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الهندسيالتعلیمجودةفىيالجامعقبلماالعامالتعلیممخرجاتمؤتمر تأثیر

إطار عام إلصالح التعلیم العام كمدخل لجودة التعلیم الهندسي في فلسطینتطویر 

د. سائدة عفونةأ.د. سمیر أبوعیشة و
جامعة النجاح الوطنیة

نابلس، فلسطین

ملخص

في مرحلة التعلیم الثانوي (ما قبل بما في ذلكتقدم الورقة عرضا وتحلیال لواقع التعلیم العام في فلسطین، 
. كما تعرض STEMالجامعي)، وفي مجاالت العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات أو ما یعرف بـ 

الورقة تعرضت الجودة. ثم الورقة وتحلل واقع التعلیم الهندسي في فلسطین وخاصة فیما یتصل بمؤشرا
تقریر اللجنة العلیا لمراجعة المسیرة التعلیمیة في فلسطین الذي صدر مؤخرا، والذي بین بعد المراجعة 
الشاملة أن التعلیم بوضعه الحالي ال یلبي معاییر الجودة المتعارف علیها وبحاجة ماسة إلى إصالح 

تواجه النهوض بالتعلیم العام شامل لجمیع قطاعاته. وانطالقا من ذلك تعرض الورقة التحدیات التي 
لتحقیق المخرجات المتوخاة، سواء على صعید الفلسفة العامة للتعلیم أو المناهج الحالیة أو البیئة المدرسیة 

أو استراتیجیات التعلم المتبعة، ومن ثم تناقش الورقة توصیة أو إعداد المعلمین وأوضاعهم الوظیفیة
ام التعلیم العام في رفد مؤسسات التعلیم العالي بطلبة یمتلكون التقریر الخاصة بالتركیز على دور نظ

مهارات القرن الحادي والعشرین، ویستطیعون التقدم في مسارات أكادیمیة ومهنیة تلبي احتیاجات سوق 
العمل، وفي توجیه الطلبة حسب میولهم وقدراتهم، وفي السعي لجعل خریجي الجامعات الفلسطینیة، 

تعلیم الهندسي، یمتلكون المعرفة والمهارات المطلوبة. وتحلل الورقة النموذج وخاصة في مجاالت ال
، ر عام یحسن مخرجات التعلیم العامالتطویري المقترح إلصالح التعلیم الوارد في تقریر اللجنة، كإطا

ویهیئ األرضیة المالئمة نحو جودة التعلیم الهندسي. وفي الختام، تقدم الورقة مجموعة من التوصیات
جودة التعلیم الهندسي في فلسطین.ه نحو دور لالتعلیم العام تحقیق التي تسهم في 



2

مقدمة- 1

یعد التعلیم المحرك األساسي للتنمیة، ألن بناء اإلنسان هو الطریق األهم لتطویر كل مجاالت الحیاة، 
كمدخل أساسي العام والعاليبشقیه یأتي تركیز الكثیر من الدول على تطویر نظام التعلیم ومن هنا 

الهندسة العلوم والتكنولوجیا و الحقول العلمیة األكادیمیة األربعة "باالهتمامضرورة وتأتي .للتقدم
ركنا تعتبر الحقول هذه حیث أنوتوظیفها مًعا في التعلیم، ، "STEM"أو ما یعرف بـ ، "الریاضیاتو 

في السوق وتهیئة الخریجین لألغراض التنمویة واحتیاجات سوق العمل المحلیة و التعلیمأساسیا في
كما بینت الدراسات الحاجة إلعداد الطلبة في مراحل التعلیم ما قبل التعلیم الجامعي .العالمیة التنافسیة

لیس المشغلین،متطلباتللتحدیات التي تفرضها الرغبة في الوصول إلى مجتمع المعرفة، وٕالى تحقیق 
، بل على مستوى واالتصاالتفقط من خالل تهیئة الطلبة نحو مستویات أعلى من تقنیات المعلومات 

الكفایات والمهارات الشخصیة والمعرفة المهنیة، التي ستقود تالیا إلى تغیرات في مكان العمل، كما في 
، التواصل، الریادة، واإلبداع على الذات، التنظیم الذاتيباالعتمادتصلما یالمجتمع عموما، بما في ذلك 

(Castells, 1998) و(Hargreavens, 1999).

التي تبدأ بالتعلیم العام، مرورا السلسلة الربط بین مكونین هامین من مكونات وتأتي أهمیة الورقة في 
التربیة . وفیما تضع وزارة ، وانتهاء باإلندماج في سوق العمل(وهما مجال اهتمام الورقة)بالتعلیم الهندسي
فلسفة ما یتصل ب(ما قبل الجامعي) وتدیره، بما في ذلك التعلیم العام نظام في فلسطینوالتعلیم العالي

تها التعلیمیة سمدرسیة، تقوم الجامعات بوضع سیاالبیئة المدرسین و المنهاج و التعلیمیة و السیاسات الالتعلیم و 
نحو تهیئتهم قودبما یهموتدریبللخریجین الجودة المطلوبة المواصفات و الحصول علىیضمنبماوٕادارتها 

العتماد لالهیئة الوطنیة من خالل و ، لذلكالمتابعة العامةبوتقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي لعمل.سوق ال
التعلیمبرامج بتنظیم ومراقبة نوعیةوتقوم وزارة، التعمل تحت مظلة والتي، على وجه الخصوصوالجودة

فیما تلعب نقابات المهندسین وجمعیاتهم المختلفة، إضافة إلى اتحادات وهیئات المشغلین وممثلي الي،الع
منرها المهارات المطلوب توفو القطاع الخاص، دورا هاما في بلورة المتطلبات والمواصفات المتوقع

. خریجي التعلیم الهندسي

وتعرض الورقة نبذة حول التعلیم العام في فلسطین، وخاصة في مرحلة التعلیم الثانوي، وفیما یتصل 
وما یتصل الهندسيوتحلل واقع التعلیم ، كما تعرض مجاالت العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیاتب

تحلل و ،في فلسطینلعامإلصالح التعلیم االذي أقر مؤخرا طاراإلبالجودة. ثم تلقي الورقة الضوء على 
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تقترح الورقة ،. وفي الختامجودة التعلیم الهندسيضمن هذا اإلطار وتربطه بالتطویري المقترحالنموذج 
ن.التعلیم العام كمدخل لجودة التعلیم الهندسي في فلسطیإصالحإطاركیفیة ترجمة توصیاتها 

في فلسطینالتعلیم العام - 2

التعلیم العام واقع عرض وتحلیل 1- 2

بعد 1994عام في الضفة الغربیة وقطاع غزة استلمت السلطة الوطنیة الفلسطینیة مسؤولیة إدارة التعلیم 
وزارة التربیة عاما من االحتالل اإلسرائیلي. وكان من أهم ما أنشىء من إدارات وطنیة 27أكثر من 

بما في ذلك ما التدهور في النظام التعلیمي ككلوذلك للحد من واجهت العدید من التحدیاتالتي والتعلیم
على معالجة حالة الضعف في البنیة التحتیة ومواجهة وزارةالجهودوكانت تتركز .بالواقع السیاسيارتبط 

