
 الكفاءة التشغيمية لكؿ أعضاء كمكارد المركز.

المدير اإلدارم: كىك المسئكؿ عف الجكانب اإلدارة لممركز كتنظيمو، كيتبعو: مساعد  -
عبر مالي، كمسئكؿ قاعدة البيانات، كمسئكؿ الحجز )لتقديـ الخدمة في المركز ك 

(، كمسئكؿ األمف كالسبلمة المينية، كمنسؽ اإلعاشة، كمشرفي التدريب، كمنسؽ اإلنترنت
الشيادات، كمنسؽ المخازف، كمنسقي البرامج، كمنسؽ ضماف الجكدة بالمركز، كمحاسب 

 كمراقب مالي، كمنسؽ المشتريات، كأميف المكتبة..
لمدير التنفيذم كيرأسيا مساعد ا( كحدة تقديـ التدريب كاالستشارات: 3)ج

لبلستشارات كالتدريب سكاء في المركز أك داخؿ األقساـ كالكميات أك عمى المستكل الفردم 
لتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ في التدريس كالتعمـ أك إعداد كتطكير 

أك  أك التعمـ المرف كالمختمط اإللكتركنيالمقررات كالمناىج كالبرامج الدراسية أك التعمـ 
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تنمية الميارات الشخصية، كيتبعو فريؽ عمؿ مف المستشاريف سكاء في المقررات كالبرامج 
، كيفضؿ فييـ أف تككف لدييـ اإللكتركنيالدراسية أك في التدريس كالتعمـ أك في التعمـ 

دارة فرؽ العمؿ، كأف يككف لدل مستشارم  ميارات كافية في التكاصؿ كاحتراـ الغير كا 
ـ خبرة في آليات مراجعة األقراف كالتربية العممية سكاء داخؿ الفصؿ التدريس كالتعم

الدراسي أك في كحدة التدريب بالمركز، كخبرة في مشاركة الطبلب كالتقييـ كالتنكع كالتعمـ 
كممؼ االنجاز كاستطبلع رأم الطبلب، كخبرة في أخبلقيات التدريس، أما القائميف بالتدريب 

فية حكؿ مكضكع التدريب، كحاصميف عمى شيادات متقدمة يجب أف تككف لدييـ خبرة كا
في عمميات التدريب أك شيادة إعداد مدرب مف المركز الكطني لتنمية قدرات أعضاء ىيئة 
التدريس كالقيادات، كيمكف أف تتعاقد الجامعة مع مدربيف محترفيف مف الجامعة بدكاـ 

عة، مع العمؿ عمى تطكيرىـ جزئي أك حسب الحاجة، أك استقداـ خبراء مف خارج الجام
بصكرة مستمرة، كيفضؿ في المدربيف أف تككف لدييـ ميارات كافية في التكاصؿ كاحتراـ 

دارة فرؽ العمؿ.   الغير كا 
: كيرأسيا مساعد المدير ( كحدة التقييـ كالبحث العممي كالمنح الدراسية4)ج

كىك مسئكؿ عف طرح التنفيذم لمبحث العممي كالمنح الدراسية في التدريس كالتعمـ، 
المبادرات الجديدة في التدريس كالتعمـ، كتمقي البحكث العممية كاختيار أفضميا بالتعاكف 
مع فريؽ العمؿ كفقان لتكجيات الجامعة، كتككيف الشراكات مع الجامعات كمراكز البحكث 

ات بيف المحمية كالكطنية كالدكلية لتكفير المنح الدراسية كآليات تمكيميا، كتشجيع الشراك
التخصصات كاألقساـ المختمفة في تطكير البحكث المشتركة في التدريس كالتعمـ، كيتبعو 

 فريؽ عمؿ مككف مف: 
منسقي تقييـ كتخطيط بحكث التدريس كالتعمـ: كىـ يديركف التحميؿ كالتقييـ كالتخطيط  -

جيات ألكضاع المناىج الدراسية كالتدريس كالتعمـ بمختمؼ أشكالو، ككذلؾ االستراتي
كاألبحاث كاألدكات عبر الجامعة حكؿ مبادرات التدريس كالتعمـ كالبرامج كالمشركعات ذات 
الصمة، كدراسة المشكبلت المتنكعة كالقضايا المرتبطة بالفصؿ الدراسي، كدراسة أثر 
أساليب التعمـ كالمناىج المقدمة في الجامعة عمى الطبلب، كتحديد المجاالت األكثر أىمية 

المشركعات البحثية كمبادرات التدريس كالتعمـ المستقبمية، كدعـ تقييـ في إجراء 
مشركعات أعضاء ىيئة التدريس، كتطكير األبحاث لدعـ كتعزيز التعمـ المرف في 

  الجامعة.
منسقي البحكث: كيككف لدييـ خمفية في بحكث تطكير المقررات الدراسية كالتدريس  -

ريس كالباحثيف في تنسيؽ المشركعات البحثية لتقييـ ىيئة التد أعضاءكالتعمـ، كالعمؿ مع 
مدل استخداـ تقنيات أك أساليب التدريس كأثرىا في تعمـ الطالب، كتصميـ أساليب البحث 
الكمي لتقييـ التعمـ في البيئات التعميمية لمتعرؼ عمى عمميات التعمـ كتطكيرىا، ككضع 

عمى حده، كنشر أفضؿ مبادرات تقييـ الخطط كاألدكات كالمكاد البلزمة لتقييـ كؿ مشركع 
 كتطكير المقررات الدراسية كالتدريس كالتعمـ.
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محممي بيانات التعمـ كالبحكث التربكية: كلدييـ القدرة عمى تحميؿ بيانات كبيرة في  -
التعمـ، ككيفية الحصكؿ عمى البيانات كرصدىا كتحميميا كتفسيرىا كرسميا بيانيان، 

ة في رصد كتحميؿ البيانات، كما يقـك بتحميؿ البحكث التربكية كاستخداـ األساليب الحديث
 في تطكير المقررات كالمناىج كالبرامج الدراسية كرصدىا كتفسيرىا كنشرىا. 

منسقي المنح الدراسية في التدريس كالتعمـ: كيقكمكف بالشراكة مع الجامعات كمراكز  -
تفاقيات المرتبطة بالمنح البحثية البحكث ذات الصمة بتطكير التدريس كالتعمـ، كعقد اال 

كتمكيميا، كنشر المنح المتكافرة كمعايير كشركط كؿ منيا ككيفية التقدـ كااللتحاؽ بيا، 
 كاختيار المرشحيف كفقان لقدراتيـ كاحتياجات الجامعة.

: كيرأسيا المدير الفني لمسرحة ( كحدة مسرحة المناىج كأساليب التدريس5)ج
س بغرض تطكير عممية إعداد المناىج الدراسية كتقديميا في المناىج كأساليب التدري

ضكء آليات المسرح التفاعمي، كيعاكنو مجمكعة مف الفنانيف أك المكىكبيف في التمثيؿ مف 
عداد المناىج  الجامعة أك جيات خارجية كأعضاء ىيئة تدريس متخصصيف في التدريس كا 

 الدراسية باستخداـ المسرح التفاعمي.
: كتتعمؽ بإصدار مطبكعات ككتب كنشرات كأدلة كبحكث صدارات المركز( كحدة إ6)ج

لكتركنية حكؿ التدريس كالتعمـ، كيككف فييا متخصصيف في تنسيؽ  عممية كرقية كا 
  كطباعة الكتب كاألدلة اإلرشادية كغيرىا.

  برامج كخدمات مراكز التدريس كالتعمـ بالجامعات: (2)
ى مجرد تقديـ الدكرات التدريبية، بؿ يجب أال تقتصر برامج كخدمات المركز عم

 يجب أف تتنكع برامجو كخدماتو في إطار شمكلي، كيمكف أف تتمثؿ في:
برنامج التدريس كالتعمـ المتقدـ في الجامعة: كيككف في بداية العاـ الدراسي لجميع  -

أعضاء ىيئة التدريس الجدد كالقدامى، كيككف إجباريان لمف لـ يسبؽ لو الحضكر 
ثة أياـ، كيتككف مف خمسة مكديكالت ىي: تصميـ المقرر، كمداخؿ الطالب كلمدة ثبل 

لمتعمـ، كقياس التعمـ، كالتدريس لمشاركة الطالب، كالتعمـ المعزز بالتكنكلكجيا، كذلؾ 
لتبادؿ أفضؿ الممارسات كتطكير األىداؼ العامة كاألىداؼ التعميمية لممقرر 

دريس كسياسات كخطط كمرافؽ كتجييزات بالجامعات، كمناقشة القضايا المتعمقة بالت
 الجامعة ذات الصمة.

