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 ملخص البحث:

تتزاٌد االهتمامات نحو توظٌف التعلٌم المدمج فً األنظمة التعلٌمٌة فً مصر، على اعتبار انه احد الصور التً ٌستخدم 

لعملٌة التعلٌم التقلٌدي برإٌة معاصرة، وعلٌه فإن تطبٌق  فٌها التعلٌم االلكترونً، اضافة لكونه نمطا تعلٌمٌا فرٌدا مكملا 

منهجٌة التعلٌم المدمج فً رفع كفاءة تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة الخفٌفة، تكمن فً الحاجة لتوظٌف هذا النهج فً تعلٌم 

ستفٌده، وتطوٌر مقرر تصمٌم المنشآت المعدنٌة، من خلل تحدٌد ورصد االمكانٌات المتاحة واحتٌاجات الجهات الم

االهداف المطلوبة، والسعً نحو تقنٌن عملٌات دمج الوسائل الحدٌثة وتفاعلها مع األسالٌب التعلٌمٌة األعتٌادٌة، لتقدٌم نمط 

فعال ومستحدث من انماط تعلٌم التصمٌم، ٌتوافق مع خصائص الطلب واحتٌاجاتهم والوسائل التعلٌمٌة والمحتوي 

ممكنة، وبصورة تتٌح ضبط وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة وقٌاسها وتقٌٌم االداء والمخرجات  الدراسً، وذلك بؤقل تكالٌف

 .بشكل دوري ووضع خطط التحسٌن المناسبة

 ( تعلٌمٌة منهجٌة -المنشآت المعدنٌة الخفٌفة  -تعلٌم التصمٌم -)التعلٌم المدمج الكلمات المفتاحٌة:

The Abstract 

There is increasing interest in the use of blended learning in educational systems in Egypt, as 

one of the images used in e-learning, in addition to being a unique educational pattern 

complementing the traditional education process with a contemporary vision. Therefore the 
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application of the blended learning methodology to improve the efficiency of teaching design 

of light metal construction, by identifying and monitoring the possibilities available and the 

needs of the beneficiaries, and the development of the desired goals, and seek to codify the 

blended of modern means and their interaction with the methods of learning, to provide an 

effective pattern and novelty of the patterns of design education, in line with the 

characteristics of students and their needs, teaching aids and content of study, and that the 

lowest possible costs, and in allowing control and the development of the educational process 

and the measurement and evaluation of performance and output periodically and to develop 

appropriate plans for improvement. 

Keywords: (blended learning- design education- lightwieght metal construction - 

Educational methodology) 

 المقدمة:

من منطلق ان االستثمار فً التعلٌم، واالرتقاء بالقدرات العلمٌة والمهارٌة للفرد، والتحول من التعلٌم القائم على التلقً إلى 

الوقت ذاتة مواكبة التطورات  اٌجابٌة فً تحسٌن جودة الحٌاة وتنمٌة المجتمع، وفًالتعلم المستمر، لهم جمٌعاا اسهامات 

العلمٌة والتكنولوجٌة المتلحقة: كالتعلٌم االلكترونً ، والذي ٌرتكز بدوره على استخدام آلٌات االتصال الحدٌثة من شبكات 

وأكبر فائدة، بشكل متزامن او غٌر متزامن.  ووسائط متعدده فً نقل المعارف والمهارات للمتعلم بؤقصر وقت وأقل جهد

لذا فهو وسٌلة جٌده، اذا احسن توظٌفها، لدعم عملٌة التعلٌم والتعلم وتحولها من طور التلقٌن إلى طور االبداع والتفاعل 

 وتنمٌة المهارات، وهو اٌضا آداه لترسٌخ مفهوم التعلٌم الذاتً. 

انً ٌجمع بٌن التفكٌر االبداعً وبٌن العمل التطبٌقى، وتظهر اثاره فى معظم واستناداا الى كون التصمٌم بمثابة نشاط انس

المنتجات التً ٌستخدمها االنسان بصورة ٌومٌة، ومن ثّم فهو ٌمثل جوهر العملٌة التعلٌمٌة التً ُتوظف العداد مصمم 

مثل أحد المجاالت الهامة التً متمٌز قادر على االبتكار والتطوٌر فً تخصصه، وبالتالً فإن تعلٌم مهارات التصمٌم ٌ

تتجلى فٌه الرإٌة الفلسفٌة السابقة، كونه ٌجمع بٌن الجوانب النظرٌة والتقنٌة، اضافة الى ان تعلٌم التصمٌم من أكثر 

المجاالت إرتباطا بالتطورات التكنولوجٌة عامة وتكنولوجٌا المعلومات بخاصة، فضلٌ عن إرتباطه وتؤثره بالمتغٌرات 

والثقافٌة واإلقتصادٌة المحٌطه، والتً عاده ما ٌكون لها مردود على طبٌعه المحتوي واسالٌب التعلٌم والتقٌٌم  اإلجتماعٌة

 (21( ص 2)مرجع رقم )التً ٌتم استخدامها. 

وعلً الرغم من ان برنامج بكالورٌوس االثاثات واالنشاءات المعدنٌة ٌتضمن ثلث مجاالت لتعلٌم التصمٌم، اال ان معظم 

المجاالت ترتكز على نمط آحادي )تقلٌدي( فً تعلٌم أو تنمٌة مهارات التصمٌم، ومن منطلق أن عملٌة تعلٌم التصمٌم  تلك

بصفه عامه، وتصمٌم المنشآت المعدنٌة بصفه بخاصه، ٌجب ان تخلو من النمطٌة وترتكز على آلٌات حدٌثة ومتطوره 

ارٌة والتجدٌد المستمر فى اتجاهاته ومجاالته، وانه البد وان تظل مرتبطة باستمرار، وذلك لكونها نمطاا تعلٌمٌاا ٌتسم باالبتك

باحتٌاجات المجتمع وتكون أكثر تجاوباا مع تطورات العصر المتلحقة ومتغٌراته. لذا من الضروري ان ٌتلئم هذا النمط 

مستقبلٌة، حتى تظل نواتجه ومخرجاته من التعلٌم فً مناهجه وادواته واسالٌبة، مع متطلبات الممارسة المهنٌة الحالٌة وال

  متوافقه مع متطلبات سوق العمل المتنوعه والوثٌقة الصله بتطور تكنولوجٌا المعلومات. –المصممٌن  –
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وبناء على ما سبق تسعً الدراسه الى تطبٌق منهجٌة مستحدثة لمعالجة القصور بٌن مخرجات تعلٌم التصمٌم الحالٌة وبٌن  

لعمل المرجوه فً مجال االنشاءات المعدنٌة الخفٌفة، وذلك من خلل توظٌف ممنهج السلوب التعلٌم واقع ومتطلبات سوق ا

المدمج، ٌتم من خللة االستفاده من كل من: مبادئ االسلوب التقلٌدي فً تعلٌم التصمٌم والقائم على التفاعل الحسً 

ظٌف التطورات المتسارعه فً تكنولوجٌا المعلومات المباشر مع المتعلم، ومبادئ التعلٌم االلكترونً القائم على تو

 والتكنولوجٌا الرقمٌة فً المماراسات التصمٌمٌة.

 المشكلة البحثٌة:

مع التطور المتسارع فً التقنٌات المستخدمة فً التعلٌم علً مستوي العالم، ودخول التعلٌم المدمج فً بإرة اهتمامات 

اتها، مما أدي الى استحداث آلٌات جدٌده فً عملٌات التعلٌم بشكل عام وتعلٌم الدول للرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة ومخرج

التصمٌم بشكل خاص، على اعتبار انه أحد الصور التً ٌستخدم فٌها التعلٌم االلكترونً، اضافة لكونه نمطا تعلٌمٌا فرٌدا 

ً الحاجة الملحة لتطبٌق هذا النهج فً تعلٌم مكملا لعملٌة التعلٌم التقلٌدي برإٌة معاصرة، وعلٌه تكمن المشكلة البحثٌة ف

مقرر تصمٌم المنشآت المعدنٌة، والسعً نحو تقنٌن عملٌات دمج الوسائل الحدٌثة وتفاعلها مع األسالٌب التقلٌدٌة، لتقدٌم 

اسلوب مناسب لتعلٌم التصمٌم مواكب لعصر المعلومات والتكنولوجٌا، وٌتوافق مع خصائص الطلب واحتٌاجاتهم 

سائل التعلٌمٌة المتاحة والمحتوي الدراسً، وذلك بؤقل تكالٌف ممكنة، وبصورة تتٌح ضبط وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة والو

 وقٌاسها وتقٌٌم االداء والمخرجات بشكل دوري ووضع خطط التحسٌن المناسبة

 هدف الدراسة : 

 تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة الخفٌفةتهدف الدراسة إلى تطبٌق منهجٌة مقترحة للتعلٌم المدمج لرفع كفاءة 

 المنهج المتبع فً الدراسة:

 ٌنتهج البحث فً سٌاق الدراسة المنهج الوصفً والتجرٌبً.