التزاید السریع في الطلب على التعلیم من خالل بناء المئات من المدارس وتجهیزها، مع العلم بأن حوالي 
تتحمل الوزارة و .)2014، وزارة التربیة والتعلیم العالي (فئة عمر التعلیممن السكان هم في40%

وتشرف على المدارس التي ،مجموع الطلبةحوالي ثلثيالتي تستوعب مسؤولیة إدارة المدارس الحكومیة 
وتشغیل الالجئین غوث وكالة تشرف فیما ،من الطلبة%9التي تستوعب حوالي یدیرها القطاع الخاص 

2,856وقد بلغ عدد المدارس الكلي في فلسطین. الطلبةربع إجمالي عدد یشكل حوالي الدولیة على ما 
طالب 1,171,596في قطاع غزة. وبلغ عدد الطلبة الكلي 7مدیریة تربیة منها 22مدرسة موزعة على 

.)2015وطالبة (وزارة التربیة والتعلیم العالي، 

في أعداد الشعب والمدارس والمعلمــین مــن خــالل إلى زیادة كبیرة التزاید المستمر في أعداد الطلبة دفعوقد 
بناء مدارس جدیده أو إضــافة غــرف صــفیة وتعیــین معلمــین فــي المــدارس ســنویًا، حیــث بلغــت نســبة الزیــادة 

و %1.7ب بنســبة رافقهــا تزایــد فــي عــدد الشــع،%3.06ةالفلســطینیالسنویة في عدد الطلبــة فــي المــدارس 
في عدد العاملین بالمدارس. هذه المواءمة ساهمت فــي تحســین بعــض المؤشــرات النوعیــة فــي %2.7تزاید 
، العــالي وزارة التربیــة والتعلــیمطالبــا (29.9الطلبــة لكــل شــعبة معــدل عــددبلــغعلى ســبیل المثــال ف،التعلیم
2015( .

العامــل البشــري المتمثــل بــالمعلمین فــي تحســین جــودة العملیــة ونظــرا لــوعي وزارة التربیــة والتعلــیم ألهمیــة 
ومن ثم إنشــاء هیئــة تطــویر مهنــة ،تم إعداد استراتیجیة إعداد وتأهیل المعلمین،التعلیمیة والنهوض بها

لتكون مسؤولة عن تطبیق هذه االستراتیجیة عبر التأسیس آللیات لمنح إجازة مزاولــة 2009التعلیم في 
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م شامل ومعاییر محددة لمهنة التعلیم في المؤسســات التعلیمیــة لتحســین مكانــة المعلــمالمهنة ووضع نظا
حــول أوضــاع )2011(تشیر نتائج دراســة الیونســكو ومع ذلك، ). 2013(وزارة التربیة والتعلیم العالي،

ار بمهنــة التعلــیم إذا تــوفرت فــرصمــن المعلمــین ال یرغبــون باالســتمر %88أكثــر مــن إلــى أن المعلمــین
شیر نفس الدراسة إلى أن أوضاع المعلمین قد تراجعت من حیث المكانــة االجتماعیــة ، كما تعمل بدیلة

. رواتبالوبالذات ألسباب لها عالقة بتدني ةمما أثر سلبا على اقبالهم على هذه المهن،لهم

الســتراتیجیة اطومنهــا الخطــ،عملت الوزارة منذ تأسیسها علــى إعــداد خطــط اســتراتیجیة عدیــدة هامــةوقد 
ســاهم وجــود . وقــد وخطــة المنــاهج،وخطــة التعلــیم المهنــي،واســتراتیجیة تأهیــل المعلمــینلفترات مختلفة، 

ولكــن تعــدد ،بــرامج التعلمیــة مــن الــدول المانحــةخطط استراتیجیة في الحصول على تمویل للعدید مــن ال
مــا أثــر ســلبا علــى ، معضببــاهتطبیقهــا ومتابعتهــا وربطهــا بعضــالخطط االستراتیجیة ساهم في صــعوبة

المخرجات المتوقعة. 

لــوزارةلصــالح ا)2013(بیتغــروالــذي قامــت بــه 2012-2008االستراتیجیة إن التقییم النهائي للخطة
وذلــك بــدلیل أنهــا لــم تتحقــق ،الخطــة أنهــا جیــدة ولكــن لــم تنبثــق عنهــا أهــداف ذكیــة قابلــة للتحقیــقاعتبــر

حیــث كانــت الخطــة التطویریــة خطــة اجرائیــة ولــیس خطــة إلحــداث تغییــر فــي التعلــیم، كمــا كــان التركیــز 
وقــد أشــار التقریــر نفســه إلــى وجــود خلــل علــى ثالثــة بالخطة علــى العملیــات ولــیس النتــائج والمخرجــات.

وثانیهــــا علــــى المحــــور التربــــوي،هیكلــــي)محــــاور رئیســــه أولهــــا المحــــور التنظیمــــي (االداري والمــــالي وال
وآخرها وأهمها على مستوى فلســفة التعلــیم ،(المنهاج وتدریب المعلمین ونوعیة التعلیم وتحصیل الطلبة)

أن الرؤیة الحالیة للتعلیم التي بنیت على أساســها إلى أشارت . و (الرؤیة، عمق المعرفة ومهارات الحیاة)
، كمــا أن الرؤیــة احقیقیــاملهمــة لتقــود تغییــر اة جــدًا وال تعكــس روحــالخطــة االســتراتیجیة هــي رؤیــة طویلــ

د خلـــط فـــي المفـــاهیم مـــا بـــین ، فضـــال عـــن وجـــو كـــان هنالـــك تـــداخل بینهمـــابـــل والرســـالة لـــم تتوافقـــا معـــا 
السیاسات واالستراتیجیات.

، ومــع 1994عــام الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة إثــر إنشــاء إعــداد المنهــاج الفلســطیني األول البــدء بتــم وقــد 
واعتبــر ذلــك انجــازًا متمیــزًا فــي حینــه مــن مكتمــل. منهــاج فلســطیني كــان هنــاك 2006نهایة العــام الدراســي 

مكانیة أن یساهم هذا المنهاج بنقل المجتمــع إوقد تساءل الكثیر من الباحثین والتربویین عن ،قبل العدیدین
لى فردیة المــتعلم. وقــد رافــق عملیــة تطبیــق المنــاهج إومن مركزیة المعلم،من التلقین الى التعلم واالكتشاف

ن التعلــیم یركــز علــى المعلــم ومصــادر المعلومــات ویعامــل أ)2005ریحــان (بــینیــة لهــا، فقــددراسات تقییم
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وتكاد تنحصــر مهمــة التعلــیم فــي نقــل المعلومــات ووســیلتها ،المتعلم كشيء جامد ولیس ككائن حي له إرادة
) بضــرورة 2013(إنجاح المتعلم في اجترار المعلومات التي تلقنها. أوصت بیتغروفي التلقین وغایتها في 

