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 عضو هيئة التدريس الفائق في بيئات التعلم الذكي  كفايات

 إعداد 

 د. عازة حسن فتح الرحمن

 االمام عبد الرحمن بن فيصلجامعة  -استاذ مشارك تكنولوجيا التعليم 

 المملكة العربية السعودية -الدمام  -كلية اآلداب 

 

 مستخلص الدراسة

لدراسة بصفة أساسية إلى التعرف على كفايات عضو هيئة التدريس في بيئات التعلُّم اهدفت هذه    

 الذكي للوصول إلى عضو هيئة التدريس الفائق.

تطرقت الدراسة إلى التعلُّم الذكي والتدريس الفعال وعضو هيئة التدريس، والصفات الجيدة التي     

 يجب أن يتصف بها، وما هي كفاياته العلمية، وكيف يكتسب التكوين العلمي والثقافي.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وخرجت الدراسة بنتائج مفادها االهتمام بكفايات عضو هيئة    

ً من أسس البناء الجامعي. .لتدريسا ويفترض أن يكون معداً إعداداً علمياً   ألنه يمثل أساسا

)متخصصاً( ومتمكناً في حقل تخصصه ، وبالتالي قادراً على القيام بواجباته تجاه طالبه وقيادة 

كفاياته تفكيرهم  في بيئات التعلُّم الذكي. لذا أوصت الدراسة بضرورة اهتمام عضو هيئة التدريس ب

العلمية. وتوفير كل المقومات التي تساعده لتنمية مهاراته وتطوير قدراته حتى يكون قادراً على 

مواجهة كل التغيرات في بيئات التعلم الذكي المتصف بالذكاء والحيوية والمرونة حتى نصل لعضو 

 هيئة التدريس الفائق.

 

 الكلمات المفتاحية:

 كفايات ال –الفائق   -عضو هيئة التدريس 

 

 : دراسةمقدمة ال

( Ph.Dيعّرف عضو هيئة التدريس في الجامعة بأنه الفرد الذي يحمل درجة الدكتوراه )     

أو ما يعادلها ، ويعيّن في الجامعة برتبة جامعية كأستاذ مساعد ، أو أستاذ مشارك ، أو أستاذ 

، ويعتبر عضو هيئة التدريس الدعامة األساسية الكبرى في قوة الجامعة ومستواها ونوعيتها 

ها وسمعتها . فالجامعة كما يقال: إنها بمستوى ونوعية وسمعة أساتذتها وبالتالي تحقيق أهداف

 وإنتاجيتها المرسومة أو المنشودة سواء بسواء. 

وعلى ضوء ذلك فان دور عضو هيئة التدريس يمثل أساساً من أسس البناء الجامعي، كما     

أن دوره يتعدى التدريس والبحث إلى التأثير في شخصيات الطالب من خالل البرامج 

الذكر هنا إن دور عضو هيئة والنشاطات العلمية التي يحرص على تنفيذها. ومن الجدير ب

التدريس يختلف باختالف حجم الجامعة ومسئولياتها وتباين األنظمة التي تستند إليها في تحديد 
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فلسفتها وأهدافها، وتتركز أدواره في مجاالت التدريس والبحث العلمي والتأليف والترجمة، 

، 2004)شاهين، صة.وتقديم خدمات للمجتمع المحلي من خالل المراكز والمؤسسات المتخص

 .(4ص.

كما أنه يمارس أدوار إدارية من خالل مشاركته في اللجان المختلفة في الجامعة وتقديم       

المشورة لمؤسسات الدولة والطالب، وأشارت حاج منصور بأن "ماكنزي ورفاقه" يروا بأن 

البحث العلمي عضو هيئة التدريس ال بد أن تتوافر فيه كفاءات التدريس الجامعي، ومواصلة 

واالهتمام باألمور اإلدارية والتأليف في مجال اختصاصه وقدرته على القيام بدور الموجه 

، ص. 2015والمستشار لطلبته وتقديم االستشارات للمؤسسات الحكومية. )حاج منصور،

174). 

ل فالتقدم المذهل في األجهزة التقنية واأللواح الرقمية وأدوات العرض ووسائل التواص    

االجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر والتيليجرام وغيرها من األدوات التقنية، ونفوذها القوي على 

الطالب وعلى المجتمع بشكل عام، يشكالن السببين الرئيسيين اللذان جعال األنظار تتجه إلى ما 

في ظل يمكن أن تقوم به هذه التقنيات من توفير تجربة تعلم جديدة غنية وثرية وجاذبة خصوصاً 

تضاعف المعرفة في السنوات األخيرة بمقدار ما كانت عليه منذ قرن من الزمان وسهولة تبادلها 

 (.2017بغض النظر عن المكان والزمان. )عبد الحي، 

ويعد توفير بيئات تعلم تتضمن مصادر وأنشطة وتفاعالت تتناسب وتتكيف مع بنية المتعلم        

قيق مجتمع المعرفة من منطلق االتجاه نحو التعلم الذكي، وخاصة واحتياجاته مطلباً اساسياً؛ لتح

بما يتوفر حالياً من أدوات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذكية والمنتشرة بين أيدي عموم 

الناس، والتي إن وظفت بصورة متكاملة ومنظوميه حققت مخرجات تعلم مرضية وذات جودة 

 (126، ص 2018عالية. )مهدي ،

قد ظهر مصطلح التعلُّم الذكي الذي تتم فيه االستفادة من المميزات التي توفرها األجهزة ف   

الذكية في تسهيل وتسيير العملية التعليمية نحو األفضل، وهذا الجانب األول يشكل أصل 

  المصطلح، أما السبب الثاني فيكمن في اعتبار الذكاء كلمة مفتاحية في هذا المصطلح أيضا حيث 

فرد المتعلم الذي يشكل المخرج التعليمي الستخدام التقنية هو فرد ذكي، بمعنى أنه فرد إن ال

متسلح بالمواصفات المطلوبة للتكيف مع عصره مثل المرونة والقدرة على التكيف مع المواقف 

من تحديات القرن الحادي والعشرين، … الجديدة في ميدان المعرفة أو في ميدان العمل وغيرها

)عبد  .فهو متعلم ذكي ناتج عن تعليم ذكي. صادر عن عضو هيئة تدريس ذكي وبالتالي

 .(271، ص. 1988الباري،

والكفاية هي المقدرة المتكاملة التي تشمل مجمل مفردات المعرفة والمهارات واالتجاهات   

قدرة الالزمة ألداء مهمة ما أو جملة مترابطة من المهام المحددة بنجاح وفاعلية( والمقصود بالم

