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 املستخلص
الحديثة ودورها في  تطوير وتحقيق أهداف برامج فعالية تطبيق طرق التدريس  بالجامعات عنالتدريس  هيئة أعضاءرأي  استقصاء يهدف هذا البحث إلي

قومون ي، استخدم في البحث أداة الاستبانة كأداة رئيسية لجمع املعلومات ألاولية من أفراد عينة البحث  الذين والجودة  الاعتمادوفق معايير الدراسات العليا 

في  SSPS)برنامج الحزم إلاحصائية ) استخدمية وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أم درمان إلاسالميا حاليا في برامج الدراسات العل في بالتدريس
للتعرف على دالالت  ،K-Squareالحسابي، واختبار  الوسطو  ،استخدمت ألاساليب إلاحصائية مثل التوزيع التكراري والنسب املئوي حيث تحليل إلاستبانة، 

ف في تحقيق أهد فعاليةالتدريس الحديثة  :إن لبعض طرق  توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمهاعينة البحث، أفراد  إجاباتصائية  بين الفروق إلاح

لتوصيات البحث إلى العديد من اكما توصل  مليدانية، منهجية النظم،: التفكير إلابداعي، التفكير الناقد، واملتابعة امثل طريقةوتطوير برامج الدراسات العليا 
ن في الدراسات العليا م من خالل برامجها املختلفة الجامعات حتى تتمكن ي تدريس برامج الدراسات العليا، التدريس الحديثة ف رورة استخدام طرق ضأهمها: 

 يتفق ومعايير الاعتماد  والجودة. حقيق أهدفها والعمل على تطوير البرامج بما ت

  .يسبرامج الدراسات العليا ،أعضاء هيئة التدر  التدريس الحديثة ،  التدريس ، طرق  الكلمات املفتاحية:

 

 إلاطار املنهجي للبحث أوال:
 املقدمة 

مطالب  تحقيقيعتبر التعليم الجامعي في الدول العربية املحك الرئيس ي في 

املؤهلة في جميع مجاالت العمل، والدراسات العليا كانت  ألاطر  املجتمع من
 مثلتنوعا من الترف، ولكن بعد الانفجار املعرفي أصبحت الدراسات العليا 

 حجر الزاوية في التعليم العالي وذلك بما تقدمه من برامج تساهم في  إعداد

ل املجتمع بالطرق العلمية،  وصوال املؤهلة للقيام بالبحوث وحل مشاك ألاطر 
ثة أضيفت رسالة ثالفي العصر الحديث غايات العليا في التعليم وخاصة لل

 ،هي: التعليم ثالث وظائف رئيسية للجامعة فأصبحت الجامعة تقوم ب

)التعليم والبحث  آلاخرينوالبحث العلمي وخدمة املجتمع، والوظيفتين 

كمطلب أساس ي  مج الدراسات العلياأصبحتا تقدمان من خالل براالعلمي(

لذلك يالحظ أن من ألاهداف العديدة التي تسعى  ، لبرامج الدراسات العليا

برامج الدراسات العليا إلي تحقيقها وخاصة في مجال البحث وخدمة املجتمع 
 إنتاج -2بناء الشخصية القادرة على مواجهة تحديدات املستقبل  -1منها : 

إعداد جيل من العلماء  -3تحقيقا للتنمية املستدامة  املوارد البشرية

ن من خصائص برامج ، وخاصة وإ)أي رأس املال الفكري(واملفكرين

الدراسات العليا التوسع في ألاهداف والوظائف والبرامج التعليمية والبحثية 
وإلادارية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية  بإدخال كل جديد في مجال 

بحث فيها بكل حرية عكس التعليم الجامعي الذي ينحصر في العلوم، وال
، وبالفعل بدأت العديد من الجامعات بوضع التعليميةأساسيات البرامج 

برامج الدراسات العليا من ضمن الخطط إلاستراتيجية لتسرع في  أهداف

قيق أهداف برامج مواكبة التطورات العلمية الهائلة بما يتوافق وتح

 .والجودة ومعايير الاعتماد الدراسات العليا

 مشكلة البحث
هيئة التدريس أعضاء رأي  استقصاء تتمحور مشكلة البحث حول 

ت برامج الدراسابالجامعات حول فعالية تطبيق الطرق الحديثة في تدريس 
تفق بما ي هاوتطوير تلك البرامج هداف ل  هاتحقيقيا والتعرف على مدى العل

 .والجودة  معاير الاعتماد مع 

 :ألاسئلة التاليةلذلك يحاول البحث إلاجابة على 

يق تطبفعالية : ما هو رأي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في  ألاول السؤال 
وافق بما يت اسات العلياتحقيق أهداف برامج الدر طرق التدريس الحديثة في 

 .؟والجودة الاعتماد

تطبيق طرق فعالية  هيئة التدريس في ما هو رأي أعضاء :السؤال الثاني
افق ات بما يتو التدريس الحديثة في تطوير برامج الدراسات العليا بالجامع

 والجودة؟. الاعتماد

mailto:hudadiab66@hotmail.com
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 أهداف البحث 
 :إلى استقصاء رأي أعضاء هيئة التدريس بالجامعاتيهدف البحث 

تطبيقها في تدريس برامج فعالية عند لحديثة طرق التدريس ا أيعن  .1

 الدراسات العليا.

برامج الدراسات  تطبيقها لهدافعن مدى تحقيق الطرق الحديثة عند .2
 العليا.

برامج الدراسات عند تطبيقها ل.عن مدى تطوير طرق التدريس الحديثة 3

 العليا. 

 أهمية البحث 
في برامج  تنبع أهمية البحث من أهمية تطبيق طرق التدريس الحديثة  

برامج الدراسات  الدراسات العليا، وأهمية ذلك في تحقيق أهداف وتطوير 

، كما يعتبر البحث إضافة بما يتواكب الاعتماد ألاكاديمي والجودةالعليا 

 للمكتبة العربية في هذا املجال.

 منهج البحث
 الوصفي.  يتبع البحث املنهج 

 البياناتجمع  أدوات

 البحث. بياناتأداة الاستبيان ألاداة الرئيسية لجمع  تعتبر  

 الدراسات السابقة
 وجد يال بعد مسح ألادبيات لحصر الدراسات السابقة التي لها عالقة بالبحث 

دراسة تطابق عنوان البحث الحالي ولكن هنالك العديد من الدراسات التي 

م والتطوير تناولت برامج الدراسات العليا من جوانب أخرى مثل التقيي
) ودراسة  (2013مثل دراسة:) الطائي،  الجودة ومعاير الاعتمادوتطبيق معاير 

)د. الحسنية   :أما دراسة  (2015ودراسة: )آل سقران،    (1433:)آل فهيد،

تعتبر الدراسة الوحيدة التي لها عالقة بموضوع البحث من حيث   (2011،
الدراسة إلى التعرف على بعض تناولها لطرق وأساليب التدريس حيث هدفت 

طرائق التدريس الحديثة واستخدامها ملساعدة طلبة الدراسات العليا في 

العلوم إلادارية على تنمية مهارات التعلم العليا لديهم، وبشكل خاص الطرائق 

إلابداعية منها، توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها: أن طلبة 
دارية استخدموا مهارات التعلم العليا بمعدالت الدراسات العليا في العلوم إلا 

اقل من مهارات التعلم ألاساسية، وقد قدروا )عاليا( فائدتهم من استخدام 

طرائق التدريس الحديثة، يالحظ أن البحث الحالي يختلف عن دراسة 

فعالية الطرق الحديثة في تدريس برامج مدى نه تناول )الحسنية( في أ

حقيق أهداف وتطوير برامج الدراسات العليا من وجهة على تلدراسات العليا ا

 .بالجامعات نظر أعضاء هيئة التدريس

 املفهوم الحديث للتدريس
ن املفهوم الحديث للتدريس يشير إلى الفعل الذي يقوم به عضو يالحظ بأ

 قافة عالية في مجال التدريس وطرق هيئة التدريس والذي يجب أن يكون ذو ث

التدريس بحيث يتمكن من  نقل املعرفة بكل سهولة ويسر إلي املتعلمين أي 

ج وما يهدف مالطالب وبالطرق التي تتناسب وقدراتهم وتتناسب ومحتوى البرنا

أن يكون الطالب لهم القدرة على الاستيعاب يجب خر إليه، ومن الجانب آلا 
مطلوبة وذلك وأن تكون ألادوات املستخدمة لتوصيل املادة بأعلى جودة 

وتتضمن عملية التدريس مجموعة تحقيقا للعديد من ألاهداف التعليمية، 

وإثارة  -الطالب-تشجيع املتعلمين-101:1)،ص 2009من املبادئ منها)عليان،
-محاولة اكتشاف املعلومات املخزنة لدى املتعلمين-2دافعيتهم اتجاه التعلم 

لتطبيقات ذات الصلة إلاكثار من ا-4توضيح أهداف التعلم 3- -الطالب

باملادة التعليمية والتدريب على املهارات، ومراجعة املعلومات، ملساعدة 
ا يالحظ لذعلى الاحتفاظ بالتعلم والعمل على استرجاعه  -الطالب-املتعلمين

بان للتدريس الحديث أركان رئيسية يجب أن يستوفيها لكل املراحل التعليمة 

 15)،ص2010، عها علماء التربية هي)شاهينبما فيها الدراسات العليا كما وض

: 

 ألاهداف التدريسية أو التعليمية. -

 حاجات واستعدادات الطالب أو ما يطلق عليه املدخالت السلوكية. -

 الخبرات وألانشطة التعليمية. -

 القياس والتقييم . -
د كثيرا عن مفهومه عال يب املفهوم الحديث للتدريس  ذلك بأن من يالحظ