 محاور البحث : 

 لتحقٌق هدف البحث تقوم الدراسة على المحاور التالٌة:

 الخفٌفة.المحور األول : منهجٌة مقترحة للتعلٌم المدمج لتعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة 

 المحور الثانً : تطبٌق المنهجٌة المقترحة للتعلٌم المدمج لتعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة الخفٌفة.

 المحور الثالث : دالئل ومإشرات على فعالٌة المنهجٌة المقترحة للتعلٌم المدمج لتعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة الخفٌفة.

 مج لتعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة الخفٌفة المحور األول: منهجٌة مقترحة للتعلٌم المد

أضححى محن الضحروري دمحج األسحالٌب التقنٌحة وااللكترونٌحة الحدٌثحة فحً عملٌحات تعلحٌم التصحمٌم بشحكل عحام وعملٌحة تعلحٌم 

التصمٌم المنشآت المعدنٌة الخفٌفة كمحور اهتمام الباحثٌن بشكل خاص، كما اضحى من الضروري مشاركة كافحة أطحراف 

علٌم التصمٌم ضمن برامج شاملة وهادفة، تتسم باألداء النوعً والجودة العالٌة لكً تعكس الحرإ  المسحتقبلٌة لتعلحٌم عملٌة ت

. حٌحث اصحبحت عملٌحة تعلحٌم التصحمٌم فحً ( 26( ص 6مرجحع رقحم ) 169( ص3) بتصحرف مرجحع رقحم )تصمٌم االنشحاءات المعدنٌحة الخفٌفحة

ال من اكتسب قواعده واستراتٌجٌاته وتدرب علٌها واستخدم االدوات والتطبٌقات العصر الحالً علم وفن ومهنة، ال ٌحسنه ا

الحدٌثححة والمتطححورة ، وكححذلك التححؤقلم والححتحكم بمعطٌححات التكنولوجٌححا وثححورة المعلومححات واالتصححاالت، فححً ظححل الظححروف 

سحتطٌع التعامحل محع مفحردات الزمانٌة والمكانٌة المناسبة، وصوال الى مخرجات تعلحٌم تصحمٌم متخصصحة، عالٌحة الجحودة، ت

   العصر والتكٌف مع متغٌرات الحاضر والمستقبل، المتمثل بالثورة المعرفٌة والتقنٌة وااللكترونٌة.
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ومحن منطلححق ان التعلحٌم المححدمج هحو نظححام تعلٌمححً ٌمحزا بححٌن الحنمط التقلٌححدي داخححل قاعحة الححدرس والحنمط االلكترونححً عبححر 

ٌُستخدم فٌه برامج االتصا ل المباشحر وغٌحر المباشحر للتفاعحل بحٌن الطحلب وبحٌن أعضحاء هٌئحة التحدرٌس، وبحٌن اإلنترنت، و

الطلب بعضهم البعض، وٌتم إتاحة المادة العلمٌة والتعلٌمٌة فٌه فً أي زمان ومكان وتوفر فٌه مصادر الكترونٌحة متنوعحة 

ثرائٌة والوسائط المتعحددة التفاعلٌحة والقحوامٌس مثل المكتبات الرقمٌة، والكتب والمجلت االلكترونٌة والمواقع التعلٌمٌة واال

  (21( ص4)مرجع رقم )والصور والفٌدٌو الرقمً بما ٌدعم التعلٌم التقلٌدي وٌحقق األهداف التعلٌمٌة المرجوة. 

فإن التوصل الى منهجٌة فعالة ومبتكرة باستخدام اسلوب التعلٌم المدمج، ٌتطلب من مطوري وحدات المقرر التعلٌمً فً 

تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة الخفٌفة، أن تنفذ هذه الوحدات باالعتماد على مراحل متسلسة ومتكاملة للمنهجٌة، تبدأ 

مٌن، وتنتهً باجراءات التصحٌح الحداث التطوٌر المستمر. ومن خلل برصد الموارد المتاحة ومعرفة خصائص المتعل

دراسة وافٌة لمجموعه من التجارب المتعلقة بتوظٌف التعلٌم المدمج على المستوٌٌن الدولً واالقلٌمً، فقد أمكن التوصل 

  -الى خطوات اساسٌة من المهم توافرها فً منهجٌة تعلٌم التصمٌم، وهً على النحو التالً:

: التعرف على خبراتهم ومعارفهم ومعلوماتهم السابقة المرتبطة بالمحتو  التعلٌمى،  تحلٌل خصائص المتعلمٌن-ا

 واألهداف التعلٌمٌة للمقرر، ثم تحدٌد سلسلة دروس إلكترونٌة لعملٌة تعلم ذاتى خاصة بكل طالب ٌقوم بدراستها.

مجال المقرر، وماٌقوم بتدرٌسه فٌه بتحدٌد األهداف   ٌقوم عضو هٌئة التدرٌس بتحدٌد :تحلٌل المحتوى العلمً -ب

التعلٌمٌة والمحتوٌات التعلٌمٌة للمقرر، وتقسٌمه إلى جزئٌن وفقا لألهداف، جزء ٌتم تقدٌمه إلكترونٌا عبر االنترنت أو من 

 (1151ص   5)مرجع رقم وجزء ٌتم تقدٌمه فى الفصل الدراسى.CD خلل األقراص المدمجة 

: من خلل اسالٌب العرض للمحتوي فى بٌئة التعلٌم المدمج والخطة االسبوعٌة المستخدمة، مع اتاحة البرنامجتنفٌذ  -ا

نموذا المنهجٌة انشطة تعلم الكترونً ومتابعة للطلب سواء بصوره تزامنٌة مثل الفصول االفتراضٌة والمحادثة الصوتٌه 

لكترونً والمنتدٌات الخاص بنقاش الموضوعات المختلفه، مع تعدد وغٌرها من االنشطة، والغٌر تزامنٌة مثل البرٌد اال

مصادر التعلم باكثر من صورة مثل فٌدٌوهات لبعض المحاضرات النظرٌة، مواقع تعلٌمٌة، ملفات نصٌة ....الخ، والتً 

بالكلٌة، مع ٌمكن للطالب متابعتها علً االنترنت، مع وجود امكانٌة لعمل اعلنات عن مواعٌد المحاضرات النظرٌة 

 (53 ( ص1)مرجع رقم ) امكانٌة استخدام نظام ادارة تعلم الكترونً.

من خلل تعدد اسالٌب التقٌٌم، وذلك للتؤكد من اجتٌحاز البرنحامج التعلٌمحى محن خحلل التعحرف علحى محاتم : مرحلة التقٌٌم  -د

المرحلً والمتابعة وعملٌة التقٌٌم النهحائً، وذلحك اكتسابه من معارف، عبر االختبارات االلكترونٌة والصفٌة وعملٌة التقٌٌم 

 (296 ( ص10) مرجع رقم )لقٌاس ما ُحقق من أهداف فى نهاٌة المدة المحددة الخاصة بالبرنامج التعلٌمً.