ما يمكن للفرد أن يؤديه في اللحظة الحاضرة سواء أكانت عقلية أو حركية ... الخ. وقد تكون 

فطرية مثل الذكاء أو مكتسبة نتيجة التعليم والتدريب والتعلم. واهي تعني القدرة على تحقيق 

ني األهداف والوصول الى النتائج المرغوب فيها بأقل التكاليف من )جهد ومال ووقت( كما تع
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النسبة بين المخرجات الى المدخالت وبذلك فهي تقيس الجانب الكمي والكيفي معاً في مجال 

التعليم، وهو ما يتصل بما تتضمنه تلك النسبة بين دالالت تحمل معاني االكتفاء، والجودة، 

 (244، ص 1981والقدرة. )بهادر، 

وير المهني ألعضاء هيئة ( بعنوان " التطNordkvelle,2006ففي دراسة لنورد كفيل )     

التدريس في التعليم العالي، هل يمكن أن يحدث التعليم عن بعد فرقاً؟ " هدفت الى إعادة النظر في 

بعض مؤشرات االحتراف المهني التقليدية، كما هدفت الى الكشف عن دور تكنولوجيا المعلومات 

ية في التعليم العالي باعتبار أن في ابراز تحديات جديدة لكفايات أعضاء الهيئة التدريسية المهن

الكفايات البحثية والتدريسية أصبحت من ضمن المتطلبات القديمة لالحتراف المهني. أظهرت 

نتائج هذه الدراسة أن من أبرز الكفايات التي يجب على أعضاء هيئة التدريس تنميتها واكتسابها؛ 

من استخدام تكنولوجيا المعلومات، القدرة على المشاركة في نشاطات التعلم عن بعد، التي تتض

وأن مسؤولية المؤسسات التعليمية تكمن في العمل مع أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارة بهدف 

تنمية كفايات أعضاء الهيئة التدريسية في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واستخدامها بفعالية. 

(2006,Nordkvelle.) 

( )بعنوان: درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في 2015وفي دراسة ، أشرف مطلق الغزو )

الجامعات األردنية في شمال األردن للكفايات التكنولوجية وعالقتها بأدائهم الوظيفي من وجهة 

نظرهم( والتي هدفت الى التعرف الى درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 

هم الوظيفي من وجهة نظرهم والتي خرجت بنتائج مفادها للكفايات التكنولوجية وعالقاتها بأدائ

الى أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للكفايات التكنولوجية متوسطة وأن مستوى األداء 

الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية للكفايات التكنولوجية كان متوسطاً كما 

ابية دالة احصائياً بين مجاالت الكفايات التكنولوجية أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيج

 (.2015واألداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية . )الغزو، 

ونالحظ أن هذه الدراسة تتفق مع الدراسات السابقة ولكن ما يميز هذه الدراسة أنها تبحث في     

كفايات عضو هيئة التدريس ومحاولة اإلضافة اليها بكفاية جديدة تتناسب مع مجال بيئات التعلم 

علُّم الذكي الذكي. لذا جاءت هذه الدراسة لمعرفة كفايات عضو هيئة التدريس بالجامعة في بيئات الت

 للوصول إلى عضو هيئة التدريس الفائق.

 مشكلة الدراسة: 

ً في حقل      ً )متخصصاً( ومتمكنا يفترض أن يكون عضو هيئة التدريس معداً إعداداً علميا

تخصصه، وبالتالي قادراً على القيام بإجراء الدراسات والبحوث العلمية )النظرية والتطبيقية( في 

ف على دراسات وبحوث طلبة الدراسات العليا ضمن تخصصه واهتمامه الجامعة وكذلك اإلشرا

العلمي. كما يتوقع من عضو هيئة التدريس القيام بالعملية التدريسية لتأهيل الطلبة وإعدادهم فنياً 

للتخصصات والوظائف والمهن التي يحتاجها المجتمع. ويتطلّب التدريس الجامعي عضو هيئة 

ً التدريس أن يعد إعداداً م ً )تربويا  –نفسياً( يمكنّه من تنظيم المواقف والخبرات التعليمية  –هنيا

التعلمية الجامعية، ومواجهة المواقف المتغيرة واإلدارة الصفية في قاعة المحاضرات. وهذا يتطلّب 
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امتالك عضو هيئة التدريس مهارات تدريسية فرعية كما في: إعداد الخطة التدريسية، وتحديد 

ليل المحتوى، واألساليب التدريسية، وتخطيط المحاضرة، وطرح األسئلة وتوجيهها األهداف، وتح

وإثارة الدافعية ومهارات االتصال، وإستراتيجيات إدارة الصف.. وتقويم أداء الطلبة. لذا جاءت 

هذه الدراسة لتبني خيار التعلم الذكي والذي يعد مفهوماً متكامالً حول استخدام التقنيات والتطبيقات 

التكنولوجية وكل ما يمكن أن يتيحه التقدم العلمي من أدوات لتحفيز عملية التعلم، فكلما طّوعنا 

الحاسوب بأنظمة مستحدثة كلما ارتقينا بالتعليم الذكي وبالجامعة الذكية وصوالً الى عضو هيئة 

ما كفايات  التدريس الفائق، وتسعى هذه الدراسة لإلجابة على سؤال المشكلة الرئيس والمتمثل في:

 عضو هيئة التدريس الفائق في عصر التعلم الذكي؟

 

 مصطلحات الدراسة:

فائق:  ناس )معجم المعاني ال تاز على غيره من ال كل شيييييييء. وهو المم غة الجيد من  فائق في الل ال

 الجامع(

سة بعضو هيئة التدريس الفائق، الممتازالفائق اصطالحا:  المتصف  المقصود اجرائيا في هذه الدرا

بالمرونة والحيوية والفاعلية والذي يسييييييتطيع تكوين روابط فائقة مع كل ما يمكًنه من تحقيق أهدافه 

 والقيام بمسئولياته المتشعبة.

بأنها القدرة على انجاز النتائج المرغوبة  (Good,1973)عرفها جود المعني االصطالحي للكفاية: 

 مع اقتصاد في الجهد والوقت والنفقات.