،الحاجة الماسة إلى اصالح في المناهج مع التركیــز علــى المهــارات العلیــا والتفكیــر الناقــد وحــل المشــكالت
.فان نوعیة التعلیم ستبقى مهددة،صالح في المناهجإوادعت أنه إذا لم یحصل 

التعلیم العام في مجاالت العلوم والریاضیاتعرض وتحلیل واقع 2- 2

2003فــي العــام TIMSS)(شــاركت فلســطین فــي دراســة التوجهــات الدولیــة فــي الریاضــیات والعلــوموقــد 
نقطة 404، حیث حصل طلبة فلسطین في الریاضیات على متوسط تحصیل 2011والعام 2007والعام 

نقطــة علــى 420علــى، وفــي العلــوم100وانحرافــه المعیــاري 500علــى ســلم عالمــات متوســطه الحســابي 
ئج وفــق المقیــاس المئــوي فقــد أظهــرت النتــا،وأمــا االختبــارات الوطنیــة والموحــدة.2011المقیــاس ذاتــه لعــام 

، فــي حــین بلــغ لطلبــة 47وفــي العلــوم 33للعالمات أن معدل تحصیل طلبة الصف الرابع في الریاضــیات 
وقـــد أشـــار ).2013، وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي(34وفـــي العلـــوم 29الصـــف العاشـــر فـــي الریاضـــیات 

فــي الریاضـــیات والعلــوم إلــى المســـتوى نتــائج أن فلســـطین لــم تصــلهــذه التحلیــل فـــيالعدیــد مــن البــاحثین 
وكان ترتیب فلســطین بالمرتبــة ، المقبول في التحصیل، وكان هنالك تدهور في مجال قیاس المهارات العلیا

بــین الــدول العربیــة. 11من أصــل 7في العلوم وترتیبها 34في الریاضیات و46تنازلیا من أصل 36الـ 
العشر األقل تحصیال في الریاضیات من الدول المشاركة. وهذه النتائج تضع فلسطین في صف الدول 

مرحلة التعلیم الثانوي - عرض وتحلیل واقع التعلیم العام 3- 2

تبین أن معدل االلتحاق الصــافي فــي المرحلــة الثانویــة یصــل ،)2014ن وزارة التربیة والتعلیم (في تقریر ع
مؤشــــرات نوعیــــة وقــــد بــــین التقریــــر أن ، فقــــط%19معلمــــین المــــؤهلین للتعلــــیم وأن نســــبة ال%68.1إلــــى 

وهــو أقــل مــن الحــد %62.6حیث أن درجة امــتالك الطلبــة لمهــارات الحیــاة قــد بلــغ ن غیر مرضیة،التعلیم
إلــى یصــلاألدنى المطلوب دولیا، أما امتالك الطلبة ألنماط التفكیر المختلفة (الناقــد والتــأملي واالبــداعي) ف

ةمن حصص المرحلة الثانوی%79أن وكذلك ف.توى المطلوب دولیان المسدو و متدنیةنسبةوهي48.6%
جاوز وأن معدل التطبیق العملي حتى في حصص التكنولوجیا ال یت، تعلیمیةالوسائل الاستخدام فیهاال یتم

حســــب ةتشــــیر احصــــائیات وزارة التربیــــة والتعلــــیم أن خریجــــي الثانویــــة العامــــو مــــن وقــــت الحصــــة. 20%
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فقــط فــي الفــرع %20مــنهم یلتحقــون بــالفرع األدبــي، %74:یتوزعــون كمــا یلــيةتعلیمیــالتحــاقهم بــالفروع ال
.%6فال یتجاوز ،المهنيعلمي، أما الفرع 

في فلسطینالهندسي التعلیم - 3

الهندسيعرض وتحلیل واقع التعلیم 1- 3

. تعلیم هندسيواحدة للتعلیم المفتوح ال تقدم برامج و جامعة تقلیدیة14جامعة، منها15توجد في فلسطین 
جامعــات عامــة، وجامعــة 6حكومیــة، 2فــي الضــفة الغربیــة (منهــا 9وتتــوزع الجامعــات التقلیدیــة كالتــالي: 

جامعــات 9وتقدم جامعة خاصة). 2جامعة عامة، و2في قطاع غزة (منها واحدة حكومیة،  5خاصة), 
ــیم هندســي، منهــا  س، فلســطین التقنیــة، بولیتكنیــك فــي الضــفة الغربیــة (النجــاح، بیرزیــت، القــد6بــرامج تعل

اثنتــین مــنبــدأتوقــدفــي قطــاع غــزة (اإلســالمیة، األزهــر، وفلســطین).3فلســطین، العربیــة األمریكیــة)، و
، إثـــر 1978منـــذ العـــام باســـتیعاب طلبـــة فـــي مجـــاالت الهندســـة(النجـــاح وبیرزیـــت) الجامعـــات الفلســـطینیة 

.البكالوریوستمنح سنوات قلیلیة من تحویلهما من كلیات تمنح الدبلوم إلى جامعات 

مؤسسات التعلــیم في كافة ابرنامج57ویبلغ مجموع البرامج المقدمة في مجاالت التعلیم الهندسي المختلفة 
16و، جامعیــة)برنــامج جــامعي واحــد تقدمــه كلیــة57(بــرامج علــى مســتوى البكــالوریوس58، منها العالي

التعلــیممــع العــامالتعلــیمبعالقة مخرجــاتونظرا لخصوصیة واهتمام الورقة برامج على مستوى الماجستیر.
، فإن البحــث یركــز علــى مســتوى البكــالوریوس. وقــد بلــغ عــدد طلبــة الهندســة فــي هــذا المســتوى فــي الهندسي

مـــن اجمـــالي عـــدد %13.2، یشـــكلون 2015/2016فـــي العـــام الدراســـي طالبـــا15616كافـــة الجامعـــات 
. )2016،زارة التربیة والتعلیم العالي(و طلبة البكالوریوس في كافة الجامعات

وقد ازدادت أعداد طلبة البكالوریوس فــي الهندســة فــي كافــة الجامعــات بشــكل مضــطرد علــى مــدى الســنوات 
مــن اجمــالي عــدد %6.8(كــانوا یشــكلون 1995/1996عــام 1958مــن فقد قفز العددوالعقود الماضیة، 

عــــام 15616، وصــــوال إلـــى 2005/2006عـــام 8297إلـــى طلبـــة البكـــالوریوس فــــي كافـــة الجامعــــات)، 
، العـــاليالتعلـــیم (مجلـــس ینالماضـــیینســـنویا علـــى مـــدى العقـــد%11یقـــارب ، أي بمعـــدل2015/2016
كما تضاعفت أعداد خریجــي البــرامج الهندســیة مــن مــن . )2006،زارة التربیة والتعلیم العاليو (و )1996
.2015/2016عام 2316، وصوال إلى 2005/2006عام 1009، إلى 1995/1996عام 101
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ومن المالحظ أن عدد الطلبة الملتحقین ببرامج البكــالوریوس فــي الهندســة فــي كافــة الجامعــات قــد تضــاعف 
)، 2015/2016وحتــى عــام 1995/1996ثماني مــرات علــى مــدى عقــدین مــن الــزمن (مــن عــام  حوالي

