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رؤية المعهد
يسعى املعهد العايل للهندسة و التكنولوجيا بدمياط اجلديدة يف خالل اخلمس سنوات القادمة ،أن يكون متميزا بني املعاهد اهلندسية
املناظرة على النطاق احمللي و العريب ،وأن حيصل على اإلعتماد من اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد.

رسالة المعهد
املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة مؤسسة تعليمية خدمية يف إطار منظومة التعليم اهلندسي اخلاص جبمهورية
مصر العربية ،إلعداد أجيال من املهندسني القادرين على اإلبداع اهلندسي والتكنولوجي ،وقادرة على مواكبة التطورات املتسارعة يف
التكنولوجيا ،من خالل هتيئة بيئة مالئمة للتدريس والتعلم ،وتوظيف املوارد البشرية واملادية باملعهد لتقدمي خدماته للمجتمع احمللي.

األهداف اإلستراتيجية للمعهد
 -1إعتبار أن الطالب هو احملور األساسى للعملية التعليمية.
 -2اإلهتمام بالتعلم الذاتى.
 -3اإلهتمام باخلدمات واألنشطة الطالبية ،واإلجتماعية ،والثقافية ،والرياضية ،والفنية ،ورعاية املواهب وتنمية قدرات الطالب
وإكساهبم املهارات املختلفة اليت تؤهلهم لسوق العمل والقدرة على املنافسة.
 -4الرعاية العلمية واإلجتماعية ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة وتنمية قدراهتم الوظيفية من خالل التدريب والتعليم
املستمر ،ودعم ما يقومون به من أحباث ودراسات وأي أنشطة علمية.
 -5رفع الكفاءة الفنية واإلدارية للعاملني من غري أعضاء اهليئة األكادميية باملعهد من خالل التدريب املستمر ورعايتهم إجتماعيا.
 -6توظيف كافة املوارد البشرية واملادية خلدمة اجملتمع ولدعم املوارد املالية للمعهد.
 -7إعتبار أن املعايري اليت حددهتا اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد لكل من حمورى القدرة املؤسسية والفاعلية
التعليمية هي املرجعية األساسية اليت ترتكز عليها مجيع األنشطة واملمارسات داخل املعهد ،وأن إستيفائها من أهم األهداف
والغايات الرئيسية ،وكما هو وارد بأدلة وإصدارات اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد واليت ستوفرها إدارة املعهد
على املوقع اإللكورو،ي ،مع تيسري كافة السبل للتعرف عليها من خالل ورش العمل اإلجرائية.
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إستراتيجية التدريس والتعلم
يتبىن املعهد العاىل للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة إسوراتيجية فعالة لضمان أن مجيع الربامج التعليمية فيها حتقق
املستويات العليا للتدريس والتعلم ،وتضمن توفري وإمداد البيئة اإلقتصادية متمثلة يف سوق العمل بإحتياجاهتا من خالل تقدمي خريج له
القدرة علي املنافسة يف سوق العمل ،ومن خالل تبين املعهد هلذه اإلسوراتيجة يؤكد دعمه ألبنائه يف احلياة العملية واحلفاظ على
مكانته.
وترتكز اإلستراتيجية على النقاط التالية:
 تقومي مستويات التعلم والتحقق من كفاءهتا ومالئمتها للبيئة اإلقتصادية ومقارنتها مبعايري قياسية مرجعية وذات مستوى رفيع. التأكد من أن أعضاء هيئة التدريس على دراية مناسبة بتطبيق السياسات املعتمدة للوصول للنتائج املطلوبة. التأكد من إجراء تقومي جودة التدريس على مستوى الطلبة واخلرجيني ،وأصحاب األعمال مع أمهية إستخدام النتائج واإلحصاءاتاملستخلصة من هذه املصادر خلطط التحسني.
وقد شارك كافة األطراف المعنية في وضع هذه اإلستراتيجية وما يلزمها من سياسات من خالل اآلتي:
جلسات النقاش واحلوار بني األطراف املعنية بالعملية التعليمية باملعهد.إستبيانات جلمع آراء ومتطلبات مكونات البيئة اإلقتصادية احمليطة باملعهد.-ورش العمل اليت مت من خالهلا صياغة إسوراتيجيات التعليم ووضع سياساهتا.