 ة:أهداف الدراس

هدفت الدراسة الى التعرف على كفايات أعضاء هيئة التدريس في بيئات التعلم الذكي للوصول          

 الى عضو هيئة التدريس الفائق. 

 منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الذي يسعى إلى تحديد الوضع الحالي للظاهرة ومن ثّم يعمل        

على وصيييييفها، والذي يعتمد على دراسييييية الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصيييييفها 

 ً  .وصفاً دقيقا

 أدوات الدراسة:

اإلجابات القصيييرة على نماذج قوقل صييممت الباحثة اسييتبانة تكونت من أربع فقرات من نو         

اسييييتهدفت فيها اسييييتقصيييياء اراء بعض خبراء تكنولوجيا التعليم حول الكفاية الجديدة التي اضييييافتها 

 الباحثة ألدبيات الدراسة.  

 عينة الدراسة: 

تم اسييتقصيياء رأي تسييعة من أعضيياء هيئة التدريس المتخصييصييين بتكنولوجيا التعليم والمناهج       

ريس بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصييييييل حول الكفاية الجديدة المضييييييافة الى أدبيات وطرق التد

 الدراسة.
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 أدبيات الدراسة:

يتطلب التجديد في فلسييييييفة التعليم الجامعي وأهدافه، العمل على تجديد بنيته وانماطه، وذلك من      

ضييافة إلى إعداد أعضيياء هيئة خالل تطوير األنماط السييائدة أو صييياغة أنماط جديدة تتفق وأهدافه، إ

 (.2003تدريسية فاعلة )الخوالدة، 

وحتى تحقق المؤسييييييسييييييات التعليمية نجاحاً في تصييييييديها للتحديات الحديثة وهي تدخل الثورة       

الصيييناعية الرابعة بتسيييار  كبير. عليها التأكد من أن النجاح في ذلك يكمن في امتالك أعضييياء هيئة 

على مستوى عال شامل، وأن عملية التطوير ورفع التعليم العالي، ال يمكن  التدريس الكفايات المهنية

أن تتحقق بفاعلية دون التركيز على تطوير أداء المحرك األسييييييياس في البيئة الجامعية. )الرفاعي، 

(. لذا يجب عليها أن توفر لعضييو هيئة التدريس المناا التنظيمي المناسييب والحرية األكاديمية 1997

اجباته على أكمل وجه، كما عليها أيضييييا تنظيم البرامج التنموية لتطوير الكفايات المهنية كي يقوم بو

 (2006ألعضاء هيئة التدريس أثناء الخدمة )طوقان ،

( يرى أن عضيييييو هيئة التدريس هو المثل األعلى في نظر 1996وأشيييييار الناظر أن ))قواقزة،       

أقوالً وأفعياالً والمتعلم مهميا يكن اسييييييتعيداده فيأنيه ال  المتعلم، والقيدوة التي توجهيه في أمور حيياتيه

يستجيب لمبادئ الخير وأصول التربية الفاضلة ما لم يكن معلمه يتحلى باألخالق والقيم والمثل العليا 

وهو مسيييييؤول مسيييييئولية كاملة عن تنمية طلبته من الجوانب المختلفة العلمية، والفكرية، والنفسيييييية، 

 (.3،ص 2007، رة في تكامل وشمول واتزان دون تحيز)الناظواالجتماعية، والعقائدي

ويقوم عضييو هيئة التدريس بدور محوري في التعليم الجامعي فهو يسيييطر على العملية التعليمية     

التي تجرى في قاعة الدرس سيييييييطرة كاملة أعداداً، وتخطيطاً، وتنفيذاً، وتقويماً وهو يعطي المادة 

 (.2006محاضراته )األحمد،  العلمية األهمية القصوى في

ومن هنا كان البد أن يمتلك الكفايات المهنية التي تسيييييياعد طلبته على النمو العقلي والنفسييييييي         

واالجتماعي، والتي من أبرزها الكفايات التدريسييييييية، وكفاياته في مجال النمو المهني، والكفايات 

ي ضوء العولمة التربوية، وفي خدمة الجامعة الشخصية، ومواكبة االتجاهات المعاصرة في التعليم ف

والمجتمع وفي مجال البحث العلمي. فاإلعداد الثقافي المهني العام شيرط أسياسيي لتثقيف عضيو هيئة 

التييدريس ثقييافيية عييامييه عن مجتمعييه ومييا يتصيييييييل بنموه المهني، وبنجيياحييه في أداء دوره التربوي 

 االجتماعي. 

التدريس على أنها: )المقدرة المتكاملة التي تشمل مجمل مفردات  فقد عرف عبد الباري الكفاية في     

المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء مهمة ما أو جملة مترابطة من المهام المحددة بنجاح 

وفاعلية( والمقصود بالمقدرة ما يمكن للفرد أن يؤديه في اللحظة الحاضرة سواء أكانت عقلية أو 

د تكون فطرية مثل الذكاء أو مكتسبة نتيجة التعليم والتدريب والتعلم. )عبد الباري، حركية ... الخ. وق

 (،271، ص 1988

وعرف الفتالوي الكفاية بأنها قدرات نعبر عنها بعبارات سلوكية تشتمل مجموعة مهام )معرفية،     

احية الفاعلية، مهارية، ووجدانية( تكون األداء النهائي المتوقع إنجازه بمستوى معين مرض من ن

 (. 42، ص 1995والتي يمكن مالحظتها وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة. )الفتالوي،
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 البيئة التعليمية للتعلم الذكي:

وهي عبارة عن أماكن دراسة موجودة على أرض الواقع، تتكون من مكونات البيئة البيئة الواقعية: 

ال يتوفر فيها تجهيزات خاصة بالتعليم االلكتروني،  التقليدية من حوائط وأسقف وتجهيزات، إال أنه

 من أجهزة حاسوب، وبرمجيات، واتصاالت.

