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  مركز البحوث واالستشارات

 

والتي  ،1972مؤتمر البيئة في ستوكهولم 

منذ عام  15استمر  منيز  راأجندة واط

يبدأ تطبيقها عام مقصد للتنمية المستدامة 

سياق مركب متعدد في دة األجنفي هذه 

عابرة المعارف /بينية/يحتاج العالم لتحقيقها منظومات وفرق عمل متعددة

من حيث مكونات منظومات التعليم الهندسي حول العالم 

لضمان مخرجات تستطيع تلبية احتياجات 

 STEMمن منظومات تعليم الهندسة والتكنولوجيا 

األبعاد السياسية واإلقتصادية واالجتماعية 

التنمية أهداف  - وتطورها حول العالم 

لتطور المنظومات التي تعمل على تحقيق االستدامة 

االجتماعية (وأثاره على عدد من أبعاد وعوامل تحقيق التنمية المستدامة 

يتضمن مجاالت و عمل على تحقيق االستدامة 
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مؤتمر البيئة في ستوكهولم االولى لالتخطيط مراحل ذ منورها ذتستمد جإستراتيجية 

أجندة واططبق من خالل وتطورت لت 1987تقرير بورتالند 

مقصد للتنمية المستدامة  169هدف و  17لتشمل  2015 ليتم تطويرها عام

في هذه األهداف والمقاصد وتتفاعل تتكامل . 2030حتى عام 

يحتاج العالم لتحقيقها منظومات وفرق عمل متعددةحيث بيني وعابر للمجاالت المعرفية 

  

مكونات منظومات التعليم الهندسي حول العالم العديد من متالحقة في أدى ذلك لحدوث تطورات 

لضمان مخرجات تستطيع تلبية احتياجات مناهج واستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التدريس وفلسفاته 

منظومات تعليم الهندسة والتكنولوجيا حديثا تحوالت في فنجد . المجتمعات من اجل التنمية المستدامة

STEAM األبعاد السياسية واإلقتصادية واالجتماعية لتعامل مع لرفع قدرات المنظومة في ا

  .ذات العالقة بالنظم الهندسية التي تحقق التنمية المستدامة

وتطورها حول العالم  STEAMمنظومات : االبعاد التاليةتهدف الدراسة للتعرف على 

لتطور المنظومات التي تعمل على تحقيق االستدامة المصاحبة التحديات اإلستراتيجية  - ذات العالقة 

وأثاره على عدد من أبعاد وعوامل تحقيق التنمية المستدامة  مكونات نظام أكوابونكس

عمل على تحقيق االستدامة يكمثال لنظام  ،)السياسية –ة البيئي –االقتصادية 

 ��&�'STEAM

  
    : ا����ص

إستراتيجية االستدامة 

تقرير بورتالند بعادها في تبلورت أ

ليتم تطويرها عام 2000العام 

حتى عام وتستمر  2016

بيني وعابر للمجاالت المعرفية و 

  .تمكن من تحقيقهاتل

أدى ذلك لحدوث تطورات 

مناهج واستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التدريس وفلسفاته ال

المجتمعات من اجل التنمية المستدامة

STEAMنظومات مالى  

ذات العالقة بالنظم الهندسية التي تحقق التنمية المستدامةوالثقافية والبيئية 

تهدف الدراسة للتعرف على 

ذات العالقة المستدامة 

  .في عالم اليوم

مكونات نظام أكوابونكستم التعرض ل

االقتصادية  –الثقافية  –
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يكون فيها المهندس تصميمه وتنفيذه وادارته فرق عمل 

