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الهندسً من أهم الركائز األساسٌة التً ٌبنى علٌها  ٌعد التعلٌم العالً -الملخص

التقدم التقنً والصناعً للمجتمعات البشرٌة. وحٌث أن تقدم ورقً الشعوب ٌقاس 
التعلٌم العالً بمعدّل التقدم الصناعً, علٌه فإن العمل لتنمٌة وتطوٌر استراتٌجٌات 

الهندسً من الدوافع األساسٌة لرفعة وتطوٌر المجتمعات. تهدف هذه الورقة إلى 
دراسة هٌكلٌّة نظام التعلٌم العالً الهندسً التقلٌدي مع عرض تحدٌات القرن الحادي 
والعشرٌن التً ٌواجهها خرٌجً هذا النظام التعلٌمً. أٌضاً تهدف هذه الورق العلمٌة 

ً لتطوٌر التعلٌم العالً إلى مناقشة بع ض االستراتٌجٌات والخطط المتبعة عالمٌا
الهندسً لموائمة متطلبات القرن الواحد والعشرٌن والتغلب على تحدٌاته. كذلك 
تناقش هذه الورقة النتائج المتوقعة من تطبٌق الهٌكلٌة الجدٌدة المقترحة للتعلٌم 

هذه الورقة بخاتمة تحتوي  العالً الهندسً على المهندسٌن المستقبلٌن.  خلصت
على مجموعة من النتائج المهمة للتخطٌط المستقبلً التعلٌم العالً الهندسً اللٌبً 

 لٌتماشى مع متطلبات القرن الواحد والعشرٌن.

التعلٌم العالً الهندسً, خطط واستراتٌجٌات تطوٌر التعلٌم  :المفتاحيةالكلمات 
 الهندسً, القرن الواحد والعشرٌن.

 مقدمة. 4

ميين مهييم الركييائس ا ساسييية للتقييدم الح ييار   باعتبييار إن التعليييم الهندسييي     
ي كبيييراي  وضليي  بو يي   اهتمييتلألمييم، نجييد من كمييير ميين المجتمعييات  بييا اهتمامييا

خطيييط واسيييتراتيجيات للنهيييوق بهيييضا القطييياع منيييض بيييدايات ع ييير النه ييية 
ي مستقالي ال ناعية. ففي منت ف القرن المامن عشر لم يكن التعليم ا لهندسي علما

ل  ييمن جمليية العلييوم التطبيقييية ا خيير  لحيي  مشيياك   بضاتييا، إنمييا كييان يييدرم
هندسية معينة. م  بدايات القرن التاسي  عشير وحتين منت يف القيرن العشيرين 
ي للخ و ية والتميس عن المجاالت العلمية  ي فشيئا مخد التعليم الهندسي يمي  شيئا

تل  الفترة يتخرجيون مين مسسسيات التعلييم ا خر ، حيث كان المهندسون في 
الهندسي بقدرات مهنية عالية حيث تم إعيدادهم بشيك  مكميف  للتعامي  المباشير 

الض  تطلمب تركيس عالي علن الجانب العملي التطبيقي مكمر من  ا مرم  اآللة، 
الجانب النظر  التحليلي. مي اي شهدت تل  الفترة سيادة تدريجية علين اسيتخدام 
ي م  بدايات القرن العشرين  النماضج الريا ية لتدريل وشرح الهندسة خ و ا

[6,5,4]. 
يات والعلوم في في الن ف الماني من القرن العشرين تعاظم دور الريا 

التعليم الهندسيي ونيتع عنيا تركييس متساييد علين الجانيب النظير  التحليليي، 
ي كبير فيي تعليم  والض  قاد إلن من مهندسي تل  الفترة السمنية لم يم وا وقتا
ي. وبالتالي وجد المهندسون منفسهم في كمير  القدرات الفنية المطلوبة  ناعيا

يية منيا إلين مقيدرتهم لالنخيراط فيي مقدر علن عم  مبحاث علم ا حيانمن 
 .[3,2,1]ال ناعة بشك  مباشر 

 في الحقيقة من هضا التغير الجوهر  في استراتيجية التعليم الهندسي لا ما

 

 

 

  

ي م  ما شهدتا تلي  الفتيرة مين تقيدم هائي  فيي مجيا  البحيوث  يبرر  خ و ا
العلمية مم  البحوث النووية وبحوث الف اء  والتي عملت بشك  ما علن تغيير 

 طبيعة التعليم الهندسي. 
إن التعليييم العييالي الهندسييي المحلييي فييي ليبيييا والييض  بييدء فييي منت ييف العقييد 