وهو عبارة عن معمل يتوفر فيه عدد من أجهزة الحاسب بعدد طلبة الصف وملحقاتها  الفصل الذكي:

( للمعلم متصلة مع بعضها البعض من خالل شبكة محلية، أو أجهزة لوحية ذكية، Serverوجهاز )

، 2017مما يمكن المعلم التواصل مع طالبه، والتحكم فيما يشاهدونه على شاشات أجهزتهم. )البدو، 

 (.254ص 

 التعلم الذكي:

التعلم الذكي هو مجموعة من التقنيات االلكترونية الحديثة المستخدمة في المواقف التعليمية     

ليمية بهدف التوصل الى تعلم أفضل يبنى على المتباينة من قبل المعلم والمتعلم لالرتقاء بالعملية التع

 (137، ص 2020بيئة تفاعلية حديثة إلعداد جيالً يواكب التسار  المعرفي. )الزعانين ،

يعرف التعلُّم الذكي: بأنه نظام يوظف أساليب وتقنيات الذكاء الصناعي في برامج التعليم بمساعدة     

ى إعمال العقل والتفكير بعمق، وزيادة القدرة على الحاسب اآللي، وعلم يستثير العقول ويشجع عل

استخدام العقل باستراتيجية إيجابية تمكن من تحقيق مرونة عالية في التفكير والسلوك، وتنمية تفكير 

الطلبة من خالل استخدام استراتيجيات، وطرائق وأساليب تدريس مختلفة تزيد من القدرة على 

ها بشكل شبه كامل، وزيادة القدرة على التعلم والتذكر اكتشاف المواهب والمهارات واستغالل

 (.259، ص 2017واالستيعاب. البدو، 

وتمثل نظم التعلُّم الذكي حلقة وصل بين األسلوب السلوكي للتعلم المعتمد على الحاسوب والنمط     

نتاج  اإلدراكي. ألنها تعتمد على أساس ما تم اكتسابه من معرفة وليس على ما تم تدريسه، وهو

البحث في مجال الذكاء االصطناعي، وتدعى ذكية، ألنها تضم مركبات حول المجال المراد تعلمه، 

ومركبات عن الطلبة، ومركب عن عضو هيئة التدريس الخبير في المجال. وتستخدم نظم التعلم 

اتهم الذكي أسلوب المحاكاة، وبيئات تعلم أكثر تفاعلية تجبر الطلبة على تطبيق معرفتهم ومهار

المتعلمة، وبالتالي فإن هذه النظم تشكل بيئات تساعد الطلبة على استرجا  وتطبيق المعرفة 

 (.348، ص 2009والمهارات بشكل أكثر فاعلية في المواقف العملية. )الرتيمي

وتزاوج نظم التعلم الذكي بين خمسة مفاهيم رئيسية هي: هندسة المعرفة، وعلم النفس المعرفي،     

االصطناعي وتفاعل االنسان واآللة، وعلم النفس التربوي. وفق منهجية تربوية، تتميز والذكاء 

بالذكاء ولها صفات وقدرات قريبة من سلوك اإلنسان البشري )الطالب وعضو هيئة التدريس(. 

 (348، ص 2010)نبهان، 

جاد بيئة تعليمية جديدة ومن المتوقع أن تمثل نظم التعلُّم الذكي نهجاً شامالً متوازناً يهدف إلى إي   

في الجامعات، وتأكد هذه النظم على أن التدريس عملية تغيير منظم، حيث يعزز التفكير ويشحذ 
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العقول، ويمكن جميع الطالب من التطوير، واالحتفاظ بالمفاهيم المتطورة في جميع المقررات 

الجد والتحدي مع االهتمام الدراسية، ويوفر منهجية للرد على التحدي. حيث إنها طريقة تجمع بين 

بالعالقات االجتماعية فمنها نبني التعلم، والروابط بين أطراف المجتمع الجامعي وبين المجتمع 

 & .Hanson, Rوالجامعة والمجتمع المحلي والعالمي والتنو  في االستراتيجيات التعليمية. )

Mendius، R. (2009).) 

 أهداف التعلم الذكي:

التعلم الذكي هو تحفيز وتمكين الطالب من أن يكون جزءاً فاعالً في العملية إن الهدف من       

التعليمية ومشاركاً ومسئوالً عن تعلمه؛ ويستطيع أن يبني خبراته وينظمها في مناا جاذب تدعمه 

آفاق متجددة تسمح بها إمكانيات تقنية المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك األجهزة اللوحية 

كية وتطبيقات المناهج الرقمية. وبذلك يكون الطالب هو المحور الرئيسي للمنظومة والسبورة الذ

التعليمية الحديثة. حيث يصبح الطلبة تدريجيا مستقلين ومعتمدين على أنفسهم ويوجهون أنفسهم 

ويمارسون درجات عالية من التفكير الخالق، وحل المشكالت، ومهارات التعاون، ويتعلم الطلبة 

سرعة، ويمكنًهم من اختيار المواد الدراسية لتقوية التعلم أو طلب مواد إضافية إلثراء بأنفسهم وب

المعلومات، والواقع أن هذا النو  من التعليم له العديد من المزايا االجتماعية، والتربوية، 

واالقتصادية على المستوى الفردي والقومي، ألنه يعمل على تحرك المعرفة عندهم واالبدا  

 (352، ص 2010ء والمشاركة بدالً من النقل واالتبا  واالستهالك. )سليم، والعطا

 الذكي ووظائفها:التعلُّم أدوات 

تعتمد العملية التعليمية الذكية جزئيا على األجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب واأللواح     

لوجيات اإللكترونية الرقمية وأدوات العرض ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها من تكنو

 (2017المعلومات واالتصاالت بغرض: )عبد الحي ،

إتاحة الوصول المباشر إلى المحتوى التعليمي باستخدام ألواح التعليم التفاعلية الذكية في  -

 الفصول الدراسية لعرض المناهج الرقمية.

ا توفير تجربة تفاعلية للطالب مع وسائط االتصال والتقنيات الحديثة وتهيئة السبل ليتمتعو -

بأنشطة التعلم الجديدة، وزيادة فرص التعلم وذلك بسبب ما تتيحه لهم من القدرة على التعلم 

 واالكتشاف في البيئة الجامعية.

توفير الدعم والتوجيه الالزمين من أعضاء هيئة التدريس لطالبهم من خالل التواصل مع  -

إلى مهمة أو خبرة تعليمية الطالب لتقديم التغذية الراجعة الفورية التي يتطلبها االنتقال 

متقدمة بما يساعد على العمل من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم من خالل إرسال وتقويم 

 الواجبات إلكترونياً.