 على أعضاء هيئة التدريس والطالب الحديثاملفهوم  يركزالتقليدي حيث 

،  فبالنسبة  للطالب: التدريس وسيلة لتنظيم املجال الخارجي الذي معا

 ،)أي تحقيق ألاهداف التدريسية أو التعليمية(يحيط باملتعلم أي الطالب 
أما بالنسبة  لعضو هيئة التدريس، عليه تهيئة هذه الظروف بحيث يستجيب 

ذا فان التدريس ذو ل  (13،ص2010، ويتفاعل معها)شاهين  -لطالبا  -لها

ن ، وحتى نضماالجودة يعتمد على شخصية عضو هيئة التدريس اعتماد كلي

خاصة لعضو هيئة التدريس الذي يقوم بالتدريس في -جودة تدريس عالية 

يجب أن تتوفر فيه بجانب السمات الشخصية ، –برامج الدراسات العليا 

الكفاية والكفاءة املهنية والعلمية، واستعداده للمساهمة في خدمة املجتمع، 
  (388،ص2008ون، وأن يعمل على تحسين مستواه ألاكاديمي) فوزي، وآخر 

ى محتو عنصرا ثالثا لعملية التدريس الحديثة إال وهو  الباحثة  وتضيف

يعد من املدخالت ألاساسية ملنظومة جودة التدريس، حيث الذي  البرنامج

يالحظ بأن املحتوى يعرف بأنه املعرفة التي تتمثل في الحقائق املفاهيم 
راءة عمليات التي تتمثل في القوالتعميمات والقوانين والنظريات واملهارات وال

لمحتوى للذلك كان   ، والكتابة والحساب والفن والتفكير الناقد وصنع القرار

عالقة هامة بعناصر التدريس ألاخرى )عضو هيئة التدريس والطالب(، فهو 
املادة الخام ألاولية التي يشكلها عضو هيئة التدريس بما تتوافق  وتحقيق 

توى ضعيف يصعب على عضو هداف غنية واملحألاهداف، فإذا كانت ألا 

ومن  ، (45،ص  2009،قق أهدافا عليا)عليانضعيف الخبرة أن يح هيئة 
الباحثة بان عملية التدريس هي العملية الديناميكية لنقل املعرفة  ذلك ترى 

والخبرة واملهارة من الطرف ألاكثر خبرة علمية وهو بالطبع عضو هيئة 

طبع الطالب عن طريق التدريس إلي الطرف ألاقل خبرة علمية وهو بال
 يالحظ بأنإضافة لذلك ، التي تتناسب ومحتوى البرامج استخدام الطرق 

وخاصة بالنسبة للدراسة يس أهمية كبيرة في العملية التعليمية للتدر 

ذكر احد  حيثالجامعية بصفة عامة والدراسات العليا بصفة خاصة، 
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بان وظيفة التدريس الجامعي تعد غاية في 7) ص، 2014حسين،  أبو الكتاب) 

ألاهمية، لنها الوظيفة الرئيسية في اغلب الجامعات املرموقة في العالم، إذ 
ترتكز بشكل رئيس ي على إعداد الطالب إعدادا يمكنهم من مواجهة التحديات 

الحاضرة واملستقبلية بكل ما تحمله الحياة من تطورات علمية وتقنية وغير 

ذلك،  بينما يرى احد الكتاب بان التدريس ال يكتفي باملعلومات واملعارف 
صال ليد الخالتي تلقى وتكتسب بل يتعدى ذلك إلى تنمية القابليات وتو 

وإكساب املهارات والخبرات والوصول إلى التحليل املستمر والتصور الواضح 

والتفكير املنظم ويثير في نفوس املتعلمين امليول والعواطف السامية لتكوين 
نستنتج من ذلك  (،128، ص 2014،الفرد للمستقبل املخطط له) أبو حسين

 :بان أهمية التدريس تتمحور حول النقاط التالية

 نقل املعرفة عبر ألاجيال، مع أمكانية نقل التطوير. -

إكساب املهارات للمتعلمين والخبرات، والقدرة على تحليل املواقف واتخاذ  -

 القرارات البناءة. 

إعداد جيل للمستقبل ملواجهة التحديات، بمعنى يتفاعل مع املستجدات  -

 . )ما يسمى برأس املال الفكري(في املجتمع

 وفق إصدارات الجودة وهيئات الاعتماد ألاكاديمي التدريس 

ولكي يحقق التدريس غايته فقد وضعت له املعايير وألاسس التي تحقق 

في جميع دول العالم من قبل الهيئات  أ بوضع معايير الاعتماد جودته، فبد

الجودة و  الاعتمادوأكثر ما ركزت عليه معاير واملؤسسات املهتمة بأمر التعليم، 

( 13،ص2011ألاهداف من العملية التدريسية، ذكر)موس ي وآخرون،تحقيق 
من الناحية إلاجرائية بأنه مجموعة من ألانشطة  أن العباد عرف الاعتماد 

وإلاجراءات املستمرة واملعايير التي تستخدمها هيئة الاعتماد في فحص وتقييم 

ية ماملؤسسة التعليمية للتحقق من استيفاء الشروط واملقومات ألاكادي
تضمن تحقيق رؤية ورسالة وأهداف هذه والتنظيمية وإلادارية التي ت

شكل تاملؤسسة بشكل يتالءم مع املستويات املتعارف عليها عامليا"،  حيث 

يقها، تحق إلىوالجودة  الاعتمادتسعى هيئات ألاهداف الغايات ألاساسية التي 
وألاهداف تكون عامة وهي ألاهداف الكبرى التي يتم تحقيقها خالل فترة 

طويلة من الزمن ويصعب قياسها في املدى القريب، وأخرى خاصة وهي 

من ناحية طبيعة أهداف اقل شموال وأسهل قياسا من ألاهداف العامة، و 
 2009،  غير سلوكية)عليانأهداف سلوكية و أهداف   إلىتنقسم  ألاهداف

، 2010)الحرير، لهذا تتمثل  أهداف التدريس في النقاط التالية:  29)ص،

  (:125ص

تنمية القوي البشرية التي تعد من أهم أنواع التنمية حيث تتوقف عليه  -

 التنمية في املجاالت ألاخرى.

 املدربة في جميع مجاالت الحياة. ألاطر  إعداد -

 تنمية الفرد ليساهم في تطور املجتمع. -

ايير تحقيق املع لجودة التعليم العالي يستخلص منها أن مسح التعاريفومن 
يتحقق ذلك من خالل عدة محاور،  لشاملة أو الاقتراب منها،العاملية للجودة ا

ألاداء التدريس ي لعضو هيئة التدريس في الجامعة احد هذه املحاور املهمة 

عية التدريس ي ونو (، أن نوعية ألاداء 12،ص2014،)أبو حسين  والرئيسية
عضو هيئة التدريس من خالل تطوير املخرجات تتأثر ضمنيا بمستوى 

كما (،14،ص2014،)أبو حسين  التدريسية –وطرقهم  -وتحسين أساليبهم

أن الجودة يجب أن تشمل 1998مؤتمر اليونسكو للتعليم في باريس  ذكر 
باني، ذة(، امل)ألاسات جوانب التعليم جميعها )املناهج والطلبة ،والتدريسيون 

التجهيزات وتوفير الخدمات وتحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها 

، كما يالحظ أن املعيار الخامس من معايير  14)، ص2015عامليا)العجرش ي، 
الاعتماد ألاكاديمي يهتم بالتنمية املهنية لعضاء هيئة التدريس ويركز عليها 

ولقد ، (37،ص2011الحي، خاصة في مجال البحث والخدمة والتدريس)عبد

في فوالشروط بما يتفق وأهدافها،  والجودة الاعتماد معاييرطورت كل دولة 
اململكة السعودية مثال أصدرت  الهيئة القومية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي 

للتعليم الجامعي عدد من املعايير ومن ضمنها  املعيار الثالث  الذي يركز على 

إجراءات ضمان الجودة وفاعليتها وتأثيرها على البرامج واستخدام املؤشرات 

 جودة واستخدام املؤشرات في تطوير واملقارنات املرجعية املناسبة لتحقيق ال

 املعيار الرابع على تقييم مدى بينما شملالبرامج والتخطيط املستقبلي، 

ومدى (املؤهالت الوطني  العام لبرنامج ) طار إلا اتساق نواتج تعلم الطالب مع 

م، وأصدرت الهيئة تعامل طرق التدريس والتقييم مع مجاالت نواتج التعل
قائمة استبانة توزع كل سنة  للخريجين من مختلف مثل: عدد من القوائم 

 التخصصات ومن البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه وبها ألاسئلة التالية :

 .ما مدى رضاك عن مستوى أداء أعضاء الهيئة التدريسية -

 . ما مدى رضاك عن أسلوب وطرق التدريس -

  .ما مدى رضاك عن محتوى املقررات الدراسية -

بمثابة مرجعية لالستفادة منها في تطوير وتحقيق  صبحتلك ألاسئلة ت مثل

 بصفة خاصة، الدراسات العلياالجامعية بصفة عامة وبرامج برامج الأهداف 

الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي املصرية وضعت  كذلك

املهارات و  دليل تبين فيه مواصفات خريج الدراسات العليا في املعارف والفهم

ا زال مالسودان  أما فياملهارات العامة والانتقادية، املهنية واملهارات الذهنية و 

 ء وحدة الاعتمادانشإبالتطبيق ملعاير الاعتماد والجودة في بدايته، وبدأ 
)وطورت الى سلطة الاعتماد  والبحث العلمي والجودة بوزارة التعليم العالي