 هييو تكييوين كييادر إلنشييائااف  ا ساسييي السييادل ميين القييرن المن ييرم كييان الييد
هندسي محلي لقيادة عجلة االقت اد الليبي. كان التعليم العالي الهندسي والتقنيي 
في موائي  تكوينيا متركيس بشيك  مساسيي علين تخيريع مهندسيين بقيدرات مهنيية 
عاليييية ليلتحقيييوا بعيييد تخيييرجهم بمواقييي  العمييي  فيييي الشيييركات النفطيييية وشيييركة 

ي عنييدما الكهربيياء الوطنييية وايرهييا ميين الشييركات ا خيير . ونجييد ضليي   وا ييحا
مسست الدولة معاهيد تقنيية تخ  يية ممي  المعهيد العيالي للميكانيكيا والكهربياء 
)كلية التقنية الهندسية حالياَ( بهيون وجامعية الينجم السياط  للعليوم الهندسيية فيي 

. بعييد ضليي  نجييد من التعليييم الهندسييي بييدء ي خييض اليي التخ  ييات النفطييية .... 
في كمر إلين من م يبحت العدييد مين المسسسيات البحميية مكمير  ا كاديميةال يغة 

العلميييية الهندسيييية والتيييي ميسسيييت لتخيييريع مهندسيييين تقنييييين، م يييبحت تخيييرج 
مهندسييين بقييدرات مكاديمييية عالييية، ولكيين قييدرات المهندسييين التقنييية لخريجييي 

 التعليم العالي الهندسي بدئت بالتناقص. 
 

 : Problem Statementمشكلة البحث  - م

 البحث في التالي:تتلخص مشكلة     

  ي يعتمد علن نفل استراتيجيات ماسا  التعليم الهندسي المحلي تقليديا
 القرن السابق في التدريل.

  عدم و   االسيتراتيجيات المطلوبية لتسوييد المهندسيين بالمهيارات
 .المناسبة للتغلب علن المشاك  التقنية للقرن الحالي

 :Importance of the Researchمهمية البحث  - ب

 تكمن مهمية البحث في االتي:      

  عرق علمي متكام  للعوام  التي ممرت وت مر فيي التعلييم الهندسيي
 المحلي التقليد .

  تبين التحديات الهندسية والتقنية التي يواجههيا المهندسيون فيي القيرن
 الحاد  والعشرين.

  علميي  مسالتقديم نظرة مستقبلية للتعليم الهندسي المحلي مبنية علن
 يلي.تحل

 .اقتراح عدد من االستراتيجيات لتطوير التعليم الهندسي المحلي 

 Methodology and Dataطريقييية البحيييث و تجميييي  البيانيييات  -ج
Collection : 

لتجمييي  المعلومييات لهييضا البحييث. وقييد تييم  االسييبانيةتييم اسييتخدام الطريقيية      
 ، مي  امكانييةلنميوضج لتطبييق هيض  الدراسية  يهيوناختيار كلية التقنيية الهندسيية 

 تعميم نتائع الدراسة علن جمي  الكليات الهندسية الليبية.

 

 وقبلت للنشر  2020سبتمبر  20وروجعت في  2020سبتمبر  21استلمت الورقة بالكام  في  

 .  2020 مكتوبر 6في   العنكبوتيةونشرت ومتاحة علن الشبكة  2020سبتمبر  22في 
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 التعليم العالي الهندسي التقليد العوام  المسمرة في . 5

( مهم العوام  التقليدية التي ممرت وت مر في الهيكلية 4يبين الشك  )      
ي   .[5,4]العامة للتعليم العالي الهندسي عالميا

 

 

 

 

 

 

 

 ( العوام  المسمرة في التعليم الهندسي4ك  )ش

( نالحييظ من تييوفمر عاميي  الرابيية لييد  الطييالب المنخرطييون فييي 4ميين الشييك  )
 وبجيدرالتعليم الهندسي ميعتبر عن ر فعما  في تكيوين التعلييم العيالي الهندسيي. 

من هيضا العامي  ليم ييتم التعامي  معيا بالشيك  المناسيب تاريخيياَ،  هنا الن اإلشارة
الطالب ) في بعق البلدان( للتعليم الهندسي قد تسهم في تخيريع  تتسيبفعملية 

الهندسي كونهم ليم يختياروا دراسية الهندسية  اإلبداعمهندسين اير قادرين علن 
العامية  ويياتنالماب ورة ضاتية. كضل  حرمان بعق الطالب الضين تخرجوا من 

بمسييتويات مقيي  ميين متطلبييات المسسسييات الهندسييية العليييا قييد يسييهم فييي حرمييان 
العالم الهندسي من قدرات إبداعية قد تسهم في ح  عديد من المشياك  الهندسيية 

التيي قيد تيسمر علين هيضا العامي  هيو  ا شيياءلها الفر ة. كضل  من  معطيت إضا
التعليم الهندسي بيدون وجيود رابية  في مبنائهمالطالب في انخراط  مهاليرابة 

مسيياوية لييد  الطييالب. عليييا نالحييظ من عاميي  رابييات الطييالب لييم يكيين مفعميي  
 بالشك  المناسب. 