تقديم فرص للطالب بهدف الحصول على تجربة تعليمية غير تقليدية تعتمد على تطبيق  -

تقنية فيها دورا مهما استراتيجيات حديثة مثل الفصل المقلوب وغيرها والتي تشكل ال

 كوسيلة إلشراك الطالب في التخطيط للتعلم.
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تسهيل عملية استخدام واستعانة عضو هيئة التدريس بالتقنيات المتطورة من أجل عرض  -

 دروسهم وتطوير عالقات مهنية مع غيرهم من تساعدهم في االستفادة من خبرات مختلفة.

ن ينهم وبين عضو هيئة التدريس، وبيزيادة فعالية التواصل بين الطالب أنفسهم، وب -

 وإداراتهم الجامعية بطريقة سهلة ودورية.

 أسس التدريس الفعال:

يحتل التدريس مكاناً مهماً في كل المجتمعات لكون التدريس مهنة وهو ليس بالمهنة العادية بل    

أن مهنة التدريس مهنة األم، ألنها تعد العناصر البشرية المؤهلة لمختلف المهن األخرى فضالً عن 

 ( 41، 1998سابقة لجميع المهن. )زيتون،

وللتدريس الجامعي مكانة رئيسة في عملية تعليم وتعلم الجيل ويشكل جانباً مهماً من جوانب      

اإلعداد المهني لعضو هيئة التدريس من الناحية النظرية والتطبيقية على حد سواء. إن عملية 

األهداف التربوية إلى حقائق ومعلومات ومناهج وتصميمات  التدريس الجامعي تسهم في ترجمة

ونظريات ينبغي أن تستوعب، واتجاهات وقيم وميول ومهارات ينبغي أن تنمى، هذا يعني أن 

التدريس الجامعي هو األداة الفعالة لتحقيق األهداف التربوية للمجتمع واألهداف التعليمية لكل مقرر 

هداف التربوية والتعليمية من دون توفر األسس الرصينة دراسي. فأن من الصعب تحقيق األ

 (1996لمستوى عملية التدريس الجامعي والتي تجعل من التدريس فعالً وهي: )عدس، 

ً جيدا والملم بالكفايات والمهارات  - ً ومهنيا توفر عضو هيئة التدريس المعد إعداداً علميا

 الالزمة.

استخدام المعلم لطرائق وأساليب تدريسية متنوعة ومتعددة بغية تنفيذ األهداف المعرفية  -

 والوجدانية والمهارية. 

قيام عضو هيئة التدريس بدراسات ميدانية وكتابة البحوث والتقارير والتجارب وسواها  -

ن شأنها من الفعاليات والنشاطات التعليمية التي تساعد على تهيئة فرص ومواقف تعليمية م

 أن تثير دافعية المتعلمين وتتيح لهم فرصة المشاركة اإليجابية.

إلمام عضو هيئة التدريس بأسس وقواعد االستخدام الناجح لوسائل وتقنيات التعليم الذكي  -

 على الصعيدين النظري والتطبيقي. 

نتائج مدى مواكبة المعلم للتطورات واالتجاهات الجديدة في العلوم التربوية والنفسية و -

البحوث والدراسات في هذه العلوم مما يحدو إلى إعادة تقويم عضو هيئة التدريس ألساليبه 

 وطرائقه. 

مدى استعداد عضو هيئة التدريس للنمو المهني ونحن في عصر يتصف بكونه عصر  -

الثورة العلمية والتكنولوجية وعصر االنفجار المعرفي والتغير السريع وعصر التعليم 

لذكي من خالل االلتحاق في دورات التدريب ومواكبة التطورات واالتجاهات والتعلُّم ا

 الحديثة في التدريس. 

عضو هيئة التدريس القادر على إثارة االهتمامات لدى الطالب، القادر على إثارة  -

 التساؤالت وتشجيع التفكير.
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تدريس كل  األيمان بأن التدريس الجامعي ليس له نمطية واحدة ثابته يمكن اتباعها في -

 المواد والموضوعات الدراسية. 

وجود المناهج المالئمة لمستوى نضج المتعلمين العقلي والمرتبطة بحاجاتهم وحاجات  -

 مجتمعهم واتجاهات العصر الذي يعيشون فيه. 

توفر وسائل وتقنيات التعليم الذكي من األجهزة التقنية واأللواح الرقمية وأدوات العرض  -

 المتعددة وغيرها مما يمكن اإلفادة منها في التدريس. واألنترنت والوسائط

الطالب الذكي الثابت وغير العاطفي والمتكيف والمنسجم مع اإلجراءات القائمة داخل  -

 القاعة، المتمكن من العمل ذو الدافعية العالية.

 ومما سبق نرى أن التدريس الفعال هو وجود مكونات التدريس األربعة في شكل:    

 التدريس الكفء. عضو هيئة -

 المادة الدراسية الجيدة. -

 الطالب الممتاز. -

 بيئة التعليم المناسبة. -

 التكوين الثقافي لعضو هيئة التدريس: 

يبدأ التكوين الثقافي للفرد متأثراً بمن حوله منذ بداية سيييييينيه األولى في اكتسيييييييابه للحركات       

والسييكنات والمعارف واالتجاهات والسييلوك وأسيياليب التعبير وأنماط التفكير والعمل ، وغير ذلك 

ر سييييييبل العيه كما تريده وتتمناه ، كما أن ت لك من مظاهر تختص بها الجماعات البشييييييرية تيسييييييّ

المظاهر بالنسييبة لرفراد تعبّر عما يطلق عليه الشييخصييية الثقافية للفرد ، والتي تميزه عن غيره ، 

وهي تتأثر بقوى مختلفة ، ظاهرة أو كامنة ، مساندة أو معرقلة ... منها ما يدفع النمو الثقافي للفرد 

وث لديه ، ومنها ما ومنها ما يؤخره ... منها ما يزيد من تأثير المور –عضييييييو هيئة التدريس  –

يثبت عوامل األصييييييالة إلى جانب عوامل المعاصييييييرة ، منها ما يبدي توجهاته الثقافية ، ومنها ما 

يؤجلها .. وهكذا فعضو هيئة التدريس شانه شأن غيره في أي مجتمع يجب أن تكون له شخصيته 

س تزيد من أعبائه في الثقافية المتميزة، غير أن تعدد أبعاد الدور الذي يلعبه عضييييييو هيئة التدري

اسييييتكمال تكوينه الثقافي والحفاظ على تنمية شييييخصيييييته الثقافية وذلك لعدة أسييييباب قد يكون من 

 ،(.1999أهمها. )محمد،

 تغير مفهوم البرنامج الدراسي )المنهج(: 