وتنفذ اإلستراتيجية من خالل السياسات العامة التالية:
-١تقومي جودة التدريس والتعلم باملعهد.
-2حتديث طرق التدريس والربامج العلمية.
-3الدعم واإلرشاد األكادميي للطالب.
-4اإلهتمام وتقومي برامج التدريب امليدا،ي.
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ويتم ذلك بإتباع السياسات الفرعية التالية:
-١تقويم جودة التدريس والتعلم بالمعهد:
 إستخراج مؤشرات األداء وتقارير املقررات والربامج وإجراء املراجعة الدورية اليت هتدف إىل حتديث املقررات. تتحقق إدارة املعهد ومسئويل اجلودة من أن التقارير السنوية قد مت إعدادها ومراجعتها من قبل اللجان املختلفة والتأكيد على تنفيذالتوصيات الواردة من تقارير املراجعة.
التأكد من أن التقارير الشاملة للجودة تشمل نقاط القوة والضعف واإلهتمام من قبل اإلدارة العليا يف تطبيق السياسات اخلاصةبالتحسني عند التعامل مع نقاط الضعف يف القضايا العامة اليت تؤثر يف األداء.
-7تحديث طرق التدريس والبرامج العلمية
يف إطار حتديث طرق التدريس والربامج العلمية تبىن املعهد عددا من أساليب التعلم ومنها:
0 -7التعليم المباشر
ويعمل على إمداد الطالب باملفاهيم واألساسيات واملعارف العلمية اهلندسية حيث يكون احملاضر هو املصدر الرئيسي للمعرفة واخلربة
التعليمية ،ويقوم احملاضر بإستخدام طرق التدريس املختلفة حبيث يتوافر للطالب أفضل فرص للتعلم ويتجاوب مع خمتلف طرق عرض
املعلومة ليكون قادرا على إستخدام تلك الطرق وتطويع تلك املعلومات يف حياته العملية.
ويتفق هذا األسلوب من أساليب التعليم مع توفري األسس العلمية واملبادئ التطبيقية للطالب لتحفيزه وإستحضار خميلته وجمهوده
لإلستزادة من هذه األسس واملبادئ والتعمق يف معرفة جماالت تطبيقها وتطويعها وإستخدامها يف جماالت أخرى من خالل البحث
والتجريب .وميثل هذا األسلوب أحد األساليب األساسية واألولية لتحضري الطالب للتفاعل مع باقي األساليب املتبعة داخل املعهد
ويوفر املعهد متطلبات تقدمي هذه األسس واملبادئ للطالب من خالل قاعات الدراسة للمجموعات الكبرية واجملهزة لتوفري البيئة
املالئمة للطالب لتحقيق أقصى إستفادة من تلك األساليب جمتمعة.
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 0-7-7التعلم التفاعلي أو التعلم النشط:
تعتمد إسوراتيجية التعلم التفاعلي على أسلوب التفاعل بني الطالب واحملاضر واملادة العلمية ،والىت يكون فيها جزء كبري من آلية
التعلم على الطالب ويكون دور احملاضر توجيهيا لتنفيذ املهارات املرتبطة مبوضوع احملاضرة ،ويرتبط هذا األسلوب بتنفيذ الطالب ملهام
خمتلفة أثناء الفصل الدراسي مما ميثل درجات أعمال الفصل ،وبالتايل يكون معربا أكثر وبدقة أعلى عن مستوى الطالب طوال
الفصل الدراسي ،ويتم تطبيق أسلوب التعلم التفاعلي من خالل تقنيات عدة منها:
 0-7-7التعلم التعاوني:
يعترب التعلم التعاو،ي أحد البدائل للتعامل الصفي اجلماعي ،وهناك الكثري من الدراسات اليت تشري إىل أن الطلبة على إختالف
قدراهتم يصبحون أكثر إهتماما مبهامهم التعليمية إذا كانت اجملموعات متجانسة ومتفاعلة مع بعضها البعض ،كما أن إجتاهاهتم حنو
املعهد والنظام املتبع به يصبح أكثر إجيابية ،ويعتمد التعلم التعاو،ي على إطالق حمتوى حر من حمتويات املقررات اهلندسية عن طريق
تنظيم التفاعل اجلماعي داخل الصف أو خارجه حبيث تتحقق العملية التعليمية على أكمل وجه ،ويتخذ التعلم التعاو،ي شكل
اجللسة الدائرية للطلبة وأسلوب احلوار والنقاش لتحقيق النتاجات التعليمية  /التدريسية حبيث يتعلمون معا دون إتكالية مطلقة على
املعلم أو على بعض األفراد منهم ،وميكن القول بأن املرتكزات األساسية للتعلم التعاو،ي هي:


التفاعل اإلجيايب املتبادل بني أعضاء كل جمموعة والذي يتمثل يف النقاش بني أعضاء كل جمموعة.