وجود تغذٌحة الراجعحة تسحمح بتحقٌحق تطحوٌر الححق فحً المنهجٌحة عنحد تطبٌقهحا محره اخحري، محع عمحل  :التغذٌة الراجعة -5

 (122( ص 9) مرجع رقم )صحٌح.اجراءات للت

منهجٌحة فعالحة ومبتكحرة فحً تعلحٌم تصحمٌم المنشحآت  انه وعلً الرغم من تعدد تلك المراحل ولكن عنحد عمحل وٌري الباحثٌن

،  ٌمكن اضافة بعض المراحل الهامة مثل االستفادة برصحد وتحلٌحل الجهحات المسحتفٌده محن المعدنٌة باستخدام التعلٌم المدمج

للهححداف المرصححودة واالمكانححات  ًة مرحلححة خاصححة باختٌححار المنصححة التعلٌمٌححة )نظححام ادارة الححتعلم( طبقححااضححاف الخححرٌج،

المتوفرة، ووفقاا لمجموعة من المبررات المنطقٌة مثل: توافر اللغة  العربٌحة، سحهولة اسحتخدام المنصحة لتشحابهها محع مواقحع 
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كجحزء  الجحزء االلكترونحً المنصحة. وٌحتم اسحتخدام المنصحة فحً تعلحٌم، انخفاض التكلفحة بسحبب مجانٌحة التواصل االجتماعً

 اساسً مع التعلٌم التقلٌدي.

تعكس المنهجٌة التعلٌمٌة المقترحة أهمٌة تطبٌق معاٌٌر التعلٌم المدمج وضمان جودته فً تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة و

بدورها عدد من القواعد واإلجراءات، التً تصل الً المنهجٌة على مجموعة من المراحل تضم تلك الخفٌفة، حٌث تنطوي 

األهداف التعلٌمٌة وطرائق التدرٌس وأنشطتها، وشكل المحتو  التعلٌمً، وكٌفٌة توظٌف تكنولوجٌا التعلٌم االلكترونً، 

ٌة جذابة، واإلمكانٌات والبنٌة التحتٌة المتاحة، وتقنٌن دور كل من الطالب وعضو هٌئة التدرٌس فً بٌئة تعلٌمٌة تفاعل

وبالتالً تعمل المنهجٌة المقترحة على إرساء ودمج التقنٌات الرقمٌة الحدٌثة فً األنماط التدرٌسٌة التقلٌدٌة السائدة لتعلٌم 

تصمٌم المنشآت المعدنٌة، من اجل تقدٌم نهج مدمج لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة، وسد احتٌاجات الطلبة، وخدمة المجتمع، 

 العلمً فً مجاالت تصمٌم المنشآت المعدنٌة الخفٌفة.واللحاق بركب التطور 

وبناءاا علً ماسبق وبعد تحلٌل واستقراء واستنباط لبعض نماذا المنهجٌات المطبقة، فقد قام الباحثٌن بوضع منهجٌة 

ات (، تضمنت بدورها مجموعة من الخطو1مبتكرة لتطوٌر تعلٌم التصمٌم فً مجال االنشاءات المعدنٌة الخفٌفة )مخطط 

المتسلسلة التً بدات بالرصد، والتحلٌل، والتوظٌف، والممارسة، واالختٌار، والتقٌٌم، ثم انتهت باجراءات تصحٌح، مع 

العلم أنه سبق وتم شرح مداخل وخطوات تلك المنهجٌة بالتفصٌل فً أحد االبحاث العلمٌة التً أجٌزت للنشر من قبل مجلة 

 تصمٌم تعلٌم كفاءة لرفع مقترحة رؤٌة)م لذات الباحثٌن تحت عنوان 2018العام  العمارة والفنون والعلوم االنسانٌة فً

 (.المدمج للتعلٌم مبتكرة منهجٌة باستخدام المعدنٌة المنشآت
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( المنهجٌة المقترحة لتوظٌف التعلٌم المدمج فً تعلٌم التصمٌم فً مجال االنشاءات المعدنٌة الخفٌفةمخطط )  
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 المنهجٌة المقترحة للتعلٌم المدمج لتعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة الخفٌفةالمحور الثانً : تطبٌق 

تم تطبٌق المنهجٌة المقترحة لتطوٌر تعلٌم التصمٌم فً مجال االنشاءات المعدنٌة الخفٌفة باستخدام التعلٌم المدمج         

ر تصمٌم االنشاءات المعدنٌة )المستو  م فً مقر18/19علً طلب الفرقة الثالثة خلل الفصل االول من العام الحالً 

م )المستو  االول(، وتم ذلك من 17/18لمقرر باالسلوب التقلٌدي فً السنة الماضٌة لذات االثانً(، وذلك لسبق دراستهم 

خلل مجموعة الخطوات االساسٌة لتطبٌق المنهجٌة المبتكرة لتوظٌف التعلٌم المدمج فً مجال تعلٌم تصمٌم االنشاءات 

 نٌة الخفٌفة كما ٌلً:المعد

 -رصد وتحلٌل التجهٌزات: -أ

 تم رصد وتحلٌل التجهٌزات المطلوبة لعملٌة الدمج من خلل:

رصد االمكانات والقدرات المتاحة وهً العوامل البشرٌة، ووجد انه توجد امكانٌة واستعداد لتطبٌق المنهجٌة وان ذلك  -1

كما وجد ان التجهٌزات  سوف ٌتم من خلل اعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن علً الماده وعلً الباحثٌن القائمٌن بالدراسة،

 سم مناسبة رغم قلتها وٌمكن االستفادة بها.التعلٌمٌة المتاحة فً مراسم التعلٌم بالق

رصد التقنٌة المتاحة مع الطلبة وهً الهواتف الذكٌة، واجهزه الحاسب االلً الخاصة بهم فً المنزل، كامٌرا تصوٌر  - 2

 .رقمٌة مدمجة فً الكثٌر من الهواتف، بعض برامج تسجٌل الشاشة للحاسب االلً لعمل فٌدٌوهات للطلبة، توافر االنترنت

 رصد وتحلٌل الحتٌاجات الجهات المستفٌده : -ب

تم اختٌار مجموعه من الجهات الصناعٌة والشركات العاملة فً مجال االنشاءات المعدنٌة الخفٌفة لعمل استبٌان لقٌاس 

م فً الخفٌفة، واالستفادة من آرائهم ومقترحاته وتقٌٌم مستو  خرٌجً القسم العاملٌن فً مجال تصمٌم المنشآت المعدنٌة

عملٌة تطوٌر اسالٌب التدرٌس فً هذا المجال، من حٌث مهارات الخرٌجٌن المرتبطة بالقدرات العملٌة، والذهنٌة، 

( 06( خرٌجٌن ٌعملون فً )10( استبٌانات علً عدد )10والمعرفة والفهم، والعامة، وفً هذا الصدد تم توزٌع عدد )

 :على النحو التالًستبانات شركات متنوعة للنشاءات المعدنٌة، وجاء تفرٌغ اال

 ( تحلٌل عناصر قٌاس مستوى الرضا عن خرٌجً القسم العاملٌن فً مجال تصمٌم االنشاءات المعدنٌة1جدول )

 الفقرة كود

موافق 

 بشدة 

A 

 موافق

B 

 محاٌد

C 

غٌر 

 موافق

D 

غٌر 

موافق 

 بشدة

E 

P.01 
تتوافر لدي خرٌجً القسم المهارات األساسٌة اللزمة فً مجال 

 االنشاءات المعدنٌة الخفٌفة.
01 03 04 02 00 

P.02 
تتوفر لدي خرٌجً القسم المعارف االساسٌة اللزمة فً مجال 

 االنشاءات المعدنٌة الخفٌفة.
00 07 03 00 00 

P.03 00 03 04 03 00 ٌمتلك خرٌجً القسم القدرة على اداء المهام التً ٌكلفون بها 

P.04 00 02 05 03 00 اللزمة فً مواقع البناء والتشٌٌد ٌتقن خرٌجً القسم المهارات 

P.05 00 02 01 05 02 ٌتقن خرٌجً القسم المهارات اللزمة فً عملٌات التصمٌم والتخطٌط 

P.06 00 02 02 06 00 ٌمتلك خرٌجً القسم القدرة على التغلب على صعوبات العمل المختلفة 

P.07  التصمٌم )ٌتقن خرٌجً القسم استخدام برامجCAD, CATIA, 00 06 04 00 00 
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MAX, etc) 

P.08 
تتوافر فً خرٌجً القسم مهارات االتصال الفعال والعمل بروح 

 الفرٌق.
01 02 04 03 00 

P.09 .01 02 03 03 01 ٌمتلك خرٌجً القسم القدرة على التحلٌل المنطقً للنتائج وتقوٌمها 