مه فقط إلى تنمية     ته وتنظي لذي يسييييييعى في بني كان األسييييييياس هو المنهج األكاديمي ا عد أن  فب

المعرفية لدى الطالب، أصيييبح هنالك المنهج الوظيفي الذي يسيييهم في دعم مظاهر التغير التراكيب 

االجتماعي الموجبة، وأصييبحت هنالك مسييميات تطلق على البرامج التعليمية )المناهج( لتعبر عن 

الدور الذي يلعبه كل منها وعن سييييييماته، منها على سييييييبيل المثال: المنهج التكنولوجي والمنهج 

 والمنهج االستناري، والمنهج االثرائي، والمنهج الذكي، وغير ذلك.التأهيلي، 

 تغير مفهوم النمط الواحد لمحتوى البرنامج )المنهج(:
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بار       مادة علميية لهيا نفس الشييييييكيل واألثر المرغوب دون اعت كان الهيدف هو تقيديم  فبعيد أن 

هنالك معارف وجوبية،  للمتغيرات المختلفة حول عضييو هيئة التدريس والطالب الجامعي. أصييبح

ومعارف كمالية، ومعارف لزومية، ويتوقف اسيييتخدام عضيييو هيئة التدريس للمعارف النظرية أو 

التطبيقية على األهداف التي ينشييد تحقيقها سييواء أكانت أهدافاً روتينية ترتبط بتنفيذ علمي معين أم 

التدريس أو أحد طالبه خالل كانت أهدافا توفيقية ترتبط بحل المشكالت التي يصادفها عضو هيئة 

التعليم أو البحث، أم كانت أهدافاً إبداعية ترتبط بدور عضيييو هيئة التدريس الحافز لنفسيييه ولطالبه 

 على االبتكارية واألداء المتميز.

 تغير النظرة إلى إستراتيجية التدريس:

فبعد أن كانت المحاضرة اإللقائية هي السمة الغالبة في التدريس الجامعي شا  ما يطلق عليه       

التدريس التفاعلي الذي يعتمد على توفير التغذية الراجعة للطالب ليتعّرف نتائج سييييييلوكه العلمي، 

والبحثية وحل  بهدف تطوير األداء وترقيته. كما بدأ العالم كله ينز  إلى االسييييتراتيجيات الكشييييفية

المشييييكالت، وقد يتمف تنفيذ أي مما سييييبق باسييييتخدام التعلم التكيفي والتعلم الذكي، مثالً      أو بجهد 

الطالب منفرداً كما قد تتمف اعتماداً على تعلم الطالب ذاتياً أو غير ذلك وفي هذا كله فان دور عضييو 

تدقيق، والتحليل، والتفسييييييير، لما هيئة التدريس ال بد أن يتضييييييمن دفع طالبه إلى التمحيص، وال

يتفاعلون معه من مادة علمية، وأسييباب هذا التفاعل فيما يطلق عليه بفلسييفة ما وراء المعرفة أو ما 

 وراء اإلدراك محاولة لتعليمهم كما يتعلمون وحدهم. 

 تغير النظرة إلى مادة التعليم والبحث:

صيييارت هنالك وحدة في العلم والحركة العلمية: كان هنالك انفصيييال بين مواد العلم المختلفة.       

تأثيرات، وفي ترابط الفرو  المعرفية، وبدت فرو  للعلم جديدة تظهر فيما  في تداخل النتائج وال

يطلق عليه العلوم البينية، ويصيييييياحب ذلك عدة تحوالت أشييييييارت إليها األدبيات التربوية، مؤكدة 

ية  بذلك على المظاهر المرغوبة في الفكر والعمل يل: التحول من التعليم الجمعي إلى فرد من قب

التعلم، والتحول من مفردات تعلم أحادية.. إلى متعلمات متعدّدة والتحول من تدريب شييييييكلي.. إلى 

ثارات  ية، والتحول من تمّكن الطالب من معارف جوفاء.. إلى إسييييييت ناء اتجاهات وقدرات بحث ب

 صدر واحد للمعرفة.. إلى استخدام مصادر متعدّدة.  إبداعية وابتكاريه، والتحول من اعتماد على م

 : صفات عضو هيئة التدريس الجيّد

ورد في أدبيات التدريس الجامعي خصييييائص وصييييفات مرغوبة متداخلة ينبغي أن تتوافر في      

 (1995عضو هيئة التدريس الجيّد في الجامعة. ومن هذه الصفات والخصائص ما يلي: )زيتون، 

 ان( التخصص العلمي، وإجراء البحوث العلمية النظرية والتطبيقية.إتقان حقل )ميد -

 امتالك مهارات التدريس األساسية الثالث وهي: التخطيط والتنفيذ والتقويم. -

 استخدام أساليب تدريسية متنوعة مثيرة للفكر والتفكير. -

 تعلمية مناسبة للتعلم وإثارة التفكير. –إيجاد بيئة تعليمية  -

 القدرة على اإلثارة الفكرية في البحث والتدريس.  -
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 تمتيّن العالقات الشخصية والبينية مع الطلبة. -

 االهتمام بفردية الطالب، واإلصغاء )الّجيد( واالستما  إلى الطلبة. -

 إقامة عالقات إنسانية )احترام وثقة( بينه وبين الطلبة. -

 استخدام أساليب متنوعة في تقويم أداء الطلبة. -

 يادي الذي يلعب دور المرشدّ والموّجه للطلبة من أجل تحقيق األهداف.الق  -

 التركيز على تعليم التفكير وتنمية التفكير العلمي والتفكير الناقد.  -

يه  - طات البيت بالواجبات والنشيييييييا بة  ّيداً وتكليف الطل عدادا ج عداد المحاضييييييرات إ إ

 دة له ولآلخرين.والدراسات البحثية، والمراجعة المستمرة لجعلها أكثر فائ

متانة الخلق المتعلقة بقيّم األستاذ ومثله العليا كالعدالة بين الطلبة، وااللتزام )الصارم(  -

 باألخالقيات المهنية.