احملاسبية الذاتية :وهي تعين أن كل فرد مسئول عن تعلمه للمحتوى.



املهارات اإلجتماعية :واليت تعد من األمور املهمة يف فرق عمل اجملموعات الناجحة.
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 7-7العصف الذهني:
يقوم احملاضر بطرح أحد املوضوعات املعنية ويقوم الطالب بعرض أفكارهم وآرائهم املتعلقة مبوضوع النقاش حيث يتم جتميع هذه
األفكار واآلراء ومناقشتها مع الطالب واإلتفاق على حماور ومكونات حتليل هذا املوضوع ،ويعتمد هذا األسلوب على إطالق حرية
التفكري واإلبتعاد عن التقييم من أجل الوصول بالتحليل إىل جذور املوضوع وبالتايل يتولد لدى الطالب حس مهارة التحليل
وإستشراف احللول اجلذرية ،هذا وقد وفر املعهد كافة متطلبات تطبيق وإستخدام هذه األساليب؛ من القاعات اجملهزة مبعدات
العرض ،وقاعات جمهزة لورش العمل ،وجمموعات العمل ولوحات التفكري ،والتحليل والتخطيط ،كما تقوم بتوفري كافة األدوات
املطلوبة لتنفيذ هذه اجللسات وإستخدام هذه األساليب من بطاقات وأقالم وغريها من اإلحتياجات اللوجستية الالزمة.
 3-7-7التعلم اإللكتروني وإستخدام تكنولوجيا المعلومات:
ويعترب حتميل املقررات يف صورهتا اإللكورونية ورفع احملاضرات املختلفة إىل املواقع اإللكورونية التابعة للمعهد من أبسط صور هذا األسلوب
من أساليب التدريس والتعلم .ويلزم تطبيق ذلك تنمية مهارات الطالب يف إستخدام التقنيات احلديثة األمر الذي حيقق عدة أهداف
من خالل أسلوب واحد من أساليب التعليم .كما يعتمد على إستخدام تطبيقات احلاسبات اإللكورونية وشبكات االتصال
والوسائط املتعددة يف نقل املهارات واملعارف وتضم تطبيقات يتم عرضها يف غرف التدريس اإلفوراضية حيث يتم تقدمي حمتوى دروس
عرب اإلنورنت واألشرطة السمعية والفيديو ويتمكن الطالب من الوصول إىل مصادر التعليم يف أي وقت ومن أي مكان ،ويعمل
املعهد على توفري إحتياجات احملاضرين من التجهيزات اإللكورونية والوسائط املختلفة ،ملساعدهتم على إجناز مهمة توفري املواد العلمية
واملقررات الدراسية على شبكة اإلنورنت ،وذلك بتوفري معدات املسح الضوئي وتوفري اإلستضافة للمقررات واحملتويات اإللكورونية اليت
سيقوم الطالب بإستعراضها وإستخدامها يف حتصيل املهارات واملعارف املطلوبة.
