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أن تصبح كلية التعليم املفتوح جبامعة العلوم والتكنولوجيا إحدد ااامعدات املفتوحدة الرائددة
إقليمياً واملتميزة عاملياً.
الرسالة:

تسدع كليدة التعلديم املفتددوح جبامعدة العلدوم والتكنولوجيددا إ تقدديم خدمدة تعليميددة متميدزة
للدارسني الذين مل يتمكنوا من االلتحاق بدالتعليم التقليدد مب دا يلد
حملي داً وإقليمي داً مددن خددتع كددادر تعليمددين وإدار وتق د
التقنيددات التعليميددة التعلميددة وفق د ًا للمعدداي

احتياجدات سدوق العمد

كفدداءة عاليددةمب وتطبيددق أحددد

العامليددة للتعلدديم املفتددوح وااددودة الشدداملةمب ملتزمددة

باألختق املهنية .

األهداف:

 .1توف فرص التعليم ااامعين ملن مل يتمكن من االلتحاق بالتعليم التقليد .
 .2توف بيئة تعليمية تل متطلبات التعليم املفتوح.
 .3تنمية الكوادر البشرية وتأهيلهم ا يل متطلبات التعليم املفتوح.
 .4اإلسهام يف تلبية احتياجات اجملتمع وسوق العم من الكوادر املؤهلة.
 .5التوسع يف الشراكة مع ااامعات املفتوحة إقليمياً ودولياً.

القيم:

 .1االلتزام باملعاي األختقية واملهنية.
 .2املوضوعيةمب واعتماد الشفافيةمب ومبدأ املساءلة.
 .3تنمية روح املسؤولية حنو اجملتمع.
 .4العم بروح الفريق الواحد.
 .5ااودة والتميز.
 .6تشجيع املبادرات الذاتية واإلبداعية.
 .7التعليم املستمر.
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املقدمــة

أخين عضو هيئدة التددريسن عضدع بدني يددي هدذا الددلي الدذ يوضدح األعمداع املطلوبدة
من مب حيث أنّ العملية التعليمية يف عظام التعليم املفتوح ختتلف عن عظام التعليم التقليدد مب
لددذا كددان البددد مددن تددوف دلي د يوضددح ل د طريقددة اإلعددداد والس د يف اللقدداءات التعليميددة
املباشرة.
وقد عصت الفقرة (ج) من املادة ( )4من قدرار واارة التعلديم العدالين والبحدث العلمدين رقدم
( )171لسددنة2117م بشددأن الضددوابع العامددة للتعلدديم املفتددوح والددتعلم عددن بعدددمب عل د تددوف
تعليم /تدريس عل شك لقاءات تعليمية مباشرة مع اهليئة التدريسية دا ال يقد عدن %31
من جمموع ساعات التدريس لك مقرر.
وملدا كدان هددف التعلديم املفتدوح جبامعدة العلدوم والتكنولوجيدا هدو الوودوع إ معداي
ااودة العاملية يف جماع التعليم ااامعين.
لذل فقد حروت ااامعة عل توف الكث مدن ادددمات لدارسديها بهددف تقدديم تعلديم
متميزمب ومن تل اددمات اللقاءات التفاعلية واليت يتم فيها اللقاء املباشدر بدني أسدتا املدادة
والدارس.
وتددتم هددذل اللقدداءات يف املراكددز التعليميددة يف ك د فصد دراسددين بواقددع سددبعة لقدداءات
تعليميدة مباشدرة يف املراكددز أو عدت الدتعلم اإللك وعددين.ويتم تنفيدذ اللقداءات يف املركددز إ ا
كدان عددد الدارسدني املسدجلني عشدرة دارسدني فدأكثرمب علد أن يكدون اااضدرون ثتثددة
دارسني عل األق مب وإ ا مل يكتم العدد املطلوب يلتحق الدارس بدأقرب مركدز تقدام فيده
اللقاءات التعليمية املباشرة أو يكلف بعم التكاليف حبسب دلي التكاليف.
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ً
أول:مفهوم اللقاءات التعليمية املباشرة:

يقصد باللقاءات التعليمية املباشرة تلد اللقداءات الديت تدتم بدني أسدتا املقدرر والددارس
وجها لوجه يف قاعات اللقاءات باملراكز التعليمية.
ولكدين يسددتطيع أسددتا املقدرر إدارة اللقدداءات التعليميددة بكفداءة وفاعليددة فدإن عليدده
إتباع اإلجراءات وادطوات اآلتيةن
 .1االطتع املسبق عل حمتو املقرر واإلملام الدقيق بك عناورل وتفاويله.
 .2التخطيع لتدريس املقرر ختع اللقاءات التعليمية املباشرةمب ويتمث

ل يف وضدع

عوعني من ادطع التدريسية همان
أ د خطدددة املقددددررن ويدددتم وضددددعها يف وقددددت مبكدددر وهددددين أشدددبه بادطددددة الفصددددلية
للمقررمبوتشتم عل العناور املوضحة يف امللحق رقم(.)1
ب د خطددة لكدد لقدداء تعليمددينن حيددث يقددوم األسددتا بوضددع خطددة تدريسددية دقيقدددة
وحمكمة إلدارة كد لقداء تعليمدين قبد تنفيدذلمب وهدذل ادطدة جيدب أن تشدتم علد
العناور اآلتيةن
 oموضوع أو عنوان اللقاء التعليمين.
 oاألهددداف التعليميددة السددلوكية مصددابة يف عبددارات مددوجزة تصددف أعددواع
السدلو املعدريف واملهددار والوجدداعين (عددواتم الدتعلم ) الدديت يرجد هققهددا
لد الدارس.
 oهديددد العناوددر األساسددية الدديت سدديتم شددرحها ومناقشددتها مددع الدددارس
ختع اللقاء التعليمين.
 oهديدددددد أسددددداليب عدددددرد وتقدددددديم املعلومدددددات أو العناودددددر األساسدددددية
للقاءمبوأساليب تعلم الدارس.
 oهديددددد الوسددددائ والتقنيددددات التعليميددددة الدددديت سدددديتم تو يفهددددا يف اللقدددداء
التعليمين.
 oد هديد أساليب تقييم تعلم الدارس.
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 .3بدء اللقاء بالتهيئة ااافزة للدارس من ختع طدرح أسدئلة مدث ة عمدا يعرفوعده عدن
موضوع اللقاء وما حيتاجون إ معرفته.
 .4مراعددددداة التددددددرج يف عدددددرد املعلومدددددات وهقيدددددق الوضدددددوح والتنظددددديم يف املدددددادة
املعروضةمبوإشرا الدارس يف مجيع مراح عرد اللقاء.
 .5تقديم ملخص ملا مت عرضه من عقاط أساسية يف اللقاء.
ثانيا :أهداف اللقاءات التعليمية املباشرة:

تتمث أهداف اللقاءات التعليمية باآلتينن
 .1منح الدارس فروة االلتقاء املباشر بعضو هيئة التدريس.
 .2منح الدارس فروة االلتقاء بزمتئه الدارسني.
 .3تشجيع الدارس عل املناقشة وااوار وتوف اارية الكافية يف مارستهما.
 .4توف جو عفسدين يف املوقدف التعليمدينمب مدن خدتع تشدجيع الددارس علد املبدادأةمب
وطدددرح األسدددئلةمب والتسددداؤعمب واالسدددتثارة مدددن خدددتع تقبدد مشددداعرهممب وتقددددير
أحاسيسهم حت عند إجابتهم اداطئة.
 .5تصحيح األخطاء العلمية لد الدارس اليت هد أثناء املذاكرة الفردية.
 .6تذلي الصعوب ات للدارس يف املواد الدراسية اليت قد هد أثناء املذاكرة.
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َ
ثالثا :خطة تنفيذ اللقاءات التعليمية املباشرة

يقددوم عضددو هيئددة التدددريس املشددار

يف اللقدداءات التعليميددة املباشددرة بإعددداد خطددة تنفيددذ

اللقاءات التعليمية املباشرة وفقاً لألمنو ج يف امللحق رقم()1مب ويتم اعتمادل من قب مدير املركز
التعليمين.
ً
رابعا:طريقة التدريس يف اللقاءات التعليمية املباشرة:

الطريقة املفضلة يف التدريس يف اللقاءات التعليمية هين طريقة االقة الدراسية Seminar
اليت يكون فيها الدارس هو حمور العملية التعليميةمب وتتمث هذل الطريقة يف ما يأتينن
د يطلب األستا يف هذل الطريقة من دارسيه قدراءة املدادة التعليميدة سدلفامب وهديدد
القضايا اليت تتطلب إيضاحاًمب أو تفس اًمب أو عقاشاً.
د يقوم األستا بإدارة دفة النقاش يف قاعة اللقاءاتمب وال يلتزم بتغطية مجيع عناور
املدددادة بد د يتنددداوع األفكدددار الرئيسدددة والقضدددايا الكليدددةمب والد درد علد د مجيدددع أسدددئلة
واستفسارات الدارس.
د يشرح األستا للدارس سلفاً كيف سيدير النقاش.
د حيدد األستا للدارس سلفا املشدكلة الديت سدتكون موضدوعا للنقداش ويدوجههم
إ اكتشاف أبعادهامب ويناقش معهم طرق البحث عن املعلومات املتصلة بها.
د يناقش األستا مع الدارس املعلومات اليت توولوا إليها من ختع دراستهم للمدادة
التعليمية يف املصادر املختلفةمب واملصادر اليت ميكن االستفادة منها.

ً
خامسا:متابعة األداء يف اللقاءات التعليمية املباشرة:

أخين أستا املقررن
املطلوب من أثناء ك لقاء تعليمين تعبئدة اسدتمارة متابعدة األداء وتسدليمها بعدد اللقداء
التعليمين إ املنسق باملركز وفق األمنو ج يف امللحق رقم(.)2
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ً
سادسا:التكاليف يف اللقاءات التعليمية املباشرة:

مدن املعلددوم أن فلسدفة التعلدديم املفتدوح تعتمددد علد الددتعلم الدذاتينمب وأن الدددارس شددري

مهم يف العملية التعليميةمب والتكداليف الدراسدية هدين جمموعدة مدن املهدام والواجبدات املنزليدة
الدديت يكلددف أسددتا املقددرر الدددارس القيددام بهددا وتنفيددذها بصددورة مجاعيددة او فرديددة هقيقددا
ألهداف املادة الدراسية.
وهدذل التكدداليف هلددا أشددكاع خمتلفددةمب فقدد تكددون جمموعددة مددن األسددئلة املتنوعددة أو
التقدداريرمب أو امللخصدداتمبأو البحددو مبأو مشددروعات ينفددذها الدارسددونمبأو ب د

ل د  .وهلددذا

يتحدددتم علددد األسدددتا يف اللقددداءات التعليميدددة املباشدددرة أن يقدددوم بتكليدددف الددددارس بعمددد
التكاليف املطلوبة عن ك وحدة دراسية متت مناقشدتها معهدممب علد أن يتسدلمها مدنهم يف
اللقددداء التدددالينمب ثدددم يقدددوم بتصدددحيحها ورودددد الدرجدددة الددديت اسدددتحقها الددددارس علد د هدددذا
التكليددفمب ث دم يعيدددها إ الدددارس ليسددتفيدوا مددن امللحو ددات الدديت مت تدددوينها عل د هددذل
التكاليف.
ً
سابعا :املبادئ التي تراعى يف تمميم التكاليف واختيارها:

 1د التخطيع املسبق والدقيق للتكاليف املطلوب اجنااها من الدارس.
- 2أن تكددون التكدداليف واضددحة وحمددددة ااواعددبمب حبيددث يفهمهددا الدددارسمبوال

حيارون يف فهم املطلوب منها وتنفيذهامبوهذا يقتضين أن حيدد األسدتا بدقدة عدوع التكليدف
وجمالهمبواهلدف مندهمبوأن يدزود الددارس بتعليمدات واضدحة وحمدددة عدن املطلدوب اجنداال يف
التعددينيمب وكيفيدددة القيددام بدددهمبواملراجددع والوسدددائ واملددواد التامةمبواملددددة اةددددة الجنددداال
وتسليمه.
 3د أن تكددون التكدداليف متنوعددة ومشددوقة (أسددئلة متنوعددةمب إعددداد ملخصدداتمبإعددداد
تقارير عن قراءات لبعض الكتب أو اجملتتمب مشروعاتمباختبارات قص ة).
 4د أن تكون يف مستو قددرات الددارس وإمكاعداتهممبوقابلدة للتنفيدذ حبيدث يسدتطيع
الدارسون أداءها بنجاح.
 5د أن يعطين األستا الدارس تكليفني.
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 6د أن يقوم األستا بتقويم التكليف وكتابة املتحظات والتعليقدات عليهمبوإعادتده إ
الدددارس ليجددد يف تل د املتحظددات والتعليقددات تغذيددة راجعددةمب ويددتم روددد درجددة التكدداليف
وفقاً لألمنو ج رقم (.)3
ً
ثامنا :تفعيل مشاركة الدارس يف اللقاءات التعليمية املباشرة:

إنّ التعلدديم الفعّدداع هددو التعلدديم القددائم عل د التفاع د بددني أطددراف عمليددة التعلدديمن املعلددممب
واملتعلّممب واملنهاجمب وعل الربم من أنّ كتً من املنهم واملعلّم لده تدأث ل علد أداء املدتعلّممب إالّ
أنّ املعلّم داخ القاعة يعد من أهم العوام اليت تؤثر يف أداء الدارس.
ولذل وار من املعلوم أنّ املشاركة يف القاعة هين إحد الطرق املهمة اليت مدن ختهلدا
يقيّم األستا عمله ويتأكد من هقيق األهداف اداوة باللقاء التعليمين.
وبناء عل

ل فإنّ عل األستا أن يشدجع الددارس علد املشداركة أثنداء لقدائهم معدهمب

بالسددؤاعمب واالستفسددارمب واإلجابددةمب والتكدداليف الصددفيةمب وبد

لد مب وبددذل يددتم التفاعد

وتبدددادع اددددتات بدددني األسدددتا والددددارسمب وال يشدد ط أن تكدددون إجابدددات الددددارس كلدددها
ودحيحةمب وإمنددا الغددرد هددو تفاعد الدددارس مدع األسددتا ومددع املوضددوع الددذ يندداقش داخد
القاعة.
ميكددن ألسدددتا املقددرر أن يرفدددع مددن تفاعدد الدددارس مدددع اللقدداءمب بدددإجراء االختبدددارات
القص ةمب اليت تستغرق اإلجابة عنها بني مخس إ عشر دقائقمب وتدتم هدذل االمتحاعدات إمدا
يف بدايددة اللقددداء التعليمدددينمب أو يف عهايتدددهمب وعدددن طريدددق هدددذل االختبدددارات يدددتم التأكدددد مدددن
استيعاب الدارس للقاءمب وهقق أهداف اللقاء التعليمين املباشر.
ويتم رود درجة مشاركة الدارس أو االختبارات القصد ة يف األمندو ج يف امللحدق رقدمن
(.)4
أخين أستا املقرر يرج من تسليم كشف درجات أعماع الفص اداوة بالدارس
إ املركز التعليمينمب ليقوم باعتمادها ورودها يف برعامم القبوع والتسجي .
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ً
تاسعا :تقويم عملية التدريس:

عظدرا ألهميدة عمليدة التقدويم يف العمليدة التعليميدة والتعلميدةمب وحتد يدتم التأكدد مدن أن

عملية التدريس يف اللقاءات التعليمية متت بنجاحمب وحتد يسدتفيد أسدتا املقدرر مدن التغذيدة
الراجعدة مدن الدددارسمب يقدوم املركددز بتوايدع االسددتباعة املوضدحة يف امللحددق رقدم ()6مب علد
الدددارس للقيددام بتعبئتهددامب ويدددتم اسددتعادتها وهليلددها وإرسددداع عتددائم التحليدد إ الكليدددةمب
وعسخة منها إ أستا املقرر.
ً
عاشرا :تعليمات مهمة للمراكز التعليمية:

أ .تعقد اللقاءات التعليمية اميع مقررات السنوات الدراسية يف ك التامم يف
النظامني الفصلين والسنو حبسب أعداد الدارسني اةددة يف دلي الدارس.
ب .يقددوم املركددز التعليمددين بإعددداد جددداوع اللقدداءات التعليميددة يف مجيددع الددتامم
العلمية واملستويات مب حبسب التقويم اادامعين لدارسدين التعلديم املفتدوحمب وإبدت
الددددارس بشدددت وسدددائ االتصددداعمب ويقدددوم أسدددتا املقدددرر والددددارس بدددالتوقيع
باستتم جدوع اللقاءات التعليمية املباشرةمب وحيفظ ل لد املركز.
ت .يسددمح بزيددادة عدددد السدداعات التدريسددية إ سددت سدداعات إضددافية (يف املددواد
الصعبة اليت حيددها القسدم العلمدين) شدرط أن يكدون عددد الدارسدني مخسدة
فأكثرمب وخيوع املركز يف ل .
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امللحقات
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خطة تنفيذ اللقاءات التعليمية املباشرة للفمل ...........:للعام اجلامعي 2112/2111م

1
اسم املقررن .....................رقم املقررن .....................................املستو ن...............................
الفص الدراسينن .....................................القسمن.......................التعامم............................
عملين ()......................