فیما تضاعفت نسبتهم من بــین كافــة الطلبــة الملتحقــین ببــرامج البكــالوریوس فــي كافــة الجامعــات. وهــذا یــدل 
ن ذلــك مــن خــریجیینــتج عــنعلــى توجــه واضــح باإلهتمــام نحــو االنخــراط فــي بــرامج التعلــیم الهندســي، ومــا 

تســتوعب الســوق المحلــي بعضــهم والســوق اإلقلیمــي بعضــا آخــر مــنهم، ممــا یتطلــب إیــالء العنایــة الالزمــة 
یلتحقــون بنوعیة وجودة التعلــیم الهندســي، بمــا فــي ذلــك اإلهتمــام بمدخالتــه، أي خریجــي التعلــیم العــام الــذین

یتمتعــــون بالمواصــــفات ببــــرامج التعلــــیم الهندســــي، فضــــال عــــن االهتمــــام بمخرجاتــــه، مــــن تهیئــــة لخــــریجین 
والكفایات المطلوبة في سوق العمل. 

في برامج التعلیم الهندسيلجودةا2- 3

التربیــةعتمــاد والجــودة، وهــي هیئــة حكومیــة شــبه مســتقلة تعمــل تحــت مظلــة وزارةتقــوم الهیئــة الوطنیــة لإل
ــیم ــیمومراقبــة نوعیــةجــودةوضــمانبتنظــیم ،2002العــالي وأنشــئت عــام والتعل العــالي فــي فلســطین، التعل

، كــأي هندســيتعلــیم وال بــد ألي برنــامج . الالزمــةالتــراخیصالعــالي ومــنحالتعلــیمفضال عــن اعتمــاد بــرامج 
مــن أن یعتمــد ابتــداء مــن قبــل الهئیــة، وذلــك قبــل المباشــرة بفــتح بــاب االنتســاب العــالي، التعلــیممــن برنــامج 

تدقیق ومراجعة القیام بد ذلك فإنه من المفترض أن یتم . وبعمنظومة التعلیم العاموهم خریجوللطلبة الجدد 
5للتأكــد مــن االســتمرار فــي تلبیــة متطلبــات اإلعتمــاد والجــودة للبرنــامج، وذلــك مــرة كــل الممنــوحلإلعتمــاد
سنوات. 

الفلســطینيالجــودةضــماننظــامتشــیر إلــى أن الفلســطینيعتمــاد والجــودةاإلنظــامیة المتبعة في منهجإن ال
وتتجســد.(Al Subu', 2009)الخــارجيتقییمللاألساسهوالداخليالجودةضمانأنحقیقةعلىیستند

ریطــو تالجــودة،ضــمانجهــد المبــذول لالقیــوثتالمســتمر،الــذاتيالتقیــیمفــيالــداخليالجــودةنظــاممالمــح
تقیــیموفــي المقابــل، فــإن الالمساءلة، المشاركة، المراقبة، وضمان اســتمرار االلتــزام بالمعــاییر. الجودة، ثقافة

یـــة منهجالوبشــكل عــام فــإن یركــز علــى التــیقن مــن تحقیــق أهـــداف البرنــامج وااللتــزام بالمعــاییر.الخــارجي
وااللتــزام التعلــیمالتفصــیلیة لمنــاهجتهــتم أكثــر بالمواصــفاتالفلســطینيعتمــاد والجــودةاإلنظــامالمتبعــة فــي 

بالمعاییر.
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علــى ومع ذلك، فإن عددا مــن الجامعــات الفلســطینیة قــد بــدأت مــؤخرا بــإجراءات العتمــاد برامجهــا الهندســیة 
هیـــئ ی، حیـــث (ABET)مـــن خـــالل مجلـــس اعتمـــاد الهندســـة والتكنولوجیـــا األمریكـــي مســـتوى البكـــالوریوس 

الوطنیــة. وقــد حصــلت جامعــة النجــاح المهنیــةللممارســةالبــرامجهــذه مــنالخــریجینعــدادإالبــرامجاعتمــاد 
فیمــا تســعى جامعــة بولیتكنیــك فلســطین لنیــل اعتمــاد الماضــي،تســعة مــن برامجهــا منــذ العــامعلــى اعتمــاد 

.لبرامجها الهندسیةالمجلس

وللحصول على اعتماد المجلس لبرنامج هندسي، فإن القسم الذي یدیر البرنامج یعمل على إعداد وثیقة 
Program(وأهدافه التعلیمیة (Program Mission)رسالة البرنامج تبیندراسة التقییم الذاتي التي 

Educational Objectives(بالطلبةالخاصة ومخرجات البرنامج)Student Outcomes( ومنهجیة
مدى التوافق بین ، وما یتصل بذلك من تقییم ل(Assessment and Evaluation)التقییم المتبعة 
Intended)المتوخاة التي یتم التحقق منها وفق تقییم الطلبة مقارنة بمخرجات التعلم مخرجات التعلم 

Learning Outcomes).عد ذلك التنسیق للقیام ویتم ب، وذلك لكل من المساقات التي یقدمها البرنامج
من قبل المجلس لفحص األسس المتوفرة وااللتزام بالمعاییر، ومدى تحقیق أهداف الخارجيتقییمبال

البرنامج التعلیمیة ومخرجات البرنامج الخاصة بالطلبة وما یتصل بذلك من مخرجات التعلم المتوخاة.

سنواتبضعغضونفيلخریجینله البرنامجحققوقع أن یتَ یُ ما هو لبرنامجلالتعلیمیةاألهدافتصف و 
الطلبة وما هم قادرون عرفیأنُیَتوقع مامخرجات البرنامج الخاصة بالطلبةتصففیما، التخرجمن

الطلبة أثناء التحاقهم هایكتسبالتيسلوكیاتالو مهاراتبه عند التخرج، بما في ذلك الالقیامعلى
.برنامجبال

على العتماد البرامج الهندسیةرئیسیة عامةالهندسة والتكنولوجیا ثمانیة معاییروفیما یضع مجلس اعتماد 
یركز المعیار األول منها على الطلبة وسیاسات القبول واجتیاز متطلبات التخرج ، مستوى البكالوریوس

قیق لتحوالتي تهیئومنح الدرجة، بینما یركز المعیار الثالث على مخرجات البرنامج الخاصة بالطلبة
جودة التي متطلبات االعتماد والهذه المخرجات الخاصة بالطلبة بتجسد وتللبرنامج. هدافه التعلیمیةاأل

. وتشمل هذه المخرجات التي یتم تحقیقهااألحد عشر مخرجات التعلم وهي بشكل أساس مجلس الیتطلبها 
القیام بتصمیم وٕاجراء التجارب وتحلیل على و الریاضیات والعلوم والهندسة، اتمعرفة تطبیقعلى المقدرة 

والعمل ضمن تصمیم األنظمة ومكوناتها وعملیاتها مع األخذ باالعتبار القیود الواقعیة، و المعلومات، 
فریق، وتحدید وصیاغة وحل المشاكل الهندسیة، وٕادراك المسؤولیة المهنیة واألخالقیة، والتواصل الفعال، 
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المختلفة، ومعرفة الحاجة والمقدرة على التعلم مدى الحیاة، ومعرفة وٕادراك تأثیرات الحلول الهندسیة 
القضایا المعاصرة، واستخدام المهارات والتقنیات واألدوات الحدیثة في ممارسة الهندسة.