حمقة نقاش المائدة المستديرة ألعضاء ىيئة التدريس الجدد كالقدامى: حيث  -
يستضيؼ المركز كؿ فصؿ دراسي مائدة مستديرة ألعضاء ىيئة التدريس الجدد 

ع لؤلعضاء كالقدامى، لمناقشة االستراتيجيات كالتقنيات المختمفة لتصميـ كتدريس مقن
الجدد، كيؤدم األعضاء الجدد عرضان قصيران أماـ ذكم الخبرة تمييا مناقشات مثيرة 

 كغيرىا. اإللكتركنيحكؿ استراتيجيات التدريس االبتكارم كالتعمـ عف بعد كالتعمـ 
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برنامج تطكير القيادات األكاديمية )رؤساء األقساـ(: كيككف عبارة عف تدريبات  -
مفية القيادية التربكية في الجامعة، كتقديـ تغذية راجعة ككرش عمؿ لمتعرؼ عمى خ

 كتطكيرىا، ككضع خارطة القيادة التربكية كالتدريسية لؤلقساـ كالكميات.
برنامج مراجعة األقراف: كيككف سريان، كيشمؿ مراجعة الزمبلء في التدريس كممارسات  -

عداد كتطكير المقررات الدراسية، كيتـ مرة كؿ  فصؿ دراسي، كيككف مجتمع التعمـ كا 
عبر زيارات ميدانية لمفصكؿ الدراسية أك التربية العممية بالمركز أك مشاىدة فيديكىات 
التدريس مف قبؿ متخصصيف مف المركز لمفصكؿ الدراسية، كيتـ كضع كافة 
االستراتيجيات البلزمة لنجاحو سكاء قبؿ الزيارة أك أثناء الزيارة أك بعد الزيارة، كعمؿ 

بية أك مشاكرات حكؿ كؿ ما يتعمؽ بالتدريس كالتعمـ كالتعامؿ مع ردكد دكرات تدري
دارة الصؼ الجامعي كممؼ  عداد كتطكير المناىج الدراسية كا  فعؿ الطبلب كتقكيميـ كا 
إنجاز التدريس كغيرىا، مع تقديـ عركض تكضيحية مف متميزيف في الفصكؿ 

 الدراسية. 

رة كؿ فصؿ دراسي، كىي مجمكعة مف الندكات التفاعمية بيف التخصصات: كتعقد م -
الندكات التفاعمية حكؿ التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا كالبحث العممي لجميع أفراد 
مجتمع الجامعة كالتخصصات، بيدؼ تطكير التدريس كالتعمـ كتبادؿ الخبرات كالتكامؿ 

 بيف التخصصات المتنكعة.
دريس كالمدربكف كمصممك برنامج التركيبات التحريرية: كيحضره أعضاء ىيئة الت -

التعمـ بمختمؼ األقساـ لمتدريب عمى تسييؿ التعمـ كاالجتماعات كالدكرات كالجماعات 
كالعركض التكضيحية ككرش العمؿ كالتخطيط االستراتيجي كالمناقشات المفتكحة 

 كالعصؼ الذىني كغيرىا.
نتاج كتكظيؼ التكنكلكجيا في التدريس: كي اإللكتركنيبرامج التعمـ  - ككف كؿ منيا كا 

لمدة شير عمى األقؿ أك فصؿ دراسي، كمنيا: القياس كممفات االنجاز التكنكلكجي، 
أك كجيان لكجو حكؿ االتصاؿ كالتقنيات عمى شبكة  اإلنترنتكفصؿ دراسي عبر 

كدمج التدريس كالتكنكلكجيا الناشئة، كسمسمة التدريس كالتعمـ كالتكنكلكجيا،  اإلنترنت
لكجيا، كبرنامج التعمـ الرقمي كاالفتراضي، كبرنامج مجتمعات كبرنامج تسريع التكنك 

، برامج إنتاج الفيديك التعميمي ككسائط التعمـ كتكظيفيا، كبرنامج استخداـ اإلنترنت
ثبلثي األبعاد، كغيرىا  اإللكتركنيسمسمة ، ك اليكاتؼ المحمكلة في الفصكؿ االفتراضية

 مف البرامج ذات الصمة.
يئة تعمـ مختمطة: كيككف لمدة شيريف أك فصؿ دراسي، كيككف برنامج التدريس في ب -

(، كيساعد في تصميـ كحدات لبيئة التعمـ اإلنترنتمختمطان )كجيان لكجو كعبر 
نتاج كتشغيؿ دمج  المختمط، كالحصكؿ عمى تجربة حقيقية، ككيؼ يمكف تصميـ كا 

 .اإلنترنتالتعميـ كجيان لكجو كالتعمـ الذاتي عمى 
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لتميز في التدريس: حيث يجب أف تقدـ الجامعة جكائز لمتميز في برنامج جائزة ا -
التدريس لتحقيؽ التنافس بيف أعضاء ىيئة التدريس، كيككف البرنامج عبارة عف 
كرشة عمؿ أك تككف إلكتركنيان لمتعرؼ حكؿ المزيد عف الجكائز المرتبطة بالتميز في 

ت كمعايير االختيار الرئيسة، التدريس محميان كقكميان، ككيفية الحصكؿ عمييا، كآليا
 كالمشكرة في إعداد ممؼ إنجاز التدريس القائـ عمى األدلة.

برنامج مناخ حجرة الصؼ: كيككف لمدة أسبكع لجميع أعضاء ىيئة التدريس  -
كمعاكنييـ، كيككف عبارة عف سمسمة مف المحاضرات، كأنشطة جماعية تفاعمية، 

اقشات تيدؼ إلى إثارة التفكير النقدم كمناقشات مع التركيز القكم عمى أنشطة كمن
كالكعي الذاتي حكؿ القضايا الخبلفية في إعداد المناىج الدراسية كالتدريس 

 لممجمكعات المتنكعة.
برنامج شيادة التدريس كالتعمـ المتقدـ في التعميـ العالي: كيككف لمدة عاـ دراسي  -

التدريس كالتعمـ في لممعيديف، كييدؼ إلى تزكيدىـ بأساسيات كمبادئ كممارسات 
سياؽ الجامعة، كاستراتيجيات التدريس العممية، كتصميـ كتقنيات كأنشطة تعميمية، 
كالتعرؼ عمى أدكارىـ المستقبمية كييئة تدريس، كيجمع البرنامج بيف المحاضرات 

كالمختمط، كالتربية العممية، ككرش العمؿ كالنقاشات،  اإللكتركنيكالتدريب التقميدم ك 
 في منحة في التدريس كالتعمـ كالمناىج الدراسية.  كالمشاركة

برنامج المسرح التطبيقي: كيتـ فيو التدريب عمى مسرحة المناىج كأساليب التدريس  -
لتتناسب مع التنكع في الفصكؿ الدراسية كالتدريس الشامؿ كاالمتيازات كالتحيزات في 

 يرىا. األكساط األكاديمية كاليكية كديناميات الفصكؿ الدراسية كغ
برنامج ربط البحث العممي بالتدريس كالتعمـ: كيككف لمدة أسبكع، لمتعرؼ عمى كيفية  -

إجراء البحكث المرتبطة بالتدريس كالتعمـ كالمناىج الدراسية كتطكيرىا، ككيفية تكظيؼ 
أفضؿ الممارسات التي تكصمت إلييا األبحاث العممية في تنمية التدريس كالتعمـ، 

ممارسات الحرجة كجزء مرتبط بالمنيج، كمعالجة مجمكعة كاسعة كاستكشاؼ القيـ كال
مف قضايا التنكع في المناىج الدراسية بالتعميـ العالي عبر البحث العممي كغيرىا مف 
المجاالت ذات الصمة، ككيفية التقدـ لمنح دراسية في التدريس كالتعمـ، كأىـ 

 المكضكعات التي تؤىؿ ليذه المنح. 
ش عمؿ حكؿ التدريس كالتعمـ: كتتضمف قائمة متنكعة مف دكرات تدريبية ككر  -

( أياـ، 5-1البرامج التدريبية لتفعيؿ كرفع كفاءة التدريس كالتعمـ، كتتراكح بيف )
كتشمؿ عدد مف البرامج منيا: التعمـ النشط، كتصميـ المقررات كالمناىج كالبرامج 

از التدريس الكرقي الدراسية، كالكشـ الرقمي، كالميارات التعميمية، كممؼ انج
ثراء خبرات التعمـ الدكلية في المقرر اإللكتركنيك  ، كالقياس كالتغذية الراجعة، كا 