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 4-7-7التعلم التجريبي:
يعتمد املعهد إسوراتيجية التعلم التجرييب يف أغلب املقررات يف الربامج التعليمية املختلفة من خالل قيام الطالب بعمل جتارب معملية
لتطبيق املعارف املكتسبة يف بعض املقررات الدراسية مثل (الفيزياء – الكيمياء – اخلرسانة-الورش اإلنتاجية – وغريها) طبقا
للمقررات ومتطلباهتا كما جاء يف الالئحة مبا يؤدي إىل ترسيخ املفاهيم لدى الطالب ،باإلضافة إىل عمل زيارات ميدانية إىل املصانع
والشركات املختلفة ،وأيضا التدريب امليدا،ي الذي يتم خالل الفورة الصيفية يف السنتني األخريتني من مرحلة البكالوريوس .وحيرص
املعهد على توفري كافة التسهيالت واإلحتياجات العلمية واملعملية الالزمة لتنفيذ التعلم التجرييب ،وتوفري تلك املهارات للطالب .كما
يساعد املعهد يف توفري الفرص التدريبية واإلجراءات اإلدارية الالزمة لتلبية طلبات املنشآت اإلقتصادية من الطالب املتدربني خالل
الفورات احملددة للتدريب ،وكذلك طلبات الطالب يف اإللتحاق بالتدريب يف وحدات إقتصادية حمددة تتفق وجمال الدراسة واملهارات
الالزمة للطالب ،ويكون اهلدف من هذا النوع من أساليب التعلم املختلفة هو مساعدة الطالب على الربط بني احلقائق العلمية
النظرية والتطبيقات العملية مبا يعزز مهارة مجع البيانات ودراسة وإختبار العينات والنماذج وكتابة التقارير ويؤكد على دوره يف خدمة
اجملتمع.
 5-7-7التعلم الذاتي :
ويعتمد على قيام الطالب بتحصيل املعارف واملهارات معتمدا على قدراته الذاتية يف التحصيل من مصادر التعليم املختلفة ،مما حيقق
تنمية شخصيته والقدرة على مواصلة التعليم بنفسه ،األمر الذي يؤهله ملتابعة التقدم والتطور الذي حيدث يف جمال ختصصه ،ويتضح
هذا األسلوب بني جماالت تطبيقه يف مشروعات التخرج للطلبة يف كافة األقسام العلمية وكذلك البحوث واملشاريع الفصلية أثناء
الفصول الدراسية املختلفة.
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 3-7إستراتيجية الفصول المقلوبة
يعترب التعلم املعكوس تقنية جديدة للتدريس والتعلم ،وهو مثل أي تقنية جديدة جيدة يف أي جمال ،يعمل على مزج الطرق مع
بعضها ،مع اإل حتفاظ بكل ما هو صحيح وسليم ،و يسمى أيضا :التعلم املعكوس ،العكسي ،الفصل الدراسي املعكوس ،الصف
مجيعا تركز على إستخدام التكنولوجيا مبا يف ذلك األدوات واحملتوى.
املعكوس أو ”املقلوب“ ،لكنها ً
ويعد التعلم املقلوب أحد حلول التقنية احلديثة ملعاجلة الضعف التقليدي وتنمية مهارات التفكري عند الطالب ،ويف التعلم املقلوب
يتم توظيف التقنية لإلستفادة من التعلم يف العملية التعليمية ،حبيث ميكن للمحاضر قضاء مزيد من الوقت يف التفاعل والتحاور
واملناقشة مع الطالب بدال من إلقاء احملاضرات ،حيث يقوم الطالب مبشاهدة فيديو قصري للمحاضرات يف املنزل ،ليتم إستغالل
الوقت األكرب ملناقشة احملتوى يف الفصل حتت إشراف احملاضر.
ويعد التعلم املقلوب ”املعكوس“ أحد أنواع التعلم املدمج الذي يستخدم التقنية لنقل احملاضرات خارج الفصل الدراسي ،وبذلك
يعترب جزءًا من حركة واسعة يتقاطع فيها مع عدة إسوراتيجيات للتدريس والتعلم حيث أن أساليبه املختلفة تسعى إىل املرونة وتفعيل
ممتعا ومشوقًا .والتعلم املعكوس أيضا منوذج تربوي تنعكس فيها احملاضرة والواجبات املنزلية بكافة
دور الطالب وجعل التعلم ً
أشكاهلا ،ويعترب شكال من أشكال التعلم املدمج الذي يشمل إستخدام التقنية لإلستفادة من التعلم الذايت وإستغالل الوقت يف
الفصول الدراسية ألداء األنشطة والواجبات.