دات خاصة بها تعنى امعات تنش ئ وح، ومن ثم بدأت الج(2018والجودة

 مااستخدفي  ت بعض الجامعاتبدأ ، كماالاعتماد والجودةبتطبيق معاير 
 من كلالجامعية كأداة لضبط العملية التعليمية بطاقة ألاداء املتوازن  

 ، ولكن مازال العمل في إلاعتمادوضع الامتحاناتو كيفية وشكل  ، مثلجوانبها

 العالي في السودان متعثرا.والجودة في التعليم 

 التدريس الحديثة ق طر 
لم ما يتبعه املعهي كلمة طريقة تجمع على طرق وطرائق، أن طريقة التدريس 

من خطوات مسلسلة متتالية ومترابطة لتحقيق -عضو هيئة التدريس –

ولتحقيق أهداف طريقة التدريس  أو مجموعة أهداف تعليمية محددة،هدف 
لتدريس والطالب، بحيث عضو هيئة ااملحتوى و الثالثي: ترتبط ب يجب أن

علومة امج لتوصيل املنالبر  القيام بتدريسهي التي تحدد كيفية تكون الطرق 

إلي الطالب، أضف إلي ذلك أهمية الوسائل التعليمية وألانشطة ألاخرى 

وطرق التدريس عديدة ومتجددة  (  45 ص،2009إليصال املحتوى،)عليان،
ويرها وتططرق التدريس التي تم اختيارها   في هذا البحث فيوسوف نحصرها 
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ار ستة طرق للتدريس ياختتم من دراسة د. سليم إبراهيم الحسينة، حيث 

، الختبارها في مدى تحقيق أهداف وتطوير برامج الدراسات العليا، حديثة
ى تتعدأصبحت مهام عضو هيئة التدريس بالجامعات  بأن الن الدكتور ذكر 

عليم إلي البحث والتقص ي وممارسة الدور التربوي وإلارشادي وغير دور الت

ذلك من ألادوار ليساهم في بناء شخصية املتعلم وتنميتها في جميع الجوانب 

 والطرق هي :  ( 3ص،، 2014) ابو حسين ،

 طريقة التفكير الناقد-
ن عملية التفكير قد حث عليها ديننا الحنيف وكثير من آلايات تدعو لذلك إ

منها :قوله تعالى) كذلك يبين هللا لكم آلايات لعلكم تتفكرون( )سورة البقرة 
(، أيضا قوله تعالى)قل هل يستوي ألاعمى والبصير أفال 219:آية 

مثال نضربها ( وأيضا قولة تعالى)...وتلك ألا 50 أيةتتفكرون()سورة ألانعام: 

(،واشتقت من هذا التفكير 21للناس لعلهم يتفكرون()سورة الحشر:آية 
مسميات كثيرة منها التفكير الناقد :يقصد به استعراض للمعلومات واملعارف 

يها، فمحل النظر وربط بعضها بالبعض آلاخر، وإظهار نقاط القوة والضعف 

 لتعليم العالي والدراسات، أن الثمار الحقيقة لالتي تنتهي بإصدار ألاحكام

العليا على وجهة الخصوص، إتقان مهارات النقد العلمي عن طريق دراسة 
أي فرع من فروع املعرفة، وليست في املعلومات املتراكمة نتيجة لدراسة ذلك 

( أن Jan,2015,P,1) ،كما ذكر)   (104-105،ص ص2011)الحسينة،  الفرع

ال تتطلب أشخاص يرغبون في عمل ما، زيادة التعقيد في الحياة الاجتماعية 
بل تتطلب أشخاص ميالين النتقاد لكل أنواع املدخالت واتخاذ قرارات مالئمة 

لحل املشكلة، أي لهم القدرة على النقد واستخراج الجوانب إلايجابية 

 والسلبية واتخاذ القرارات املناسبة لحل املشكلة.

 طريقة التفكير إلابداعي-
يعرف جروان التفكير إلابداعي بأنه :نشاط   ( 105ص،2014ذكر)الحسينة، 

عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول .....أو التوصل 

إلى نواتج أصلية لم تكن معروفة سابقا، أما مهارات التفكير إلابداعي تشمل 
 الطالقة في توليد ألافكار واملرونة في تحويل مسار التفكير، وألاصالة في املنتج

الفكري، وإلافاضة في التفاصيل الجديدة وأخيرا الحساسية العالية 

بأنه مجموعة من املهارات  43)للمشكالت، كما يعرفه )الحدابي وآخرون، ص
تتضمن مهارة الطالقة واملرونة وألاصالة تستخدم إلنتاج الجديد من ألافكار، 

ثير لحل ك ،نيحتاجها املجتمع آلا في رأي الباحثة بأن هذه الطريقة هي التي 

 من مشاكله.

 طريقة الحالة والتمارين-
بدأ استخدام الحاالت العملية بوصفها وسيلة للتدريس في حقل الحقوق 

ئة عام في جامعة هارفارد، وتستخدم آلان في جميع حقول املعرفة، اقبل م

الدراسات فاعلية هذه الطريقة في تعزيز املهارات العليا، وتعمل  أثبتتوقد 
على تنمية املهارات العليا مثل التحليل والتركيب 

ن وهذه الطريقة يمك http://www.almaany.com/ar/dict/ar-والتقييم.)

حاسبة وإلاحصاء والفيزياء وغيرها من تطبيقها في العلوم الرياضية مثل امل

مما يزيد من مهارات خريج تلك الكليات وتنميتها لسوق  العلوم الرياضية

 .العمل

 طريقة البريد إلالكتروني-
عرف التعليم إلالكتروني بأنه ذلك النوع من التعلم الذي يعتمد في إيصاله 

للمادة التعليمية، على آليات الاتصال الحديثة كاإلنترنيت والحاسوب 

وألاقمار الاصطناعية والفيديو التفاعلي وألاقراص املضغوطة وغيرها، وقد 
م مكمال للتعلييتم هذا التعلم بطريقة متزامنة أو غير متزامنة، وقد يكون 

(، أوقد يتم إلكترونيا بالكامل Supplementaryالتقليدي داعما له ) 

(Completely Online.وعن بعد ) ،(، و تعتبر عملية 15،ص2014)صوان
م املقررات إلالكترونية  من احدث استخدامات الانترنت في التعليم، يتصم

وشرح ما غمض وهذا ال يمنع من اتصال الطالب بأستاذ املادة الستفسار 

كما ذكر أحد الكتاب أن املقرر الالكتروني من مجموعة من ألادوات  ،عليهم
املادة، -عضو هيئة التدريس –التي تمكن الطالب من التواصل مع مدرس 

 )ومع زمالئه الطلبة  ومن الاطالع واملشاركة في املعلومات الخاصة باملقرر.

توصيل املادة العلمية ( ومن أهم الوسائل التي تستخدم في 21صوان ،ص

عبر الشبكة العنكبوتية هي طريقة البريد الالكتروني وهي من الطرق الشائع 
 ،استخدامها حتى مع الطرق التقليدية بإرسال املواد التعليمية إلى الطالب

اعد في تعلم البرامج بأن هذه الطريقة من الطرق التي تسوترى الباحثة 

جعل كل املعامالت متجهة نحو الالكترونية وخاصة وأن املجتمعات 

 .إلالكترونية

 طريقة املتابعة امليدانية-

تعد من طرق التعليم الحديثة في التعليم الجامعي وهي فكرة مستمدة من 

املمارسة العملية للمديرين في إثناء تنفيذ الخطط واملشروعات، تتلخص 
 واحدالفكرة بان يطلب من الطالب في مطلع العام الدراس ي أن يختار كل 

منهم منظمة من منظمات ألاعمال أو املنظمات الحكومية،  ضمن شروط 

أولية تتعلق بالحجم وطبيعة العمل والانتشار، إذ يطلب من الطالب البحث 
والتقص ي وجمع املعلومات عن املنظمة وتحليلها ومالحظة مدى امتالك 

 من املنظمة للمعارف التي ًتدرس ويدور النقاش، وفي نهاية العام يطلب

الطالب تقديم تقريرا مفصال ضمن ترتيب مهيكل وختم تقريره باستخالص 
 الحسينيةالدروس واملقترحات التي تعزز من برامج الدراسات العليا)

طرق املهمة جدا تلك الطريقة من التعتبر  أى الباحثةر في ، (106ص،2014،

ب لنها تكس و العلوم إلادارية، ب و الهندسة الطمثل خاصة لفروع املعرفة  
 الطالب مهارات املتابعة وكيفية القيام بها بطريقة منظمة وسلسة.

تشكل هذه الطريقة احد التيارات الفكرية إلادارية طريقة منهجية النظم: -

التي أثرت في الفكر إلاداري والتربوي منذ الحرب العاملية الثانية حتى 
ث عن املعلومة (، تعلم الطالب طرق البح103،ص2014، الحسينيةاليوم)

 باملقارنة بين التكلفة واملنفعة.