التحليلي بمراجعة اآلدبيات المحلية والعالمية من أبحاث ودراسات بالمجال 

قسم هندسة البيئة كلية الهندسة صبراته 

امكانية التعامل مع تحديات التنمية 

المناهج الدراسية، طرق التدريس، استراتيجيات 

Aquaponics –  الصحة  –الجودة  –البيئة

القضايا البيئية الذي ضم نخبة من العلماء والمفكرين والمهتمين ب

في طريق سعى العالم ة أساسية مبكرة 

ساسية في طريق سعى العالم للوصول 

دولة حول العالم في العاصمة  173

2030   

. أهم مخرجات كل حدث خالل تلك الفترة

 Sustainable)، تسمى بأهداف التنمية المستدامة 

يسعى العالم لتحقيقها خالل تلك الفترة ويتم 

 Sustainable)تسمى بمؤشرات التنمية المسدامة 
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تصميمه وتنفيذه وادارته فرق عمل يتطلب حيث عابرة للمعارف المنعزلة /

  .عابرة المعارف/بينية/في بيئة متعددةقادر على التعاون والعمل 

التحليلي بمراجعة اآلدبيات المحلية والعالمية من أبحاث ودراسات بالمجال المنهج الوصفي 

قسم هندسة البيئة كلية الهندسة صبراته بومقارنتها مع واقع منظومة التعليم الهندسي  للتعرف على أهم النقاط

  .م2017-

امكانية التعامل مع تحديات التنمية تعطي المنظومة وبنى تحتية وجود نقاط قوة أظهرت نتائج الدراسة 

المناهج الدراسية، طرق التدريس، استراتيجيات بعض النقاط ذات العالقة بتطوير من خالل 

  .STEAMلتعليم قدراتها التنافسية لرفع  التعليم والتعلم والبحث العلمي

STEAM  - Aquaponics –التنمية المستدامة  :الكلمات المفتاحية

الذي ضم نخبة من العلماء والمفكرين والمهتمين بو  ،1968يمثل إنشاء نادي باريس في 

ة أساسية مبكرة خطو  ،في ذلك الحينواإلجتماعية المصاحبة لجهود التنمية اإلقتصادية 

ساسية في طريق سعى العالم للوصول األعالمات ال) 1(يوضح الشكل رقم . [1]للوصول للتنمية المستدامة 

173حتى اعتماد عدد  1968انشاء نادي باريس في العام للتنمية المستدامة منذ 

2030-2016خالل الفترة مستدامة تنمية اللتحقيق االفرنسية باريس أجندة العالم ل

أهم مخرجات كل حدث خالل تلك الفترةو مفهوم التنمية ومساهمات األطراف المختلفة تطور 

، تسمى بأهداف التنمية المستدامة (Goal)هدف  17تتضمن هذه األجندة عدد 

Development Goals, SDGs)  مقصد  169وعدد(Target)  يسعى العالم لتحقيقها خالل تلك الفترة ويتم

تسمى بمؤشرات التنمية المسدامة التقدم في تحقيقها من خالل مؤشرات 

Development Indicators, SDIs) ،[3] .  

/بينية/معرفية متعددة

قادر على التعاون والعمل 

المنهج الوصفي تم إستخدام 

للتعرف على أهم النقاط

-2005 الفترةخالل 

أظهرت نتائج الدراسة 

من خالل  2030المستدامة 

التعليم والتعلم والبحث العلمي

الكلمات المفتاحية

  والسالمة المهنية 

    :مقدمة

يمثل إنشاء نادي باريس في 

واإلجتماعية المصاحبة لجهود التنمية اإلقتصادية 

للوصول للتنمية المستدامة 

للتنمية المستدامة منذ 

الفرنسية باريس أجندة العالم ل

تطور يفية يوضح كو 

تتضمن هذه األجندة عدد 

Development Goals, SDGs)

التقدم في تحقيقها من خالل مؤشرات مدى قياس 

Development Indicators, SDIs)

  

  

  

  

  



م2019

ة مع اضاف ،[2] 2016-1968الخطوات الرئيسية لتطور مفهوم التنمية المستدام في الفترة 

 

2019المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية بالزاوية   

350 

الخطوات الرئيسية لتطور مفهوم التنمية المستدام في الفترة 

     .الهامة الرئيسية لألحداث

  

الخطوات الرئيسية لتطور مفهوم التنمية المستدام في الفترة ): 2(شكل رقم 

الرئيسية لألحداثمخرجات للالدارس 
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وكيفية  في تلك األجندةأهداف ومقاصد التنمية المستدامة 