ممييا العاميي  الميياني المييسمر فييي التعليييم العييالي الهندسييي التقليييد  هييو احتياجييات 
ال ناعة. ففي الدو  ال يناعية يعتبير هيضا العامي  مين مهيم العوامي  فيي تحدييد 

  ييات المسسسييات التعليمييية ونوعييية مناهجهييا. ممييا فييي حاليية الييدو  التييي تخ
يغلييب عليين اقت ييادها العاميي  الخييدمي واالسييتهالكي، يكييون تيي مير هييضا العاميي  

  عيف وال يكاد يضكر. 
الماديية. فالقيدرات الماديية لليدو  تعتميد علين قيوة  اإلمكانيياتالعام  المالث هو 

التي تكون مستعدة إلنفاقها لالستممار فيي  ا موا ها وبالتالي علن كمية اقت اد
مجا  التعليم الهندسي. هنا  بعق الدو  الغربية والدو  ا سيوية تنفيق مميوا  
طائليية لتييدعيم وتطييوير التعليييم الهندسييي ميين القطيياعين العييام والخيياص، والييض  

المقدمية  اإلمكانيياتيسمر بشك  مباشير فيي جيودة المخرجيات مين خيال  جيودة 
خال  المسيرة التعليميية الهندسيية. ومين جهية مخير  نجيد من اليدو  الناميية لها 

والفقيرة ال تستطي  اإلنفيا  علين التعلييم الهندسيي بينفل السيخاء التيي تنفيق بهيا 
 الدو  الغنية، وبالتالي يسمر ضل  سلباي علن جودة التعليم.

 بحيياث ممييا العاميي  ا خييير المييسمر فييي شييك  التعليييم الهندسييي هييو نوعييية ا  
 الداعمين لخدمة  إجرائهاالمطلوبة من مسسسات التعليم الهندسي المطلوب 

 لتل  المسسسات والمجتم  بشك  عام. نالماليي
( فينن المخرجييات مين النظييام التعليميي التقليييد  4كميا هييو مو يل بالشييك  )   

تكيون إميا طيالب تمكنيوا مين إكميا  تعلييمهم الهندسيي وتخرجيوا كمهندسيين مو 
يتمكنوا من إنهاء تعليمهم الهندسي مما م يرهم لتغييير التخ يص مو  طالب لم

 تر  الدراسة.

 هرم التعليم العالي الهندسي التقليد . 6

إن ك  العوام  المشار اليها في الفقرة السابقة ساهمة في تكوين الهيكلية  
 (.5التقليدية للتعليم الهندسي والتي ت خض الشك  الهرمي المو ل في الشك  )

 

 

 

 

 

 

 

 ( هرم التعليم الهندسي والتقني التقليد  5) شك 

( نالحييظ من التعليييم الهندسيي التقليييد  يبييدا بدراسيية الطالييب 5مين الشييك  )    
العامة معسسة بالريا يات وضلي  لسييادة  واإلنسانيةمجموعة من المواد العلمية 

 ح يلة الطالب العلمية وتسهي  دراستا الهندسية المستقبلية. 
لعلييوم فييي المرحليية المانييية ميين التعليييم الهندسييي يتعمييرف الطالييب عليين بعييق ا

دراسة مواد مم  الفيسيياء االلكترونيية اضا كيان الطاليب قيد كالهندسية بشك  عام 
تخ ييص هندسيية كهربائييية، مو دراسيية جيولوجيييا هندسييية اضا كييان الطالييب قييد 

ييييدرل الطاليييب فيييي الغاليييب فيييي هيييض   مي ييياتخ يييص هندسييية مدنيييية وهكيييضا. 
ها فيي المسيتقي  المرحلة محد لغات البرمجة الحاسوبية والتيي يمكين من يسيتخدم

ي للهندسيية  لحيي  المشيياك  الهندسييية. و تييدعمم هييض  المرحليية بريا يييات مكميير قربييا
 واالحتماالت. واإلح اءمم  مادة التحلي  الريا ي 

مما في المرحلة المالمة يكون الطالب قد ميعدم بشك  جيد ليدرل مواد مكمر     
اد الريا ية مم  عمقاَ للتخ ص الض  اختار . كضل  يدرل الطالب بعق المو