P.10 
وتحلٌل البٌانات المتصلة ٌمتلك خرٌجً القسم القدرة على بحث 

 بالعمل.
00 06 02 02 00 

P.11 
ٌمتلك خرٌجً القسم القدرة على تحدٌد المشكلت وتقدٌم حلول 

 ابداعٌة لها.
00 06 02 02 00 

P.12 .ٌّف بسرعة مع مواقع العمل  00 03 02 05 00 تتوفر فً خرٌجً القسم القدرة على التك

P.13  00 00 03 04 03 إنجاز أعمالهم فً الوقت المحدد.ٌمتلك خرٌجً القسم القدرة على 

P.14 . 00 01 04 04 01 ٌتقبل خرٌجً القسم النقد البناء بطرٌقه اٌجابٌه 

P.15 00 00 03 06 01 المهنة. واداب ٌحرص خرٌجً القسم على االلتزام بؤخلقٌات 

P.16 .00 00 01 07 02 ٌحرص خرٌجً القسم على تنمٌة معارفهم ومهاراتهم بشكل مستمر 

P.17 .00 00 02 06 02 ٌمتك خرٌجً القسم القدرات اللزمة إلحتٌاجات سوق العمل 

P.18 
ٌهتم خرٌجً القسم بالمستجدات العلمٌة والتكنولوجٌة فً مجال 

 عملهم.
03 07 00 00 00 

P.19 .00 00 02 06 02 ٌجٌد خرٌجً القسم نطق المصطلحات الفنٌة بلغة سلٌمة 

P.20 
المإسسة التً انتمً الٌها على استقطاب خرٌجً القسم للعمل تحرص 

 فً مجال االنشاءات المعدنٌة الخفٌفة.
02 06 00 02 00 

 01 26 51 101 21 200المجموع/ 

، فقد تم مراجعة االهداف االجرائٌة وقائمة قٌاس رضا الجهات الصناعٌةوبعد اجراء تحلٌل احصائً وبٌانً لنتائج استبٌان 

المحتوٌات واسالٌب التعلٌم والتعلم ومصادر التعلٌم لمقرر تصمٌم المنشات المعدنٌة )المستو  الثانً( فً بعض النقاط 

 -التً تتطلب تعزٌز، وذلك على النحو التالً:

 ابعة فٌما ٌتعلق باالهداف المعرفٌة والمهارٌة فهناك حاجة الى دعم مهارات التخطٌط والتقٌٌم والتحلٌل والتقوٌم والمت

واألشراف على التنفٌذ، اما المهارات العامة فٌتم التركٌز على بث روح العمل الجماعً والعمل فً فرٌق وانجاز المهام 

 فً الوقت المحدد والنقد الموضوعً والحوار البناء ومهارات االتصال.

 ة سابقا، وتم اقتراح فٌما ٌتعلق بمحتو  المقرر، هناك حاجة الختٌار مشروع تصمٌم ذو مستوي اعلً مما درسو

مشروع ٌتعلق بـ )تصمٌم كوبري مشاة( بحٌث ٌطلب من الطلب اعداد تقارٌر لتحلٌل احد الكباري المنشاة، واجراء زٌارة 

مٌدانٌة الحد  الشركات العاملة فً هذا الحقل، وتم ضغط العمل لٌتم انجاز المشروع خلل فصل واحد ولٌس فصلٌن )كما 

 وتخصٌص وقت اطول للتفاصٌل وعملٌات االخراا. طبق سلفا( مع االهتمام

  وفٌما ٌتعلق باسالٌب التعلٌم فتم التركٌز على مجموعه من االسالٌب التقلٌدٌة مضافا الٌها اسلوب الفصل المقلوب

ودراسة الحالة وحل المشكلت والزٌارات المٌدانٌة، كما تم االستفادة من معاٌٌر تقٌٌم مشروعات التصمٌم مع التركٌز 

 على معاٌٌر الدقة واالصالة واالخراا والتقٌٌم الدوري )االمتحان(.
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  ،وفٌما ٌتعلق بمصادر المعلومات فتم وضع اللبنات االساسٌة العداد قاعدة معلومات تتضمن مجموعه من: الملفات

المعدنٌة للستفادة بها فً الفٌدٌوهات، الصور، البحوث،...الخ المتعلقة باعتبارات تصمٌم وتشٌٌد وتكسٌة كباري المشاة 

 عملٌات الشرح كنموذا دراسة حالة من الواقع المصري. مع توثٌق دوري للمحاضرة التقلٌدٌة.

 -تحدٌد االهداف المطلوبة من التطوٌر والنواتج التعلٌمة المستهدفة من الطالب: -ج

تصمٌم االنشاءات المعدنٌة قد أكتسب  فً نهاٌة الفصل الدراسً االول ٌفترض أن ٌكون طالب الفرقة الثالثة فً مقرر

 مجموعة من النتائج المستهدفة الخاصة بالتطوٌر ومنها ما ٌلً:

 المشاكل فً عملٌة تصمٌم المنشؤ المعدنً.  وحل والتخطٌط التفكٌر فً العلمً ٌتبع المنهج -1

 ٌتعرف على الخصائص البٌئٌة للمنشؤ المعدنى موضوع الدراسة وربطها بالواقع العملً -2

 ف جمالٌات واقتصادٌات تصمٌم المنشا المعدنً الخفٌف فٌما ٌتعلق بـ )الهٌكل، التجالٌد، وسائل الوصل(ٌعر -3

متطلبات  مع ٌتفق وبما التصمٌمٌة الحلول للمشكلة افضل البدائل والوصول الى انسب ٌقٌم التصورات االبداعٌة لتحدٌد -4

  تصمٌم المنشؤ المعدنى.  

 وتحمل للتطبٌق م اإلنشائٌة وٌختار انسبها للمشكلة التصمٌمٌة وتكون قابلةٌقارن بٌن خصائص ومواصفات النظ -5

 والوظٌفٌة والبٌئٌة المطلوبة الجمالٌة الصفات

        اإلسكتشات. أو بالنماذا المحاكاة خلل ٌصٌغ حلول إبتكارٌة ملئمة اقتصادٌاا وفنٌاا وبٌئٌا من -6

  ٌمارس أسالٌب مختلفة للتصمٌم والتشكٌل الفراغً والكتلً للفكره المقترحه.  -7

 المتوقع للمنشؤ واألداء للوظائف طبقا ٌتقن استخدام برامج التصمٌم المتخصصة فً عملٌات التخطٌط واالخراا -8

 ٌنجز بفعالٌة مخططات التصمٌم والمواصفات البعدٌة والتفصلٌة للمنشؤ المعدنً المقترح -9

 المقترح النهائً للمنشؤ  مصغرة تحاكً التصمٌم باتقان نماذاٌنفذ  -10

 األداء  لتحسٌن المرتجعة التغذٌة ٌنتقد بموضوعٌة كافة االعمال والتجارب التصمٌمٌة مع استخدام -11

 ٌنجز ملف التصمٌم للمنشا المقترح وفقاا للخطة الزمنٌة المقررة  -12

    بطرٌقة مبتكرة . فً عرض افكاره وتصمٌماته الفعال ٌوظف اسالٌب العرض -13

 ٌحرص على التعلم الدائم والتطوٌر المستمر لمعارفه ومهاراته فً حل المشكلت البٌئٌة -14

 توظٌف نماذج التعلٌم المدمج فً المنهجٌة المقترحة:  -د

وهو استخدام تم االستفاده من التعلٌم االلكترونً والتقلٌدي من خلل تصمٌم الدمج فٌما بٌنهم علً صورة الدمج المتوازي، 

، وتم استخدام نموذا الفصل المقلوب من خلل الشرح السابق للمحاضره فً ًاسبوعٌا ًاالسلوبٌن بصورة مستمره معا

المنصة التعلٌمٌة ومشاهدتها فً المنزل قبل معاد المحاضرة، وذلك النه من انسب النماذا المدمجة صلحٌة فً التطبٌق 

الخفٌفة طبقاا للمكانٌات المتوفرة وملئمة هذا النموذا مع االعداد الكبٌره، مع توفٌر لتعلٌم تصمٌم االنشاءات المعدنٌة 

 ( (8و مرجع رقم ) 5ص  (7) مرجع رقم )وقت المحاضرة للتطبٌقات العملٌة.

