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  رؤية المعهد

ون متميزا ن يكأ، س سنوات القادمةخالل الخم في الجديدة والتكنولوجيا بدمياطيسعى المعهد العالي للهندسة 

لقومية الهيئة عتماد من اأن يحصل على اإل، ووالعربية على النطاق المحلي المعاهد الهندسية المناظربين 

  .لضمان الجودة واالعتماد

  رسالة المعهد

ليم نظومة التعمطار الجديدة مؤسسة تعليمية خدمية في إالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط      

دسي الهن جيال من المهندسين القادرين على اإلبداعإلعداد أ الخاص بجمهورية مصر العربية، الهندسي

ئمة ئة مالوالتكنولوجي، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا، من خالل تهيئة بي

  لي.لمحوالتعلم، وتوظيف الموارد البشرية والمادية بالمعهد لتقديم خدماته للمجتمع ا للتدريس

  األهداف اإلستراتيجية للمعهد

 .إعتبار أن الطالب هو المحور األساسى للعملية التعليمية -١

 اإلهتمام بالتعلم الذاتى. -٢

اهب اية الموة، ورعوالفني ،والرياضية ،والثقافية جتماعية،واإل ،اإلهتمام بالخدمات واألنشطة الطالبية -٣

 نافسة.على الم تؤهلهم لسوق العمل والقدرة التيقدرات الطالب وإكسابهم المهارات المختلفة  وتنمية

 ظيفية منهم الوالرعاية العلمية واإلجتماعية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتنمية قدرات -٤

 ية.مأنشطة عل وأيودعم ما يقومون به من أبحاث ودراسات ، خالل التدريب والتعليم المستمر

 التدريب ن خاللمرفع الكفاءة الفنية واإلدارية للعاملين من غير أعضاء الهيئة األكاديمية بالمعهد  -٥

 المستمر ورعايتهم إجتماعيا.

 د.توظيف كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجتمع ولدعم الموارد المالية للمعه -٦

رة ورى القدل من مححددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد لك التيإعتبار أن المعايير  -٧

ارسات ة والمماألنشط ترتكز عليها جميع التيالمرجعية األساسية  هيالمؤسسية والفاعلية التعليمية 

دارات لة وإصوكما هو وارد بأد ،وأن إستيفائها من أهم األهداف والغايات الرئيسية ،داخل المعهد

، لكترونيموقع اإلستوفرها إدارة المعهد على ال والتيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد الهي

  ن خالل ورش العمل اإلجرائية.افة السبل للتعرف عليها ممع تيسير ك
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 إستراتيجية التدريس والتعلم

ج ع البرامأن جمي فعالة لضمان إستراتيجيةبدمياط الجديدة  العالى للهندسة والتكنولوجيا يتبنى المعهد

في  ية متمثلةقتصاداإلللتدريس والتعلم، وتضمن توفير وإمداد البيئة  ايلالتعليمية فيها تحقق المستويات الع

بني الل تمن خ، ومن خالل تقديم خريج له القدرة علي المنافسة في سوق العمل هاسوق العمل بإحتياجات

               .ألبنائه في الحياة العملية والحفاظ على مكانته هيؤكد دعمستراتيجة المعهد لهذه اإل

 على النقاط التالية: وترتكز اإلستراتيجية

قياسية  معاييرومقارنتها ب اإلقتصاديةتها للبيئة التعلم والتحقق من كفاءتها ومالئم تقويم مستويات -

 .مرجعية وذات مستوى رفيع

ائج ل للنتدراية مناسبة بتطبيق السياسات المعتمدة للوصوالتأكد من أن أعضاء هيئة التدريس على  -

 المطلوبة.

 أهمية مع والخريجين، وأصحاب األعمال التأكد من إجراء تقويم جودة التدريس على مستوى الطلبة -

 .النتائج واإلحصاءات المستخلصة من هذه المصادر لخطط التحسين إستخدام

 :ياآلت وما يلزمها من سياسات من خالل اإلستراتيجية ة األطراف المعنية في وضع هذهوقد شارك كاف

 .جلسات النقاش والحوار بين األطراف المعنية بالعملية التعليمية بالمعهد -

 .المحيطة بالمعهد آراء ومتطلبات مكونات البيئة اإلقتصادية ستبيانات لجمعإ -

  .سياساتهاستراتيجيات التعليم ووضع العمل التي تم من خاللها صياغة إ ورش -

  :من خالل السياسات العامة التالية وتنفذ اإلستراتيجية

  .تقويم جودة التدريس والتعلم بالمعهد .١

  .تحديث طرق التدريس والبرامج العلمية .٢

  .الدعم واإلرشاد األكاديمي للطالب .٣

  هتمام وتقويم برامج التدريب الميداني. اإل .٤
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  :ويتم ذلك بإتباع السياسات الفرعية التالية