الهندسةاعتمادمجلسالتي وضعها المنقحةاالعتمادمعاییر وقد أشار برادوس وآخرون إلى أن 
یم،یتقوالالتعلم،مخرجات تحقیق علىوالتي تؤكد ،وتطبق منذ ذلك الحین، 2000عام والتكنولوجیا

مناهجلالتفصیلیة مواصفاتالالسابقة والتي تهتم أكثر باالعتمادمعاییر المستمر، بدال من تحسینوال
بل فحسب، على مستوى قطري یمكن أن تعبر بشكل جید عن ضمان تحقق الجودة لیس التعلیم الهندسي، 

نحوعلىالهندسةمهنلوعولمة االتنقلسهیلالمستوى العالمي أیضا، بما یتالءم مع االحتیاجات لتعلى 
,.et alمتزاید 2005)Prados(.

تي حظیت البرامج التعلیم الهندسي في الجامعات الفلسطینیةیمكن من خالل تقییم بناء على ما تقدم، و 
بأنه تم وبشكل جید تحقیق االستنتاج وتلك التي تسعى لذلك، مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجیا باعتماد 
،بتحقیق مخرجات البرامج الخاصة بالطلبةیتصل فیما و ، عموماالمطلوبةضمان تحقق الجودةمؤشرات

. ومع ذلك، فإن التقییم ال یالمس ، على وجه التحدیدوالتي تنبئ بتحقیق األهدافه التعلیمیة للبرامج
م الهندسي سوى من باب التأكد من وضع سیاسات واضحة ووجود آلیات معتمدة مدخالت برامج التعلی

تطبق على قبول الطلبة وانتقالهم.  

في فلسطینإلصالح التعلیم العامإطار- 4

اللجنة العلیا لمراجعة المسیرة التعلیمیة في فلسطینتقریر مالمح 1- 4

بمبادرة من رئیس الوزراء وبرئاسة وزیر التربیة تشكلت اللجنة العلیا لمراجعة المسیرة التعلیمیة في فلسطین 
، وذلك لمراجعة حیثیات النظام التعلیمي الحالي وتطویر منهجیة 2013مع نهایة عام العاليوالتعلیم

مع ،واضحة لإلصالح التربوي تواكب التطور العالمي، وذلك في كل مستویات التعلیم العام والعالي
التركیز على نقاط القوة في النظام التعلیمي وتعزیزها، وتحدید نقاط الضعف لوضع آلیات للتغلب علیها 

. ةوكان الباحثان عضوین فعالین في هذه اللجن، وتطویر نموذج للنهوض بالتعلیم في فلسطین،والحد منها

وان المحرك األساسي للتنمیة،ملخص التقریر الذي نتج عن أعمال اللجنة على أن التعلیم هوقد ركز و 
قدرة النظام التربوي على مواكبة التغیرات والتصدي للتحوالت المستمرة تتجلى في قدرته على بناء اإلنسان 
وتأهیله بشكل شامل بما یضمن حصوله على المعارف الحدیثة المطلوبة والمستجدة، وٕاتقانه للمهارات 
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اهات والقیم اإلنسانیة مع الحفاظ على هویته الوطنیة وتراثه وثقافته الحیاتیة والتقنیة الفنیة واكتسابه لالتج
. كما أن التقریر عرض تأثیر الظروف السیاسیة )2015(مجلس الوزراء الفلسطیني، العربیة االسالمیة

م المتغیرة واستمرار االحتالل اإلسرائیلي واستحقاقات إقامة الدولة الفلسطینیة واالستقالل الوطني على النظا
الجتماعیة والسیاسیة في ودور التربیة والتعلیم في تطویر مختلف المجاالت االقتصادیة وا،التعلیمي

على توصیات التقریر وأقر تنفیذها.   2015وقد صادق مجلس الوزراء الفلسطیني في مطلع عام فلسطین. 

التحدیات التي تواجه النهوض بالتعلیم العام 2- 4

فقد أوضحت "أن التعلیم بوضعه الحالي ال یلبي معاییر ،تقریرلعرضها اأما نتیجة التشخیص التي 
قلة الجودة المتعارف علیها وبحاجة ماسة إلى إصالح شامل لجمیع قطاعاته". فالمناهج الحالیة مث

على المعارف ومهارات التفكیر الدنیا ، وتركز على تعتمد الحفظ والتلقینو بالمعلومات والمواد الدراسیة
فهي ال تعزز اإلبداع والتحلیل الناقد وحل ،تطبیق ومهارات الحیاة ومهارات التفكیر العلیاالحساب 

المشكالت وال تتطرق للتعلیم الریادي. كما أن البیئة المدرسیة ال تشجع البحث واالستقصاء وال تلبي 
إن بیئاتهم.تهم واختالف قدراتهم و آاحتیاجات المتعلمین المختلفة تبعا لتطور نمائهم وتعدد ذكاء

استراتیجیات التعلم المتبعة في معظم المدارس الفلسطینیة تتمركز حول المعلم أو الكتاب المدرسي مهملة 
لما أو غیر قصد، فمشاركة المتعلمین في الصف محدودة ال تتعدى االستجابة السلبیة قصدعنللمتعلمین 

بین المتعلم والمعلم والمدرسة والمنهاج. وأن فالنظام التعلیمي ال یوازن من حیث األهمیة ،المعلمهطرحی
خلق حالة التوازن الشاملة بین المتعلم والمعلم والمدرسة والمنهاج."یأي نظام تعلیمي نموذجي یجب أن 

غیاب لمرجعیة قانونیة للتعلیم مما یساهم في إمكانیة تعدد التفسیرات إلى كما أوضح التقریر ایضًا 
رات تؤخذ.  والمرجعیات الفردیة ألي قرا

التعلیم العاليرفدفيالتعلیم العام دور التقریر حولتوصیات3- 4

بهدف المدارس تعمل ألجل تهیئة طالب قادر على النجاح بامتحان الثانویة العامة أن "لقد بین التقریر 
قیاس ما المتبعة هي أسالیب تقلیدیة تعتمد في الغالب أسالیب التقویم ، حیث أن الولوج إلى التعلیم العالي

وال في تكوین مواطن فلسطیني ،تم حفظه من الكتب المدرسیة وذلك لن یساهم في تحسین جودة التعلیم
الحالي، امتحان الثانویة العامة ذا فإن . لمجتمعالقادر على التساؤل وحل المشكالت والمساهمة في بناء 