 اختٌار المنصة التعلٌمٌة:  -هـ

منصة، عدم وجود التكلفة المالٌة بسبب التعلٌمٌة لتوافر اللغة  العربٌة، لسهولة استخدام ال easy classتم اختٌار منصة 

( مع المنصة لتدعٌم المنصة فً عملٌة facebookمجانٌة المنصة، حٌث تم استخدام موقع التواصل االجتماعً )

التنبٌهات عن نزول دروس جدٌدة متعلقة بالمادة، وذلك من خلل عمل جروب خاص بالمادة، وتم استخدام المنصة 

 -روب فً ما ٌلً:التعلٌمٌة اٌزي كلس والج
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 عملٌة التسجٌل االلكترونً للطلبة باعطاء الكود الخاص بالمادة. -1

عملٌة تعلٌم التصمٌم بمصادر متعدده، حٌث ٌتم وضع المحتوٌات المتعلقة بالمادة التعلٌمٌة داخل المنصة التعلٌمٌة فً  -2

المواقع المساعده بصورة الكترونٌة صورة شرح للمحاضرات بطرٌقة الفٌدٌو مع اعطاء بعض الملفات التعلٌمٌة مع 

 لمساعده الطلب علً فهم المحتوي العلمً للمادة.

عمل حلقات للنقاش، التنبٌه عند وجود مادة دراسٌة جدٌده، تبادل الملفات االلكترونٌة، الرد علً االستفسارات  -3

 طلب.والمتابعة، عمل اختبار الكترونً وتصحٌحه، عمل مجموعات خاصة ببحث تعاونً بٌن ال

كما تم تصمٌم وتحدٌد عناصر المحتوي العلمً االلكترونً المستخدم فً نموذا الفصل المقلوب، وتم وضع الشرح فً 

تسلسل منظم وسٌنارٌو واضح مع استخدام عناصر تعلٌمٌة متنوعة )فٌدٌوهات او ملفات نصٌة او صور توضٌحٌة..( وتم 

( فً صورة وحدات، وقسمت الوحدات الً الدروس والشرح، easy classتوفٌر تلك الملفات من خلل منصه تعلٌمٌة )

وفً نهاٌة تلك الدروس طلب بعض الواجبات واالنشطة التعلٌمٌة مثل القٌام بابحاث عن انظمه انشائٌة تم شرحها فً 

 -الدروس، وقد روعً عند تصمٌم المحتوي ماٌلً:

لسهولة االستفاده فٌما بعد من تلك الجزئٌات فً  عدم االطاله فً مده الدروس وتقسٌم الشرح علً اكثر من درس .1

 مجاالت ومواد اخري داخل برنامج قسم االثاثات واالنشاءات المعدنٌة والحدٌدٌة.

لعامة ا للهداف ًوطبقا المدمج التعلٌم فً المقلوب الفصل نموذا الستخدام ًتحدٌد وتصمٌم طرق تقدٌم المحتوي طبقا .2

 -للمكانٌات المتاحه من خلل ما ٌلً : للمحتوي وٌتم ذلك بطرٌقة مناسبة

  فً الفصل التقلٌدي )ستودٌو التصمٌم( ٌتم االهتمام بالجانب التطبٌقً بصورة اكبر من خلل ممارسة الطلب التصمٌم

بطرٌقة فعلٌة داخل المحاضره، وذلك لبٌان القدرات االدائٌة فً التصمٌم سواء الٌدوي او من خلل الحاسب وذلك بعد 

 الوقت المستغرق فً الشرح بصوره اخر  علً االنترنت . توفٌر 

  علً االنترنت من خلل وجود منصه تعلٌمٌة الكترونٌة مساعده للطلب للوصول الً الماده المشروحة فً اي وقت

 واي مكان مع استخدام تطبٌقات االنترنت بصورة متنوعه لزٌاده الجانب المعرفً واكتساب المعلومات المطلوبة.

م تحدٌد ادوات التواصل والتفاعل بٌن عضو هٌئة التدرٌس وبٌن الطلب من خلل المتاح عبر التواصل التقلٌدي كما ت

وجها لوجه داخل )ستودٌو التصمٌم( ومن خلل االنترنت عبر التطبٌقات المختلفة ومن خلل ادوات التواصل داخل 

 -كما ٌلً:المنصة التعلٌمٌة المستخدمه 

ث عند دخول الطالب ٌظهر له تنبٌه بوجود طلب للمحادثة فً وقت محدد حٌث ٌمكن لعضو هٌئة استخدام الرسائل حٌ .1

 التدرٌس تحدٌد وقت معٌن لتلقً اسئلة.

 استخدام غرف المحادثة التً  تتٌح تلقً االسئلة فً الوقت الحقٌقً والتفاعل بصوره مباشره فً نفس التوقٌت. .2

البعض مما ٌثري من روح العمل التعاونً والجماعً وٌشمل المنتدي تواجد عمل منتدٌات النقاش بٌن الطلب بعضهم  .3

عضو هٌئة التدرٌس فً بعض االحٌان لمتابعة نشاط الطلب حٌث ٌسمح المنتدي بطرحه ومناقشة مشكلة تصمٌمٌة تواجه 

لمشاركٌن علً تلك احد الطلب او استفسار معٌن فً الشرح ومن ثم تلقً االجابه من الزملء واطلع جمٌع الطلب ا

 االجابه للستفاده الجماعٌة او التصحٌح فً بعض االحٌان عند وجود خطؤ فً االجابة.

 اعداد الخطة التنفٌذٌة )الممارسة الفعلٌة( : -و
لنوع مشروع التصمٌم المقترح  ًللجدول الزمنً المعلن للمحاضرات وطبقا ًتم اعداد خطة العمل االسبوعٌة الدراسٌة طبقا

للنتائج المستهدفة فً توصٌف المقرر الخاص بتصمٌم االنشاءات المعدنٌة  ًوطبقا -كوبري المشاه المعدنً(  )مشروع
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المستوي الثانً واالهداف الرئٌسٌة العامة للتطوٌر، مع التركٌز على تعزٌز المهارت التً استخلصت من تحلٌل استبٌان 

كؤحد المراحل االساسٌة فً المنهجٌة المقترحة للتعلٌم المدمج،  قٌاس رضا المستفٌدٌن من الخرٌج. وتم تصمٌم خطة العمل

( اسبوع خلل الفصل االول، كل منها تم تقسٌمة الى نمطٌن تعلٌمٌٌن رئٌسٌٌن 14وقد تم تقسٌم خطة العمل لتتضمن عدد )

 على النحو المبٌن فً الشكل التالً :

 
  المدمج للتعلٌم المقترحة المنهجٌة لتطبٌق االسبوعٌة العمل خطة شرح( 2) مخطط

 الخفٌفة المعدنٌة االنشاءات تصمٌم تعلٌم مجال فً
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 حٌث تم تقسٌم خطة العمل االسبوعٌة الى نمطٌن تعلٌمٌٌن على النحو التالً: 

وتم تطبٌقة داخل ستودٌو التصمٌم بالقسم العلمً، ومن خلل التعامل المباشر وجه لوجه بٌن الطلب التعلٌم التقلٌدي:  -1

وعضو هٌئة التدرٌس، حٌث ٌستفٌد الطلب بما شاهدوه عبر المنصة التعلٌمٌة مسبقا مما اتاح فرصة اكبر للممارسة 

التصمٌمٌة داخل وقت المحاضرة مع امكانٌة طرح االسئلة واستفسارات من قبل الطلب لعضو هٌئة التدرٌس او 

زئٌات التً صعب فهما، كما تم استغلل وقت المحاضره فٌما المعاونٌن له عما تم تلقٌه من شرح فً المنصة التعلٌمٌة للج

 -ٌلً:

 تقسٌم بعض الطلب فً عمل بعض المشارٌع التعاونٌة لتنمٌة روح المشاركة وتلك االعمال فً صورة ابحاث- 

ة التً ممارسة تطبٌقٌة لمتطلب من متطلبات المشروع مثل )الماكٌت(، استخدام اسلوب التقٌٌم الدوري للعمال التصمٌمٌ

 ٌتم طلبها كل محاضره سواء علً المنصة التعلٌمٌة او فً المحاضرة التقلٌدٌة 

  عملٌة طرح اسئلة علً الطلب فً جزئٌات تم شرحها علً المنصة التعلٌمٌة مما ٌكسب الطلب الثقة بالنفس ومهارة

 الحوار النقدي والتفاعلً.