  تقويم جودة التدريس والتعلم بالمعهد:-١

لى هدف إتستخراج مؤشرات األداء وتقارير المقررات والبرامج وإجراء المراجعة الدورية التي إ -

  .تحديث المقررات

ن قبل تها متتحقق إدارة المعهد ومسئولي الجودة من أن التقارير السنوية قد تم إعدادها ومراجع -

  .تنفيذ التوصيات الواردة من تقارير المراجعةاللجان المختلفة والتأكيد على 

إلدارة في اجلس مهتمام من قبل جودة تشمل نقاط القوة والضعف واإلالتأكد من أن التقارير الشاملة لل -

ثر في تي تؤتطبيق السياسات الخاصة بالتحسين عند التعامل مع نقاط الضعف في القضايا العامة ال

  األداء.

  :والبرامج العلميةتحديث طرق التدريس -٢

  منها:والمعهد عددا من أساليب التعلم  ىالبرامج العلمية تبنوفي إطار تحديث طرق التدريس 

   التعليم المباشر١ -٢

و حاضر هويعمل على إمداد الطالب بالمفاهيم واألساسيات والمعارف العلمية الهندسية حيث يكون الم

ر يث يتوافلفة بحطرق التدريس المخت ويقوم المحاضر بإستخدام خبرة التعليمية،المصدر الرئيسي للمعرفة وال

ك تل ق عرض المعلومة ليكون قادرا على إستخدامللطالب أفضل فرص للتعلم ويتجاوب مع مختلف طر

  .الطرق وتطويع تلك المعلومات في حياته العملية

التطبيقية للطالب لتحفيزه بادئ توفير األسس العلمية والم مع ساليب التعليمويتفق هذا األسلوب من أ

معرفة مجاالت تطبيقها سس والمبادئ والتعمق في وإستحضار مخيلته ومجهوده لإلستزادة من هذه األ

خرى من خالل البحث والتجريب. ويمثل هذا األسلوب أحد األساليب وتطويعها وإستخدامها في مجاالت أ

ليب المتبعة داخل المعهد ويوفر المعهد متطلبات األساسية واألولية لتحضير الطالب للتفاعل مع باقي األسا

البيئة  تقديم هذه األسس والمبادئ للطالب من خالل قاعات الدراسة للمجموعات الكبيرة والمجهزة لتوفير

  ستفادة من تلك األساليب مجتمعة.المالئمة للطالب لتحقيق أقصى إ
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  :م النشطالتعلم التفاعلي أو التعل ١-٢-٢

يكون  والتى ،علميةم التفاعلي على أسلوب التفاعل بين الطالب والمحاضر والمادة الالتعل تعتمد إستراتيجية

ة بطالمرت فيها جزء كبير من آلية التعلم على الطالب ويكون دور المحاضر توجيهيا لتنفيذ المهارات

مثل يمما  يسلوب بتنفيذ الطالب لمهام مختلفة أثناء الفصل الدراسويرتبط هذا األ ،بموضوع المحاضرة

 ،سيالدرا على عن مستوى الطالب طوال الفصلوبالتالي يكون معبرا أكثر وبدقة أ ،عمال الفصلدرجات أ

  م التفاعلي من خالل تقنيات عدة منها:ويتم تطبيق أسلوب التعل

  التعلم التعاوني: ٢-٢-٢

ن أشير إلى لتي تاات وهناك الكثير من الدراس ،يعتبر التعلم التعاوني أحد البدائل للتعامل الصفي الجماعي

نسة ت متجاهتماما بمهامهم التعليمية إذا كانت المجموعاختالف قدراتهم يصبحون أكثر إالطلبة على إ

 ويعتمد ،يجابيةيصبح أكثر إ المعهد والنظام المتبع بهتجاهاتهم نحو متفاعلة مع بعضها البعض، كما أن إو

لجماعي فاعل االتعلم التعاوني على إطالق محتوى حر من محتويات المقررات الهندسية عن طريق تنظيم الت

الجلسة  ني شكلداخل الصف أو خارجه بحيث تتحقق العملية التعليمية على أكمل وجه، ويتخذ التعلم التعاو