لجمود المستمر في النظام أسباب اهو أحد ، حاناستذكار المعلومات واالمتوما یجسده من تركیز على 
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نجد نسبة الملتحقین بالفروع ،وبسبب طبیعة االمتحان المعتمدة على الحفظ واالسترجاع.التربوي
اأما الفرع العلمي والمهني فإنهم،%76إلى (األدبي) تصل األكادیمیة وبالذات فرع العلوم اإلنسانیة

ت خطیرة على نظام التعلیم العالي والبطالة بین أوساط ولذلك انعكاسا، ان من شح اإلقبال علیهمیایعان
انخفاض متوسط أنفما بین،الشباب". كما أشار التقریر إلى واقع المعلمین وأوضاعهم الوظیفیة والمهنیة

إلى تراجع مكانته االجتماعیة وقلة دافعیته للعمل. أدى راتب المعلم 

العام والتعلیم العالي من خالل التركیز على أن نظام التعلیم بین التعلیمةوفي نهایة التقریر تم ربط العالق
العام بشقیه األكادیمي والمهني علیه رفد مؤسسات التعلیم العالي بطلبة یمتلكون مهارات القرن الحادي 

والعشرین ویستطیعون البحث والتقدم في مسارات أكادیمیة ومهنیة تلبي احتیاجات سوق العمل.  

جودة التعلیم الهندسيوعالقته بللتعلیم التطویري المقترحنموذج ل الیتحل- 5

إمكانیة تمثیل العالقة بین التعلیم الهندسي وسوق العمل في إطار إدارة سلسلة ال بد من التنویه أوال إلى 
حیث أن هناك مزودین (كلیات الهندسة) وزبائن (المشغلین) ،)Abdelall et al., 2012(التزوید 

في أن هذه السلسلة تبدأ هذه الورقة ولكن ترىیرغبون بتوظیف خریجین لهم مواصفات ومهارات محددة.
بل وتبدأ في مرحلة أبكر، فحسب، التعلیم العام، بشقیه األساسي والثانوي، ، لیس في مرحلة مرحلة مبكرة
ضرورة العمل على تكامل مكونات هذه السلسلة بشكل یضمن الورقة رى وت. طفالریاض األأي مرحلة 

ترابطها وأن یحقق مخرج كل مرحلة المواصفات والمهارات والكفایات المطلوبة كمدخالت ومتطلبات 
وذلك من خالل تخطیط سلیم وٕادارة ، وصوال لتلبیة متطلبات سوق العمل والمشغلینللمرحلة التالیة، 

.ذه السلسلةمالئمة له

وكما للتعلیم العام وریاض األطفال من تأثیر على التعلیم الهندسي، فإن التعلیم الهندسي یمكن أن یؤثر 
للتعلیمیمكنكیف)Brophy et al., 2012(وقد بین بروبي وآخرون إیجابا على مراحل التعلیم األخرى. 

في مجاالت المعرفةبفهم واستخدامالمرتبطةالمهاراتمنواسعةامتالك مجموعةیدعمأنالهندسي
مراحل التعلیم العام وریاض األطفال، وذلك لتحفیز الطالب العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات في

وٕاصالحها،األخطاءمن خالل أنشطة ذات صلة بالتصمیم، واكتشافحلول للقضایاعلى إیجاد
كافة مراحل ما قبل التعلیم فيلتعلیم الهندسةالتعلیمیة الواعدةالنماذجمنوالتحلیل، حیث قدموا العدید
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المعلم بمعرفةالدراسیة، مع إدراك التحدیات المتعلقةالمناهجالجامعي كأمثلة على كیفیة دمج الهندسة في
الدراسیة والتقییم.بما في ذلك ما یتصل بمعاییر المناهجالمؤسسیةوتطویره المهني، والتحدیات

اللجنة العلیا لمراجعة المسیرة التعلیمیة في فلسطینوالذي تضمنه تقریر یقوم النموذج التطویري المقترحو 
المحور األول هي، على تطویر التعلیم العام على ثالثة محاور)2015مجلس الوزراء الفلسطیني، (

المحور محور الثاني وهو ، والالرؤیة، عمق المعرفة ومهارات الحیاة، بما یشمل فلسفة التعلیمالخاص ب
، والمحور المنهاج وتدریب المعلمین ونوعیة التعلیم وتحصیل الطلبة واستراتیجیات التقویمالمتصل بالتربوي

بنیویة.والةوالمالیةاإلداریالمجاالت ویشمل المحور التنظیميالثالث وهو 

التطـــویري المقتـــرحالنمـــوذج ، تـــأتي الورقـــة هـــذه لتحلـــل العـــامورغـــم أن التقریـــر عنـــي بشـــكل رئـــیس بـــالتعلیم
3-1، وفــق مــا هــو مبــین فــي الجــداول جــودة التعلــیم الهندســيعالقتــه بتربطــه بــالتعلیم الهندســي مــن بــاب و 

وانعكاســاته علــى العامفي التعلیم النموذج التطویري المقترحالتي تتناول وتحلل، في كل منها، أحد محاور 
ودته.وجالتعلیم الهندسي

خاتمة وتوصیات- 6

الذي طاراإل. ثم بینت مالمح في فلسطینوجودته الهندسيواقع التعلیم و التعلیم العام واقععرضت الورقة 
النموذج ، وتم وضعه موضع التنفیذ. كما حللت الورقةفي فلسطینإلصالح التعلیم العامأقر مؤخرا 
ته.جودوبالهندسيالتعلیم ه توربطفي إطار التعلیم العامالتطویري 

لسلسلة التي تبدأ بریاض األطفال مرورا بالتعلیم العام، ومن ثم بالتعلیم الواعیة لدارة اإلوتوصي الورقة ب
لمواصفات والمهارات والكفایات المطلوبة لمخرجات كل مرحلة وتلبیة الهندسي بشكل یضمن ترابطها 

تلبیة متطلبات سوق العمل ة قادرین على خریجین ذوي نوعیة وجودة عالیللمرحلة التالیة، وصوال ل
أهمیة ربط مخرجات التعلیم الهندسي باحتیاجات سوق العمل.المشغلین، بما یؤكد على و 

حول النموذج التطویري لمراجعة المسیرة التعلیمیةتوصیات اللجنة العلیا تنفیذكما توصي الورقة بضرورة 
وتبني استراتیجیات تعلم حدیثة، مع األخذ بید صیاغة مناهج علمیة جدیدةه ذلك منیتطلببما ،المقترح

لنهوض بالعملیة لیؤدي بما،لمصادرلتخصیص المدرس، وتطویر البیئة المدرسیة، وٕادارة راشدة للتعلیم، و 
. شرینتأهیل الطلبة من مرحلة مبكرة لمتطلبات التعلیم الهندسي بمهارات القرن الحادي والعالتعلیمیة وٕالى 
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وجودته.التعلیم الهندسيالعام وانعكاساته على فلسفة التعلیم: المحور األول الخاص ب1الجدول 

التعلیم الهندسيالتعلیم العامالمكونات
مجتمع فلسـطیني یمتلـك القـیم والعلـم والثقافـة ةالرؤی