الدراسي، كفمسفة التعميـ، كتدكيؿ أساليب التدريس كالمناىج كالبرامج الدراسية، 
شراؾ الطبلب في التقييـ، كالتدريس المت حكر حكؿ الطالب، كاالحتراؼ في التدريس مكا 

كضماف جكدة مخرجات تعمـ الطالب، كتحسيف قياس كتحسيف نكعية ، كالتعمـ
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نتاجية التعميـ العالي، كالخبرة التكميمية باستخداـ التعاكف متعدد التخصصات في  كا 
التدريس بالتعميـ العالي، كتحسيف ممارسات التقييـ في األنظمة، كاستخداـ التغذية 

ع كفاءة التدريس كالتعمـ مف خبلؿ ب، كرفلالراجعة لتحسيف التقييـ كبناء تعمـ الطا
صبلح المناىج الدراسية، كدعـ تجديد المناىج كاالبتكار في الجامعات،  التكنكلكجيا، كا 
كتضميف التعمـ بالخبرة في المناىج الدراسية، كالربط بيف األنشطة الصفية كالبلصفية، 

دارة الم ة حاضرة، ككيفيكتقييـ المستكيات العميا مف التفكير كاالستنتاج كالحكـ، كا 
، كالتقييـ المرتكزة عمى األداء، كالتدريس المرتكز إنتاج كتكظيؼ العركض التقديمية

عمى األدلة، كالتقييـ كالتعمـ الذاتي، كمجتمع التعمـ، كتصميـ مخرجات تعمـ المقرر 
دماج أنشطة التعمـ في محاضرة نمكذجية، كمراجعة  كمخرجات تعمـ البرنامج، كا 

 األقراف.
عـ الكحدات التدريبية بالكميات: كيكفر البرنامج الدعـ في: تقييـ خدمات د -

االحتياجات، كمساعدة الكميات في تصميـ برامج التدريب في التدريس كالتعمـ المرتكز 
عمى التكنكلكجيا البحث العممي، كتكفير ميسريف كمصممي التدريب كمدربيف بالكميات 

 كفقان ألفضؿ ممارسات التدريب.
راسية في التدريس كالتعمـ: كىي فرصة لؤلكاديمييف لرفع كفاءة التدريس تقديـ منح د -

القائـ عمى البحث العممي، كعمؿ مشركعات ابتكارية تحدث عمميات التدريس بمختمؼ 
أشكالو، كيعرض المركز لممنح المتكافرة، كالجيات التي تقدـ المنح، كشركط التقدـ 

 كغيرىا. 
المركز عددان مف الندكات كالمؤتمرات المحمية المناسبات/ الفعاليات: حيث يعقد  -

كالكطنية كالدكلية، حيث يمكف داخميان أف يقدـ مؤتمر حكؿ التدريس لمدة ثبلثة أياـ 
ككذلؾ مؤتمرات كطنية كدكلية لتسييؿ الحكار في التدريس كالتعمـ كتبادؿ  كؿ عاـ،

ث فييا المتميزيف في الممارسات التعميمية المبتكرة في التدريس كالتعمـ، كندكات يتحد
التدريس )محمييف كدكلييف( حكؿ خبراتيـ كالممارسات المبتكرة في التدريس كالتعمـ، 

، كمؤتمرات اإللكتركنيكعقد مؤتمرات حكؿ تفعيؿ التعمـ التقميدم كالمختمط كالتعمـ 
  لعرض أحدث األبحاث في التدريس كالتعمـ.

رؽ العمؿ، كيمكف لؤلكاديمييف االتصاؿ االستشارات كالدعـ: كذلؾ لؤلقساـ كالكميات كف -
بالمركز لدعـ شخصي، كتقديـ المشكرة الفردية كالجماعية حكؿ ما يتعمؽ بتطكير 

كتقكيـ األعضاء كالطبلب  المناىج كالبرامج الدراسية كالتدريس كالتعمـ بمختمؼ أنكاعو
اـ ذات كتكامؿ استراتيجيات التدريس كتقنيات التعميـ كتطكير خطط الكميات كاألقس

تقديـ الدعـ ك الصمة، كتفسيرات تقييمات منتصؼ الفصؿ الدراسي كالتقييمات النيائية، 
جراء األبحاث، كتنمية المكارد كاألدكات المخصصة لدعـ  الفني التربكم المكجو كا 

 .كالمختمط كالتقميدم اإلنترنتالتدريس كالتعمـ في بيئات 

المركز بتقكيـ كؿ ما يرتبط  خدمات القياس كدعـ البحث العممي: يجب أف يقـك -
بالتدريس كالتعمـ كدعـ البحكث العممية حكليا بالتعاكف مع األقساـ كالكميات، كنشر 
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أفضؿ الممارسات القائمة عمى البحكث في التدريس كالتعمـ داخؿ الجامعة كخارجيا، 
 كتكفير التمكيؿ كالتدريب كالدعـ ليذه البحكث، كتبني مدخؿ مركزم عالي في التقييـ
لرفع التقرير مباشرة إلى الجيات العميا، كتكفير المعمكمات في الكقت المناسب 
لمتخذم القرار لتسييؿ التخطيط االستراتيجي كتكجيو كتخصيص المكارد التي تدعـ 

 ..التدريس كالتعمـ

بناء بيئة تعميمية متميزة قائمة عمى  خدمات تقنيات التعمـ: يعمؿ المركز عمى -
الجديدة كالناشئة، كتكفير التدريبات كاإلرشادات كالدعـ البلـز  استخداـ التكنكلكجيا

الستخداـ ىذه التقنيات، مثؿ: عقد المؤتمرات كاالجتماعات عمى الشبكة لتبادؿ 
كتقديـ الكجبات الكتركنيا  اإلنترنتالخبرات، كخدمة استعراض مراجعة األقراف عمى 

فسارات كاستطبلع الرأم، كخدمة كغيرىا، كتكفير تقنيات تتيح لمفرد الرد عمى االست
المشاركة كالتأشير كالتعميؽ عمى مقاطع الفيديك كترؾ تغذية راجعة في الكقت المحدد، 

دارة المياـ  اإلنترنتتقديـ محتكل المقرر عبر  كخدمة كمشاركة المحتكل كالتعاكف كا 
، كبرامج تاإلنترنكتعييف الدرجات، كتقنيات تكفير تجربة التعمـ المختمط كالدكرات عبر 

الرسـك المتحركة، كالمساعدة عمى حصكؿ العضك عمى الكسائط التعميمية 
 . اإللكتركنيكالتكنكلكجيا كالفني مف خبلؿ البريد 

خدمات التغذية الراجعة المبكرة: حيث يساعد المركز األعضاء عمى أخذ تغذية راجعة  -
الكقت المناسب، مبكرة مف الطبلب في الصؼ لمكقكؼ عمى آرائيـ لضبط التدريس في 

كاستطبلع رأم الطبلب كتفسيرىا حكؿ كؿ ما يتعمؽ بالصؼ الدراسي، كما يساعد 
األعضاء عبر مشاكرات تكلد استراتيجيات لمرد عمى تعميقات الطبلب كتحسيف الصؼ 

 الدراسي.
لمعضك بالمركز إلرساؿ  اإللكتركني: حيث يتـ ربط البريد اإللكتركنيخدمة البريد  -

صدارات المركز كحجز الدكرات كغيرىا.الجديد حكؿ الن  دكات كالدكرات كا 
: حيث يعطي لكؿ عضك اسـ مستخدـ ككممة مركر يستطيع اإللكتركنيخدمة المكقع  -

المركز كالركابط المرتبطة بالبحكث كالجديد في  إصداراتمف خبلليا الدخكؿ عمى 
  التدريس كالتعمـ، ككذلؾ نشر حمقات النقاش كمنتديات لمنقاش.

  ر مراكز التدريس كالتعمـ بالجامعات المصرية:مصاد ( د)
 في ضكء تنكع برامج كخدمات المركز، يجب أف يكفر المركز عددان مف المصادر

 المتنكعة لتحقيؽ ىذه البرامج كالخدمات، كمف ىذه المصادر: 
لؤلعداد  الفيزيقية كالتجييزات التدريبية: كتشمؿ قاعات تدريبية مجيزة اإلمكانات -

صغيرة كالمشاكرات الفردية كحمقات نقاش المكائد المستديرة، كتشمؿ ىذه الكبيرة كال
القاعات: األكراؽ كالسبكرة كاألقبلـ كداتاشك كجياز العرض ثبلثي األبعاد كالشاشة 

  كجياز العرض فكؽ الرأس كغيرىا مف التجييزات.
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ات مكتبة المركز: كتتضمف إصدارات ككثائؽ كمطبكعات المركز مف كتب كأدلة كنشر  -
 دكرية كرقية كالكتركنية كمراجع عممية كأبحاث حكؿ التدريس كالتعمـ.