ن بل يمك ليست طرق حصريهالطرق  من ذلك بأن تلكتستنتج الباحثة 

لعضو هيئة التدريس ابتكار طرق أخرى تساعد في توصيل املعرفة واملعلومة 
 معاير  ينسجم معوذلك كله يجب أن   للمتعلمين وعلى حسب احتياجاتهم

 .الاعتماد والجودة

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-
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 : الدراسات العلياثالثا

 مفهوم الدراسات العليا
هي مرحلة متقدمة من الدراسة  في كل التخصصات،  وتعني التعلم والدراسة 

للحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية والطالب الذي يصل 

العديد من املهارات واملعارف ألاولية والدوافع ب  يتمتعملرحلة الدراسات العليا 

 .النفسية التي تؤهله إلى الدخول في دراسات تخصصية دقيقة

 أهداف برامج الدراسات العليا
تم استخالص هذه ألاهداف من أهداف الجامعات والكليات املختلفة داخل 

وخارج السودان التي وضعتها تلك الجامعات والكليات في خططها 
شمس، وجامعة )خطة جامعة عين لدراسات العليابرامج الإلاستراتيجية 

، جامعة أم درمان إلاسالمية ،جامعة السعودية-الكويت وجامعة عفت

  السودان للعلوم والتكنولوجيا (:
  

لإلسهام في إثراء املعرفة : وذلك تنمية املهارات املعرفية والذهنية -
إلانسانية بكافة فروعها  املتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات 

 والكشف عن حقائق جديد. علمية وتطبيقية مبتكرة،

ق التعرف عليها وإرشاد الطالب عن طريتعزيز وتقوية مصادر املعلومات:  -
 .تلك املصادر إلى

تقوية ودعم برامج الدراسات العليا لتنشيط  تعزيز وترقية البحث العلمي: -
 .وترقية البحث العلمي بالجامعات

عن طريق تحقيق ألاهداف   استنباط أنماط جديدة من التعليم والتعلم: -
 املختلفة لبرامج الدراسات العليا.

 إعداد: وذلك عن طريق ات العلمية واملهنية املتخصصةتعزيز الكفاء -
ات العلمية واملهنية املتخصصة وتأهيلهم  تأهيال عاليا في مجاالت الكفاء

 .املعرفة املختلفة

تدريب باحثين قادرين على انجاز  التدريب على طرق البحث الحديثة: -
 البحوث العلمية املتميزة.

 : قادرين على التعاملمد املجتمع بمتخصصين في مختلف أنواع املعرفة -
 مع املتغيرات العلمية الجديدة.

 .توسيع دائرة مشاركة الطالب مع الجهات الخارجية -

 .تزيد من القدرة الاستيعابية لدي الطالب -

جية التي تزيد من قدرة الطالب على حل تعزيز النشاطات الالمنه -

 املشاكل.

 تطوير برامج الدراسات العليا
يشير مصطلح التطوير في برامج الدراسات العليا: أن يرتقي البرنامج إلي ما  

وصل له العلم الحديث، وايضا التطوير في برامج الدراسات العليا مرتبط 
 بالهداف التي تسعى الجامعات إلي

ً
 قويا

ً
تحقيقها من خالل برامج  ارتباطا

الدراسات العليا التي توازن بين الجانب النظري والجانب التطبيقي وفي 

دراسة عن تقيم برامج الدراسات العليا في جامعة نجران أوصت الدراسة 
لتي تقدمها الجامعة لكي تطور في بإعادة النظر في برامج الدراسات العليا ا

بناء على ذلك  (، 861، ص2015بما يستجد من علوم )سقران، البرامج

ي الدراسات العليا والت التي تعمل على تطوير برامج بنود اللخصت الباحثة 
غرض ،ل فق مع الاعتماد والجودةالتدريس الحديثة بما يتوا طرق تساهم فيها 

 البحث في آلاتي :

التخطيط املفصل لبرنامج الدراسات العليا بما يتناسب ومحتوى البرنامج  -
 في الواقع العملي.للتطبيق 

ة دتوصيف البرنامج  يشمل املعارف واملهارات املطلوبة للتعلم:إدخال ما -
لطالب الدراسات جعله مفيدا البرنامج و  أخرى تضاف إلي البرامج لتقوية

 .في املستقبل العليا 

املراجعة ألاكاديمية واملهنية باستمرار للتعديل في البرامج بما يستجد من  -
 تطورات علمية.

 اهمة  املهتمين بالبرامج  في املجتمع.مس -

 .لطالبا مقبولة لدىمما يجعلها   البرامج املرونة والسهولة في تطبيق -

 الذهنية. البرامج بطريقة تزيد من مهارة الطالب تطبيق -

 مصادر املعرفة. استيعاب -

 البحث العلمي. تطبيقالتعرف على طرق  -

 استخدام النشاطات الالمنهجية لحل املشكالت. -

 .بارئهم امج الدراسات العليابر   مشاركة الطالب في أن  -

 هيئة التدريسعضو  :رابعا
كأقل درجة  هو الشخص الذي تم تعينه في الجامعة بدرجة جيد جدا 

ويقوم صبح عضوا في الجامعة ومجالسها، لوظيفة مساعد تدريس وي

رة مساعدة الدكاتعن طريق من مساعد تدريس بالعملية التدريسية  بالتدرج 

وله بعد حصإلى محاضر من أعضاء هيئة التدريس في تدريس بعض املواد، ثم 
 بعد حصوله على درجة الدكتوراه ثم إلى أستاذ مساعدعلى املاجستير ثم 

إلى أستاذ مشارك نتيجة قيامه ببعض ألابحاث في مجال تخصصه ثم 

 سور.يبروف

 الدراسة امليدانية للبحثخامسا: 
 وعينة البحثمجتمع :أوال 

 مجتمع البحث-
 أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانيةكل يتكون مجتمع البحث من 

 .لجميع التخصصات

 عينة البحث -
املتمثل في أعضاء هيئة التدريس  أخذت عينة البحث من مجتمع البحث

بالجامعات السودانية )جامعة أم درمان إلاسالمية وجامعة السودان للعلوم 

(  وهي   (%83) بنسبة 33)( استبانة رجعت )40، وزعت عليهم )كنولوجيا(والت

 نسبة معقولة لجراء البحث.

 : وصف الاستبانةثانيا

 احتوى على البيانات الشخصية:القسم ألاول: قسمت الاستبانة الى قسمين 

لفراد عينة البحث، حيث شمل هذا القسم بيانات حول :الكلية، 
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، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية في العلمي املؤهلالتخصص، العمر، 

 على احتوى ، القسم الثاني:مجال التدريس، نظام برامج الدراسات العليا
، على أن تتم إلاجابة عليها وفق مقياس سؤاللكل  عبارة 20)بعدد) سؤالين

 ،)أوافق بشدة ، أوافق، محايد، ال أوافق ، ال أوافق بشدة( لكرت الخماس ي

برامج أهداف ( عبارات تدور حول (10ألاول  السؤالتضمن ي بحيث
 تطوير ( عبارات تدور حول 10تضمن )ي  السؤال الثانيالدراسات العليا، 

يرات متغبرامج الدراسات العليا، ولتحقيق أهدف البحث استخدم في تحليل 

واستخدمت ألاساليب  SSPS)برنامج الحزم إلاحصائية ) أسئلة البحث
  -Square K، واختبارتوزيع التكراري، النسب املئويةإلاحصائية مثل ال

للتعرف إلى داللة الفروق إلاحصائية بين إجابات أفراد والوسط الحسابي 

 عينة البحث.

 رابعا: معامل الصدق والثبات
للتحقق من صدق وثبات إلاستبانة، تم استخدام طريقة ألفاكرونباخ كما 

 هو موضح في الجدول أدناه:

 :معامالت الثبات والصدق للعبارات: ( 1جدول )

 عدد العبارات معامل الصدق معامل الثبات

 لكل فرضية( 02) 502 0..2 1..2

ث حي أعاله، فإن إلاستبانة تتمتع بالثبات والصدق (1)الجدول  يالحظ من

 . 0.83ومعامل الصدق .0.75بلغ معامل الثبات 

 تحليل بيانات الاستبانة سادسا:

  ألاول:البيانات الشخصيةالقسم 

يشمل الوصف التفصيلي لفراد عينة البحث وفقا ملتغيرات البيانات 

 :الشخصية

التوزيع التكراري والنسبة املئوية ألفراد عينة البحث وفق  : (2جدول )

 :متغير الجامعة

 الجامعة التكرار %

 السودان للعلوم والتكنولوجيا 17 51,51

 إلاسالميةأم درمان  16 48,49

 املجموع 33 100%

 .م2018املصدر :إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية  

أعاله، أن عدد أعضاء هيئة التدريس من جامعة  2)يالحظ من الجدول )
 ( من أفراد عينة البحث بنسبة17السودان للعلوم والتكنولوجيا )

درمان (، بينما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من جامعة أم 51,51%)

( هذا يشير إلى أن %48,49) من أفراد عينة البحث  بنسبة 16)إلاسالمية )
اختيار إفراد عينة البحث من  أعضاء هيئة التدريس تم مناصفة بين 

 الجامعتين.

التوزيع التكراري والنسبة املئوية ألفراد عينة البحث وفق  : (3جدول )

 :متغير الكلية

 الكلية التكرار %

 دراسات زراعية 13 39,39

 مختبرات طبية 5 15,15

 علوم إدارية 4 12,12

 علوم صيدالنية 3 9,09

 اقتصاد وعلوم سياسية 4 12,12

 لغة عربية 2 6,06

 تربية 1 3,03

 طب 1 3,03

 املجموع 33 100%

 م.2018املصدر :إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية  

ة فراد عينل  التكراري والنسب املئويةالتوزيع  ( أعاله،3يالحظ من الجدول )
 عضاءأكانت من  إجابةوفق متغير الكلية حيث يالحظ بأن أعلى نسبة البحث 

من  نسبة إجابة وأدنى، (%39,39)بكلية الزراعة بنسبة  هيئة التدريس

(، هذا يفسر على %3,03) بنسبة هيئة التدريس بكليتي التربية والطب أعضاء
الن عمل أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة دائمي التواجد بالكلية 

اغلب  حيث أنعكس كليتي التربية والطب باملتابعة والرقابة الزراعة يتسم 

 مقرراتهم ميدانية.