والتكنولوجیـــا إلنتـــاج المعرفـــة وتوظیفهـــا فـــي 
.التحرر والتنمیة

تعــــزز امــــتالك المــــتعلم لجمیــــع المعــــارف والمهــــارات هــــذه الرؤیــــة 
لــیم العــام إلــى التعلــیم والقــیم التــي یحتاجهــا الطالــب لینتقــل مــن التع

والتكنولوجیـــا ةالثقافـــو والعلـــم ةنهـــا تؤكـــد علـــى المعرفـــأل،الهندســـي
ـــ ـــك بالتنمیـــة. إن الوصـــول لتحقیـــق الرؤی یحتـــاج لوقـــت ةوربـــط ذل

ةالمنشـودةهـي المرجعیـةوجهد وخطط ولكن إذا كانت هذه الرؤیـ
فحتما سیؤدي ذلـك إلـى تعلـیم هندسـي ة،في تطویر برامج الهندس

الجامعـــــــات الیـــــــة، إذ أن عةبجـــــــودةومخرجـــــــات تعلیمیـــــــأفضـــــــل
مــن رؤیــة وزارة التربیــة والتعلــیم عمومــا الفلســطینیة تســتقي رؤیتهــا 

العالي.
بنــاء نظـــام تعلیمـــي یســـاهم فـــي ترســـیخ القـــیم الرسالة 

ـــــــــة واالنســـــــــانیة ویشـــــــــكل واألخـــــــــالق  الوطنی
حاضنة للتفكیر النقدي، یطور أسس البحـث 
والتــوق للمعرفــة، وینمــي الكفایــات الضــروریة 
لبنــاء مــواطنین فــاعلین، ولتوظیــف مخرجــات 
النظام التعلیمي لالستجابة لمتطلبات التنمیـة 
ــــرص اقتصــــادیة واعــــدة  الشــــاملة، وإلنشــــاء ف
تلبي احتیاجات وأهداف المجتمع الفلسـطیني

المتنــور الحــدیث مــن خــالل تمكــین المعلمــین 
المتمیزین القادرین على إحداث فرق إیجـابي 

.في العملیة التعلیمیة

تعكــس الرســالة للتعلــیم العــام تفاصــیل الوصــول لرؤیــة وهــذا أیضــا 
ـــى ا ـــد لینطبـــق عل ـــر الناق ـــى التفكی ـــز عل ـــیم الهندســـي ألن التركی تعل

تطــویر التعلــیم مــن مرتكــزات ي وحــل المشــكالت وأســس البحــث هــ
ــــیم الهندســــي باحتیاجــــات المجتمــــع ،الهندســــي كمــــا أن ربــــط التعل

.المنشودالفلسطیني المتنور سیحدث الفرق 

المعلـم و ، متعلم هو محور العملیـة التعلیمیـةالالمبادئ 
المتمیـــز هـــو العامـــل الفـــارق لتحســـین نوعیـــة 

ــــــیم،  ــــــى ســــــلم و التعل ــــــیم هــــــو عل قطــــــاع التعل
.أولویات الحكومة

،المبــادئ تشــكل أساســًا رئیســیًا لتطــویر التعلــیم الهندســيإن هــذه
كمحـور وذلك لخصوصیة التعلیم الهندسـي بـالتركیز علـى المـتعلم

وهــذا یتطلــب مــن المعلــم توظیــف اســتراتیجیات ، للعملیــة التعلیمیــة
التعلم النشط والتركیز على التطبیق والجوانـب العملیـة مـن الـتعلم. 

تــواق للتعلــیم والــتعلم ســیؤدي إلــى فوجــود معلــم مؤهــل منــتم لمهنتــه
تحسین مخرجات التعلیم الهندسي. 

االنتماء للوطن، األخـالق، التفكیـر والبحـث، القیم 
االتصــــــــــال والتواصــــــــــل وتقبــــــــــل اآلخــــــــــرین، 

التساؤل، االمتیاز باألداء. 

إن القیم التـي ترسـخ االنتمـاء والتفكیـر والبحـث هـي مـن أهـم القـیم 
الهندســـــي مـــــن خـــــالل التركیـــــز علـــــى التـــــي تقـــــود لجـــــودة التعلـــــیم 

دراك المســـــــؤولیة المهنیـــــــة مخرجـــــــات تعلیمیـــــــة تهیـــــــئ الخـــــــریج إل
واألخالقیـــة، والعمـــل لحـــل المشـــاكل الهندســـیة مـــع إدراك تـــأثیرات 

.والعمل ضمن فریقالحلول الهندسیة المختلفة، والتواصل الفعال
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التعلیم الهندسيالتعلیم العامالمكونات
البیئــــــــــــــة 
التعلیمیة 

تــــــوفیر بیئــــــة تعلیمیــــــة آمنــــــة محفــــــزة جاذبــــــة 
لجمیـــــع الطلبـــــة بـــــال اســـــتثناء فـــــي المـــــدارس 
والجامعــــــــــــات تحكمهــــــــــــا منظومــــــــــــة القــــــــــــیم 

واالخالق.

والمحفــــزة لطلبــــة المــــدارس ســــیؤدي إلــــى ةإن تــــوفیر البیئــــة اآلمنــــ
إنســـان مـــتعلم قـــادر علـــى العطـــاء یشـــعر باألمـــان وبالتـــالي ایجـــاد

ات الهندســة اسـتكمال ذلــك مـن خــالل تــوفیر علـى الجامعــات وكلیـ
بكل متطلباتهـا للتطبیـق والتـدریب العملـي ةالبیئة التعلیمیة المالئم

وربط الهندسة بالمجتمع والقطاع الخاص. 
ـــاب المقـــرر، المـــوارد، المنهاج  تطـــویر المنـــاهج (الكت

قـــــدرات المعلـــــم، والبیئـــــة التعلیمیـــــة) لتصـــــبح 
مرتبطة بالحیاة والتطبیق العملي، من خـالل 
تعلــــم الكثیــــر مــــن تــــدریس القلیــــل، والتركیــــز 
علـى كیفیــة الــتعلم ولــیس علــى مــا یــتم تعلمــه 
فقـــط. كمـــا أن یتـــرك المنهـــاج أســـئلة عدیـــدة 
مفتوحــة النهایـــة بـــال إجابــة واحـــدة للمســـاعدة 

في االستكشاف والتساؤل.

إن تطویر المنـاهج لكلیـات الهندسـة شـرط أساسـي لتطـویر التعلـیم 
الهندســـي وذلـــك ألن التطـــور الســـریع فـــي العلـــم والمعرفـــة یـــنعكس 

ذا فــإن علــى كلیــات لــة،بشــكل مباشــر أیضــا علــى العلــوم الهندســی
الهندســة تطــویر المحتــوى التعلیمــي واســتراتیجیات الــتعلم وأســالیب 

فـــي التقــــویم ةالطـــرق التقلیدیـــالتقـــویم وعـــدم االعتمـــاد فقـــط علــــى 
كاالختبارات المكتوبة وٕانما التركیز علـى المشـاریع ودراسـة الحالـة 

ـــــــك مـــــــن اإلنجـــــــازوملفـــــــات  والتصـــــــامیم والمجســـــــمات وغیـــــــر ذل
استراتیجیات التقویم البدیل. 