المنصة التعلٌمٌة )نظام ادارة التعلم ( التً تم اختٌارها وهً منصة  وتم تطبٌقة من خلل استخدام التعلٌم االلكترونً: -2

easy class :ورفعت المحتوٌات المتعلقة بالمادة التعلٌمٌة الى المنصة التعلٌمٌة وهً تتعلق بـ- 

 شرح المحاضرات التعلٌمٌة بطرٌقة الفٌدٌو ورفعها علً المنصة االلكترونٌة قبل موعد المحاضرة باستخدام اسلوب 

 التعلٌم المقلوب التابع لمنهجٌة التعلٌم المدمج، وعقد حلقات النقاش بٌن الطلب واعضاء هٌئة التدرٌس

  اعطاء بعض الملفات التعلٌمٌة بصورة الكترونٌة لمساعده الطلب علً فهم المحتوي العلمً للمادة، توفٌر بعض

ٌد االعمال المطلوب من الطلب تسلٌمها فً المحاضرة المواقع المساعده فً عملٌة التعلٌم للستزاده التعلٌمٌة، وتحد

 التقلٌدٌة او فً المنصة االلكترونٌة.

  عمل بعض التقٌمات للطلب للوقوف علً المستوي العلمً لهم خلل الفصل الدراسً للتاكد من وصول المعلومات

 بطرٌقة صحٌحه.

لتوظٌف اللتعلٌم المدمج فً مجال المحور الثالث : دالئل ومؤشرات على فعالٌة المنهجٌة المقترحة 

 تعلٌم تصمٌم المنشآت المعدنٌة الخفٌفة

بعد ان تم اعداد المنهجٌة المقترحة للتعلٌم المدمج وبعد ان تم تصمٌم المخطط االسبوعً لها، ثم تطبٌقها على طلبة        

م تؤتً 2018/2019ل االول من العام الفرقة الثالثة فً مقرر تصمٌم االنشاءات المعدنٌة )المستو  الثالث( خلل الفص

مرحلة تقٌٌم النتائج والتعرف على الشواهد والدالئل والمإشرات التً تبٌن مد  فعالٌة المنهجٌة المقترحة. وفً هذا الصدد 

 تم اجراء تقٌٌم دوري وآخر نهائً لمشروع التصمٌم )كوبري المشاه المعدنً( وذلك للتاكد من فاعلٌة المنهجٌة المستخدمة،

–كما تعٌٌن مجموعه من النقاط التً سٌتم استخدامها كمإشرات لقٌاس فاعلٌة المنهجٌة مثل )ملف انجاز الطالب

استبٌان الطلب(، ومن  -نتائج تقٌٌم المشروع –االخراا  -اصالة االفكار –دقة التخطٌط  -االختبارات وفعالٌة المشاركة

اٌجابا على فاعلٌة المنصة التعلٌمٌة المستخدمة )نظام ادارة التعلم(،  المنتظر ان تنعكس تلك المإشرات والنتائج سلبا او

كفاءة اسالٌب تعلٌم التصمٌم المستخدمة،  كفاءة اسالٌب التقٌٌم المستخدمة مصادر التعلٌم والتعلم،....الخ. وٌمكن توضٌح 

 مجموعة الدالئل والمإشرات على النحو لتالً:
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 على فعالٌة المنهجٌة المقترحةنتائج التقٌٌم كمؤشر للحكم   -أ

نظرا لكون مقررا تصمٌم االنشاءات المعدنٌة فً المستو  الثانً، ٌتم تدرٌسه فً اللئحة القدٌمة بنظام فصلٌن متتالٌٌن، 

وبسبب ضٌق الوقت وصعوبة تطبٌق المنهجٌة خلل عام كامل، فقد تم تطبٌق المنهجٌة على الفصل الدراسً االول من 

بمشروع فصلً، ٌنتهً بانتهاء الفصل االول، وعلٌة تم االستفادة من معاٌٌر تقٌٌم المقررات العملٌة  م،18/19العام 

%( لطلبة الفرقة الثالثة فً مقرر 40م، وتم تقٌٌم اعمال السنة )2015المعتمدة من وحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة منذ العام 

، 6درجات، امتحان على المنصة بـ 6لمعاٌٌر التالٌة )حضور فعال بـتصمٌم االنشاءات المعدنٌة )المستو  الثانً( وفقا ل

(.. وبعد ذلك تم فرز درجات اعمال السنة 4، أخراا وماكٌت بـ8، دقة وتخطٌط بـ 8، اصالة وابداع ب8متابعة دورٌة بـ

النسب المئوٌة لكل تنازلٌا وتقسٌمها الى ست فئات هً: )امتٌاز، جٌد جدا، جٌد//، مقبول، ضعٌف، ضعٌف جدا(. لمعرفة 

 تقدٌر ومعرفة التوزٌع الطبٌعً للدرجات.

م/م، /(  درجات الطالب  فً مقرر تصمٌم االنشاءات المعدنٌة خالل الفصل االول من العامٌن جدول )  
م18/19توزٌع درجات اعمال سنة للعام  اعمال سنة/  

للعام  40

م18/19  

اعمال سنة/ 

للعام  40

م17/18  

الفرق 

بٌن 

 الدرجتٌن

مؤشر 

 الفعالٌة
كود 

 الطالب

 الحضور

06 

 المتابعة

08 

 االمتحان

06 

 األصالة

08 

 الدقة

08 

 االخراج

04 

A 01 6.0 7.2 5.1 7.2 7.7 3.6 36.8 32.8 4.0  

A 02 4.0 5.2 4.5 6.2 6.5 3.1 29.5 27.2 2.3  

A 03 5.5 4.4 4.2 6.8 5.7 3.0 29.6 29.2 0.4  

A 04 3.5 5.2 4.8 5.2 6.1 2.8 27.6 28.8 -1.2  

A 05 5.0 5.2 4.8 6.2 5.3 2.6 29.1 30.4 -1.3  

A 06 5.5 6.8 4.8 7.2 7.3 3.5 35.1 30 5.1  

A 07 5.0 6.0 3.3 6.6 6.5 3.2 30.6 27.6 3.0  

A 08 6.0 6.0 4.8 6.8 6.9 3.3 33.8 33.6 0.2  

A 09 4.5 5.6 5.4 5.6 5.7 2.8 29.6 28.4 1.2  

A 10 5.5 6.8 5.1 6.6 6.5 3.0 33.5 32.4 1.1  

A 11 4.5 5.2 5.4 6.0 6.1 2.9 30.1 33.2 -3.1  

A 12 4.5 5.2 4.5 6.0 5.7 2.8 28.7 32.8 -4.1  

A 13 5 6.4 6 7.2 7.3 3.5 35.4 34 1.4  

A 14 4.0 4.8 5.4 5.4 5.3 2.6 27.5 26 1.5  

A 15 5.5 7.6 4.8 7.6 7.7 3.6 36.8 38 -1.2  

A 16 4.0 4.8 4.2 4.6 4.1 2.2 23.9 24.4 -0.5  

A 17 4.0 6.0 4.2 6.4 5.7 2.9 29.2 26.8 2.4  

A 18 5.0 7.2 5.7 7.2 7.3 3.5 35.9 28 7.9  

A 19 5.5 6.0 5.1 6.6 6.1 2.9 32.2 34.4 -2.2  

A 20 5.0 6.4 5.4 6.8 6.9 3.1 33.6 33.6 0.0 = = = 

A 21 5.0 6.4 4.8 6.6 6.9 3.1 32.8 34.8 -2.0  

A 22 5.5 6.0 3.6 6.6 6.5 3.2 31.4 34.4 -3.0  

A 23 5.0 6.4 5.1 6.0 6.1 2.9 31.5 29.2 2.3  

A 24 5.5 6.4 5.7 6.8 6.5 3.2 34.1 32 2.1  
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A 25 4.0 3.6 4.8 6.6 4.9 2.8 26.7 26.4 0.3  