 الريا ية الخطية. وا نظمةالتحلي  العدد  
يكون الطالب في المرحلة الرابعة قادر علن ترجمة ك  العلوم الهندسية     

التخ  ية التي تح   عليها في مسيرتا العلمية إلن مشاري  هندسية 
يستخدمها لدراسة بعق المشاك  الهندسية والتقنية العملية. وبضل  نكون قد 

 تح لنا علن مهندل بر يد كبير من المعرفة الهندسية والريا ية.
للهيكلة  ا ربعةوهنا تجدر اإلشارة الن من الطالب خال  تل  المراح  

التعليمية المشار اليها يعتمد االباي وبشك  مباشر علن التلقين  في استقاء 
ون في ح  المعلومات الهندسية. والنشاط الضهني الوحيد في الغالب للطالب يك

الواجبات وإجابة مسئلة االمتحانات. عليا فنن قدرة المهندل المتخرج من 
التعليم الهندسي التقليد  علن االت ا  والعم  في مجموعات تكون محدودة 

 وال تخدم بال رورة متطلبات القرن الحالي.

 التحديات المهنية والتقنية للقرن الحاد  والعشرين. 7

 بسييبب للمهندسيين والعشييرين الحياد  القييرن يقيدممها التييي الفيرص كيي  رايم    
 والتيي التحيديات مين العديد الوقت نفل في يحم  فننا الهائ التكنولوجي  التقدم
[. 9معهيا ] للتعامي  القيدرات وبنياء عليهيا التعيرف الحيالي القيرن مهندسي علن
 : ا تي في التحديات تل  بعق تلخيصن ويمك

 الهندسي. التوظيف عولمة 

 والتشغيلية. الت ميمية واحتياجاتها الحديمة التقنيات 

 الهندسية.ا عما   طبيعة في التغير 

 

 

 

 

 

 رغبة الطالب
احتٌاجات 

 الصناعة

 اإلمكانٌات

 المادٌة

االحتٌاجات 

 البحثٌة

برنامج 

التعلٌم 

 الهندسً

طالب لم ٌنهو 

 دراستهم

 مهندس

 تصمٌم مشارٌع هندسٌة

 رٌاضٌات علوم هندسٌة تخصصٌة

 رٌاضٌات علوم حاسوبٌة علوم هندسٌة

 رٌاضٌات فٌزٌاء كٌمٌاء علوم انسانٌة
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 الطبيعيي(  والغياس التقليديية )الينفط الطاقة م ادر في الشديد النقص
 السابق. القرن في مفرق بشك  الستهالكها نتيجة وضل 

 مو ال يييناعة مييين الناتجييية ا بخيييرة بسيييبب العيييالمي المنيييا  تغيمييير 
 المختلفة. الهندسية المشروعات مخلمفات

  والميا . البيئة تلوث مشاك 

  عييدد لسيييادة نتيجيية العييالم فييي والغييضاء الميييا  م ييادر نقييص مشياك 
 السكان.

    
 العالي التعليم ومنظر  مخططي علن تحتمم وايرها المشاك  هض  ك  إن   

 التقليد  الهندسي التعليم منظومة لتطوير خطوات منم يلس ما اتخاض الهندسي
 القرن هضا تحديات م  للتعام  السابق، وضل  القرن مشاك  لح   ممت التي

 .ا اراق هض  لخدمة العالي التقني التطور واستخدام
 

 المهارات التقنية لمهندسي القرن الحاد  والعشرين. 8

تلخص هض  الفقرة بعيق المهيارات التيي تمكين مهندسيي القيرن الحيالي مين     
علن التعام  بحرفيية مي  التحيديات المشيار اليهيا فيي الفقيرة السيابقة. مي   القدرة

ن فييي الخطييط الدراسييية التعليييم  اإلشييارة اليين من تليي  المهييارات يجييب من تي ييمم
 . وهض  المهارات هي:[8,7]الهندسي المستقبلي

 

يجب من يكيون المهنيدل قيادر علين إيجياد المعلومية الهندسيية والتقنيية عين  .4
يكيييون قيييادر علييين تحويييي  هيييض   ومي يييامشيييكلة هندسيييية  معينييية بسيييرعة، 

 المعلومات الن بيانات.

  عليين مهنييدل القييرن الواحييد والعشييرين من يكييون قييادراي عليين فهييم القواعييد  .5
علن معرفية احتياجاتيا  والمفاهيم الهندسية ب ورة كبيرة بحيث يكون قادراي 

 للتعام  م  مشكلة ما بسرعة ودقة متناهيين. 

 بيياآلخرينمهنييدل القييرن الحييالي يجييب من يكييون لييا القييدرة عليين االت ييا   .6
 بمختلف الطر ، ولا القدرة والقابلية للعم  الجماعي.