  .للتنمية المستدامة

  
  .[4]) الدوائر الصغيرة(وتشابك مقاصدها 

والبيئية  قادرة على تحقيق الموائمة بين النواحي االقتصادية

أمور كل كل يشتتواجد في اطار مركب 

درجة تعقيد تلك األنظمة وحاجة في 

هدف الذي يأكوابونكس  مانظتلك األنظمة 

من خالل توظيف ، [10]، كأبعاد أساسية مترابطة للتنمية المستدامة 

يتطلب ضمان أن تحقق منظومة التعليم الهندسي 

وتعدد وبينية النظم الهندسية  بدرجة تعقيد

لتتمكن المنظومات التعليمية من مواكبة تلك المتطلبات، بدأت منظومات تعليم 

من خالل تصميم ضمن كنظام تعليمي ي
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أهداف ومقاصد التنمية المستدامة ارتباط مدى  )2(شكل رقم اليتضح من 

للتنمية المستدامة وصوالأثارها تتكامل لطريقة مركبة بها مع بعضها البعض 

وتشابك مقاصدها ) الدوائر الكبيرة(تكامل وتداخل أهداف التنمية المستدامة 

قادرة على تحقيق الموائمة بين النواحي االقتصاديةهندسية توظيف أنظمة أنظمة 

تتواجد في اطار مركب واالجتماعية والثقافية والسياسية، اضافة للنواحي التقنية، كأبعاد أساسية 

في يؤدي ذلك الرتفاع   .[5]الحياة اليومية في عصر التنمية المستدامة 

تلك األنظمة مثال ل. [6-8] للتعامل مع معارف متعددة وبينية وعابرة

، كأبعاد أساسية مترابطة للتنمية المستدامة  [9] ق تنمية اقتصادية بيئية اجتماعية

يتطلب ضمان أن تحقق منظومة التعليم الهندسي معارف المتعددة والبينية والعابر، االمر الذي 

بدرجة تعقيدتتعلق  Student Outcomes (SOs) مخرجات الطالب

لتتمكن المنظومات التعليمية من مواكبة تلك المتطلبات، بدأت منظومات تعليم  .[11] المستخدمة

كنظام تعليمي ي; STEAM [15-12]التحول بإتجاه تعليم في حول العالم 

يتضح من هذا و 

ها مع بعضها البعض فاعلت

تكامل وتداخل أهداف التنمية المستدامة ): 2(شكل رقم 

  

أنظمة ذلك تطلب ي

واالجتماعية والثقافية والسياسية، اضافة للنواحي التقنية، كأبعاد أساسية 

الحياة اليومية في عصر التنمية المستدامة 

للتعامل مع معارف متعددة وبينية وعابرةالمهندسين 

ق تنمية اقتصادية بيئية اجتماعيةتحقيل

معارف المتعددة والبينية والعابر، االمر الذي من العدد كبير 

مخرجات الطالبمن مجموعة 

المستخدمةوعابرة المعارف 

STEM  حول العالم
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للوصول الطالب نشطة يكون محورها 

  . المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة

التعليم وآليات وٕاستراتيجيات العمل في منظومات 

خالل جامعة صبراته بكلية الهندسة 

لصحة والسالمة لالمعرفي مجال للتعامل مع ال

موارد  تحقيق التنمية المستدامة من خالل

 .النظاممعا في عمل ادارة وتشغيل وصيانة نظم هندسية ذات طبيعة مركبة تقنيا تستخدم هذه المعارف 

 .ق التنمية المستدامةيحقتلذات العالقة 

 .لفة للتنمية المستدامة

وتتمثل أهمية الدراسة في كونها تساهم في تمكين المنظومة التعليمية بالقسم محل الدراسة من تطبيق 

وذلك من خالل  ،منظومات التعليم الهندسي للتنمية المستدامة حول العالم

والداعمة للتطبيق  ،بهاتعظيم االستفادة من نقاط القوة الموجودة 

المناهج والمقررات واستراتيجيات في 

معارف نطاق الفي أكثر فاعلية بالتي تمكن المنظومة من توفير تعليم هندسي لتنمية مستدامة 