لتوزيع التكراري والنسبة املئوية ألفراد عينة البحث وفق ا:  (4جدول )
 :العمر

 الفئات العمرية )سنة( التكرار %

27.27 9 35-44 

21.21 7 45-54 

39.40 13 55-64 

12.12 4 ≤65 

 املجموع 33 100%

 م.2018املصدر :إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية 

سنة تمثل  55-64(  أعاله،  بان الفئة العمرية بين 4يالحظ من الجدول )

  الفئة العمرية بين نسبة ( فردا، بينما 13( وعددهم بلغ )%39,40نسبة )
الفئة نسبة بينما  ،( أفراد9( حيث بلغ عددهم )%27.27) سنة  تمثل44-35

أما ( أفراد ،  7( حيث بلغ عددهم )%21,21) سنة تمثل  45-54العمرية بين 

( 4( وبلغ عددهم )%12,12) سنة فما فوق تمثل 65الذين أعمارهم نسبة 
ي ف يقومون بالتدريسلتدريس الذين أفراد، يدل ذلك على أن أعضاء هيئة ا
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رات عبابرامج الدراسات العليا يتمتعون بالخبرة الكافية مما يعزز إجابات 
 إجابات علمية.أنها الاستبانة ب

التوزيع التكراري والنسبة املئوية ألفراد عينة البحث وفق : ( 5 جدول )
 :متغير املؤهل العلمي

 املؤهل التكرار %

 مساعدأستاذ  11 33.33

 أستاذ مشارك 12 36.37

 بروفيسور  10 30.30

 املجموع 33 100%

 م.2018املصدر :إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية 

الذين يشغلون وظيفة أستاذ مشارك  نسبة أعاله، أن 5)يالحظ من الجدول )

ين الذنسبة بينما  ،من أفراد عينة البحث 12)وبلغ عددهم ) %36,37))
( فردا من أفراد  11) وبلغ عددهم (%33,33) أستاذ مساعد يشغلون وظيفة

وبلغ  (%30,30) يسور الذين يشغلون وظيفة بروفنسبة عينة البحث، بينما 

، يدل فردا من أفراد عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس 10)) عددهم

ذلك على أن الاستبانة وزعت بطريقة عادلة بين وظائف هيئة التدريس الذين 
تها مما يعني بأن إلاجابات لها دالل في برامج الدراسات العليا بالتدريسيقومون 

 .العلمية

التوزيع التكراري و النسبة املئوية ألفراد عينة البحث وفق : ( 6جدول )

 :متغير سنوات الخبرة

 الفئات العمرية )سنة( التكرار %

9,09 3 <5 

3,03 1 5-9 

18,18 6 10-14 

69.70 23 ≥15 

 املجموع 33 100%

 

 م.2018املصدر :إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية 

سنة من 15أكثر من  مالذين خبرتهنسبة ( أعاله، أن 6الجدول ) يالحظ من

الذين نسبة ( فردا، بينما (23( وبلغ عددهم 69,7%) أفراد عينة البحث
(أفراد من أفراد عينة 6وبلغ عددهم)18,18%) )تمثل  سنة10-14 خبرتهم بين

وبلغ  (%9,09) تمثل سنوات5 الذين خبرتهم اقل من نسبة البحث، وبينما 

 (%3,03)تمثل سنة  5-9الذين خبرتهم بين نسبة ( أفراد، بينما (3  عددهم
وبلغ عددهم فردا واحدا من أفراد عينة البحث، هذا يشير إلى أن إجابات 

لنها صدرت من فئة لها خبرة طويلة  عينة أفراد البحث لها داللتها العلمية 

 في مجال تدريس برامج الدراسات العليا.

لتوزيع التكراري والنسبة املئوية ألفراد عينة البحث وفق ا:  (7جدول )

 :متغير الدورات التدريبية في مجال تدريس برامج الدراسات العليا

 عدد الدورات التكرار %

15,15 5 <2 

36,37 12 2-3 

27,27 9 4-5 

21,21 7 >5 

 املجموع 33 100%

 م.2018املصدر :إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية 

تدريبية في مجال دورات الذين تلقوا نسبة ( أعاله أن 7يالحظ من الجدول )

تمثل  من الدورات التدريبية (2-3بين) التدريس من أفراد عينة البحث

الذين تلقوا دورات تدريبية نسبة فردا، بينما  (12) ( وبلغ عددهم% 36,37)
( أفراد (9وبلغ عددهم   27,27%)) تمثل  دورات (4-5في مجال التدريس بين )

تمثل  بية فأكثر دورات تدري5 ) الذين تلقوا)نسبة من عينة البحث، بينما 

الذين نسبة ( أفراد من أفراد عينة البحث، بينما (7( وبلغ عددهم % 21,21)
مثل تيتلقوا دورات تدريبية والذين  لم تدريبيتين تلقوا اقل من دورتين 

نسبة ، يالحظ بان البحثأفراد من أفراد عينة  (5)( وبلغ عددهم 15,15%)

بين  سالذين تلقوا دورات تدريبية في مجال التدريس  من أعضاء هيئة التدري
( فردا من أفراد 28( بلغ عددهم )%  84,85)تمثل  دورتين إلي خمس دورات

البحث ، مما يدل على أن أفراد عينة البحث تتمتع باملؤهالت واملهارات عينة 

 املطلوبة لتدريس برامج الدراسات العليا.

التوزيع التكراري و النسبة املئوية ألفراد عينة البحث :  (8جدول رقم )
 :وفق متغير النظام املتبع في برامج الدراسات العليا

 النظام املتبع التكرار %

 الكورسات فقط - -

 التكميليالكورسات + البحث  14 42,43

  البحث فقط 3 9,09

 كورسات + كورسات وبحث تكميلى 8 24,24

 كل ما ذكر 8 24,24

 املجموع 33 100%

 م.2018املصدر :إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية 

في برامج  يقومون بالتدريسالذين نسبة ( أعاله، أن 8يالحظ من الجدول )

( %42,43)ت زائدا البحث التكميلي تمثلالدراسات العليا بنظام الكورسا
 أعضاءالذين يقومون بالتدريس من نسبة فردا، بينما  14)وبلغ عددهم )

 الكو 
ً
سات ر هيئة التدريس في برامج الدراسات العليا بنظام الكورسات زائدا

د من عينة البحث أفرا8)( و بلغ عددهم)%24,24)والبحث التكميلي تمثل 
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دريس في  كل  الذين يقومون بالتدريس من أعضاء هيئة التنسبة ،بينما 

( أفراد من أفراد عينة البحث، 8( وبلغ عددهم)%24,24) ألانظمة تمثل
ام يس في نظهيئة التدر  أعضاءالذين يقومون بالتدريس من نسبة وبينما 

ك يشير إلى أن نظام ( أفراد، ذل(3  ( وبلغ عددهم %9,09) البحث فقط تمثل

 .أصبح النظام السائد في برامج الدراسات العلياالكورسات زائد البحث 

 القسم الثاني 
 والنتائج البحث أسئلةتحليل:أوال: 

استخدم في تحليل ألاسئلة والعبارات املقياس مقياس الحكم أو الاستنتاج : 

 التالي:

 السؤال ألاول 

بالجامعات في فعالية تطبيق طرق التدريس ما هو رأي أعضاء هيئة التدريس 

الحديثة في تحقيق أهداف برامج الدراسات العليا بما يتوافق الاعتماد 

 ؟والجودة

 :مدى الحكم أو الاستنتاج:  (9جدول )

 الحكم أو الاستنتاج  املدى 

 ال أوافق بشدة  1.8وأقل من   1

 ال أوافق 2.6وأقل من   1.8

 محايد 3.4وأقل من  2.6 

 أوافق 4.2وأقل من  3.4

 أوافق بشدة  5---- 4.2

 

كما استخدم مربع كاي للتعرف على الداللة إلاحصائية.