  يجب من يمتل   المهندل خيا  هندسي واسي ، ويجيب من يكيون قيادر علين  .7
 ياالت الهندسي إلن واق . تحوي  تل  الخ     

 

المهارات الواجب توفرها في مهندسي القرن الحاد  والعشرين تتطلب من      
يتم تغيير الهيكلية التعليميية الهندسيية التقنيية لتتييل المجيا  للمسسسيات التعليميية 

 تطوير استراتيجياتها  ومخططاتها الدراسية لتحقيق تل  المهارات. 
 

 للتعليم العالي الهندسي النظرة المستقبلية. 9

إن التعليم العالي الهندسي بما يمملا من ركييسة مساسيية لتطيور االميم، يجيب     
من يواكب الع ر. إن مواكبة الع ر تعني الفهم العميق لتحدياتا والعمي  علين 
إعادة هيكلة النظام التعليمي ليمكمن المهندل من الولوج إلن العالم الهندسي بعيد 

ة فيي إنيا يمتلي  كي  اإلمكانييات المطلوبية للنجياح، وإنيا سيوف تخرجا وكلا مقي
 .اإلبداعيكون عن ر فعما  وقادر علن 

لو   نظرة مستقبلية للتعليم الهندسي يجيب فهيم العوامي  التيي تيسمر بشيك      
( يبيين العوامي  الميسمرة فيي التعلييم الهندسيي فيي 6مباشر في  يااتا. شيك  )
 .[9,8,5,4]القرن الواحد والعشرين 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( العوام  المسمر في التعليم الهندسي في القرن الواحد والعشرين 6شك  )

 

هو الطالب  الحديث العام  ا و  المسمر في برنامع التعليم الهندسي والتقني     
الراابييون فييي هييضا التخ ييص. نعتقييد من هييضا العاميي  يمكيين من يفعميي  مكميير ميين 
خال  متابعة ميو  الطالب في المراح  التعليمية قبي  التعلييم العيالي. فينن وجيد 
من الطالييب يمتليي  الحييل الهندسييي يييتم ترشيييد  إليين التخ ييص الهندسييي بييدون 

ا  نتيجية للمعيدم  الدراسيي إجبار علن هضا التخ ص وال حرمان من هيضا المجي
في المراح  قب  التعليم العالي. وبضل  تكون الفر ية فيي الح يو  علين نخبية 

 من الطالب تمتل  الرابة والقدرة للتعليم الهندسي مكمر ت كيداَ.
العاميي  الميياني هييو الحاجييات ال ييناعية الفعلييية للمجتميي  والنظييرة المجتمعييية    

والدعم المالي. ففي الدو  النامية مم  ليبيا حييث للتعليم العالي التقني والهندسي 
يكييون النشيياط ال ييناعي محييدود، وبالتييالي فيينن وجييود عالقيية بييين ال ييناعات 
البسطة مم  م ان  المواد الغضائية المنتشرة في البالد م  المسسسيات التعليميية 
الهندسية سوف يدعم مساهمة القطاع الخياص فيي دعيم التعلييم العيالي، وسيوف 

 في ح  بعق المشكالت التقنية لهض  ال ناعات الناشئة. يسهم 
من ا شياء المالحظة في الدو  النامية من هنا  نظرة مجتمعية تفا لية بين    

التعلييييم التقنيييي والتعلييييم الهندسيييي. وهيييضا الشيييي مسيييهم فيييي تحيييو  العدييييد مييين 
 المسسسييات التقنييية اليين مسسسييات مكاديمييية. وفييي الحقيقييية إن كيي  مسسسيية لهييا
بنيتها التي يجب من تحافظ عليها لتخدم المجتم  ب ورة فعلية وعملية. من ضل  
نجد من سيادة الوعي المجتمعي ب همية التعليم التقنيي يعتبير عامي  مهيم لتطيوير 
ي ا مييوا  يجييب من تكييون متييوفرة  التعليييم ليتماشيين ميي  متطلبييات الع يير. مي ييا

فيي دعيم بيرامع التعلييم  سو  بالدعم الحكيومي مو بمسياهمة الشيركات الخا ية
 الهندسي.