ويعتمد هذا النمط من التعلم على عرض فيديو قصري يشاهده الطالب يف منازهلم ،أو يف أي مكان آخر قبل حضور احملاضرة ،يف
حني خُيصص وقت احملاضرة للمناقشات واملشاريع والتدريبات ،ويعترب مقطع الفيديو عنصرا أساسيا يف هذا النمط سواء مت تسجيله
من قِبل احملاضر ورفعه على اإلنورنت ،أو مت اختياره من بني مقاطع الفيديو املوجودة مسبقاً على اإلنورنت .وترتكز هذه
اإلسوراتيجية على أسلوب تعليمي جديد يعتمد على إستخدام الوسائط التكنولوجية احلديثة وشبكة املعلومات العاملية بطريقة
تسمح للمحاضر بإعداد الدروس من خالل مقاطع الفيديو وامللفات الصوتية وغريها من الوسائط ،ليطلع عليها الطالب خارج
مثال) ،من خالل حواسيبهم أو هواتفهم الذكية قبل حضور احملاضرة ،يف حني ُيصص وقت احملاضرة
قاعات الدراسة (يف املنزل ً
للمناقشات وحل التدريبات وتقدمي التغذية الراجعة.
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ولهذه اإلستراتيجة مميزات كثيرة:
– إستثمار وقت الفصل بشكل أفضل.
– بناء عالقة قوية بني الطالب واحملاضر.
– حتسني حتصيل الطالب وتطوير إستيعاهبم.
– التشجيع على اإلستخدام األمثل للتقنية احلديثة يف التعلم.
– منح الطالب الفرصة لإلطالع األويل على احملتوى قبل وقت احملاضرة.
 حتفيز الطالب قبل وقت احملاضرة ،وذلك عن طريق إجراء إختبارات قصرية أو كتابة واجبات قصرية عرب شبكة اإلنورنت. -3الدعم واإلرشاد األكاديمي للطالب
جيب التأكيد على تنفيذ إجراءات فاعلة ملعاونة الطالب على التعلم من خالل اإلرشاد األكادميي ومتابعة التقدم الدراسي للطالب
وتشجيع وتبىن الطلبة ذوي األداء العايل وأصحاب املهارات ،وتقدمي املساعدة للطالب الذين حيتاجون إليها.
وتتم متابعة هذه اإلجراءات من خالل النقاط التالية:
 تواجد أعضاء هيئة التدريس يف أوقات كافية وحمددة لتقدمي اإلرشادات للطالب. إدراج ممارسات التعلم الذايت ضمن درجات أعمال السنة مثل إجراء أحباث ومشروعات وتقدمي عروض. متابعة التطور يف إجنازات الطالب يف إطار تفعيل التعلم الذايت.-4اإلهتمام وتقويم برامج التدريب الميداني
جيب أن تشمل الربامج العلمية أنشطة للتدريب امليدا،ي وأن تعترب هذه األنشطة من املكونات املكملة للربامج وأن يتم ختصيص
مشرفون على التدريب ضمن أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة.
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وينفذ ذلك من خالل تحقيق المعهد لإلجراءات التالية:
 يتم حتديد خمرجات التعلم املستهدفة من التدريب امليدا،ي ،كما يتم إجراءات تقومي تضمن فهم الطالب للتدريب لتطوير التعلموزيادة املهارات املكتسبة.
 يقوم أعضاء هيئة التدريس بزيارات إشراف ميدانية ألماكن التدريب وتقدمي الدعم واالستشارات للطالب يف فهم طبيعة التدريبوعالقته باملقررات األكادميية.
 توفري بدائل متعددة طبقا للتخصصات اهلندسية املختلفة ملمارسة الطالب التدريب وتنفيذ املشروعات هبا. تكليف الطالب بإعداد تقارير عن معرفتهم بأماكن التدريب امليدا،ي حبيث تتوافق مع طبيعة التخصص العلمي ونتائج التعلماملتوقعة.
آلية تنفيذ إستراتيجية التدريس والتعلم:








تكليف جلنة املتابعة باملعهد للقيام بعملية متابعة اإللتزام مبا جاء بإسوراتيجية التدريس والتعلم.
إعداد ملفات املقررات ووضع األدلة والشواهد عن ما مت تنفيذه لكل مقرر مثال حبوث وعروض تقدميية.....وهكذا
متابعة وتقييم مجيع الربامج التعليمية للتأكد من أن تصميم املقررات الد راسية وعملية التعليم والتعلم وأساليب التقييم
مناسبة للطالب علي إختالف مستوياهتم.
متابعة وتقييم املقررات الدراسية سنويا وإعداد تقارير املقررات.
توفري الكتب األساسية واملراجع الالزمة واملقررات اإللكورونية.
توفري بيئة تعليمية تستويف القياسات املرجعية.
وضع خطط لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة لضمان حتقيق إسوراتيجية التدريس والتعلم.
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