ركابط الكتركنية لمكاقع متميزة مثؿ: بكابة التدريس كالتعمـ المرتكز عمى التكنكلكجيا  -
نتاج كتكظيؼ التكنكلكجيا في التدريس، كدمج النتائج التربكية  كالبحث العممي، كا 

ط كالتقييـ كالشمكلية في التدريس، كعدد مف القائمة عمى األدلة في التعمـ النش
، كقياس المقرر، كصفحات اإلنترنتاألمثمة ذات الصمة بتصميـ المناىج عمى 

الكتركنية حكؿ استخداـ التكنكلكجيا كالعرض التكضيحي، كمكاقع دعـ الكسائط 
لقاء المحاضرات، كالحيكية كالتنكع في الصفكؼ  المتعددة كتطكير البرمجيات، كا 

سية، ككضع العبلمات كالتغذية الراجعة، كقيادة المناقشات، كالتدريس المرتكز الدرا
عمى البحث، كقكاعد السمكؾ الميني كاإلرشاد، كالخطة االستراتيجية لمجامعة حكؿ 
التدريس كالتعمـ كسبؿ تحقيقيا، كنتائج التقكيـ كتقارير مؤشرات األداء، كحـز مصادر 

، كممؼ االنجاز، كمنح دراسية في التدريس كالتعمـ، التعمـ، كأساليب التقكيـ الحديثة
كالممارسات التدريسية في الجامعة كالمكاقؼ تجاه الممارسات كتصكرات دعـ 

 التدريس، ككتب كمراجع عممية الكتركنية كغيرىا.
كالتقنيات التعميمية: حيث يتـ نشر الدكرات التدريبية  اإلنترنتمكتبة الكسائط عبر  -

فيديك كدراسة الحالة لممتميزيف في التدريس كالتعمـ النشط المتميزة كعركض ال
بالجامعة عمى مكقع المركز، كفيديكىات المحاضرات المثالية، كمحاضرات نصائح 
حكؿ كيفية التحدث في المحاضرات، كعدد كبير مف البرامج كالتقنيات الحديثة في 

  تطكير التدريس كالتعمـ كمراجعة األقراف.
تدريس كالتعمـ كالمناىج كالمقررات الدراسية مف كجية نظر أعضاء استمارات تقييـ ال -

 التدريس كالطبلب عمى مكقع المركز.
غرفة مصادر المركز: كتشمؿ مصادر مادية كالكتركنية )إذف دخكؿ مجاني لدكريات  -

، كبكابة لمكصكؿ لممكارد، اإللكتركنية عممية كاالشتراكات المؤسسية في الدكريات
شعار بالفعاليات  كبكابة ميسر كرشة عمؿ، كتكيتر عف األخبار كاستشيادات مفيدة كا 

كالدكرات كغيرىا، كمعمكمات عف أنشطة المركز كالفرص المتاحة لمتنمية ككرش 
 عمؿ، كتقديـ الدعـ الفني(.

إلييا لمتكاصؿ مع المركز، كحجز  : كيمكف لمعضك االنضماـاإللكتركنيقكائـ البريد  -
طبلع عمى البرامج كالدكرات التدريبية، أك الحصكؿ عمى مكعد لمراجعة األقراف، كاال

، كالمناىج كاألدكات كالبحكث الجامعية اإلنترنتمعمكمات حكؿ مكارد التعمـ عمى 
بريد الكتركني  إرساؿكفرص التطكير الميني في الجامعة كخارجيا، حيث يتـ 

 التعميـ العالي.أخبار التدريس كالتعمـ في  لممشتركيف عف ىذه المعمكمات كغيرىا مف
يجاد  - منتديات النقاش حكؿ التدريس كالتعمـ: مف خبلؿ ىذا المكقع يتـ تبادؿ األفكار كا 

استراتيجيات مختمفة كتفاصيؿ كصفية لمقياس كالتقكيـ كالتدريس كالتعمـ، محميا 
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كيتضمف المؤتمرات الدكلية كالمحاضرات العامة كالندكات كاسعة النطاؽ ، كدكليان 
يرة الحجـ، كتدكيؿ التدريس كالتعمـ لتبادؿ أفضؿ الممارسات، ككرش العمؿ صغ

كالتعاكف في تبادؿ األفكار في البحث العممي كالتدريس، كالتعرؼ عمى األخبار 
كالمستجدات في مجاؿ التدريس كالتعمـ كأحدث المعمكمات حكؿ كرش العمؿ 

عف التدريس  ةاإللكتركني كحمقات النقاشكالكطنية كالدكلية،  كالمؤتمرات المحمية
كالحائزيف عمى جكائز ركابط لمخبراء كالتعمـ في التعميـ العالي مف إنتاج المركز، أك 

 ذات صمة.
سيناريكىات فيديك التدريس كالتعمـ: كيقدـ أمثمة لسيناريكىات كمقررات دراسية في . -

مختمؼ التخصصات سكاء داخؿ الجامعة أك خارجيا، كالعديد مف األدلة حكؿ أسئمة 
لؤلعضاء، كأدلة المستخدميف، كتدريبات ككرش عمؿ منشكرة، كمعمكمات  ةكأجكب

، ككيفية استخداـ متصفح انترنت اكسبمكرر اإللكتركنيحقكؽ النشر، كمكاتب التعمـ 
 كىكذا.

قناة رسمية لمجامعة عمى يكتيكب لتبادؿ أشرطة الفيديك  قناة التدريس كالتعمـ: -
 اليب التدريس الحديثة في الجامعة.التعميمية كنشر المقاببلت كالدكرات كأس

  )ىػ( تمكيؿ المركز:
لكي يحقؽ المركز مف خبلؿ تخميؿ األدبيات المرتبطة بتمكيؿ المركز، فإنو 

خدماتو كبرامجو كيكفر المصادر البلزمة، فيك في حاجة لتمكيؿ الدكرات التدريبية ككرش 
صدار  ات المركز كنشراتو كمصادره، العمؿ كالحمقات التدريسية كشيادة التدريس كالتعمـ، كا 

كالندكات كالمؤتمرات،  المينية المتعمقة بالتدريس كالتعمـ، كاإلسياماتكالبحكث 
كاالستشارات، كالمنح الدراسية الداخمية كالخارجية، كغيرىا، كيتـ تحقيؽ االستدامة المالية 

 لممركز مف خبلؿ:
اسية، كذلؾ في شكؿ منح حشد التمكيؿ الخارجي لدعـ التدريس كالتعمـ كالمنح الدر  -

 كىبات كشراكات إقميمية كدكلية مع جامعات متقدمة.
التعاكف مع السمطات المحمية كأصحاب األعماؿ كالمجتمع المدني لتمكيؿ مراكز  -

 التدريس كالتعمـ كالمنح الدراسية.
 الشراكة مع ككاالت التمكيؿ التي تحتضف تمكيؿ البحكث في التدريس كالتعمـ. -
ميزانية الجامعة لدعـ مركز التدريس كالتعمـ، ألف أفضؿ التمكيؿ تخصيص جزء مف  -

 الذم يككف مف خبلؿ االلتزاـ المؤسسي.
التكظيؼ االستثمارم لمصادر المركز، سكاء ألعضاء ىيئة التدريس أك المجتمع  -

الخارجي، لتكفير مصادر تمكيؿ بديمة لتحقيؽ االستدامة المالية، كذلؾ عبر التسكيؽ 
 مصادر.الجيد ليذه ال
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اشتراكات كرسـك الحصكؿ عمى الخدمات كالبرامج مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس أك  -
 أعضاء المجتمع ذكم الصمة.

التعاكف مع كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في تكفير أك تمكيؿ الحصكؿ عمى  -
 . اإللكتركنيتقنيات التدريس كالتعمـ الحديثة كبناء منصات التعمـ 

ة الكقؼ التعميمي لممركز بيف أعضاء المجتمع كمؤسسات القطاع التسكيؽ لفكر  -
 الخاص.