  

توظيف المناسب من المفاهيم واآلليات الشائعة 

 .والضعف في المناهج والمقررات واستراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة بالقسم

Aquaponics  كنظام تتداخل فيه
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نشطة يكون محورها واستراتيجيات تعليم وتعلم الدراسية مقررارت المناهج و 

المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامةمن لخريج يمتلك مخرجات تمكنه 

  :وأهميتها

وآليات وٕاستراتيجيات العمل في منظومات دراسة امكانية تطبيق مفاهيم  مشكلة البحث في

ESD [20-16]  بكلية الهندسة والموارد الطبيعية قسم هندسة البيئة في

للتعامل مع الالصناعية الكبرى توجه المؤسسات في ضوء  2017

HSEQ تحقيق التنمية المستدامة من خاللبما يمكنها من [21-23] كنطاق عمل متكامل

 .HSEQفي ما يخص  التعامل مع مجاالت معرفية متعددة وبينية وعابرة

ادارة وتشغيل وصيانة نظم هندسية ذات طبيعة مركبة تقنيا تستخدم هذه المعارف 

ذات العالقة التعامل مع األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية والسياسية 

لفة للتنمية المستدامةايجاد حلول لمشاكل هندسية معقدة تتداخل فيها األبعاد المخت

وتتمثل أهمية الدراسة في كونها تساهم في تمكين المنظومة التعليمية بالقسم محل الدراسة من تطبيق 

منظومات التعليم الهندسي للتنمية المستدامة حول العالمالمستخدمة في  مفاهيم وآليات العمل

تعظيم االستفادة من نقاط القوة الموجودة توفير بيانات وتحليل يمكن المنظومة من 

في وتحديد فرص التطوير ،  لياتاآلو  واالستراتيجيات المنهجي لهذه المفاهيم

التي تمكن المنظومة من توفير تعليم هندسي لتنمية مستدامة 

  .   خالل فترة الدراسةالتي تم دراستها بيانات المعلومات و في ضوء ال

:  

توظيف المناسب من المفاهيم واآلليات الشائعة في نشر ثقافة التنمية المستدامة بغرض 

 .بالقسملتطبيقها حول العالم  EESDمنظومات 

والضعف في المناهج والمقررات واستراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة بالقسمتحديد نقاط القوة 

Aquaponicsتحديد المعارف المتعددة والبينية والعابرة المستخدمة في نظام أكوابونكس 

 .HSEQالعديد من المسائل الهندسية المعقدة بمجال  

مناهج و التعليمية و البرامج ال

لخريج يمتلك مخرجات تمكنه 

وأهميتها الدراسةمشكلة 

مشكلة البحث فيتحديد يمكن 

ESD للتنمية المستدامة

2017- 2009الفترة 

HSEQوالبيئة والجودة  

  :درة علىابشرية ق

التعامل مع مجاالت معرفية متعددة وبينية وعابرة - 1

ادارة وتشغيل وصيانة نظم هندسية ذات طبيعة مركبة تقنيا تستخدم هذه المعارف  - 2

التعامل مع األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية والسياسية  - 3

ايجاد حلول لمشاكل هندسية معقدة تتداخل فيها األبعاد المخت - 4

وتتمثل أهمية الدراسة في كونها تساهم في تمكين المنظومة التعليمية بالقسم محل الدراسة من تطبيق هذا 

مفاهيم وآليات العمل

توفير بيانات وتحليل يمكن المنظومة من 

المنهجي لهذه المفاهيم

التي تمكن المنظومة من توفير تعليم هندسي لتنمية مستدامة التعليم والتعلم 

HSEQ في ضوء ال

:أهداف الدراسة -3

في نشر ثقافة التنمية المستدامة بغرض المساهمة  - 1

منظومات في اإلستخدام 

تحديد نقاط القوة  - 2

تحديد المعارف المتعددة والبينية والعابرة المستخدمة في نظام أكوابونكس  - 3

العديد من المسائل الهندسية المعقدة بمجال  
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وتحليل البيانات تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل االطالع على اآلدبيات ذات العالقة 