الساعات املتعمدةن عظر ().....................
أستا املقررن.....................................................
2

يقوم أستا املقرر بوضع ووف موجز للمقرر الذ يدرسه يوضدح فيده طبيعدة املقدرر
وأهمية دراسته واملوضوعات اليت يشتم عليها مبيف حدود مخسة اسطر.
3
يكتددب أسددتا املقددرر األهددداف العامددة للمقددرر الددذ يدرسدده معتمدددا عل د اةتددو
التعليمدين للمقدرر مب حبيددث تصدا تلد األهدداف يف عبددارات واضدحة وحمددةمبتصددف
بإجياا عواتم التعلم (املعرفية والوجداعية واملهارية) اليت جيب أن تتحقق لدد الددارس
بعد اعتهائه من دراسة املقررمب ويفض أن تبددأ تلد األهدداف بالعبدارات اآلتيدةن يتوقدع
من عزيز الدارس بعد دراسة هذا املقرر أن تكون قادراً عل أنن
........................................................................................................................... - 1
 2د...........................................................................................................................
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4
رقم اللقاء
األوع
الثاعين
الثالث
الرابع
ادامس
السادس
السابع

املوضوعات اليت سيتم تناوهلا يف اللقاء

لقاء للمراجعة

بواقع ساعتني للقاء الواحد.
5
حيدد أستا املقرر طرائق وأساليب التدريس اليت سوف يستعملها يف تدريس املقرر
6
 اللقاءات التعليمية عت برعامم .LMS
 التعلم الذاتين بواسطة الكتاب ااامعين املقرر.
إ اعة جامعة العلوم والتكنولوجيا اإللك وعية.
 الوسائ السمعية والبصرية املصاحبة للمقرر.
 مجع املعلومات من مصادر خمتلفة مث املكتبة واالع عت.........
الدراسة العملية (إن وجدت).
 الزيارات امليداعية ...اخل
أخر تذكر.......
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مراجع مساعدةن
........................................ .1
.................................... .2
يعتمد /منسق املركز التعليمين

توقيع استا املقررن
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التوقيعن
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أستا املقررن .....................املؤه ن ............ااالةن متفر [ ] ب متفر ن [ ]التخصصن........
م
1
2
3
4
5
م
1
2
3
4
5
6
7

املوضوعات

االسم

م
1
2
3
4
5

األسلوب املستخدم

م
1
2
3
4
5

التوقيع م
8
9
11
11
12
13
14

االسم

توقيع استا املقررن

األعشطة املصاحبة

يعتمد /منسق املركز التعليمين
االسمن......................
التوقيعن
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الدارسة
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واملشاركة
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االختبارات

اجملموع
ملحو ات

القص ة
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20
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اسم املركز:

استمارة تقييم عضو هيئة التدريس من قبل الدارس يف اللقاءات التعليمية املباشرة
التعاممن ......................املستو ن....................الفص الدراسين...................
أستا املقررن....................................اسم املقرر الدراسينن..........................
4
5

.7

متاماً

.6

يشددجع الدددارس علد املناقشددة واادوار واملشدداركة
الفاعلة
يثددددددر املددددددادة العلميدددددددة باألمثلددددددة التوضددددددديحية و
التطبيقات العملية
يستخدم أساليب متنوعة وطرائق جذابدة يف إيصداع
املعلومات
يكلدددف الددددارس بواجبات/تكددداليف عمليدددة دددا
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.5
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ات العتقة باملقرر

حمايد

.3

حيددرص عل د إكسدداب الدددارس املهددارات العلميددة
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ب موافق

.2

يعم عل إيصاع املادة العلمية اليت يقوم بتدريسها

ب موافق

م
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