عا دون متعلمون يالتدريسية بحيث يمية / الدائرية للطلبة وأسلوب الحوار والنقاش لتحقيق النتاجات التعل

عاوني تعلم التسية للتكالية مطلقة على المعلم أو على بعض األفراد منهم، ويمكن القول بأن المرتكزات األساإ

 هي:          

 وعة. ل مجمالتفاعل اإليجابي المتبادل بين أعضاء كل مجموعة والذي يتمثل في النقاش بين أعضاء ك -

 .اتية: وهي تعني أن كل فرد مسئول عن تعلمه للمحتوىالمحاسبية الذ -

  والتي تعد من األمور المهمة في فرق عمل المجموعات الناجحة. جتماعية:المهارات اإل - 

 العصف الذهني: ٢-٢

يقوم المحاضر بطرح أحد الموضوعات المعنية ويقوم الطالب بعرض أفكارهم وآرائهم المتعلقة بموضوع 

تفاق على محاور ومكونات تحليل واآلراء ومناقشتها مع الطالب واإلالنقاش حيث يتم تجميع هذه األفكار 

ييم من أجل الوصول بتعاد عن التقسلوب على إطالق حرية التفكير واإلويعتمد هذا األ ،هذا الموضوع

 ،ستشراف الحلول الجذريةإود لدى الطالب حس مهارة التحليل بالتحليل إلى جذور الموضوع وبالتالي يتول
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 ،من القاعات المجهزة بمعدات العرض ؛ساليبوفر المعهد كافة متطلبات تطبيق وإستخدام هذه األهذا وقد 

كما تقوم بتوفير  ،والتحليل والتخطيط ،فكيرومجموعات العمل ولوحات الت ،وقاعات مجهزة لورش العمل

ساليب من بطاقات وأقالم وغيرها من ت المطلوبة لتنفيذ هذه الجلسات وإستخدام هذه األكافة األدوا

  اللوجستية الالزمة. حتياجاتاإل

  تكنولوجيا المعلومات: إستخدامم اإللكتروني والتعل ٣-٢-٢

رونية لكتإلمحاضرات المختلفة إلى المواقع الكترونية ورفع التبر تحميل المقررات في صورتها اإلويع

هارات متنمية  من أبسط صور هذا األسلوب من أساليب التدريس والتعلم. ويلزم تطبيق ذلك للمعهدالتابعة 

ب أسالي وب واحد منالتقنيات الحديثة األمر الذي يحقق عدة أهداف من خالل أسل إستخدامالطالب في 

قل نعددة في ئط المتتطبيقات الحاسبات اإللكترونية وشبكات االتصال والوسا إستخدامعتمد على التعليم. كما ي

حتوى محيث يتم تقديم  اإلفتراضيةالمهارات والمعارف وتضم تطبيقات يتم عرضها في غرف التدريس 

ي أي يم فعلمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التتدروس عبر اإلنترنت واألشرطة السمعية والفيديو وي

سائط ية والوالمحاضرين من التجهيزات اإللكترون إحتياجاتويعمل المعهد على توفير  ،وقت ومن أي مكان

ذلك و ،نترنتكة اإلوالمقررات الدراسية على شب لمساعدتهم على إنجاز مهمة توفير المواد العلمية ،المختلفة

طالب يقوم الاإللكترونية التي سمحتويات ستضافة للمقررات والي وتوفير اإلبتوفير معدات المسح الضوئ

          .ها في تحصيل المهارات والمعارف المطلوبةإستخدامستعراضها وبإ
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 م التجريبي:التعل ٤-٢-٢

 الل قيامخ لفة منم التجريبي في أغلب المقررات في البرامج التعليمية المختالتعل إستراتيجيةيعتمد المعهد 

لكيمياء ا –ياء الفيزمثل (الطالب بعمل تجارب معملية لتطبيق المعارف المكتسبة في بعض المقررات الدراسية 

ى ترسيخ ا يؤدي إلطبقا للمقررات ومتطلباتها كما جاء في الالئحة بم )وغيرها –الورش اإلنتاجية -الخرسانة –

لتدريب اأيضا و ،دانية إلى المصانع والشركات المختلفةباإلضافة إلى عمل زيارات مي ،المفاهيم لدى الطالب

 معهد علىحرص الالميداني الذي يتم خالل الفترة الصيفية في السنتين األخيرتين من مرحلة البكالوريوس. وي

هارات تلك الم توفيرو ،العلمية والمعملية الالزمة لتنفيذ التعلم التجريبي حتياجاتتوفير كافة التسهيالت واإل