نظام أكوابونكس كنظام متعدد وبيني وعابر للمعارف يوظف االستدامة كإستراتيجية للحفاظ على البيئة من 

خالل تقليل إستهالك المياة واألرض والطاقة ألقل قدر ممكن وتنمية النواحي االقتصادية واالجتماعية من خالل 

تطبق مفاهيم وآليات التي نظمة د من األ

عمل التعليم الهندسي للتنمية المستدامة في عدد من المؤسسات التعليمية حول العالم بغرض مقارنة، ومن ثم 

راتيجيات تعليم وتعلم خالل الحدود 

الزمنية للدراسة استعدادا للمطلوب من المنظومة لتكون قادرة على المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية 

من خالل اعداد كوادر بشرية وبما يواكب الخطة واالهداف اإلستراتيجية التي وضعها مجموعة 

حتى في ليبيا التنمية البشرية التمكين و 

   قسم هندسة البيئة والموارد الطبيعية بكلية الهندسة صبراته

HSEQ.  
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  :منهجية الدراسة

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل االطالع على اآلدبيات ذات العالقة 

  :تفي مجاال

. 

 

 .التعليم الهندسي للتنمية المستدامة

نظام أكوابونكس كنظام متعدد وبيني وعابر للمعارف يوظف االستدامة كإستراتيجية للحفاظ على البيئة من 

خالل تقليل إستهالك المياة واألرض والطاقة ألقل قدر ممكن وتنمية النواحي االقتصادية واالجتماعية من خالل 

 .عضوي وجودة عاليةانتاج غذاء نباتي وحيواني 

د من األبين عد  Benchmarkاستخدام مقاربة قائمة على القياس المرجعي 

عمل التعليم الهندسي للتنمية المستدامة في عدد من المؤسسات التعليمية حول العالم بغرض مقارنة، ومن ثم 

راتيجيات تعليم وتعلم خالل الحدود هندسة البيئة من مناهج ومقررات واستالسعى لتطوير، المعمول به بقسم 

الزمنية للدراسة استعدادا للمطلوب من المنظومة لتكون قادرة على المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية 

من خالل اعداد كوادر بشرية وبما يواكب الخطة واالهداف اإلستراتيجية التي وضعها مجموعة 

التمكين و ن من جهة االختصاص في الدولة الليبية لتحقيق الخبراء الليبيين المكلفي

.   

قسم هندسة البيئة والموارد الطبيعية بكلية الهندسة صبراته: حدود مكانية

  2016حتى خريف  2009الفصول الدراسية خريف : حدود زمنية

HSEQلنطاق المعرفي لالتعليم الهندسي للتنمية المستدامة : حدود موضوعية

منهجية الدراسة -4

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل االطالع على اآلدبيات ذات العالقة 

في مجاالالموجودة بها 

.التنمية المستدامة- 1

 .لتعليم الهندسي - 2

التعليم الهندسي للتنمية المستدامة - 3

نظام أكوابونكس كنظام متعدد وبيني وعابر للمعارف يوظف االستدامة كإستراتيجية للحفاظ على البيئة من - 4

خالل تقليل إستهالك المياة واألرض والطاقة ألقل قدر ممكن وتنمية النواحي االقتصادية واالجتماعية من خالل 

انتاج غذاء نباتي وحيواني 

استخدام مقاربة قائمة على القياس المرجعي 

عمل التعليم الهندسي للتنمية المستدامة في عدد من المؤسسات التعليمية حول العالم بغرض مقارنة، ومن ثم 

السعى لتطوير، المعمول به بقسم 

الزمنية للدراسة استعدادا للمطلوب من المنظومة لتكون قادرة على المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية 

من خالل اعداد كوادر بشرية وبما يواكب الخطة واالهداف اإلستراتيجية التي وضعها مجموعة  2030المستدامة 