العامي  المالييث هييو العالقيية المتبادليية بيين الشييركات التييي تسييعن اليين تطييوير     
انتاجاتها وخدماتها ومسسسات التعليم الهندسي التي تسعن الن توسي  م ادرها 

 المالية وربط ف ولها الدراسية بالواق  العملي واحتياجات السو .
مر بشيك  مباشير فيي التعلييم الهندسيي فيي القيرن الحياد  العام  الراب  الميس    

والعشرين هي عالقات التوممة بين مسسسات العليم الهندسي والمراكس الهندسية 
االستشارية. فالمراكس االستشارية تسعن لالستفادة من الكم الهائ  والجاهس مين 

سييعن المعلومييات التييي توفرهييا المسسسييات التعليمييية، والمسسسييات التعليمييية ت
لتنشيط الجانب البحمي والتدريسي لديها من خال  اإللمام بشك  مباشير مي  كي  
المشاك  التقنية التي تحيا  مين مسسسيات ال يناعة للمراكيس البحميية لدراسيتها. 
باإل ييافة اليين ضليي  فيينن المسسسييات التعليمييية الهندسييية تسييتطي  من نستشييعر 

  في برامجها الهندسية حاجات المجتم  لتخ  ات معينة من المهندسين وتعدم 
 علن هضا ا سال.

منشورات 

 علمٌة

 

 

 

 

 

 الصناعٌة تاالحتٌاجا رغبة الطالب

 النظرة المجتمعٌة

 الدعم المالً

مساهمات 

 الشركات

 منتجات

 خدمات

مراكز الخبرة    و 

 االستشارات
 خدمات نوعٌة

برنامج التعلٌم 

 الهندسً

براءات 

 اختراع

طالب لم ٌنهو 

 دراستهم
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ممييا النتيجيية المتوقعيية ميين تفاعيي  تليي  العواميي  ب ييورة إيجابييية ميي  بع ييها     
البعق هو تخرج مهندسين بقدرات هندسيية مختلفية عين المهندسيين فيي القيرن 
السييابق. ويكييون البرنييامع الهندسييي قييادر عليين إعييداد مهندسييين للح ييو  عليين 

 رات علمية بشك  مف   مما كان عليا في السابق. براءات اختراع ومنشو
إن النظرة المسيتقبلية للعوامي  الميسمرة فيي برنيامع التعلييم الهندسيي تتطليب     

تطوير نظام التعليم نفسا لتل  المسسسات لتتمكن من االستفادة من تل  العوامي  
. والتطييورات المقترحيية للنظييام التعليمييي [9,8,7,3]لتحييديث النظييام التعليمييي  

 :كا تيهي 
 

تطوير ع و هيئة التدريل الهندسي بحييث يكيون ليا قيدرة عاليية علين   -موالَ:
االت يا  سيو  كيان ميي  الطيالب مو مي  العوامي  التييي تيسمر بشيك  مباشير فييي 
ي يجييب من يمتليي  الخبييرة العملييية الميدانييية الكافييية والتييي  العليييم الهندسييي. مي ييا

مكنا من ربط الطالب بالعالم الحقيقي من خيال  تجاربيا الحياتيية وكييف وجيد ت
 الحلو  لها لما لضل  من ممر عظيم في توسي  مدار  الطالب. 

تطوير منا  الف   الدراسي ليكون مكمر تفاعلية. ويكون ضل  من خال   -مانياَ:
هندسية جع  الطالب يعملون كمجموعات داخ  الف   الدراسي لمناقشة مس لة 

ما مو إيجاد  يغة ريا ية لح  مشكلة هندسيية معينية. من هيضا يسياعد الطيالب 
يمكن  مي اعلن تعود العم  الجماعي والض  يعتبر  رور  في القرن الحالي. 

تغيير المنا  الف لي من خال  إشرا  الطالب في إعداد الميادة العلميية لمقيرر 
ما وضل  من خال  تكليف الطيالب لتجميي  معلوميات عين المو يوعات التقنيية 
المقررة في مادة ما وبعد ضل  عم  عيرق لتلي  المعلوميات وتحليلهيا. إن ضلي  

 يسهم في تنمية مهارات االت ا  لد  الطالب.
 َ تطوير المناهع الهندسية وضل  من خال  تطوير ملكات التفكيير الهندسيي  -:مالما

لد  الطالب وتنمية قدرتا في استخدام الريا يات بطريقة فعمالية لحي  المشياك  
الهندسية المعقدة ويكون ضل  منض بداية التعليم والهندسي ويتطور حسب الحاجة. 

تمكيين الطاليب مين التفكيير كضل  يجب من تكيون المنياهع الهندسيية قيادرة علين 
بشك  هندسي منض المراح  ا ولن لحياتا الهندسية. المنهع الهندسي كضل  يجب 

يجيب من  مي يامن يشج  الطالب علن تطوير قدراتا النقديية للحقيائق الهندسيية. 
 يكون المنهع الهندسي مشجم  للعم  الجماعي والقدرة علن القيادة.