 

 :بما يتواكب الجودة والاعتمادألهداف الدراسات العليا طرق التدريس الحديثة  رأي أعضاء هيئة التدريس في تحقيق:  (10جدول)

  

 الاستنتاج
 أو الحكم

مربع 

 كاي

الوسط 

 الحسابي

 

 طريقة التدريس

 الرقم املتغيرات

أوافق 

 بشدة

 التفكير إلابداعي 4.57 24.1

 تنمية املهارات املعرفية والذهنية

 
1 

 التفكير الناقد 4.55 28.5

 دراسة الحالة والتمارين 4.52 8.91

 املتابعة امليدانية 4.52 4.91

 منهجية النظم 4.52 5.6

 البريد إلالكتروني 4.16 7.36 أوافق

 

أوافق 

 بشدة

 دراسة الحالة والتمارين 4.39 19.5

 2 تعزيز وتقوية مصادر املعرفة

 التفكير إلابداعي 4.33 24.1 

 املتابعة امليدانية 4.36 6.73

 التفكير الناقد 4.30 18.3

 منهجية النظم 4.24 8.91

 إلالكترونيالبريد  4.00 7.85 أوافق

أوافق 

 بشدة 

 املتابعة امليدانية 4.36 7.82
 

 استنباط أنماط جديدة من التعليم والتعلم
 التفكير إلابداعي 4.30 17.3 3

 منهجية النظم 4.30 2.36
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 دراسة الحالة والتمارين 4.21 5.64

 البريد إلالكتروني 4.21 2.36

 أوافق

 

 

 الناقدالتفكير  4.18 12.7

أوافق 

 بشدة

 التفكير الناقد  4.45 3.36

 تعزيز الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة

 

 

 

 

4 

 منهجية النظم 4.36 3.82

 املتابعة امليدانية 4.30 4.55

 التفكير إلابداعي 4.27 22.6

 دراسة الحالة والتمارين 4.27 5.10

 البريد إلالكتروني  4.18 16.3 أوافق

أوافق 
 بشدة

  

 التفكير إلابداعي 4.33 16.6

تمد املجتمع بمتخصصين قادرين على التعامل مع املتغيرات العليمة 
 الجديدة

 

5 

 دراسة الحالة والتمارين 4.33 12.5

 منهجية النظم  4.30 3.46

 التفكير الناقد 4.27 14.9

 املتابعة امليدانية  4.27 7.82

 أوافق 

 

 

 

 البريد إلالكتروني  4.18 16.3

أوافق 

 بشدة

 دراسة الحالة والتمارين  4.42 19.7

 6 تعزيز وترقية البحث العلمي

 التفكير الناقد  4.42 8.73

 املتابعة امليدانية  4.36 4.55

 التفكير إلابداعي  4.33 16.3

 أوافق
 منهجية النظم  4.15 73.

 البريد إلالكتروني 4.09 6.88

أوافق 

 بشدة

 دراسة الحالة والتمارين 4.36 3.46

 7 تزيد من القدرة الاستيعابية لدى الطالب
 املتابعة امليدانية  4.36 3.82

 التفكير إلابداعي 4.27 9.8

 التفكير الناقد  4.24 11.0
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 أوافق
 منهجية النظم  4.18 5.64

 البريد إلالكتروني  3.88 11.2

أوافق 

 بشدة 

 املتابعة امليدانية    4.42 5.10 

 8 التدريب على طرق البحث الحديثة

 منهجية النظم  4.36 5.10

 التفكير الناقد 4.27 20.5

 أوافق

 دراسة الحالة والتمارين  4.18 4.55

 البريد إلالكتروني  4.12 8.82

 التفكير إلابداعي 3.93 11.5

أوافق 

 بشدة

 املتابعة امليدانية     4.24  14.64

 9 توسيع دائرة مشاركة الطالب مع الجهات الخارجية

 التفكير الناقد 4.21 5.64

 منهجية النظم  4.21 5.09

 

 

 أوفق 

 التفكير إلابداعي  4.18 12.5

 دراسة الحالة والتمارين    4.18 0.18

 البريد إلالكتروني  3.93 13.9

أوافق 

 بشدة

 دراسة الحالة والتمارين   4.24  2.18

 10 تعزيز النشاطات الالمنهجية التي تزيد من قدرة الطالب على حل املشاكل

 

 

 أوافق

 املتابعة امليدانية  4.18 0.18

 التفكير الناقد 4.12 3.46

 التفكير إلابداعي  4.09 13.7

 منهجية النظم 4.06 2.18

 البريد إلالكتروني  3.73 7.61

 م.2018املصدر الدراسة امليدانية 

هيئة التدريس في حكمهم موافقين  أعضاءأن رأي  ( 10يالحظ من جدول)

 :((9جدول)-)وفقا ملقياس الحكم أو الاستنتاجبشدة 

، طريقة املتابعة طريقة التفكير الناقد، أن طريقة التفكير إلابداعي  -

يق تحق ، طريقة منهجية النظمالحالة والتمارين، دراسة قة طريامليدانية، 

  4.52بمتوسط حسابي في املدى ) (املهارات املعرفية والذهنية تنمية ) هدف

 .(28.5 5.6 -) بين إحصائية( بداللة 4.57 -

الحالة والتمارين، طريقة التفكير إلابداعي، طريقة املتابعة دراسة أن طريقة  -
امليدانية، طريقة التفكير الناقد، طريقة منهجية النظم، تحقق هدف )تقوية 

(بداللة 4.39-4.24)في املدى  ( بمتوسط حسابي ز مصادر املعرفةوتعزي

 (.5-19-6.73إحصائية بين)

تفكير إلابداعي، طريقة منهجية أن طريقة املتابعة امليدانية، طريقة ال -
قق تح الحالة والتمارين، طريقة البريد إلالكتروني،دراسة النظم، طريقة 

ي ف هدف )استنباط أنماط جديدة من التعليم والتعلم(، بمتوسط حسابي

 (.6.73-24.1(، بداللة إحصائية بين)4.21-4.39)املدى 

دانية، قة املتابعة امليأن طريقة التفكير الناقد، طريقة منهجية النظم، طري -
طريقة التفكير إلابداعي، طريقة دراسة الحالة والتمارين، تحقق هدف)تعزيز 

-4.45)في املدى  الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة(، بمتوسط حسابي
 (.3.36-22.6(، بداللة إحصائية )4.27

تابعة املأن طريقة دراسة الحالة والتمارين، طريقة التفكير الناقد، طريقة  -
امليدانية، طريقة التفكير إلابداعي، تحقق هدف )تعزيز وترقية البحث العلمي( 

 (19.7-4.55 ( بداللة إحصائية )4.33-4.42)في املدى  بمتوسط حسابي
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أن طريقة التفكير إلابداعي، طريقة دراسة الحالة والتمارين، طريقة  -
ق امليدانية، تحق منهجية النظم، طريقة التفكير الناقد، طريقة املتابعة

هدف)تمد املجتمع بمتخصصين قادرين على التعامل مع املتغيرات العلمية 
-16.6(، وداللة إحصائية )4.27-4.33الجديدة(، بمتوسط حسابي في املدى)

3.46.) 

أن طريقة دراسة الحالة والتمارين، طريقة املتابعة امليدانية، طريقة  -
د، تحقق هدف )تزيد من القدرة التفكير إلابداعي، طريقة التفكير الناق

(، بداللة 4.24-4.36الاستيعابية لدى الطالب(، بمتوسط حسابي في املدى)
 .(3.46-11.0إحصائية )

أن طريقة املتابعة امليدانية، طريقة منهجية النظم، طريقة التفكير الناقد،  -
)التدريب على طرق البحث الحديثة( بمتوسط حسابي في  تحقق هدف

 (.5.10-20.5(، بداللة إحصائية )4.27-4.42املدى)

أن طريقة املتابعة امليدانية، طريقة التفكير الناقد، طريقة منهجية النظم،  -

تحقق هدف)توسيع دائرة مشاركة الطالب مع الجهات الخارجية(، بمتوسط 
 (.5.09-14.64(، بداللة إحصائية )4.21-4.24حسابي في املدى)

النشاطات  )تعزيز تحقق هدفأن طريقة دراسة الحالة والتمارين،  -
الالمنهجية التي تزيد قرة الطالب على حل املشاكل(، بمتوسط حسابي 

 .(2.18(، وداللة إحصائية )4.24)
)وفقا أما في رأي أعضاء هيئة التدريس في حكمهم موافقين يالحظ

 :((9لجدول الحكم أو الاستنتاج جدول)

 التالية:ألاهداف تحقق  (طريقة البريد إلالكتروني)أن 

( وداللة 4.18)تنمية  املهارات املعرفية والذهنية(، بمتوسط حسابي )  -

 .(7.36إحصائية )

( وداللة 4.00)تعزيز وتقوية مصادر املعرفة(، بمتوسط حسابي )  -
 .(7.85إحصائية )

(، 3.93)تعزيز الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة(، بمتوسط حسابي) -
 .(12.2وداللة إحصائية)

املجتمع بمتخصصين قادرين على التعامل مع املتغيرات العلمية )تمد  -
 .(16.3، وداللة إحصائية )4.18)الجديدة(، بمتوسط حسابي)

( وداللة 4.09)تعزيز وترقية البحث العلمي( بمتوسط حسابي )  -
 (.6.88إحصائية)

(، داللة 4.12)التدريب على طرق البحث الحديثة(، بمتوسط حسابي ) -
 (.8.82إحصائية )

)توسع دائرة مشاركة الطالب مع الجهات الخارجية(، بمتوسط  -

 (.13.9(، داللة إحصائية )3.93حسابي)

( 3.88، بمتوسط حسابي )(تزيد من القدرة الاستيعابية لدى الطالب) -
 (.11.2وداللة إحصائية )

النشاطات الالمنهجية التي تزيد قرة الطالب على حل املشاكل(،  تعزز ) -
 (.7.61، داللة إحصائية )(3.73بمتوسط حسابي)

 )طريقة منهجية( النظم تحقق ألاهداف التالية: نأ

( 4.18)تزيد من القدرة الاستيعابية لدى الطالب( بمتوسط حسابي ) -
 (.5.64وداللة إحصائية )

( وداللة إحصائية 4.15)تعزيز وترقية البحث العلمي( بمتوسط حسابي) -

(0.73.) 