A 26 4.5 5.2 5.4 6.2 5.7 2.7 29.7 32 -2.3  

A 27 5.0 4.8 5.1 5.6 5.3 2.5 28.3 29.6 -1.3  

A 28 5.0 6.0 4.8 5.2 4.5 2.4 27.9 28 -0.1  

A 29 5.0 5.6 5.4 6.6 6.5 3.0 32.1 30.9 1.2  

A 30 5.0 6.4 5.4 6.8 6.5 3.0 33.1 32.6 0.5  

A 31 4.5 6.8 3.6 7.2 7.3 3.5 32.9 35.1 -2.2  

A 32 3.5 4.4 5.1 4.8 5.3 2.3 25.4 24.5 0.9  

A 33 5.0 6.8 5.1 6.8 6.9 3.1 33.7 32.8 0.9  

A 34 4.5 6.8 4.8 6.8 6.9 3.1 32.9 32.7 0.2  

A 35 5.0 7.6 5.4 7.4 7.7 3.6 36.7 32.7 4.0  

A 36 5.0 5.6 4.8 6.2 6.1 2.8 30.5 32.4 -1.9  

A 37 4.5 6.4 3.6 7.4 7.7 3.6 33.2 28.9 4.3  

A 38 5.0 6.0 4.5 5.8 6.1 2.9 30.3 32.1 -1.8  

A 39 5.0 6.0 4.5 6.0 5.3 2.6 29.4 31.5 -2.1  

A 40 5.5 8.0 5.7 7.6 8.1 3.7 38.6 34.5 4.1  

A 41 5.0 4.8 4.2 5.8 6.1 2.7 28.6 29.1 -0.5  

A 42 5.5 6.8 5.7 7.2 7.7 3.6 36.5 34.4 2.1  

 
 م18/19 م،17/18 العامٌن من االول الفصل خالل المعدنٌة االنشاءات تصمٌم مقرر فً  الطالب تقدٌرات(  03) جدول

 
وبعد المراجعة التفصلٌة الدقٌقة لنتائج الطلب )درجات أعمال السنة( فً مقرر تصمٌم االنشاءات المعدنٌة، المستوي 

)لكن المستو  االول( والذي سبق وتم تدرٌسه فً الفصل االول الثانً، ثم مقارنتها بنتائج ذات الطلب فً ذات المقرر 

م بالنمط التقلٌدي ثم فرزها وتقسٌما الى ست فئات اٌضا. وبعد ان تم اجراء مجموعه من 17/18من العام السابق 

 التحلٌلت االحصائٌة والبٌانٌة المقارنة، فقد تم التوصل الى النتائج والمإشرات التالٌة:

( طالب وبما 13/42الحاصلٌن على تقدٌر أمتٌاز فً اعمال السنة قد ارتفع بعد تطبٌق المنهجٌة الى )ان عدد الطلب  .1

 ( وهو مإشر اٌجابً 03%، شكل )19( طالب وبما نسبتة 08/42% مقارنة بعدد )31.0نسبتة 

( طالب وبما 10/42) ان عدد الطلب الحاصلٌن على تقدٌر جٌد فً اعمال السنة قد تراجع بعد تطبٌق المنهجٌة الى .2

 % قبل تطبٌق المنهجٌة، وهو مإشر اٌجابً 33( طالب وبما نسبتة 14/42% مقارنة بعدد )24.0نسبتة 

ان عدد الطلب الحاصلٌن على تقدٌر جٌد جدا قد تساو  الى حد ما قبل وبعد تطبٌق المنهجٌة، حٌث بلغت النسبة بعد  .3

 % قبلها43% مقارنة بنسة 41التطبٌق 

 %4.7د الطلب الحاصلٌن على تقدٌر مقبول قد تساو  قبل وبعد تطبٌق المنهجٌة، وبلغت النسبة فً الحالتٌن ان عد  .4
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ان قمة منحنً النتائج )النسبة االكثر شٌوعاا( قد تركزت بعد تطبٌق المنهجٌة فً التقدٌرٌن )جٌد جدا وامتٌاز( انظر  .5

لتقدٌرٌن )جٌد جدا وجٌد//( وٌعد ذلك مإشر اٌجابً على ( فً حٌن انها تركزت قبل تطبٌق المنهجٌة فً ا03شكل )

 ارتفاع مإشرات النجاح 

%  قد زادت درجاتهم بعد تطبٌق المنهجٌة المقترحة علٌهم مقارنة 57( بما نسبتة 42( طالب من اجمالً )24ان ) .6

 ى نجاح المنهجٌة (، وهو مإشر اٌجابً عل04بنتائجهم قبل تطبٌق المنهجٌة فً الفصل السابق، انظر الشكل )

% قد تراجعت درجاتهم بعد تطبٌق المنهجٌة المقترحة علٌهم مقارنة 40( بما نسبته 42( طالب من اجمالً )17ان ) .7

وٌحتاا الى اجراءات تصحٌح فً ادوات ووسائل المنهجٌة  بنتائجهم قبل تطبٌق المنهجٌة، وهو مإشر سلبً 

 المقترحة والبحث فً اسباب هذا التراجع

 % قد ثبت على ذات الدرجة قبل وبعد تطبٌق المنهجٌة.03( بما نسبته 42ن طالب واحد فقط من اجمالً )ا .8

 

 

 ب:  معدالت انجاز مشروع التصمٌم كمؤشر للحكم على فعالٌة المنهجٌة المقترحة

واحد طبقاا مشروع تصمٌم كوبري المشاه خلل فصل دراسً وهو مإشر مهم على فعالٌة المنهجٌة، حٌث تم انجاز 

 -مساقط  اساسٌة -الواجهة الرئٌسٌة )للجدول الزمنً المخصص للمشروع علً طول خطة العمل االسبوعٌة من عمل

(، وهو أمر الماكٌت -المخطط االفقً العام -التفاصٌل االنشائٌة -منظور انشائً -قطاعات راسٌة -مناظٌر داخلٌة وخارجٌة

)كوبري مشاه معدنً( على فصلٌٌن دراسٌٌن كاملٌن وبعدد ساعات اسبوعٌة  جٌد اذا تم مقارنته بتصمٌم ذات المشروع

 أكبر فً السنوات السابقة.  
 

 

 

 

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

16 

 

 الطلبة اعمال من المتنوعة النماذج بعض( 5) شكل

 

 م18/19 العام من االول الفصل خالل المعدنً المشاه كوبري المشروع فً المنفذه الماكٌتات بعض( 6) شكل

االفكار االبداعٌة واالخراج للمشروعات التصمٌم كمؤشر للحكم على فعالٌة المنهجٌة أصالة  ج:

 المقترحة

إشرات المهمة فً الحكم على فعالٌة المنهجٌة، حٌث ٌشٌرا الى فعالٌة اسالٌب التعلٌم والتعلم المستخدمه مثل من الم ماوه

ومدي تركٌزها على تنمٌة المهارات االبتكارٌة عند )التصمٌم بالتجربة والتعلٌم التعاونً والصف المعكوس...الخ(، 

 الطلب فً تصمٌم المنشؤ المعدنً المقترح واخراجة.

 

 

 

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

17 

 
 العام من االول الفصل خالل الثالثة الفرقة فً المعدنٌة االنشاءات تصمٌم مشروع تقٌٌم فً واالبداع االصالة لمعٌار البٌانً التحلٌل( 7) شكل

 م18/19

 
 العام من االول الفصل خالل الثالثة الفرقة فً المعدنٌة االنشاءات تصمٌم مشروع تقٌٌم فً والماكٌت االخراج لمعٌار البٌانً التحلٌل( 8) شكل

 م18/19

 

 
 واإلخراج االبداعٌة االفكار اصالة: التقٌٌم معٌاري فً التفاوات تبٌن الطالب اعمال من نماذج( 9) شكل

 

متجددة لمصادر تعلٌم التصمٌم كمؤشر للحكم على فعالٌة المنهجٌة هــ:  توفر قاعدة معلومات 

 المقترحة

رغم تفرد قسم االثاثات واالنشاءات المعدنٌة ببعض المجاالت ومنها تصمٌم االنشاءات، اال انه ٌفتقد الى وجود الٌحة منظمحة 

وظٌحف المنهجٌحة المقترححة فحً تتضحمن توثٌحق دوري ومتتحابع لكحل اعمحال وملفحات الطحلب فحً مشحارٌع التصحمٌم، وجحاء ت