 : كفايات عضو هيئة التدريس

من أهم كفايات عضييييو هيئة التدريس كونه ميّسييييراً للعملية التعليمية وموّجهاً للفكر ومشييييرفاً       

داً اجتماعياً، وصييييياحباً لمدرسييييية علمية ذات توجه متميز على المسيييييتويين النظري أكاديمياً ورائ

 (1999)محمد،. والتطبيقي، وباحثاً. هناك كفايات عامة لعضو هيئة التدريس

: وهي مرتبطة بقدرات عضييييييو هيئة التدريس اإلبداعية واتجاهه نحو االبتكار كفاية المبادأة -

شرافه بدافع ذاتي وحافز نحو وإدخاله ألنماط فكرية مغايرة لما در سه وبحثه وإ ج عليه في تدري

 التقدّم لشخصه ولجامعته.

: وهي ترتبط بقدرات عضييييييو هيئة التدريس الترتيبية والتوفيقية وإيجاده لعالقات كفاية التنظيم -

رأسيييية وأفقية بين أبعاد مشيييروعات العمل في مجال تخصيييصيييه، وما يخصيييه هو، وما يخص 

أقرانه، وما يخص طالبه ممن ينتمون إلى مدرسييته العلمية، ثم قدراته في ربط كل ذلك بمسيييرة 

  التنمية الشاملة في المجتمع

: وهي ترتبط بتغطية عضييو هيئة التدريس لمسييتواه المعرفي بالقدر المناسييب من كفاية التكامل -

المعارف في المجاالت المتصييلة بمجال تخصييصييه، باإلضييافة إلى تمّكنه من تخصييصييه نفسييه، 

وينسييييييحب هذا على توزيعه األدوار البحثية على طالبه ورفع درجات تكيفهم مع أقرانهم في 

 خرى.نفس المجاالت األ

: وهي ترتبط بإنجاز عضو هيئة التدريس في مجال تخصصه من معارف أساسية كفاية اإلنتاج -

 أو بحوث مبتكرة أو أدوات جديدة، كما ترتبط كذلك بإثرائه للمنتديات العلمية التي يشارك فيها.

أعماله : وهي ترتبط باتخاذ عضيييو هيئة التدريس لقراراته فيما يتعلق بخطى كفاية السييييطرة  -

أو أعمييال طالبييه، وقييدرتييه على إيجيياد المبررات الشييييييرعييية التي يعبر عنهييا في إطييار تقبلييه 

 التجمعات العلمية، وترتضيه وفقاً ألعراف معينة.

: وهي ترتبط بقيام عضييييييو هيئة التدريس باإلنابة عن جامعته أو المنتدى العلمي كفاية التمثيل -

 هما وقد يكون ذلك من إنتاجه هو أو من إنتاج غيره الذي ينتمي إليه في التعبير عن رأي أي من

: وهي ترتبط بتعّرف عضييييو هيئة التدريس الحتياجات مجتمعه كفاية الحسيييياسييييية االجتماعية -

الفعلية من منتج يرتبط بتخصصه ومحاوالته توظيف ذلك المنتج لخدمة القطاعات المختلفة في 
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لعاملين في جامعته أو المنتدى العلمي المجتمع، كما ترتبط كذلك باالتصييييييال والتواصييييييل بين ا

 الذي ينتسب إليه.

: وهي ترتبط بالتصييورات الشييخصييية لعضييو هيئة التدريس مما يؤثر في كفاية الفلسييفة الذاتية -

أنماط تفكيره وأدائه وتنو  مدخالته وإسييييييهاماته في المواقف العلمية المختلفة بما يبرز هويته، 

شييكيل كل ما سييبق من كفايات والذي ال شييك فيه أيضييا أن وال شييك أن هذه الكفاية لها دور في ت

 هذه الكفايات متداخلة، يّكمل بعضها بعضاً وأن الفصل بينها يأتي فقط للبحث والدراسة.

 إجراءات الدراسة:

تم اعداد اسييييييتبانة على نماذج قوقل مكونة من خمس فقرات السييييييتقصيييييياء خبراء تكنولوجيا      

 التي اضافتها الباحثة ألدبيات الدراسة. التعليم حول الكفاية الجديدة 

 وكانت األسئلة بالترتيب كاآلتي:

 ما هو رأيك في الكفاية التي اضافتها الباحثة الى الكفايات الموجودة؟ .1

 من جهة نظرك هل تناسب الكفاية المضافة عنوان وهدف الدراسة؟ .2

 ؟من جهة نظرك هل تمثل الكفاية المضافة اضافة جديدة ألدبيات الدراسة .3

 هل لديك اقتراح آخر لمسمى الكفاية ومضمونها يمكن أن يسهم في اثراء هذه الدراسة؟ .4

 المناقشة والتفسير:

 جاءت إجابات خبراء تكنولوجيا التعليم على أسئلة االستبانة حسب اسئلة كاآلتي:    

 السؤال األول:

 ما هو رأيك في الكفاية التي اضافتها الباحثة الى الكفايات الموجودة؟ .1

 وجاءت اإلجابات على هذا السؤال:

 جيدة

 اعتقد ان القدرة على التشعب جزء من الحساسية االجتماعية

 مميزة

 مناسبه

 اري انها شامله

 تفيد التخصص

 ممتازة

 إضافة واضحة تحقق هدف الدراسة

 ممتازة وتتناسب مع الهدف المقصود

لتدريس حول الكفاية بأنها جيدة من اإلجابات على هذا السؤال نجد أن أغلب أراء أعضاء هيئة ا  

ممتازة ومتميزة ومناسبة لهدف الدراسة وأنها أضافة واضحة تحقق هدف الدراسة. بينما أجاب 

 أحدهم بأنها قد تكون جزء من الحساسية االجتماعية.