 التصكر المقترح خامسان: آليات تنفيذ
يتـ تنفيذ التصكر المقترح مف خبلؿ ثبلث مراحؿ، كىي: التييئة كاإلعداد، التنفيذ 

  كالمتابعة، كالتقكيـ كيتـ ذلؾ كما يمي:
 كىي مرحمة تمييدية تشمؿ: :التخطيط كالتييئة كاإلعداد المرحمة األكلى:

تنبي فكرة كجكد مركز متخصص في تنمية التدريس كالتعمـ: كىذا يرتكز عمى اعتباره  -
مف أىـ مصادر تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التدريس كالتعمـ، كيتطمب 
حشد مختمؼ القكل عبر الحكار الجماعي مف بناء أساليب تدريس كتعمـ قائمة عمى 

 البحث العممي في ضكء التحديات الراىنة. التكنكلكجيا ك 
تحديد المسئكلكف عف تنفيذ التصكر المقترح: كىنا البد مف تضافر كتكامؿ جيكد  -

مختمؼ المعنييف، مثؿ: جميع كزارات الدكلة كعمى رأسيا كزارة التعميـ العالي ككزارة 
يس، االتصاالت، كمؤسسات المجتمع المدني كالقطاع الخاص، كأعضاء ىيئة التدر 

كرجاؿ األعماؿ، كقيادات الجامعات، كمراكز البحث العممي، كالمؤسسات اإلعبلمية، 
ككحدة إدارة مشركعات تطكير التعميـ العالي، كالمركز الكطني لتنمية قدرات أعضاء 

 ىيئة التدريس كالقيادات.
 نشر الثقافة التنظيمية لمراكز التدريس كالتعمـ: حيث أف االستفادة مف أدكار خدمات -

كبرامج كمصادر ىذه المراكز يتطمب تغيير إيجابي في ثقافة أعضاء ىيئة التدريس، 
كتعديؿ في ثقافات الجامعات لمتكجو نحك الشراكة كالمؤسسية، كاحتضاف ثقافة التغيير 
كاإلبداع كاالبتكار، كتعديؿ نظاـ الحكافز كالترقيات، كتبني ثقافة التعمـ المتمحكر حكؿ 

التدريس القائـ عمى التكنكلكجيا كالبحث العممي، كثقافة التعمـ الطالب، كتبني ثقافة 
الذاتي كالتنمية المينية المستمرة، كثقافة العمؿ التطكعي، كثقافة التسكيؽ لمخدمات 

 الجامعية.
كضع القكاعد كالمكائح كالضكابط المرتبطة بمركز التدريس كالتعمـ: عمى أف تتسـ ىذه  -

ح منظمة لمتنمية المينية، كالترقيات كالحكافز، كقكاعد المكائح بالمركنة، كتشمؿ: لكائ
 السمكؾ الميني، كاالختيار كالتعييف كغيرىا. 
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إعداد دليؿ كخطط عمؿ المركز: كذلؾ عبر مراجعة األدبيات المرتبطة بيذه المراكز،  -
كيتضمف ىذا الدليؿ: خطة لمتييئة كاإلعداد كالتنفيذ كالمتابعة كالتقكيـ كالتحسيف 

جكدة بالمركز، كخطة لتقييـ كتحديد احتياجات كجدارات أعضاء ىيئة كضماف ال
التدريس، كخطة لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس باألقساـ كالكميات 

كتشكيؿ إدارة  كالجامعات، كخطط لمشراكات المحمية كالكطنية كالدكلية كالمنح الدراسية،
تكصيؼ الكظيفي لكؿ مينة ككحدات المركز، كخطة لمتكظيؼ مع تحديد الكصؼ كال

كأىداؼ كؿ كحدة كرؤيتيا كرسالتيا، كخطة لتكظيؼ كؿ برامج كخدمات كمصادر 
المركز، كخطة لتمكيؿ كاستثمار برامج كخدمات كمصادر المركز لتحقيؽ االستدامة 
المالية، كخطة لبلتصاالت كالتسكيؽ لممركز، ككجكد مؤشرات كمعايير لتقييـ برامج 

ركز، كخطة لتكفير مصادر المركز المتنكعة كصيانتيا كتحديثيا، كخدمات كمصادر الم
 المركز.كثيقة كخطة لمتنمية المينية ألعضاء المركز، ك 

كيعتمد عمييا في تنفيذ التصكر، كتتضمف ما يمي: مرحمة التنفيذ،  المرحمة الثانية:
عداد المكاد العممية كاألدل، ك إنشاء كتجييز المراكز التدريبية بالجامعات عداد ، كا  ة التدريبيةا 

، كتشكيؿ البناء التنظيمي لممركز كفؽ المعايير المكضكعة، كتعييف البرامج التنفيذية
الككادر البشرية المؤىمة، كنشر ثقافة التدريس كالتعمـ الجديدة، كتنفيذ الخطط المكضكعة 

لمبرامج اعتمادا التنفيذ الفعمي كفقان الستراتيجية الجامعة، كتدريب الككادر البشرية لممركز، ك 
 المركز كمعاييره كضكابطو، كالتسكيؽ لممركز.عمى مؤشرات اإلنجاز الكاردة بخطة 

كتشمؿ المتابعة الدكرية الدقيقة كالتقكيـ المتابعة كالتقكيـ،  المرحمة الثالثة:
المستمر، كالمقارنة المرجعية مع مراكز التدريس كالتعمـ الدكلية، كذلؾ لتحديد نقاط القكة 

ف الضعؼ كالفرص المتاحة كالتيديدات المحتممة، كتعزيز مبدأ المساءلة، كيتـ ذلؾ كمكاط
صدار التقارير  مف خبلؿ آليات دقيقة لممتابعة كالتقكيـ كفقان لمؤشرات كممارسات دكلية، كا 

كتابة التقرير ، ثـ تقييـ اإلنجازاتك  المخرجات النيائيةالدكرية عف أداء المركز، كقياس 
كنجاح المركز كعبلج ص اآلثار الضمنية كالتكصيات لضماف استمرارية استخبلك  الختامي

 مشكبلتو.
 التحديات كالتيديدات التي قد تقؼ عائقان أماـ تنفيذ التصكر المقترحسادسان: 

  كآليات التغمب عمييا:
لتحديد إمكانية تنفيذ التصكر المقترح، فإنو مف الضركرم الكقكؼ عمى أىـ 

عدة  لتيديدات المتكقعة عند تنفيذ ىذا التصكر، فيمكف تكقعالصعكبات كالتحديات كا
معكقات قد تعيؽ إنشاء كتطكير مراكز التدريس كالتعمـ، كاقتراح عددا مف الحمكؿ التي 

 يمكف مف خبلليا التغمب عمى ىذه الصعكبات، كتتمثؿ تمؾ المعكقات فيما يمي:
الكثير مف الجامعي لدل  في التعميـ في التدريس كالتعمـاعتياد النظـ التقميدية  -

التجارب الجديدة بعض مف خكض أك عدـ رغبتيـ كتخكفيـ  أعضاء ىيئة التدريس
نتيجة قناعة العديد منيـ أنيـ ليسكا في حاجة إلى تطكير أك رقابة باعتبارىـ عمى 
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قمة النظاـ التعميمي، كيمكف التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ نشر ثقافة جديدة لمتدريس 
عبر الندكات كالمؤتمرات كالمحاضرات كعمؿ مطكيات كنشرات كرقية  كالتعمـ الجامعي

كبناء خطة متكاممة لتبني ىذه الثقافة في كالكتركنية ككرش العمؿ كقنكات الجامعات 
إلقناع أعضاء ىيئة التدريس بضركرة تبني ثقافة جديدة في التنمية  الجامعة، كذلؾ

تمثؿ في التي تغيرات المتبلحقة كضركرة عصرية ممحة في ظؿ التطكرات كالالمينية 
 .جممتيا تحديات تكاجو الجامعات النظامية الحالية

كغيػاب  التدريس كالػتعمـ فػي الجامعػات المصػرية بكجػو عػاـ، رؤية كفمسفة قصكر في -
فمسػػػفة كرؤيػػػة مراكػػػز التػػػدريس كالػػػتعمـ كصػػػيغة معاصػػػرة كضػػػركرة ممحػػػة تتطمبيػػػا 

يعػكؽ كضػع يمكف أف األمر الذم شكالو، الجامعات لتطكير التدريس كالتعمـ بمختمؼ أ
نيجيا عمميات تطكير التدريس كالتعمـ عبر تبني إنشػاء عممية تسير عمى  استراتيجية

مراكز متخصصة في ىذا المجاؿ، كيمكف التغمب عف ذلػؾ باسػتقطاب الكفػاءات لكضػع 
اسػػػػتراتيجية قابمػػػػة لمتطبيػػػػؽ لتحسػػػػيف التػػػػدريس كالػػػػتعمـ بالجامعػػػػات، كنشػػػػر ىػػػػذه 

اتيجية كاتخاذ اآلليات المناسبة لتنمية قناعػات أعضػاء ىيئػة التػدريس بأىميتيػا االستر 
كتنفيػػذىا، مػػع تػػكفير المناقشػػات عمػػى نطػػاؽ كاسػػع حػػكؿ مشػػكبلت التػػدريس كالػػتعمـ 
بالجامعات كسبؿ التصدم ليا، كالكشؼ عف أىمية فكرة إنشاء مراكز التػدريس كالػتعمـ 