التعلحٌم المححدمج لٌقححدم حلححول فعالحة وناجحححة العححداد قاعححدة معلومحات رقمٌححة عححن معححدالت انجحاز الطححلب وملفححات التصححمٌم، 
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الستخدامها كمستودعات تعلٌمٌة ودراسات حالة واالسحتفاده محن ذلحك فحً عمحل سحجل االنجحاز االلكترونحً للطالحب وتقدٌمحة 

 .طلب خرٌجٌٌن للعمل بها للشركات المتخصصة عند

وبعد االنتهاء من مإشرات فعالٌة المنهجٌحة تحؤتً اجحراءات التصححٌح والتحً فحً ضحوئها ٌحتم اجحراء التغذٌحة الراجعحه لحدعم 

وتطوٌر مراحل المنهجٌة بشكل دوري، وذلك فً ضوء عملٌة التقٌٌم، حٌث ٌتم عمل اجراء تصحٌحً اسحتنادا الحى التغذٌحة 

استبٌانات الطلب وٌتعلق بضرورة التوسع فً ادارة المناقشة علً المنصة التعلٌمٌة، كمحا تحم االسحتعانة الراجعه من تحلٌل 

ببعض اسالٌب التعلٌم بعد اجراء االختبحار االلكترونحً لمعالجحة الخلحل الححادث، وتحم وضحع مصحادر جدٌحده للحتعلم فحً حالحة 

ة االلكترونٌة علً المنصة بناءاا علً رغبة الطلب فً بعض االحتٌاا او كنوع من التطوٌر فً المدخلت من خلل المكتب

الجزئٌات، واٌضا تم تعزٌز اسالٌب التعلٌم والتعلم فً مشحروعات التصحمٌم بتوظٌحف التعلحٌم التعحاونً والتصحمٌم بالتجربحة، 

عحة محن الطحلب ومن المنتظر ان تفعل هذه االجحراءات بشحكل اكثحر فحً الفصحل المقبحل مباشحرة بحاذن ت ومحع ذات المجمو

 وٌمكن مع آخرٌن فً حال تبنً مجلس القسم تعمٌم المنهجٌة المقترحة.

 المناقشة واالستنتاج.

استنادا الى ما سبق ٌمكن القول أجمحاال ان مجموعحة المإشحرات التحً تحم رصحدها لقٌحاس فاعلٌحة المنهجٌحة المقترححة للتعلحٌم 

ر تصححمٌم االنشححاءات المعدنٌححة خححلل الفصححل االول مححن العححام المححدمج، بعححد تطبٌقهححا علححى طححلب الفرقححة الثالثححة فححً مقححر

م، والتً تتعلق بدورها بكل من )مإشرات تحلٌل النتائج، مإشرات تحلٌحل االسحتبٌانات، مإشحرات تتعلحق بمعحدالت 18/19

لتحلحٌلت  ووفقحا -االنجاز، مإشرات تتعلق بدقة وتنوع التفاصٌل وجودة التخطٌط واالخراا ..الحخ( قحد اثبتحت وبشحكل كبٌحر

ان تطبٌق المنهجٌة المقترحة قد أحدث نقلة اٌجابٌة فً معارف ومهارات الطحلب  -احصائٌة وبٌانٌة وشواهد مادٌة ملموسة

فحً اسحالٌب التقٌحٌم  المكتسبة، وكذلك ساهم فً دعم اسالٌب ومصادر التعلٌم والتعلم المطبقة فً مقرر التصمٌم ونحّوع اٌضحاا 

عحض اجحراءات التصححٌح المقترححة ومعالجحة بعحض ثغحرات التطبٌحق، ٌمكحن زٌحادة فاعلٌحة هحذه المستخدمة. وانه مع تبنً ب

المنهجٌححة والتوسححع فححً تطبٌقهححا علححى مسححتوٌات التصححمٌم المختلفححة، وكححذلك ٌمكححن تعمححٌم التجربححة علححى مختلححف المقححررات 

 النظرٌة فً برنامج االثاثات واالنشاءات المعدنٌة. 

 نتائج البحث :

المبذول فً داخل الفصل التقلٌدي من خلل استخدام التعلٌم المدمج مع عدم تكرار شرح نفس الجزئٌحات تخفٌض الجهد  -1

عند وجود اكثر من مجموعحة فحً الدفعحة الواححده، محع تحوفٌر اكبحر قحدر محن التعلحٌم الجٌحد والمناسحب لٌتوافحق محع امكانٌحات 

لوب، حٌث توجد فروق بٌنٌه بٌن الطلبه فً قحدرات الفهحم الطلب من حٌث المرونه وإمكانٌه التكرار والشرح بؤكثر من اس

 واالستٌعاب.

اثبتت المنهجٌة المقترحة للتعلٌم المدمج فعالٌة كبٌرة فً التعامل مع االعداد الكبٌره من الطلب المقبلحٌن علحً االلتححاق  -2

فحً الشحرح والتحداول وتحوفٌر مصحادر بالقسم مع ضٌق القدرات االستٌعابٌة للمكان، كما انها تٌسر من عملٌة تعلٌم التصمٌم 

 معلومات متجددة.

التفاعل المستمر فً اي زمان ومكان بٌن عضو هٌئة التدرٌس والطالب، من خلل استخدام المنهجٌة المقترححة، ٌحإدي  -3

 الً زٌادة فاعلٌة التعلم المعرفً والمهاري.

ئحة التحدرٌس داخحل الفصحل، إضحافة إلحى ان استخدام الفصحل المقلحوب فحً نشحر أسحلوب التفاعحل بحٌن الطالحب وعضحو هٌ -4

مساعدة الطلب المتعثرٌن دراسٌا، فالطالب فى التعلحٌم المقلحوب ٌشحاهد الفٌحدٌو التعلٌمحً فحى المنحزل، وٌكتحب األسحئلة التحى 

 ٌرغب فى الحصول على إجابة بشؤنها من عضو هٌئة التدرٌس.
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سته بالكلٌحة، وٌكحون بمثابحه مرجحع عنحد الحاجحه الي توفر المنهجٌة المقترحة سجل انجاز رقمً للطالب طوال فتره درا -5

 جهه عمل تطلب من ادارة الكلٌة تشغٌل بعض الخرٌجٌٌن لدٌها.

ان استخدام أنظمة تؤلٌف االختبارات وتصححٌحها وبنحوك األسحئلة االلكترونٌحة فحً عملٌحة دمحج التعلحٌم فحً تعلحٌم تصحمٌم  -6

هٌئة التدرٌس االدارٌة، والتً تتطلب وقت كبٌر فً عملهحا، كمحا تقلحل اإلنشاءات المعدنٌة الخفٌفة قد ٌٌسر من مهام أعضاء 

 من نسبه وقوع اخطاء فً رصد الدرجات والتً تحدث بالصورة التقلٌدٌة.

ٌمكححن للقسححم العلمححً االسححتعانة بححنظم ادارة الححتعلم المجانٌححة فححً حالححة عححدم تححوفر مححوارد كافٌححة، حٌححث ٌوجححد بهححا معظححم  -7

 ظمة االخري التجارٌة.الممٌزات التً توجد فً االن

استخدام اسحالٌب دراسحة الحالحة كنمحوذا جٌحد التطبٌحق فحً التعلحٌم المحدمج فحً تعلحٌم تصحمٌم االنشحاءات المعدنٌحة، حٌحث  -8

ظهرت من نتائج التطبٌق واستبٌان قٌاس رضا اداء الخرٌجٌن فً الجهات الصناعٌة المستفٌده انها محن االسحالٌب المطلوبحة 

 التعلٌمً.فً تطوٌر محتوي الماده 

اتاحت المنهجٌحة اعحداد بنحك محن المشحارٌع الجٌحده فحً التصحمٌم واالظهحار واالسحتفاده بهحا ، كنمحاذا تعلٌمٌحة ناجححه فحً  -9

 السنوات المقبلة.

قدرة المنصحة التعلٌمٌحة المسحتخدمة فحً التعلحٌم المحدمج فحً تنفٌحذ جحدول االعمحال االسحبوعً بفاعلٌحة طبقحاا للخطحة  -10

 الموضوعه.

توظٌف المنهجٌة المقترحة فً كل مستوٌات ومجاالت التصمٌم بالقسم كمرحلحة اولحً ثحم تعمٌمهحا  )توصٌة( تعمٌم -11

 على باقً مقررات البرنامج فً مرحلة الحقة.
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