 السؤال الثاني:

 من جهة نظرك هل تناسب الكفاية المضافة عنوان وهدف الدراسة؟ .2

 وجاءت اإلجابات على هذا السؤال: 

من خبراء تكنولوجيا التعليم بنعم بينما أجاب أحدهم بنعم وبشدة وجاء إجابة اآلخرين  5أجاب 

 بمناسبة وتناسب. بينما أجاب أحدهم بأنه يري أن تكون كفاية الكترونية.
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 الثالث: السؤال

 من جهة نظرك هل تمثل الكفاية المضافة اضافة جديدة ألدبيات الدراسة؟ .3

 وجاءت اإلجابات على هذا السؤال كاآلتي:

 أجاب سبع من خبراء تكنولوجيا التعليم بنعم بينما أجاب أحدهم بنعم مع أضافة كفاية الكترونية

 بينما أجاب أحدهم بالتأكيد

(1شكل رقم )  

 مناسبة الكفاية المضافة لعنوان وهدف الدراسة
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 السؤال الرابع:

 هل لديك اقتراح آخر لمسمى الكفاية ومضمونها يمكن أن يسهم في اثراء هذه الدراسة؟

 وقد جاءت اإلجابات على هذا السؤال كاآلتي:

 مناسبة

الرقمية كفاية إلكترونية تشمل قدره عضو هيئة التدريس عل استخدام التقنيات الحديثة والمقررات 

 بمعنى ترتبط ببيئة التعلم الذكي

 ال يوجد

 مناسب

 كفاية ادق وأقرب الي المجال التربوي

 التكامل

 كفاية المواطنة الرقمية

 ال

يمكن ان يكون القدرة على التشعب واالبتكار لتتماشى مع رؤية المملكة والتي تدعو للريادة واالبتكار 

 خاصة في المجاالت التكنولوجية.

 النتائج: 

حتى نصل لعضو هيئة التدريس الفائق فليس هناك حد أو نقطة نهائية سوف نصل اليها ألن        

التدريس هو إحدى المهن التي تتطلب وتفرض تعليماً متطوراً مسييييتمراً لكي يبقى مسييييايراً لطبيعة 

كتسييباً التغير محافظا على االسييتراتيجيات التي سييوف تمكنه من أن يبقى متحفزاً وملتزماً بمهنته م

نطاقاً واسعا من التقنيات الفعالة التي تنمي مهاراته. فيخرج من نموذج عضو هيئة التدريس القديم 

(2شكل رقم )  

ألدبيات الدراسة إضافة جديدة هل تمثل الكفاية  
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الذي يحشو رؤوس طالبه بالمعرفة.  ويصبح المدرب والموجه والميسر والملهم الذي يكشف عن 

في التفكير حتى الموهبة والتعلم ويقدم التعليمات والتوجيهات ويمثل تحوالً دقيقاً ولكن أسيييييياسييييييياً 

يمتلك تأثيراً ايجابياً على حياة طالبه. فالتدريس في بيئات التعلم الذكي مهمة تتطلب مسيييييتوى أداء 

فائق ومرن وقدرة على مواصلة الطريق المهني في بيئات التعلم الذكي واجتياز الصعوبات للبقاء. 

وة ومثاالً للنزاهة فهذا العمل المضييييييني يتطلب ويفرض على عضييييييو هيئة التدريس أن يكون قد

والحب وااللتزام والوعي والحيوية والمرونة ، وتعلم كل ما هو جديد في تخصييييييصييييييه وما يخدم 

تطوره ومهاراته حتى يسيييتطيع التجاوب مع المقترحات والتغيير والسيييياسيييات الجديدة، وتجريب 

اً، وحتى يكون وتطبيق كل طرق التدريس الجديدة والمختلفة والتي تتسييم بكل التفتح لكي يكون كفئ

النموذج الذي يحظى باحترام طالبه وأن يشييعر طالبه بأنه  على اسييتعداد على فتح آفاق تخلق لهم 

كوناً مصييغراً يكسيير حالة السييأم والضييجر يضييع حداً لرحالم المرعبة بإشيياعة المرح والثقة ببناء 

ودة وحتى نستطيع عالقات ثرية تدوم مدى الحياة وتضفي نكهة خاصة به حتي يكون القدوة المنش

أن نطلق عليه عضييو هيئة التدريس الفائق. من وجهة نظر الباحثة لتحقيق ذلك فإنها تضيييف كفاية 

 جديدة لكفايات عضو هيئة التدريس وهي: 

كفاية القدرة على التشييييعب: وهي ترتبط بقدرة عضييييو هيئة التدريس على تكوين روابط فائقة  -

ما يمكًنه من تحقيق أهدافه والقيام بمسييييييئولياته تفاعلية تتصييييييف بالمرونة والحيوية مع كل 

 المتشعبة ويخدم تطوره ومهاراته.

وبعد استقصاء اراء خبراء تكنولوجيا التعليم جاءت أغلب اإلجابات لصالح الكفاية الجديدة      

 المضافة ألدبيات الدراسة.  ولتحقيق ذلك خرجت الدراسة بالنتائج اآلتية:  

ويفترض أن  ألنه يمثل أساساً من أسس البناء الجامعي. .هيئة التدريساالهتمام بكفايات عضو  -

ً في حقل تخصصه، وبالتالي قادراً على القيام  ً )متخصصاً( ومتمكنا يكون معداً إعداداً علميا

بواجباته تجاه طالبه وقيادة تفكيرهم في بيئات التعلُّم الذكي حيث إن الفرد المتعلم الذي يشكل 

الستخدام التقنية هو فرد ذكي، بمعنى أنه فرد متسلح بالمواصفات المطلوبة المخرج التعليمي 

للتكيف مع بيئته مثل المرونة والقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة في ميدان المعرفة أو 

من تحديات القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فهو متعلم ذكي ناتج … في ميدان العمل وغيرها

ر عن عضو هيئة تدريس ذكي وبالتالي فهو عضو هيئة التدريس الفائق عن تعليم ذكي. صاد

  في بيئات التعلم الذكي.

 

 التوصيات: 

أوصت الدراسة بضرورة اهتمام عضو هيئة التدريس بكفاياته العلمية. وتوفير كل المقومات          

مواجهة كل التغيرات  والروابط التي تساعده لتنمية مهاراته وتطوير قدراته حتى يكون قادراً على

 في بيئات التعلم الذكي المتصف بالذكاء والحيوية والمرونة ليصبح عضو هيئة التدريس الفائق.
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Abstract 

 The main objective to this study was identified the competencies of the 

faculty member in the environments of intelligent learning, this  study 

responds to this need through exploring the Intelligent learning, effective 

teaching, a faculty member,  to find out what good qualities he must have, 

what is his scientific competences?, and how to acquire his scientific and 

intercultural training. The descriptive method is used, the results were: 

attention should be given to the competencies of the faculty member, 

supposed to be trained in his field of specialization to be able to lead his 

students' thinking in the environments of intelligent learning, the study 

recommended that:  the faculty member should pay attention to his 

scientific competencies, and provide all the ingredients that help him 

develop his skills, and capabilities so that he will be able to face all the 

changes in the environments of intelligent learning, which characterized by 

vitality, and flexibility, to reach the superior faculty member. 
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