ها القيرن الواحيد والعشيرين علين المهندسيين وكنتيجة للتحديات التيي يفر ي    
نتيجة للوعي الكام  بالمهارات الواجب توفرها في مهندسي هضا الع ر  ومي ا

 وت مراي بالعوام  الجديدة علن التعليم الهندسي، فنن 
هرم التعليم الهندسي والتقني يجب من يتطور لخدمة متطلبات الع ر. شك      
 الهندسي للقرن الواحد والعشرين.( يو ل هرم التعليم 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ( هرم التعليم الهندسي للقرن الواحد والعشرين7شك  )
 

( فان الهيك  البنائي للتعلييم الهندسيي التقلييد  7كما هو مالحظ في الشك  )    
بيياقي كمييا هييو عليييا فييي جمييي  مراحلييا ميي  إ ييافة بعييق العنا يير التييي تسييهم 
بشك  فعما  في تغيير النمط الكالسيكي التقليد  للتعليم الهندسيي وبيضل  يكتسيب 

ات الع ير. فطاليب المهندل ك  المهيارات التيي تمكنيا مين التعامي  مي  متطلبي

التعليييم الهندسييي يجييب من يييتعلم منييض المراحيي  المبكييرة ميين دراسييتا الهندسييية 
مهارات االت ا . فتعليم الطاليب كيفيية تجميي  المعلوميات عين شييء معيين ميم 

سوف يسهم في تنمية قدرة االت ا  عند الطالب بشك   لآلخرينالقيام بعر ها 
هيون بتكلييف الطيالب  –التقنيية الهندسيية قام قسيم الهندسية المدنيية بكليية  كبير.

( بمشروع يهدف لت ميم مبنن من 5( وخرسانة )4الدراسيين للمواد خرسانة )
عليين الطييالب  بعييد ضليي  يجييبعييدة طوابييق بواسييطة برنييامع حاسييوبي معييين، 

الطييالب بعييرق مراحيي  المشييروع  يتبعييا قيييامت ييميم نمييوضج مجسييم للمبنيين 
للجمهور. من مهداف هضا العم  هو تنمية مهارات االت ا  وعرق المشياري  

عيرق عمي  هندسيي  إمكانييةلد  الطالب بشيك  عمليي، بحييث ييتعلم الطاليب 
الح ور بالجدو  الفنية واالقت ادية للمشروع )حييث كيان  إقناع ومي امعين 

. تييم سييسا  الطييالب عليين مهييارات العييرق الجيييد جييسء ميين تقييييم المشييروع(
ومشاريعهم  مفكارهماالت ا  التي اكتسبوها من المشروع والقدرة علن عرق 

 :(8)كما بالشك  إجاباتهمالتي قاموا بها للجمهور وكانت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( النسبة المئوية لتعلم مهارات االت ا  لبعق طلبة قسم الهندسة المدنية8شك  )

 

% من الطالب المنخرطين في هيضا البرنيامع 55( من 8نالحظ من الشك  )    
 يعتقدون من مهارات االت ا  لديهم تطورت بشك  ممتاس عما كانيت علييا قبي 

% مين الطيالب يعتقيدون من المشيروع مسيهم 89، ومن االنخراط في المشيروع
% ميين الطييالب 44فييي بنيياء قييدرتهم عليين االت ييا  بشييك  جيييد جييداي، وهنييا  

االت ا  والتخاطيب مي  يعتقدون من المشروع كان محاولة جيدة لتعلم مهارات 
% من الطالب المنخرطين في المشروع يعتقدون من مسياهمة 44الجمهور، و 

ري  فيي تنميية مهيارات االت يا  ليديهم  يعيفة. إن اعتقياد هضا النوع من المشيا
% من الطالب بنجاح هضا النيوع مين المشياري  فيي تنميية قيدرات االت يا  ;:

لديهم بشك  كبيير يعتبير مسشير مهيم فيي من قيدرة طيالب الهندسية علين تحويي  
ت اميمهم الهندسية الن مشاري  منافسة في الحياة العملية في المستقي  يمكن من 

تعسس إضا ما تم تمرين الطالب علن تنمية مهارات االت ا  لديهم منض المراح  ت
 للدراسة الهندسية. ا ولن
مما في المرحلة المانية فيتعلم الطالب مهمية العم  الجمياعي فيي البحيث عين     

 مي ياالحلو  للمشاك  الهندسية التي تواجها بشك  جمياعي.  وإيجادالمعلومات 
الحاسيوبية التيي  المهيارات ب من يتعلم الطالب مين اسيتخدامفي هض  المرحلة يج

درسها لتحلي  وفهم المسيائ  والهندسيية فيي بقيية الميواد. إن ضلي  سيوف يسياعد 
ي من الطالب علن التعام  م  التقنيات الحديمة في سو  العم  بكفاءة عالية.  سعيا