تزيد قرة الطالب على حل املشاكل( )تعزز النشاطات الالمنهجية التي  -
 (.2.18( وداللة إحصائية )4.06بمتوسط حسابي)

 )طريقة التفكير إلابداعي( تحقق ألاهداف التالية: نأ

)توسع دائرة مشاركة الطالب مع الجهات الخارجية(، بمتوسط  -
 (.12.5(، داللة إحصائة)4.18حسابي)

 يد قرة الطالب على حلعلى طرق البح)تعزز النشاطات الالمنهجية التي تز  -
 (13.7( وداللة إحصائية )4.09املشاكل(، بمتوسط حسابي)

 (.11.5( وداللة إحصائية )3.93)التدريب ث الحديثة(، بمتوسط حسابي) -
 ألاهداف التالية:تحقق  (طريقة التفكير الناقد) نأ

( 4.18)استنباط أنماط جديدة من التعليم والتعلم(، بمتوسط حسابي) -
 (.12.7إحصائية)وداللة 

النشاطات الالمنهجية التي تزيد قرة الطالب على حل املشاكل(،  تعزيز ) -
 (.3.46(وداللة إحصائية)4.12بمتوسط حسابي )

 تحقق ألاهداف التالية: (طريقة دراسة الحالة والتمارين) نأ

وداللة  (4.18)التدريب على طرق البحث الحديثة(، بمتوسط حسابي) -
 (.4.55إحصائية)

دائرة مشاركة الطالب مع الجهات الخارجية(، بمتوسط حسابي  )توسع -
 .(0.18(وداللة إحصائية )4.12)

 تحقق الهدف التالي: (طريقة املتابعة امليدانية) نأ

)تعزز النشاطات الالمنهجية التي تزيد قرة الطالب على حل املشاكل(  -
 (.0.18( وداللة إحصائية )4.18بمتوسط حسابي )

الطرق الخمس )التفكير إلابداعي والتفكير الناقد  يستنتج من ذلك بأن

اء في رأي أعض ودراسة الحالة والتمارين واملتابعة امليدانية ومنهجية النظم(

لها فعالية في تدريس برامج الدراسات العليا بما يحقق أهداف  هيئة التدريس
 يجيب على وهذا، درجة كبيرةالاعتماد والجودة بمع وافق تلك البرامج و تت

 .السؤال ألاول 

ر طريقة عتبعدد من أفراد عينة البحث ال تأما طريقة البريد إلالكتروني في رأي 

 .لطرق ألاخرى من طرق التدريس وإنما وسيلة مساعدة ل

 السؤال الثاني
ما هو رأي أعضاء هيئة التدريس في تطبيق طرق التدريس الحديثة في  

 يتوافق الاعتماد والجودة؟.تطوير برامج الدراسات العليا بالجامعات بما 
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   :بما يتواكب الجودة والاعتماد الدراسات العليا لتطوير برامج  التدريس الحديثة  تطبيق طرق فعالية رأي أعضاء هيئة التدريس في :  11)جدول)

الاستنتاج 

 أو الحكم
 مربع كاي

الوسط 

 الحسابي

 

 طريقة التدريس
 الرقم املتغيرات

أوافق 

 بشدة

 التفكير إلابداعي 4.42 5.64

التخطيط املفصل لبرنامج الدراسات العليا بما يتناسب ومحتوى 

 البرنامج للتطبيق في الواقع العملي
1 

 التفكير الناقد 4.42 0.03

 املتابعة امليدانية  4.36 7.10

 دراسة الحالة والتمارين  4.30 8.91

 النظممنهجية  4.24 17.5

 البريد إلالكتروني  3.97 10.3 أوافق

 

أوافق 
 بشدة

 التفكير الناقد 4.30 18.5

املراجعة ألاكاديمية واملهنية باستمرار للتعديل في البرنامج بما يستجد 

 من تطورات علمية
2 

 التفكير إلابداعي 4.30 18.5

 لكتروني البريد إلا 4.30 15.8

 منهجية النظم  4.30 5.10

 دراسة الحالة والتمارين 4.24 15.3

 املتابعة امليدانية  4.06 7.10 أوافق

أوافق 

 بشدة 

 املتابعة امليدانية  4.58 23.1

 

 توصيف البرنامج يشمل املعارف واملهارات املطلوبة للتعلم
3 

 التفكير الناقد 4.40 12.7

 منهجية النظم 4.24 7.82

 دراسة الحالة 4.24 20.7

 أوافق
 التفكير إلابداعي 3.97 19.7

 البريد إلالكتروني  3.88 15.3

أوافق 
 بشدة

 التفكير الناقد   4.52 2.26

 4 استيعاب  برنامج الدراسات العليا لزيادة مهارة الطالب الذهنية

 املتابعة امليدانية  4.30 6.73

 التفكير إلابداعي 4.30 4.55

 دراسة الحالة والتمارين 4.21 10.4

 أوافق
 منهجية النظم  4.06 16.3

 البريد إلالكتروني  4.03 13.4

أوافق 
 بشدة

 تطبيق البرنامج عن طريق البحث العلمي البريد إلالكتروني  4.30 11.0

 

 

 املتابعة امليدانية  4.27 16.3 5

 التفكير إلابداعي 4.21 14.9
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 أوافق

  منهجية النظم  4.18 31.1

 
 دراسة الحالة والتمارين 4.18 14.2

 التفكير الناقد  4.15 14.2

أوافق 
 بشدة

 التفكير إلابداعي 4.30 10.5

 6 تطبيقها في البرامج بما يجعلها مقبولة لدى الطالب ملرونتها وسهولتها

 املتابعة امليدانية  4.30 3.82

 الناقدالتفكير  4.24 15.8

 أوافق

 دراسة الحالة والتمارين 4.09 22.2

 منهجية النظم  4.06 24.3

 البريد إلالكتروني  4.00 6.64

أوافق 

 بشدة

 التفكير إلابداعي  4.36 5.09

 7 تعزيز البرنامج بمصادر املعرفة

 دراسة الحالة والتمارين 4.24 15.8

 أوافق

 التفكير الناقد 4.12 17.1

 املتابعة امليدانية  4.06 13.7

 البريد إلالكتروني  4.06 12.0

 منهجية النظم  4.00 13.9

 8 استخدام النشاطات الالمنهجية لحل املشكالت كل الطرق  3.36-4.03 7.36 21.1- أوافق

 9 مشاركة الطالب في فهم برنامج الدراسات العليا كل الطرق  3.85-4.15 5.10-24.3 أوافق

 10 مساهمة املهتمين بالبرنامج في املجتمع)الطالب( كل الطرق  3.93-4.03 6.88-29.0 أوافق

 (P-value)000مستوي املعنوية 

 م.2018املصدر :إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية 

 

( أن رأي أعضاء هيئة التدريس في حكمهم موافقين 11يالحظ من جدول)
 بشدة :

طريقة التفكير إلابداعي، طريقة التفكير الناقد، طريقة املتابعة الأن  -
قة منهجية النظم، تحقق امليدانية، طريقة دراسة الحالة والتمارين، طري

)التخطيط املفصل لبرنامج الدراسات العليا بما يتناسب التطور في 

ى (، بمتوسط حسابي في املدومحتوى البرنامج للتطبيق في الواقع العملي

 (.0.03-17.5) (، وداللة إحصائية بين4.42-4.24)

أن طريقة التفكير الناقد، طريقة التفكير إلابداعي، طريقة البريد  -
طريقة دراسة الحالة والتمارين، تحقق  ، طريقة منهجية النظم، إلالكتروني

املراجعة ألاكاديمية واملهنية باستمرار للتعديل في البرنامج بما التطور في  )
( وداللة 4.24-4.30( بمتوسط حسابي في املدى)من تطورات علمية يستجد

 (.5.10-18.5إحصائية )

أن طريقة املتابعة امليدانية، طريقة التفكير الناقد، طريقة منهجية النظم،  -
 توصيف البرنامج يشملطريقة دراسة الحالة والتمارين، تحقق التطور في )

(، 4.24-4.58) بمتوسط حسابي في املدى( املعارف واملهارات املطلوبة للتعلم

 (.7.82-23.1بداللة إحصائية )

أن طريقة التفكير الناقد، طريقة املتابعة امليدانية، طريقة التفكير  -

امج استيعاب بر )تحقق التطور في إلابداعي، طريقة دراسة الحالة والتمارين،

بمتوسط حسابي  ( الدارسات العليا لزيادة مهارة الطالب الذهنية
 (.2.26-10.4( وداللة إحصائية )4.21-4.52بمدى)

 ر أن طريقة البريد إلالكتروني، طريقة املتابعة امليداني، طريقة التفكي -
 (تطبيق البرنامج عن طريق البحث العلمي)إلابداعي، تحقق التطور في 

 (.11.0-16.3( وداللة إحصائية )4.21-4.30بمتوسط حسابي في املدى)

ير كإلابداعي، طريقة املتابعة امليدانية، طريقة التفأن طريقة التفكير  -
تطبيقها في البرنامج مما يجعلها مقبولة لدى )الناقد، تحقق التطور في 
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( وداللة إحصائية (4.24-4.30، بمتوسط حسابي (الطالب ملرونتها وسهولتها

(15.8-3.82.) 

