
 ايام 5وقائع ورشة العمل التي اقيمت في الواليات المتحدة االمريكية ولمدة 

(  و ست جهاد الحلواني   جيمس ايكيريدرد.تم لقاء كل من ممثلي مجموعة ايركس )خالل ورشة العمل،  

)د. تحسين حسين مبارك، د. كريم هنيكش حسن    كلية العلوم-مع الجانب العراقي المتمثل بجامعة ديالى

وللفترة    الواليات المتحدة االمريكيةجامعة فيرجينيا،    /ي مركز فيرجينيا التقنيف  و د. عمار رياض قاسم(

 . 2019من اب  11- 4من 

 : االتي  ت تضمنتمخض اللقاء عن عدة نقاط  

  الفيزياء علوم دراسية تابعة لعلوم الحياة و مناقشة ما تم ارساله من قبل جامعة ديالى لمناهج وخطط  •

 .لهااقتراح بعض البدائل  و. حيث تم تقييم هذه المناهج واجراء بعض التعديالت والكيمياء

 STEM leadersما يسمى بـ او  Active learning centersانشاء مراكز للتعليم الفعال  امكانية  •

education center الجانب االمريكي. -مة ايركسمع منظمباشر تعاون دعم و ى وبمن جامعة ديال 

امكانية التعاون العلمي وتوقيع اتفاقية بين جامعة ديالى ومركزفيرجينيا التقني لغرض تبادل الخبرات  •

 وتطوير المالكات التدريسية في جامعة ديالى. 

 اهداف هذه الدورة كانت كاالتي:  •

o  ليميالدراسية والتصميم التع بادئ المناهجملفهم وشرح . 

o يمية التي تؤدي إلى نجاح الطالب االستراتيجيات التعلالتخطيط ووتطبيق  معرفة . 

o  داخل أقسام الجامعة س لبناء القدرات المهنيةالتدريب ألعضاء هيئة التدريتخطيط وتنفيذ. 

o لتعزيز فهم الطالب.الدراسية ج  دمج التكنولوجيا في المناه 

o  ،التي يمكن استخدامها  يةلمنشطة التعال، وأ والتقييمات ايضاح الخطوط العريضة للدورة

 .الورشة  مباشرة و خالل فترة

 االتي: خالل اليوم االول لورشة العمل تم مناقشة  •

o   لتعليم العاليرصينة ل مناهجالثمانية معايير الكفيلة ببناء . 

o أهداف المقرر وأهداف التعلم. 

o  الموضوعات ذات األولويةMajor topics )و خطط التقييم  )الموضوعات الرئيسية  

 واالختبارات الناجحة ا

o ةالدراسي عاضي، والمو)االمتحانات( رسم المنهج الدراسي، متضمننا تاريخ االختبار . 

o  مناقشة اهمية الـVertical Team Review لكورس السابق عن طريق ربط مواضيع ا

 الي والالحق.بالكورس الدراسي الح

o   الصحيح   التقييمك  مرغوبةمن نتائج    عنها  وما يتمحص و    عمليات تطوير المناهجالتركيز على  

 .( االخرى يةنشطة التعلماأل، 

o  الخبير بالطاقة النووية اللقاء بالدكتور علي حاجهغاة . 

 خالل اليوم الثاني للورشة تم العمل على االتي:  •

o  الورشة.اليوم االول من مناقشة ما تم طرحه من اسئلة خاصة ب 

o ج الدراسيبناء المنهة لالخطوط العريض. 

o  اللقاء مع مسؤولة معهد فرجينيا للتكنولوجيا والثقافة Dr. Andrea Todd . 

https://lci.vt.edu/About/directory/andrea-todd.html


o توضيح ملخص نظريات التعلم. 

o   تقاسم المناهج الدراسية والمواضيع متعددة المناهج الدراسية المتعددة التخصصات عن طريق

  أدوات التكنولوجيا   ومحاولة ادخال  ، كل حسب اختصاصه الدقيق،التخصصات بين التدريسيين 

 .كوسيلة من وسائل التعلم الحديث  الحديثة

o  ن طريق  اخذنا بجولة في مكتبة القسم والتعرف على المصادر الموجودة وكيفية استعارتها ع

 لكتروني. موقع المكتبة اال

 في اليوم الثالث للورشة:  •

o   تم العمل على تنقيح ما تم انجازه من قبل المشاركين بالورشة والخاص ببناء خطة المنهج

 الدراسي للمواد الدراسية و بدء العمل على الكورس الدراسي الثاني. 

o المشاركة ، استراتيجيات والمترح اتباعها مثل  نظرة عامة على أفضل الممارسات التعليمية

، التكنولوجيا  formativeالفصول الصغيرة أو الكبيرة ، استخدام التقييم التكويني 

 ( .Interactive techالتفاعلية

o الناجحة وايهما افضل و انجح. ساليب التدريس تم التطرق ال  

o  وانواعه :  التعلم القائم على المشاريع تم توضيح طريقةLarmer and Mergendoller ،

Duch 

o  كيفية انشاء مستمعين حقيقيين  تبيانAuthentic Audiences للمحاضرة . 

o  العمل على خطة الوحدات الدراسية وكيفية توزيعها على الدروستم.  

o  العمل على تطوير مسودة مخطط المنهج الدراسي وتوزيع المواضيع الدراسية حسب تم

 الجدول الزمني لكل منهج.  

o   مع الدكتور روب ماهاجان  "الهندسة وعلوم المواد "عمل حلقة دراسية مصغرة حول تم 

 في اليوم الرابع لورشة العمل، •

o   تم مناقشة التعلم المعتمد على المشاريع ، والتقييمات او االختبارات المعتمدة على المشاريع