 كمتطمباتيا. 
مراكػز التػدريس كالػتعمـ بكافػة مصػادره كبرامجػو إلنشػاء كقع كالمتنقص التمكيؿ البلـز  -

، كضػػعؼ البنيػػة فػػي ظػػؿ الظػػركؼ التػػي تكاجييػػا مصػػر فػػي الكقػػت الػػراىفكخدماتػػو 
التحتيػػة لمراكػػز تنميػػة قػػدرات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي ضػػكء الكظػػائؼ المسػػتقبمية 

ة مػػف قبػػؿ تشػػجيع الجيػػكد الذاتيػػالمرجػػكة منيػػا، كىػػذا يمكػػف التغمػػب عميػػو مػػف خػػبلؿ 
لمتبػرع سػكاء بػاألمكاؿ أك األجيػزة أك  المؤسسات اإلنتاجية كمنظمات المجتمػع المػدني

المعػػػدات التػػػي يتطمبيػػػا المركػػػز، كعقػػػد اتفاقػػػات تعػػػاكف بػػػيف الجامعػػػة كالمؤسسػػػات 
اإلنتاجيػػة كالمؤسسػػات كالجامعػػات الدكليػػة كككػػاالت التمكيػػؿ لتػػكفير المػػنح كالتبرعػػات 

قؼ التعميمػي، كتػكفير بنػكد خاصػة فػي ميزانيػة الجامعػة ليػذه كاليبات، كتبني فكرة الك 
المراكز، مع التعاكف مع الكزارات ذات الصمة لتكفير البنية التحتية، كتحقيؽ االستثمار 

   .األمثؿ لمصادر كخدمات المركز لتحقيؽ االستدامة المالية
لقيػاـ بالميػاـ كالقػادرة عمػى ا نقص الككادر البشرية المدربة مف أعضاء ىيئة التدريس -

المتنكعة لمراكز التدريس كالتعمـ، كيمكف التغمب عمى ذلؾ مف خػبلؿ كحػدة مشػركعات 
تطكير التعميـ العالي كغيرىا مف الجيات المػكفرة لممػكارد الماليػة البلزمػة لػذلؾ، كتبنػي 
المركز الكطني لتنمية قدرات أعضاء ىيئػة التػدريس كالقيػادات تنميػة ىػذه الكػكادر، أك 

اكات دكلية مفعمة لتػكفير المػنح، ككضػع معػايير صػارمة فػي اختيػار أعضػاء كجكد شر 
 .المركز

تعدد كتنكع مياـ عضك ىيئة التدريس في التدريس كالبحػث العممػي كخدمػة المجتمػع،  -
األمر الذم قد يعكؽ التحاقو أك استفادتو مف ىذه الخدمات كالبرامج، كخاصة فػي ظػؿ 
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كػػامبلن مػػف عضػػك ىيئػػة التػػدريس، كىػػذا يمكػػف  بػػرامج قػػد تسػػتغرؽ كقتػػان أطػػكؿ كتفرغػػان 
التغمػػب عميػػو مػػف خػػبلؿ تػػكفير الحػػكافز البلزمػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس لتشػػجيعو عمػػى 
ذلػػؾ، كمراعػػاة أكقػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي تحديػػد مكاعيػػد البػػرامج كالخػػدمات، 

عطاء تفرغ ليـ في البرامج التي تستغرؽ أكقاتان طكيمة.  كا 
يد مف أعضاء ىيئة التدريس أف اليدؼ األساسػي مػف التػدريبات كجكد ثقافة لدل العد -

ىك فقط كآلية لمترقية كليس لمنمك الذاتي، كىذا يتطمب نشر ثقافة أىمية النمك الػذاتي 
 كالميني، كغرس المسئكلية االجتماعية لدييـ.

قد ال يستفيد معظـ أعضاء ىيئة التدريس مف برامج كخدمات المركػز لكجػكد عشػكائية  -
لتحػػاؽ بػػالبرامج كالخػػدمات دكف كجػػكد قكاعػػد منظمػػة لػػذلؾ، كىػػذا يتطمػػب كضػػع فػي اال 

جراءات كآليات منظمػة لبللتحػاؽ بالػدكرات كفقػان لنػكاحي القصػكر فػي  قكاعد كمعايير كا 
أعضاء ىيئة التدريس، ككجكد نظاـ تقكيـ ذاتي بالجامعػة لتحديػد ىػذه الجكانػب داخػؿ 

 ممي بالجامعة لمتنمية المينية.األقساـ كالكميات، ككجكد خطة لكؿ قسـ ع
االنفصػاؿ بػػيف تمكيػػؿ البحػػكث كالتػػدريس كالػػتعمـ بالجامعػػات: كىػػذا يتطمػػب تػػكفير جػػزء  -

  مف ميزانية تمكيؿ البحكث لدعـ البحكث المرتبطة بالتدريس كالتعمـ.
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 -ISOالتدريسي لعضك ىيئة التدريس بجامعة الطائؼ في ضكء المكاصفات الدكلية 
مف كجية نظر القادة التربكييف. دراسات عربية في التربية كعمـ النفس،  9002

36(3 ،)345- 514. 
نية ألعضاء ىيئة التدريس (. التنمية المي5133) أمؿ عبد المطمب عبد المطمب -6

 -314 (،53)3الجامعي في ضكء الخبرة االسترالية، مجمة كمية التربية بالمنصكرة، 
314. 

آراء أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة بجامعة الككيت  (.5112أنطكف حبيب رحمة ) -7
  (.5)51 في ديمقراطية التدريس الجامعي. مجمة دمشؽ لمعمكـ التربكية،

(. رؤل أعضاء ىيئة 5131) كمحمد عبد اهلل عبد المجيد أيمف مصطفى مصطفى، -31
التدريس بكميات جامعة اإلسكندرية جكؿ معايير جكدة التدريس الجامعي. مجمة كمية 

 .337 -51(، 2)51التربية باإلسكندرية، 
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كاقع التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس  (.5116) اليادمبدرية راشد  -33
مطنة عماف: دراسة ميدانية. مجمة االقتصادم، كمية بمؤسسات التعميـ العالي في س

 .73 -45(، 3)3االقتصاد بجامعة عدف، 
دكر جامعة قطر في التنمية المينية ألعضاء ىيئة (. 5115) بدرية سعيد المبل -35

 .221 -177(، 31. مجمة العمكـ التربكية، )التدريس بيا
ية لبرنامج األمـ المتحدة المذكرة التطبيق(. 5116برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ) -31

، تـ www.capacity.undp.org. متاح عمى المكقع اإلنمائي: تنمية القدرات
 .5133/ 3/3الرجكع إليو بتاريخ 

(. تقييـ طالب الجامعة كالجكدة. كرقة عمؿ مقدمة 5112) جابر عبد الحميد جابر -32
عي بالتعاكف إلى المؤتمر القكمي السنكم الحادم عشر لمركز تطكير التعميـ الجام

آفاؽ اإلصبلح كالتطكير"،  –مع مركز الدراسات المعرفية "التعميـ الجامعي العربي 
 ديسمبر. 37 -36مف  كمية التربية، جامعة عيف شمس،

(. مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات. 5133جامعة اإلسكندرية ) -33
الرجكع إليو بتاريخ  ، تـ/http://www.fldc.alexu.edu.egمتاح عمى المكقع 

52 /35 /5133. 
. 5133 -5131(. الخطة االستراتيجية لجامعة القاىرة 5131جامعة القاىرة ) -34

، تـ الرجكع http://www.cu.edu.eg/ar/strategicplanمتاح عمى المكقع 
 .5133/ 33/3إليو بتاريخ 

ات. متاح (. مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقياد5133جامعة القاىرة ) -35
، تـ الرجكع إليو http://fldc.cu.edu.eg/ar/ABOUT_USعمى المكقع 

 .5133/ 35/ 52بتاريخ 
(. مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات. متاح 5133جامعة بنيا )  -36

/ 35/ 52، تـ الرجكع إليو بتاريخ /http://www.fldc.bu.edu.egعمى المكقع 
5133. 

. جامعة 5133 -5133(. الخطة االستراتيجية 5133)جامعة جنكب الكادم  -37
 جنكب الكادم: مركز ضماف الجكدة كالتأىيؿ لبلعتماد.

(. مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات. 5133جامعة جنكب الكادم ) -51
متاح عمى المكقع 
http://www.svu.edu.eg/arabic/special_units/service/develope

men t_activities.html 5133/ 35/ 52، تـ الرجكع إليو بتاريخ. 
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(. مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات. متاح 5133جامعة حمكاف ) -53
عمى المكقع 
http://www.helwan.edu.eg:1131/fldc/ErrorPage.aspx?aspxer

rorpath=/fldc/RegistrationForm.aspx 52، تـ الرجكع إليو بتاريخ /
35 /5133. 

(. مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات. متاح 5133جامعة طنطا ) -55
، تـ http://www.tanta.edu.eg/UNITES/fldp/index.htmعمى المكقع 

 .5133/ 35/ 52الرجكع إليو بتاريخ 
(. القاىرة: عالـ 5منظكمية )ط رؤية التدريس (. تصميـ5113حسف حسيف زيتكف ) -51

 الكتب.
. دكر مشركع التدريب عمى نظـ كتكنكلكجيا المعمكمات (5117) كافحناف أحمد رض -52

بجامعة بنيا في التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس في ضكء متطمبات التعمـ 
 . 72 -7(، 37)34. مستقبؿ التربية العربية، اإللكتركني

 برامج التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة (.5131رحاب السيد عبلـ ) -53
 .555 -375(، 325قناة السكيس: دراسة ميدانية. مجمة القراءة كالمعرفة، )

(. التنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة التدريس 5131 ) رضا إبراىيـ المميجي -54
بالجامعات المصرية في ضكء احتياجاتيـ التدريبية. المؤتمر الدكلي الخامس 

تجارب كمعايير كرؤل"، المركز  -"مستقبؿ إصبلح التعميـ العربي لمجتمع المعرفة
 -3175(، 5العربي لمتعميـ كالتنمية )أسد( كالجامعة العربية المفتكحة بالقاىرة، ج)

3511. 
. أثر برامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في (5117زينب عبد الرازؽ غريب ) -55

رفع مستكل األداء الميني كالشخصي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة عيف شمس 
 .346 -312(، 73كجية نظرىـ. مجمة القراءة كالمعرفة، ) مف

(. تطكير تدكيؿ التعميـ الجامعي السعكدم في ضكء خبرات 5133سعد عيد العنزم ) -56
 . 342 -337(، 5)341بعض الدكؿ. التربية )جامعة األزىر(، 

 التنمية المينية المستدامة: برنامج ميارات التدريس الفعاؿ. د.ت(.) نافعسعيد عبده  -57
    جامعة جنكب الكادم: مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات،

361- 372. 
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(. التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس 5114) سبلمة عبد العظيـ حسيف -11
كالقيادات األكاديمية بالجامعة، دراسة تنكعية لمشركع تنمية القدرات بجامعة بنيا. 

عشر )العربي الخامس( مركز تطكير التعميـ الجامعي المؤتمر القكمي السنكم الثالث 
الكاقع كالرؤل"، كمية التربية،  –"الجامعات العربية في القرف الحادم كالعشريف 

 . 331 -55(، 5نكفمبر، ج ) 55-54جامعة عيف شمس، 
(. تصكر مقترح لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة 5131) سبلمة عبد العظيـ حسيف -13

ألكاديمية بالجامعة: دراسة تقكيمية لمشركع تنمية القدرات التدريس كالقيادات ا
 .512 -331(، 62)55بجامعة بنيا. التربية المعاصرة، 

سميماف بف حمد الخربكش )د.ت(. التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس. المدينة  -15
 المنكرة: جامعة طيبة

دريس بجامعة (. تقكيـ مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة الت5131) سميحة مخمكؼ -11
. مجمة رابطة التربية الحديثة،   .331 -53(، 5)1الفيـك

مدل حاجة عضك ىيئة التدريس إلى تطكير أدائو  (.5133سيير خسف دفع اهلل، ) -12
 .66-33(، 37التدريسي. مجمة القراءة كالمعرفة، )

(. االرتقاء بالييئة التعميمية في مؤسسات التعميـ العالي 5117شاكر محمد فتحي ) -13
الكطف العربي )صيغ التنمية المينية نمكذجا(. كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الثاني في 

عشر لمكزراء المسئكليف عف التعميـ العالي كالبحث العممي في الكطف العربي 
"المكاءمة بيف مخرجات التعميـ العالي كحاجات المجتمع في الكطف العربي"، المنظمة 

، بي  ديسمبر. 31 -4ركت، العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
(. تقييـ الجامعات المصرية 5115صندكؽ مشركع تطكير التعميـ العالي ) -14

، تقييـ أداء 3لممشركعات الممكلة مف صندكؽ مشركع تطكير التعميـ العالي، ج
الصندكؽ كممخص دراسات الجامعات. القاىرة: إصدارات صندكؽ مشركع تطكير 

 التعميـ العالي.
(. دكر برامج التنمية المينية في تنمية قدرات 5117) إسماعيؿطمعت حسيني  -15

أعضاء ىيئة التدريس في ضكء متطمبات المتغيرات الحضارية المعاصرة: رؤية 
تقكيمية. المؤتمر العممي الرابع لقسـ أصكؿ التربية "أنظمة التعميـ في الدكؿ 

 .215 -553، 3التجاكزات كاألمؿ"، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ،  -العربية
(. دكر جامعة قطر في التنمية 5115عائشة أحمد فخرك كفاطمة محمد المطاكعة ) -16

 .221 -177(، 31المينية ألعضاء ىيئة التدريس بيا. مجمة العمكـ التربكية، )
(. التربية المقارنة: منيج كتطبيؽ. القاىرة: دار 3775كآخركف) عبد الغني عبكد -17

 الفكر العربي. 
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قييـ أداء أعضاء ىيئة (. ت5133) طمة عاشكر تكفيؽعبد المنعـ أحمد خسيف كفا -21
 .17 -5، 57 . المجمة التربكية،التدريس بكمية التربية مف كجية نظر طبلبيا

تقكيـ منظكمة أداء عضك ىيئة التدريس الجامعي:  (.5132عمي السيد الشخيبي ) -23
ميـ دراسة نظرية تحميمية. المؤتمر القكمي السنكم الثامف عشر لمركز تطكير التع

الجامعي "تطكير منظكمة الداء في الجامعات العربية في ضكء المتغيرات العالمية 
              (،54أغسطس، ) 33-31المعاصرة"، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 

221- 227. 
حقيبة تعميمية عمى  فاعمية(. 5117) ىياـ عمي النجار ، كعمياء عبد المنعـ إبراىيـ -25

. األطفاؿ جامعة الفيـك أداء الطالبة المعممة في التدريب الميداني بكمية رياض
االعتماد "لكمية التربية النكعية  (الدكلي األكؿ)المؤتمر العممي العربي الرابع 

الكاقع  -األكاديمي لمؤسسات كبرامج التعميـ العالي النكعي في مصر كالعالـ العربي 
 .5412 -5416 ،أبريؿ 7 -6، كمية التربية النكعية بالمنصكرة، "كالمأمكؿ

عمادة ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي بجامعة األميرة نكر عبد الرحمف  -21
(. عمادة ضماف الجكدة 1ىػ(. استراتيجيات التعمـ كالتعميـ كالتقكيـ )كتيب 3212)

 كاالعتماد األكاديمي: مشركع تأسيس الجكدة كالتأىيؿ لبلعتماد المؤسسي كالبرامجي. 
 محمد عمى الطكره، كطالب أحمد المسيعديف عمرك مكسى خميؼ، كىاركف -22

أعضاء ىيئة التدريس باستراتيجيات كأساليب التدريس  إلماـمدل  (.5131)
كتكظيفيـ ليا كالسبؿ المقترحة لتطكير أدائيـ. مجمة كمية التربية بجامعة عيف 

 .224 -251(، 15)5شمس، 
ء ىيئة التدريس (. العبلقة بيف األداء السياقي ألعضا5133) فاتف محمد عزارم -23

بالجامعات المصرية كالتنمية المينية ليـ. مجمة كمية التربية بجامعة أسيكط، 
13(2 ،)364- 411. 