لتطور ق اوالتمارين، تحق أن طريقة التفكير إلابداعي، طريقة دراسة الحالة -
، (4.24-4.36(، بمتوسط حسابي في املدى )تعزيز البرامج بمصادر املعرفة) في

 (.5.09-15.8داللة إحصائية )

 أما في رأي أعضاء هيئة التدريس في حكمهم موافقين يالحظ:

-4.03الستة تحقق التطور بمتوسط حسابي في املدى )  كل الطرق أن 
 : للمتغيرات الثالث التالية( 7.36-21.1(وداللة إحصائية في املدى )3.36

 مساهمة املهتمين بالبرنامج في املجتمع. -

 مشاركة الطالب في فهم برنامج الدراسات العليا. -

 استخدام النشاطات الالمنهجية لحل املشكالت. -
 طريقة متغيرات خاصة بها تلخص فما أما باقي املتغيرات للتطور فأن لكل

 يلي :

 :ين فقطرأي املوافق في )بالترتيب(إلالكتروني تحقق التطور أن طريقة البريد 

( وداللة 4.6بمتوسط حسابي ) (تعزيز البرنامج بمصادر املعرفة) -
 (. 12.0إحصائية )

، (استيعاب برامج الدارسات العليا لزيادة مهارة الطالب الذهنية) -
 (.13.4(وداللة إحصائية )4.03بمتوسط حسابي )

مما يجعلها مقبولة لدى الطالب ملرونتها في البرنامج  تطبيقها) -
 (.6.64(وداللة إحصائية )4.00، بمتوسط حسابي )(وسهولتها

التخطيط املفصل لبرنامج الدراسات العليا بما يتناسب ومحتوى ) -
( وداللة 3.97، بمتوسط حسابي)(البرنامج للتطبيق في الواقع العملي

 (.10.3إحصائية)

توسط ، بم(املهارات املطلوبة للتعلمتوصيف البرنامج يشمل املعارف و ) -
 (.10.3( وداللة إحصائية )3.88حسابي)

 أن طريقة منهجية النظم تحقق التطور )بالترتيب(في :

(  4.18تطبيق البرنامج عن طريق البحث العلمي، بمتوسط حسابي ) -
 (.31.1وداللة إحصائية)

هولتها، وستطبيقها في البرنامج مما يجعلها مقبولة لدى الطالب ملرونتها  -
 (.24.3( وداللة إحصائية)4.06بمتوسط حسابي)

استيعاب برامج الدارسات العليا لزيادة مهارة الطالب الذهنية، بمتوسط  -
 .(16.3( وداللة إحصائية)4.06حسابي )

( وداللة إحصائية 4.00بمتوسط حسابي) تعزيز البرنامج بمصادر املعرفة -
(13.9.) 

 التطور )بالترتيب( في: أن طريقة املتابعة امليدانية تحقق

( وداللة إحصائية 4.06تعزيز البرنامج بمصادر املعرفة، بمتوسط حسابي ) -
(13.7.) 

املراجعة ألاكاديمية واملهنية باستمرار للتعديل في البرنامج بما يستجد  -
 (.7.10( وداللة إحصائية )4.06، بمتوسط حسابي )من تطورات علمية

 تحقق التطور )بالترتيب ( في: أن طريقة دارسة الحالة والتمارين

( 4.18،بمتوسط حسابي )تطبيق البرنامج عن طريق البحث العلمي -
 (.14.2وداللة إحصائية)

تطبيقها في البرنامج مما يجعلها مقبولة لدى الطالب ملرونتها وسهولتها،  -
 (.22.2( وداللة إحصائية )4.09بمتوسط حسابي)

 :أن طريقة التفكير الناقد تحقق التطور في 

( 4.15، بمتوسط حسابي )تطبيق البرنامج عن طريق البحث العلمي -

 (.14.2وداللة إحصائية )

وداللة إحصائية  (4.12تعزيز البرنامج بمصادر املعرفة،  بمتوسط حسابي ) -
(17.1.) 

  أن طريقة التفكير إلابداعي تحقق التطور في :

سط بمتو ، توصيف البرنامج يشمل املعارف واملهارات املطلوبة للتعلم
 (.19.7( وداللة إحصائية )3.97حسابي)

يستنتج من ذلك بأن الطرق الخمس )التفكير إلابداعي والتفكير الناقد 

ودراسة الحالة والتمارين واملتابعة امليدانية ومنهجية النظم( في رأي أعضاء 

هيئة التدريس تحقق التطور في برامج الدراسات العليا بما يتوافق الاعتماد 

 .، وهذه إجابة السؤال الثانيبدرجة كبيرةوالجودة 

ة البحث أما طريقة البريد إلالكتروني بالرغم من أن عدد من أفراد عين

من طرق التطور إال أن هنالك من اعتبرها  وسيلة وليس طريقة  اعتبروها

 قائمة بذاتها وتوافقهم الباحثة الرأي.

 أوال:النتائج
 يخلص البحث للنتائج التالية:

لطريقة التفكير الناقد وطريقة التفكير إلابداعي وطريقة املتابعة أن   -
امليدانية تعتبر من أهم الطرق التي تعمل على تحقيق أهداف وتطوير برامج 

 الدراسات العليا.

أما الطرق ألاخرى يمكن تطبيقها ولكن في بعض البرامج املتخصصة مثل   -
الرياضية، وطريقة منهجية النظم طريقة دراسة الحالة والتمارين في العلوم 

 في العلوم التاريخية.

 انيا: التوصياتث
يجب أن ينص في خطة الدراسات العليا على ضرورة تطبيق طرق  التدريس  -

الحديثة في تدريس برامج الدراسات العليا لكي تؤدي لتطوير تلك البرامج 

 وتحقيق أهدافها.
يجب عمل دورات تدريبية لعضاء هيئة التدريس وخاصة أولئك الذين  -

يقومون بتدريس برامج  الدراسات العليا  في كيفية تطبيق طرق التدريس 

كل ما حتى يكون لهم إملام بفي البرامج التي يدرسونها الحديثة من فترة لخرى 

 هو جديد في طرق تدريس برامج الدراسات العليا.

عمل العديد من الدراسات حول طرق التدريس الحديثة في يوص ي البحث ب -

برامج الدراسات  العليا مما يتيح الفرصة إليجاد طرق أكثر حداثة من الطرق 

املستخدمة، و ايضا حتى يمكن تقنين الطرق ألاكثر فائدة في التطوير وتحقيق 

 ألاهداف برامج الدراسات العليا  وفق الاعتماد ألاكاديمي والجودة .
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 ثالثا :املراجع باللغة العربية

تقويم جودة الدراسات العليا في احدي كليات " (2011الطائي ، وأخرون، )1))

املجلة العربية لضمان "جامعة بغداد في ضوء بعض العوامل املؤثرة فيها 

 13.جودة التعليم الجامعي ،العدد 

الدراسات تطوير برامج " (1433)(آل فهيد غدير بنت عبد اللهبنم نديل،2)

العليا التربوية بجامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية في ضوء معايير 

رسالة ماجستير،جامعة إلامام محمد بن سعود  "الاعتماد ألاكاديمي
 .ية قسم إلادارة والتخطيط التربوي إلاسالمية، كلية العلوم الاجتماع

ات العليا تقويم برامج الدراس("2015)(آل سقران ،محمد الحسن سعيد ، 3)

بكلية التربية جامعة امللك خالد في ضوء معايير الجودة والاعتماد ألاكاديمي 

مجلة "، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا،

 .3، العدد42دراسات العلوم التربوية ، املجلد  

تدريس العلوم إلادارية بمهارات  ("2011(الحسنية، د.سليم إبراهيم،)4 )

تعلم العليا: تطوير تسع طرائق تدريس حديثة طبقت على طلبة الدراسات ال

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية "العليا في جامعتي حلب ودمشق

 . ، العدد الرابع27والقانونية ، املجلد

 ،"إستراتيجية التدريس املتقدمة ("2010)(شاهين،د. عبد الحميد حسين ،5)
15ص

  

الارتقاء بفاعلية هيئة التدريس  ("2014)امي احمد ،سابو حسين ، د.4 (6)

تقويم ألاداء التدريس ي لعضاء هيئة التدريس في الجامعات وانعكاسه في 

 .  امجد للنشر والتوزيع ،دار "جودة التعليم 

مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها " (2009)( عليان، شاهر يحي ،7)

 .91والتطبيق"، دار املسيرة ، عمان ،ص النظرية

، إدارة التعليم الجامعي ،دار الوراق، ألاردن ( 2008،)(فوزي، وآخرون 8)

 .338، ص 2ط

مستقبل التعليم العالي في الوطن ("2012)(عبد الحي،د. رمزي أحمد ،9)

 .37، دار الوراق،ص"العربي

وير وهاشم نقال عن ج 9(ابو حسين ، د. سامي احمد، مرجع سابق،ص10)
، "الهندسة الكلية الشاملة لعمل الجامعات  ("إعادة2003)بكر حريري ، 

 .74،صمركز البحوث التربوية والنفسية ، جامعة أم القري،

"الجود الشاملة في املناهج وطرق التدريس" (2010)( الحريري، د. رافدة، 11)

 .125لنشر والتوزيع ، عمان ، ألاردن ، ص،دار النشر، دار املسيرة ل

 ("2011)( موس ي وآخرون، د.محمد فتحي، د. منصور بن نايف العتيبي،12)
تطور اعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران وفقا ملعايير الجودة والاعتماد 

 .13، ص145، مجلة كلية التربية بجامعة ألازهر العدد "ألاكاديمي

(13(Prof.Dr.JanElen KU Leuven, Belgium,The Higher 

EduationConference,from 18th-20th July 2016.P.1. 

(الحدابي وآخرون، أ.د.داود عبد امللك ،أ.د. هناء حسين الفلفلي، أ. د. 14)

مستوي مهارات التفكير إلابداعي لدى (2011)تغريد عبدهللا حزام العلييي،
الطلبة املعلمين في ألاقسام العلمية في كلية التربية والعلوم التطبيقية، املجلة 

 .((3ربية لتطوير التفوق،العدد،الع

 )15 )http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar19/8/1437ألاربعاء. 

(صوان، د. هيثم فهيم ، اتجاهات طلبة الجامعات نحو التعلم 16)

 .15، ص 2014، عمان، إلالكتروني ، دار جليس الزمان ، الاردن

 )17)(ttp://www.almaany.com . 
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