او تقييم المشاريع  للطلبة عن طريق استخدام العروض التقديمية    والذي يتضمن التقييم الحقيقي

 المجموعات.  هذه المنجزة من قبل المجاميع والمساهمات الفردية داخل

o من واشنطن لالطالع على مجريات   -تم االتصال بنا من قبل منسق ايركس بالسفارة االمريكية 

 .وقائع ورشة العملصوص ورشة العمل والتطورات الحاصلة بخ

o   في المجال   إلشراك ودعم الطالب الحديثة  تقنيات  ال  و استخدام  مناقشة جعل التعليم متعة الطالب

وعروض فيديو    Interactive notebooksالعلمي  كاستخدام دفاتر المالحظات تفاعلية

 وعمل ملصقات عبر اإلنترنت.

o  "تم استضافتنا في محاضرة نوعية عن "التعلم عن بعدDistance Learning - 

Presentation   واهميته كاحد طرق التعلم الحديث. 

o   تم مناقشة اهمية "تدريس ريادة األعمال" للطلبة كونهم بناة الغد والمستقبل عن طريق تعزيز

 اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال لديهم. 

 في اليوم الخامس واالخير للورشة   •



o ها في ايام ورشة العمل السابقة. هرية التي تم االشارة اليتم مناقشة النقاط المهمة والجو 

o   .االنتهاء من بناء خطة المنهج التي تتالئم مع المواد الدراسية )الفصلية والسنوية( لكل جامعة 

o   تم القاء محاضرة شيقة جدا من قبل دكتور بيل كلينBill Glenn  عن القيادة التعليمية

"Education Leadership " 

o   تواجهنا اثناء التعاطي مع التدريسيين  التي من المحتمل ان    المعوقات تم القاء الضوء على بعض

 قاومة التدريسيين لطرائق التدريس الحديثة.و منها تجنب م

o   و اخذ الصور.االنتهاء من ورشة العمل بتسليم شهادات المشاركة للمشاركين 

يجب الحرص على تنفيذ و متابعه المنهج الوزاري بدقه واعطاء االولويه للمواضيع الرئيسيه الماخوذة من   •

مناهج وزارة التعليم العالي، ملخصات الكتب، او من خالل الخبرات المتراكمة للتدريسي. كما يجب االخذ 

ن نفس المجموعة الطالبية عند بناء  بنظر االعتبار تواجد تدريسيي المناهج الدراسية المقاربة والذين يدرسو

جدول الدروس الفصلي. على سبيل المثال،  يجب ان يحاط علما مدرسيي ماده االحصاء او الفيزياء لطلبه  

 علوم الحياه بفهارس هذه المواد لتجنب اعادة شرح نفس المادة و ظهور الملل عند الطالب. 

ك نوعين: اختبار المعلومات عند الطلبة نوع  بخصوص خطط االختبارات وتقييم معلومات الطالب، هنا •

Formative   :و يتم عن طريق 

o  ،مناقشة المعلومة مع الطالب 

o    اجراء امتحانات قصيرةQuizzes ، 

o   عمل تقايرللتجارب المختبرية او 

o   .تحليل لنتائج التجارب المختبرية 

Summativeاو قد يكون هذا التقييم كليا  انواع اعتمادا على الوقت المحدد له، اما  3والذي يكون على  

Unitان يكون في نهاية كل فصل   من الكتاب او في منتصف القصل الدراسي او في نهايته.    

التاكيد على وجود تسلسل منطقي للمعلومات المطروحة للطالب وذلك من خالل ربط المعلومات السابقة   •

بالمعلومات المستقبلية   current course والحالية  Pre-requestsالتي درست في كورسات سابقة 

 . Professional Developement-vertical teamللكورس الذي سيدرس مستقبال وهذا ما يسمى بالـ  

التركيز على مدى معرفه الطالب بالفكره الرئيسيه للمحاضره ثم ايجاد الوسائل التعليميه المناسبه اليصال  •

 لسه وقياس مدى استجابه الطالب من خالل االمتحانات المذكورة انفا. المعلومات بصوره س

يتم وضع واعالم الطالب بمسوده الخطه السنويه او الفصليه للمحاضرات مع االخذ بنظر االعتبار اهداف    •

الماده العلميه للمحاضره، الخبرات المستقبلية المكتسبة لدى الطالب، اضافة الى تطبيقات الحياة اليوميه  

 لعلمية في الحاضر والمستقبل .ا

 Pacingفي بدايه كل سنه اكاديميه يجب على التدريسي  وضع مسوده تقويم فصلي او سنوي )ما يسمى بـ   •

Guide)   لكل مفردات المنهجcurriculum   من المواضيع الرئيسية  8- 5والتاكيد على تثبيتMajor 

topics  ها معلومات اساسية. والتي من المهم ان تترسخ في ذهن الطالب كون 

يجب دراسة مواهب وامكانيات الطالب العلمية ومراعاة الفروقات الفردية واعدادهم ذهنيا للموازنه بين   •

فهم المحاضره واجتياز االمتحان بالطريقه الصحيحه. حيث ان مجرد اهتمام الطالب بحفظ المعلومات داخل 

 يله تعليمية صحيحه. منها( اليعتبروس %70المحاضره  )بدون فهم على االقل 



- من خالل اختبارت  %100يتم تقييم المعلومات المكتسبة عند الطالب وبالتالي احتساب درجته من   •

 خاصة بالمعلومات النظرية والعملية. -بانواعها المذكورة انفا