ت ت المنشآة طلبالب. كما يساعد المعهد في توفير الفرص التدريبية واإلجراءات اإلدارية الالزمة لتلبيللطا

ق إللتحااوكذلك طلبات الطالب في  ،تدريبمن الطالب المتدربين خالل الفترات المحددة لل اإلقتصادية

ن هذا ملهدف اويكون  ،للطالب قتصادية محددة تتفق ومجال الدراسة والمهارات الالزمةبالتدريب في وحدات إ

 لتطبيقاترية واالنوع من أساليب التعلم المختلفة هو مساعدة الطالب على الربط بين الحقائق العلمية النظ

ه في على دور ويؤكد ختبار العينات والنماذج وكتابة التقاريرعزز مهارة جمع البيانات ودراسة وإالعملية بما ي

 .خدمة المجتمع

  الذاتي:التعلم  ٥-٢-٢

صادر ل من مويعتمد على قيام الطالب بتحصيل المعارف والمهارات معتمدا على قدراته الذاتية في التحصي

ة التقدم ه لمتابعيؤهل األمر الذي ،مما يحقق تنمية شخصيته والقدرة على مواصلة التعليم بنفسه ،التعليم المختلفة

خرج وب بين مجاالت تطبيقه في مشروعات التويتضح هذا األسل ،والتطور الذي يحدث في مجال تخصصه

  .لفةالمخت للطلبة في كافة األقسام العلمية وكذلك البحوث والمشاريع الفصلية أثناء الفصول الدراسية
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  المقلوبة:الفصول  إستراتيجية ٣-٢

لى ل ع، يعمي مجالوالتعلم، وهو مثل أي تقنية جديدة جيدة في أ دريسيعتبر التعلم المعكوس تقنية جديدة للت

لعكسي، ا: التعلم المعكوس، ويسمى أيضاحتفاظ بكل ما هو صحيح وسليم، مزج الطرق مع بعضها، مع اإل

ا بما كنولوجيالت ، لكنها جميعًا تركز على إستخدام“المقلوب” أوراسي المعكوس، الصف المعكوس الفصل الد

  وات والمحتوى.في ذلك األد

طالب، الر عند لتفكياويعد التعلم المقلوب أحد حلول التقنية الحديثة لمعالجة الضعف التقليدي وتنمية مهارات 

ر قضاء ن للمحاضث يمكستفادة من التعلم في العملية التعليمية، بحيلم المقلوب يتم توظيف التقنية لإلالتع وفي

الطالب  يقوم  من إلقاء المحاضرات، حيثناقشة مع الطالب بدالالتحاور والممزيد من الوقت في التفاعل و

ل تحت ي الفصفستغالل الوقت األكبر لمناقشة المحتوى قصير للمحاضرات في المنزل، ليتم إبمشاهدة فيديو 

 إشراف المحاضر.

ارج حاضرات خأنواع التعلم المدمج الذي يستخدم التقنية لنقل الم أحد“المعكوس ” المقلوبم يعد التعلو

التعلم و يسدرستراتيجيات للتحركة واسعة يتقاطع فيها مع عدة إ الفصل الدراسي، وبذلك يعتبر جزًءا من

التعلم و .قًاأساليبه المختلفة تسعى إلى المرونة وتفعيل دور الطالب وجعل التعلم ممتعًا ومشو حيث أن

كال من تبر شالمعكوس أيضا نموذج تربوي تنعكس فيها المحاضرة والواجبات المنزلية بكافة أشكالها، ويع

 ي الفصولفلوقت ستغالل استفادة من التعلم الذاتي وإية لإلالتقن الذي يشمل إستخدام المدمجم أشكال التعل

 الدراسية ألداء األنشطة والواجبات.

أو في أي مكان آخر قبل  ،علم على عرض فيديو قصير يشاهده الطالب في منازلهمويعتمد هذا النمط من الت

، في حين يُخصص وقت المحاضرة للمناقشات والمشاريع والتدريبات، ويعتبر مقطع محاضرةحضور ال

أو تم اختياره  ،الفيديو عنصرا أساسيا في هذا النمط سواء تم تسجيله من قِبل المحاضر ورفعه على اإلنترنت

على أسلوب تعليمي جديد  ستراتيجيةوترتكز هذه اإل من بين مقاطع الفيديو الموجودة مسبقاً على اإلنترنت.