 مكاجية في المنظكمي (. المدخؿ5113فاركؽ فيمي، كمنى عبد الصبكر ) -24
 كالمستقبمية. القاىرة: دار المعارؼ المعاصرة التربكية التحديات

ارة الجامعية بيف التفاعؿ مع التحديات (. اإلد5117) عشيبةفتحي دركيش  -25
المعاصرة كمشكبلت الكاقع. دراسات في تطكير التعميـ الجامعي عمى ضكء التحديات 

 . 535 -315المعاصرة، القاىرة: األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي، 
(. تكنكلكجيا التعميـ في عصر المعمكمات 5115) زيتكفكماؿ عبد الحميد  -26

 اىرة: عالـ الكتبكاالتصاالت. الق
(. تقييـ أثر برامج التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس 5131) لمياء محمد أحمد -27

عمى مستكل اإلنجاز الطبلبي بكمية التربية عيف شمس. آفاؽ جديدة في تعميـ 
 .555 -316(، 7الكبار، )

https://search.mandumah.com/Record/44092
https://search.mandumah.com/Record/44092
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%84%29+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%84%29+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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اعمية برنامج مقترح قائـ عمى فمسفة التدريس (. ف5131) ماجدة راغب ببلبؿ -31
صغر في تنمية األداء الميني ك االتجاه نحك المينة لدل معممي المكاد الفمسفية الم

 .42 -35(، 14)1. دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، بالمرحمة الثانكية
(. مفاىيـ مفتاحية في المناىج كطرؽ التدريس. 5117ماىر إسماعيؿ صبرم ) -33

 . 52 -31(، 5دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، )
(. آثر مشاريع إصبلح التعميـ العالي: حالة مصر. 5117محسف الميدم سعيد ) -35

 :العالي لمتعميـ عربي فضاء نحك العالي " التعميـ حكؿ العربي اإلقميمي المؤتمر
           يكنيك، 5 -مايك 13المجتمعية"، القاىرة،  كالمسؤكليات العالمية التحديات

355- 323 . 
التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي:  (.5112حداد )محمد بشير  -31

 دراسة مقارنة. القاىرة: عالـ الكتب.
. التطكير الميني ألعضاء الييئة التدريسية (5112) شاىيفمحمد عبد الفتاح  -32

كمدخؿ لتحقيؽ جكدة النكعية في التعميـ الجامعي. كرقة عمؿ مقدمة لمؤتمر الجكدة 
 يكليك. 3-1لفمسطيني، جامعة القدس المفتكحة، النكعية في التعميـ الجامعي ا

(. التعميـ كالتدريس كالتعمـ كتكنكلكجيا التعمـ 5133محمد عطية خميس ) -33
 .3 -3(، 3)53. تكنكلكجيا التعميـ، اإللكتركني

(. دكر مشركعات تطكير التعميـ العالي في التنمية 5131) محمد ناجح أبك شكشة -34
كنييـ بجامعة سكىاج. التربية المعاصرة، المينية ألعضاء ىيئة التدريس كمعا

55(62 ،)43- 335. 
(. مقاكمة التغيير تجاه ثقافة الجكدة كاالعتماد لدل 5133) محمكد السيد عباس -35

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية: دراسة نظرية تحميمية. التربية، 
32(11 ،)25- 313. 

(. تطكير نظاـ تقكيـ أداء 5114)، كعبد المنعـ عبد المنعـ نافع محمكد عطا مسيؿ -36
عضك ىيئة التدريس بالجامعات المصرية في ضكء خبرات بعض الجامعات األخرل. 

 .346 -33(، 36)7التربية، 
(. تجربة الجامعات المصرية في إعداد كتككيف المعمـ 5113) الناقةمحمكد كامؿ  -37

ركز تطكير التعميـ الجامعي. المؤتمر القكمي السنكم الثاني عشر )العربي الرابع( لم
الجامعي "تطكير أداء الجامعات العربية في ضكء معايير الجكدة الشاممة كنظاـ 

 .55-27(، 3ديسمبر، كمية التربية، جامعة عيف شمس، ج) 37 -36االعتماد"، 
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(. معايير جكدة األصالة كالمعاصرة لمعناصر التربكية. 5114) محمكد كامؿ الناقة -41
ىج التعميـ العاـ كعنكانيا "نحك رؤية مستقبمية لمسار كرقة مقدمة إلى ندكة منا

التعميـ العاـ في العالـ اإلسبلمي كمجتمعات األقميات المسممة. رابطة العالـ 
 اإلسبلمي، كزارة التعميـ العاـ كبعض الجامعات السكدانية، أبريؿ.

اء الفيديك التفاعمي كأسمكب لتصحيح األخط(. 5111) الجيبلنيمصطفى عبد القادر  -43
مجمة العمـك البدنية . في أداء ميارتي ركؿ الكرة بباطف القدـ ك الجرم بالكرة

 .526 -553(، 1)5(، جامعة المنكفية -كمية التربية الرياضية كالرياضة )
(. درجة تكافر آليات التنمية المينية المستدامة 5135) السريحيمنصكر عتيؽ  -45

لمديرم المدارس الحككمية بمحافظة جدة كالصعكبات التي تكاجييا مف كجية نظر 
 رس. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل.مديرم المدا

راسة تحميمية لؤلىداؼ (. د5117) منصكر فراج العسيمي، كخالد إبراىيـ العجمكني -41
كاألساليب التدريبية المستخدمة في برامج تدريب المعمميف عف بعد بكزارة التربية 

 .235 -151(، 11)2شمس،  . مجمة كمية التربية بجامعة عيفكالتعميـ السعكدية
(. مراجعات لسياسات 5131منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية، كالبنؾ الدكلي ) -42

التعميـ الكطنية: التعميـ العالي في مصر. إصدارات منظمة التعاكف كالتنمية في 
الميداف االقتصادية كالبنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير/البنؾ الدكلي، متاح عمى المكقع 

https://www.oecd.org/edu/skills-beyond-
school/44913775.pdf 5133/ 5/3، تـ الرجكع إليو بتاريخ. 

(. تطكير أداء ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية 5131 ) منى سميماف الذيباني -43
 . 345 -43(، 22)34في ضكء كظائفيا الثبلث. التربية، 

يجية كرش العمؿ في تعميـ ثر استخداـ استرات(. أ5131) منيرة محيؿ المصبحييف -44
ك تنمية  األكاديميكالتشخيص في التربية الخاصة عمى التحصيؿ  التقييـمقرر 

مجمة التربية الخاصة . االتجاه لدل طالبات قسـ التربية الخاصة في جامعة الجكؼ
 .555 -371(، 3)3، مؤسسة التربية الخاصة كالتأىيؿ -كالتأىيؿ 

كرقة عمؿ  .(: آليات التطكير التكنكلكجي لؤلبحاث العممية5115قكيج ) نبيؿ تكفيؽ -45
ات كالمؤسسات البحثية كدكرىا في أنشطة مقدمة إلى المؤتمر العربي التالي، الجامع

البحث كالتطكير، كزارة البحث العممي، أكاديمية البحث العممي كالتكنكلكجيا، القاىرة: 
 .573 -553فبراير،  31 -33

(. تقييـ جكدة الخدمة التدريبية 5117) ىشاـ فتحي جاد الرب، كأحمد يحيى عبيد -46
اكنييـ: نمكذج مقترح لقياس جكدة ببرامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كمع

الخدمة التدريبية باستخداـ النماذج البنائية الخطية. مجمة كمية التربية بالمنصكرة، 
(47 ،)345- 514. 
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. متاح عمى 5111(. رؤية مصر 5133كزارة التخطيط كالمتابعة كاإلصبلح اإلدارم ) -47
رجكع ، تـ الhttp://www.ad.gov.eg/Admin/EditorDocs/1.pdfالمكقع

 .5133/ 3/3إليو بتاريخ 
(. االستراتيجية القكمية لمعمـك كاالبتكار 5133كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ) -51

   . القاىرة: كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي.1111 -5133كالتكنكلكجيا 
كزارة التعميـ العالي، كحدة إدارة المشركعات )د.ت(. مشركع تنمية قدرات أعضاء  -53

: كثيقة المشركع. القاىرة: كزارة التعميـ العالي، FLDP يئة التدريس كالقياداتى
كحدة إدارة المشركعات: المجنة القكمية إلدارة مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة 

 التدريس كالقيادات.
(. تقكيـ مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 5115) كفاء حسف مرسي -55

ض الدكؿ المتقدمة. المؤتمر القكمي السنكم الرابع كالقيادات في ضكء خبرات بع
عشر لمركز تطكير التعميـ الجامعي "أفاؽ جديدة في التعميـ الجامعي العربي"، كمية 

 .314 -254نكفمبر،  54 -53التربية، جامعة عيف شمس، 
(. تقكيـ مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 5115كفاء حسيف مرسي ) -51

خبرات بعض الدكؿ المتقدمة. المؤتمر القكمي السنكم الرابع كالقيادات في ضكء 
عشر لمركز تطكير التعميـ الجامعي "آفاؽ جديدة في التعميـ الجامعي العربي"، كمية 

 .314 -254نكفمبر،  54 -53التربية جامعة عيف شمس، 
(. تقكيـ فعالية برامج مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة 5133) ياسر عباس أحمد -52

 -137(، 3يس كالقيادات. المجمة العممية لمبحكث كالدراسات التجارية، )التدر 
143. 
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