أوضاع 
المعلمین 

ةالوظیفی

ـــــــــــة تحســـــــــــین أوضـــــــــــاع  المعلمـــــــــــین الوظیفی
والقــــوانین مـــن خــــالل األنظمـــة واالجتماعیـــة 

وابتكــــــار ســــــلة المحفــــــزات وتطــــــویر أنظمــــــة 
وأسالیب التنمیة المهنیة.

إن عضـــو الهیئـــة التدریســـیة هـــو المحـــرك الفعـــال لعملیـــة االرتقـــاء 
ــیم الهندســي بشــكل خــاص ــالتعلیم العــالي بشــكل عــام والتعل ، لــذا ب

الوظیفیــــــة مــــــن خــــــالل تطــــــویر قــــــوانین وضــــــاعاألفـــــإن تحســــــین 
الحـــــوافز الالزمـــــة ءوٕاعطـــــاریبالجامعـــــات، تطـــــویر بـــــرامج التـــــد

حاجـة أیضـا هنـاك .  كما أن ةعتبر ضرورة ملحیللبحث والتطور 
إلى أنظمة محفزة لالبتعاث والتدریب.

الشراكة 
المجتمعیة

بـــین المؤسســــة المجتمعیـــة اتالشـــراكتفعیـــل 
التعلیمیة واألهالي وكافة شرائح المجتمع.

بـالمجتمع، وأخـذ حـاالت بیعة التعلیم الهندسي تتطلـب ربطـهإن ط
میداني فـي مؤسسـات مجتمعیـة التدریب القیام بالحقیقیة لدراستها و 

ومهنیـــة وخاصـــة ممـــا یســـتدعي إلـــى شـــراكات عدیـــدة مـــع جهـــات 
التعلیم الهندسي. ةویعتبر هذا أحد عناصر تطویر جودة،متعدد
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التعلیم الهندسيالتعلیم العامالمكونات
المكــــــــون 

اإلداري 

.

ـــار المدرســـة مدرســـة مـــدارة ذاتیـــَا، ویـــتم  اعتب
تشـــكیل مجلـــس المدرســـة مـــن قبـــل المجتمـــع 
المحلــي، وتعطــى المدرســة صــالحیات مالیــة 
وٕاداریــــــــة وفنیــــــــة. التأكــــــــد مــــــــن تــــــــوفر كــــــــل 

ســــوب، مســــتلزمات المدرســــة مــــن مختبــــر حا
ومكتبــة ،وغرفــة وســائل، وســاحات ومالعــب

.مجهزة

ة بصالحیات خاصـتمتعتعمادات الكلیات الهندسیة یجب أن إن 
المنـاهج وتفـویض صـالحیات ربعقد الشـراكات، وتطـویاتسمح له

، تالءم مـــــع متطلبـــــات كلیـــــاتهمبمـــــا یـــــأعضـــــاء الهیئـــــة التدریســـــیة 
ا یؤســــــس وتــــــوفیر المتطلبــــــات اإلداریــــــة والتجهیــــــزات الفنیــــــة، بمــــــ

بمـا یحقـق الهندسـيلوحدات إداریة قادرة على إدارة عملیة التعلـیم 
متطلبات الجودة والتمیز.

المكــــــــون 
المالي 

تطبیــق نظــام حــوافز مــالي خــاص بــالمعلمین 
والعــاملین بالمــدارس التابعــة للنمــوذج مــرتبط 

باألداء. 

، وبالـــذات مــن خـــالل شــجعاربــط الحــوافز بـــاألداء یعتبــر عامـــل م
والجوائز التـي یحصـل ةالمنشورة ومشاریع التخرج النوعیاألبحاث

ممـا یسـهم فـي تحفیـز أعضـاء الهیئـة التدریسـیة ، علیهـا المدرسـون
، وبمـــا یـــنعكس إیجابـــا علـــى أعلـــىةعلـــى العمـــل واالنتـــاج بجـــود

. أدائهم نحو تعلیم هندسي ذو جودة
المكــــــــون 

البنیوي
إعطاء المعلمین حریـة فـي القـرارات المتعلقـة 

بتعلم طلبتهم. 
أعضـــاء الهیئـــة التدریســـیة فـــي كلیـــات الهندســـة یجـــب ان یتمتعـــوا 

واســـتخدام م والتقـــویملعالـــتتباســـتراتیجیابصـــالحیات فیمـــا یتعلـــق 
بمـــا المهـــارات والتقنیـــات واألدوات الحدیثـــة فـــي ممارســـة الهندســـة

. التعلیمیة المتوخاةیفضي لتحقیق أفضل للمخرجات 

العربیةالمراجع
، معهد اإلعالم والسیاسات الصحیة والتنمویة، السیاسات التعلیمیة الفلسطینیة. )2005(، ر. ریحان- 

.رام اهللا, فلسطین
لعامیةفلسطینالللجامعات والكلیات الدلیل اإلحصائي . )1996العالي (التعلیم مجلس - 

., فلسطینالقدس، 1995/1996
.جنة العلیا لمراجعة المسیرة التعلیمیة، فلسطینلالنهائي لتقریر ). ال2015مجلس الوزراء الفلسطیني (- 
ة، رام اد لمؤسسات التعلي العالي الفلسطینی). دلیل الترخیص واالعتم2015هیئة اإلعتماد والجودة (- 

فلسطین.اهللا، 
رام اهللا, ءات، ٕاحصا، أرقام و فلسطینفي التعلیم العالي . واقع )2006وزارة التربیة والتعلیم العالي (- 

.فلسطین
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استراتیجیة إعداد وتأهیل المعملمین، وزارة التربیة والتعلیم .)2008وزارة التربیة والتعلیم العالي (- 
.رام اهللا, فلسطین، العالي

، 2013-2011لقطاعیة وعبر القطاعیة الخطة االستراتیجیة ا.)2011العالي (وزارة التربیة والتعلیم - 
.رام اهللا, فلسطینوزارة التربیة والتعلیم العالي، 

العملیة التعلیمیة في فلسطین واقع، طموح وتحدیات، اإلدارة .)2013وزارة التربیة والتعلیم العالي (- 
.رام اهللا, فلسطینالعامة للتخطیط والتطویر، 

الخطة االستراتیجیة للتعلیم، اإلدارة العامة للتخطیط والتطویر، .)2014زارة التربیة والتعلیم العالي (و - 
.رام اهللا, فلسطین

الكتاب االحصائي التربوي، اإلدارة العامة للتخطیط والتطویر، .)2015وزارة التربیة والتعلیم العالي (- 
.رام اهللا, فلسطین

لمؤسسات التعلیم 2015/2016الدلیل اإلحصائي السنوي ، )2016العالي (وزارة التربیة والتعلیم - 
.رام اهللا, فلسطین، یةفلسطینالعالي ال

.رام اهللا, فلسطینفیة للمعلمین الفلسطینیین، ریادة، الظروف الوظی.)2011الیونسكو (- 
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