با، قام القسم قسم الهندسة الميكانيكية في ترسي  مهارة العم  الجماعي لد  طال
بتنظيم مسابقة لت ميم وتنفيض مسخن شمسي علبيي. ومين شيروط هيض  المسيابقة 
من يشتغ  الطالب علن ت اميمهم في مجموعات. عند سسا  الطالب عن مد  
فعالية مم  هض  النشاطات فيي تفعيي  قابيية الطيالب علين العمي  فيي مجموعيات 

 (:9ك  )ب ورة منسجمة كانت اجاباتهم كما هي مو حة بالش

 مهندس

 مشارٌع هندسٌةتصمٌم 

 رٌاضٌات علوم هندسٌة تخصصٌة

 رٌاضٌات علوم حاسوبٌة علوم هندسٌة

 رٌاضٌات فٌزٌاء كٌمٌاء علوم انسانٌة

 منافس

 مهارات االتصال

الحوسبة جزء من 

 التدرٌس

مشاركة الطالب فً 

 المواد العلمٌة 
فنون التعامل    

 االفكاروتسوٌق 

مهارات العمل 

 الجماعً
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 لبعق طلبة قسم الهندسة الميكانيكية لمهارة العم  الجماعي( النسبة المئوية 6شك  )

 

% ميين الطييالب المشيياركين فييي 63كمييا هييو مالحييظ بالشييك  من حييوالي     
المشروع يعتقدون من قدرتهم علن العم  في مجموعات تعيسست بشيك  ممتياس 

% مين الطيالب 3:حيوالي عما كانت عليا قبي  المشياركة فيي المشيروع، ومن 
يعتقدون من المشروع ساهم بشيك  جييد جيداي فيي تنميية قيدرتهم علين العمي  مي  

 الغير في مجموعات منسجمة.
فييي المييرحلتين المالميية والرابعيية ميين التعليييم الهندسييي يييتعلم الطالييب فنييون     

التعام  م  الغير والطر  المملن لتسويق ا فكار وكضل  يتم إشرا  الطالب في 
إعداد والتفاع  م  المواد العلمية ب ورة نقديية. وبيضل  يكيون ليدينا مهنيدل ليا 

 قدرة عالية علن المنافسة في سو  العم .
 

 الخاتمة .:

إن تطييوير التعليييم العييالي الهندسييي ليتماشيين ميي  معطيييات القييرن الحيياد      
والعشييرين العلمييية والتقنييية  ييرورة تفر ييها طبيعيية هييضا الع يير. عليييا فيينن 
الهيكلييية التقليدييية للتعليييم الهندسييي يجييب من تتطييور لييتمكين مهندسييي المسييتقب  

بة ل رورة تطيوير للمنافسة في سو  العم  العالمي. إن النظرة المستقبلية الماق
التعليم الهندسي للقرن الواحد والعشرين يمكن من تحوم  تحديات هضا القرن الين 
فرص حقيقية للتطوير والت هيي  وضلي  مين خيال  تطيوير قيدرات مع ياء هيئية 
التييدريل الهندسييي وتغيييير المنييا  التدريسييي فييي الف ييو  الدراسييية وتطييوير 

للتعلييم الهندسيي مين  البنيية الهرمييةيمكن الخليوص من  مي االمناهع الهندسية. 
الواجب من تدعم بمهارات االت ا  والعم  الجماعي واسيتخدام الحاسيوب عنيد 
دراسيية المييواد الهندسيية ومشيياركة الطالييب فييي إعييداد المييواد الهندسييية وتييدريب 

، ك  ضلي  سيوف يسيهم فيي تطيوير ا فكارالطالب علن فنون التعام  و تسويق 
  ليتواكب م  متطلبات وتحديات القرن الواحد والعشرين.التعليم الهندسي 
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 كلمة الشكر 

مود من متقدم بجسي  الشكر والعرفان للسيد الدكتور علي دمحم عبال، من قسم     
الهندسييية الكهربائيييية بكليييية التقنيييية الهندسيييية بهيييون، علييين المسييياعدة اللغويييية 

قيدمها إلنجياس هيض  الورقية العلميية. كميا متقيدم بالشيكر والتعديالت النحوية التي 
لكالي من الدكتور دمحم احميدة الريفي العطشان، رئيل قسيم الهندسية الميكانيكيية، 
و لألسييتاض في يي  الريفييي العطشييان، ميين قسييم الهندسيية المدنييية بكلييية التقنييية 
الهندسييية بهييون، عليين مسيياعدتا فييي تجمييي  بعييق المعلومييات الخا يية بهييضا 

 لبحث.ا