الوسائط التكنولوجية الحديثة وشبكة المعلومات العالمية بطريقة تسمح للمحاضر بإعداد  إستخداميعتمد على 

وغيرها من الوسائط، ليطلع عليها الطالب خارج قاعات الدروس من خالل مقاطع الفيديو والملفات الصوتية 



 
 

       
  

 
               

 
 

٨ 
 

المحاضرة، في حين  الدراسة (في المنزل مثًال)، من خالل حواسيبهم أو هواتفهم الذكية قبل حضور

  يخصص وقت المحاضرة للمناقشات وحل التدريبات وتقديم التغذية الراجعة.

 ستراتيجة مميزات كثيرة:اإل هولهذ

 .بشكل أفضلستثمار وقت الفصل إ -

 .عالقة قوية بين الطالب والمحاضر بناء -

  .ستيعابهمتحسين تحصيل الطالب وتطوير إ -

 .محديثة في التعلاألمثل للتقنية ال ستخدامالتشجيع على اإل -

 .طالع األولي على المحتوى قبل وقت المحاضرةمنح الطالب الفرصة لإل -

بات ختبارات قصيرة أو كتابة واج، وذلك عن طريق إجراء إتحفيز الطالب قبل وقت المحاضرة -

  .قصيرة عبر شبكة اإلنترنت

 الدعم واإلرشاد األكاديمي للطالب -٣

ومتابعة  اديميعلى التعلم من خالل اإلرشاد األك فيذ إجراءات فاعلة لمعاونة الطالبيجب التأكيد على تن

ساعدة م المالتقدم الدراسي للطالب وتشجيع وتبنى الطلبة ذوي األداء العالي وأصحاب المهارات، وتقدي

  للطالب الذين يحتاجون إليها.

 :وتتم متابعة هذه اإلجراءات من خالل النقاط التالية 

 .ة ومحددة لتقديم اإلرشادات للطالبتواجد أعضاء هيئة التدريس في أوقات كافي -

قديم إدراج ممارسات التعلم الذاتي ضمن درجات أعمال السنة مثل إجراء أبحاث ومشروعات وت -

 .عروض

 .متابعة التطور في إنجازات الطالب في إطار تفعيل التعلم الذاتي -
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 هتمام وتقويم برامج التدريب الميدانياإل-٤

امج كملة للبرات المأنشطة للتدريب الميداني وأن تعتبر هذه األنشطة من المكونيجب أن تشمل البرامج العلمية 

  وأن يتم تخصيص مشرفون على التدريب ضمن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 :وينفذ ذلك من خالل تحقيق المعهد لإلجراءات التالية

م ضمن فهتيتم إجراءات تقويم يتم تحديد مخرجات التعلم المستهدفة من التدريب الميداني، كما  -

 .الطالب للتدريب لتطوير التعلم وزيادة المهارات المكتسبة

رات ستشايقوم أعضاء هيئة التدريس بزيارات إشراف ميدانية ألماكن التدريب وتقديم الدعم واال -

 .للطالب في فهم طبيعة التدريب وعالقته بالمقررات األكاديمية

فيذ ات الهندسية المختلفة لممارسة الطالب التدريب وتنتوفير بدائل متعددة طبقا للتخصص -

  .المشروعات بها

بيعة طتكليف الطالب بإعداد تقارير عن معرفتهم بأماكن التدريب الميداني بحيث تتوافق مع  -

  التخصص العلمي ونتائج التعلم المتوقعة.

  والتعلم: التدريسآلية تنفيذ إستراتيجية 

o التعلمو دريسالتستراتيجية لتزام بما جاء بإإلبالمعهد للقيام بعملية متابعة ا تكليف لجنة المتابعة.  

o ض وعرو دلة والشواهد عن ما تم تنفيذه لكل مقرر مثال بحوثألإعداد ملفات المقررات ووضع ا

  .. وهكذاتقديمية...

o لم عليم والتعالت ليةمتابعة وتقييم جميع البرامج التعليمية للتأكد من أن تصميم المقررات الد راسية وعم

  .ف مستوياتهماليب التقييم مناسبة للطالب علي إختالوأس

o عداد تقارير المقرراتتقييم المقررات الدراسية سنويا وإمتابعة و.  

o كترونيةلتوفير الكتب األساسية والمراجع الالزمة والمقررات اإل.  

o توفير بيئة تعليمية تستوفي القياسات المرجعية.  

o  سلتدرياإستراتيجية  مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لضمان تحقيقوضع خطط لتنمية 

 .التعلمو