الخبراء الليبيين المكلفي

.[24] ،2040العام 

  :حدود الدراسة-5

حدود مكانية

حدود زمنية

حدود موضوعية

  

  

  

  

  

  



م2019

، "مشتركال نامستقبل"بعنوان تقرير ضمن 

رئيسة وزراء السويد في ذلك الوقت ورئيسة اللجنة المكلفة من األمم المتحدة 

وتحديد  20لوضع مقترحات لحلول من أجل ما يتعرض له العالم من مخاطر وتهديدات بيئية خالل القرن 

من  تنمية تمكنينص هذا التعريف على أن التنمية المستدامة هى 

عملية التنمية المقصودة تراعي . تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها

يوضح . يحدث خلل يهدد كل شيئ

بعد من أبعاد رسم توضيحي لهذا التعريف ويوضح منطقة اإلستدامة والمساحات البينية بين كل 

مفهوم التنمية المستدامة للتوازن بين األجيال وأبعاد االستدامة والمساحات البينية بين 

الجهة المختصة بالتخطيط االستراتيجي في 

 ،بتحقيق تعليم جيدوالمتعلق  ،فيها

للوصول  2030-2016في أجندة العالم 

ينص . للوصول لتعليم جيدتحقيقها 
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 :التنمية المستدامة

ضمن  1987عام لتنمية المستدامة الشائع استخدامه عالميا ل

رئيسة وزراء السويد في ذلك الوقت ورئيسة اللجنة المكلفة من األمم المتحدة  تقرير بورتالندما يعرف عالميا ب

لوضع مقترحات لحلول من أجل ما يتعرض له العالم من مخاطر وتهديدات بيئية خالل القرن 

ينص هذا التعريف على أن التنمية المستدامة هى . [1]، 21استراتيجيات التنمية خالل القرن 

تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها

يحدث خلل يهدد كل شيئوبدون ذلك  البيئية في كل شيئ بنفس الوقتو االقتصادية و 

رسم توضيحي لهذا التعريف ويوضح منطقة اإلستدامة والمساحات البينية بين كل 

   .البيئية واالقتصادية واالجتماعية

مفهوم التنمية المستدامة للتوازن بين األجيال وأبعاد االستدامة والمساحات البينية بين ): 3(شكل رقم 

  تلك األبعاد

الجهة المختصة بالتخطيط االستراتيجي في جعل  هو ماو  ،األجندةالعمل بتلك دولة ليبيا دت 

فيها SDG4الرابع شعار التنمية المستدامة والهدف تتخذ وزارة التعليم الليبية 

في أجندة العالم   SDG4يحتوي الهدف . [25] 2019كشعار لخطة الوزارة في العام 

تحقيقها تسعى المؤؤسات ذات العالقة ل Targetسبعة مقاصد لى 

  

التنمية المستدامة-6

الشائع استخدامه عالميا لتعريف الظهر 

ما يعرف عالميا بأو 

لوضع مقترحات لحلول من أجل ما يتعرض له العالم من مخاطر وتهديدات بيئية خالل القرن 

استراتيجيات التنمية خالل القرن 

تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها

االقتصادية و األبعاد االجتماعية 

رسم توضيحي لهذا التعريف ويوضح منطقة اإلستدامة والمساحات البينية بين كل  )3(الشكل رقم 

البيئية واالقتصادية واالجتماعيةالتنمية المستدامة 

شكل رقم 

دت اعتمهذا وقد 

وزارة التعليم الليبية 

كشعار لخطة الوزارة في العام 

لى عللتنمية المستدامة 



م2019

المعارف والمهارات الالزمة كفالة أن يكتسب جميع المتعلمين 

جملة أمور منها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، وحقوق االنسان، والمساواة بين 

الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة 

لوصول لتعليم جيد في قطاع ا أن

يحقق في الخريج مجموعة معارف ومهارات مطلوبة 

من أهداف ، SDG4.7 4في الهدف رقم 

تحقيق معارف ومهارات ضمان طلب 

Student Outcomes  بالبرنامج التعليمي الذي

لتنمية مفاهيم وآليات عمل تعليم هندسي 

تستخدم المؤسسة التعليمية  ، المعارف والمهارات المطلوبة للتنمية المستدامة

مصممة وفق معايير أكاديمية مرجعية 

هذا ويجب أن تتماشى . تعليميةبرامجها ال

بحيث قطاع التعليم الهندسي في  

ورسالة وأهداف رؤية صياغة عند 

لقطاع التعليم  NARS، ولحين اصدار وتعميم 

A  التي أصدرها المجلس األمريكي

ووضعتها ضمن الهدف  مرجعية لبرامجها التعليمية

مع توجه الجهات المختصة حول العالم العتماد منظور تعليم هندسي 

 ABETتوجه من تاله وما  ،عابر للمعارف

اعتبارا من  لتطبيقها SOs 1-7بمجموعة معارف الطالب 

المؤسسات الصناعية  اتتوجهفي  

عابر للتخصصات /بيني/متعددمنظور متكامل 

اإلستمرار في ، رأت المنظومة التعليمية بقسم هندسة البيئة والموارد الطبيعية 

برامج تعليمية توفير من خالل  2009
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كفالة أن يكتسب جميع المتعلمين ": على SDG4.7الهدف في هذا 

جملة أمور منها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، وحقوق االنسان، والمساواة بين  للتنمية المستدامة، بما في ذلك

الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة 

أننص هذا المقصد يتضح من ". 2030بحلول عام في التنمية المستدامة،  

يحقق في الخريج مجموعة معارف ومهارات مطلوبة مستدامة لتنمية  تعليم هندسيتوفير يتطلب 

  :التعليم الهندسي والتنمية المستدامة

في الهدف رقم  7ن المقصد رقم بين ميتبالتركيز على قطاع التعليم الهندسي، 

طلب يتأن الوصول لتعليم هندسي جيد  2030حتى العام 

Student Outcomes  (SOs) مخرجات الطالبالخريج ضمن للتنمية المستدامة في 

مفاهيم وآليات عمل تعليم هندسي وفق ل هندسي تعممنظومة تعليم من خالل يتم ذلك 

المعارف والمهارات المطلوبة للتنمية المستدامةتحقيق ل . 

مصممة وفق معايير أكاديمية مرجعية استراتيجيات تعليم وتعلم ومقررات دراسية و أنشطة 

برامجها اللكأساس لتصميم المنظومة التعليمية التعليمية تتخذها المؤسسة 

 NARSالمرجعية بالدولة المعايير األكاديمية بالمؤسسة التعليمية مع 

عند  .بالقطاع الهندسي بالدولة NARSبالمؤسسة اليقل عن  

، ولحين اصدار وتعميم 2012تطويرها عام ثم  ،2009كلية الهندسة صبراته عام 

A-K، اتخذت الكلية مايعرف بمجموعة مخرجات الطالب الليبية

مرجعية لبرامجها التعليميةكأحد المعايير األكاديمية ال ABETللهندسة والتكنولوجيا  

مع توجه الجهات المختصة حول العالم العتماد منظور تعليم هندسي . اإلستراتيجي المتعلق بالبرامج التعليمية بها

عابر للمعارف/بيني/ما صاحبه من تأكيد على منظور تعليم متعدد

بمجموعة معارف الطالب ما يعرف حديثا عبر سنوات لتصبح 

 ات الجاريةالتطور التوقعات المستقبلية و ومع رصد ، [11] 2020

منظور متكامل بإستخدام   HSEQفي التعامل مع النطاق المعرفي 

، رأت المنظومة التعليمية بقسم هندسة البيئة والموارد الطبيعية [21-23] المعرفية ذات العالقة

2009منذ العام في هذا الشأن اعتماد منظور تعليم هندسي لتنمية مستدامة 

في هذا المقصد السابع 

للتنمية المستدامة، بما في ذلك

الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة 

في التنمية المستدامة،  

يتطلب  التعليم الهندسي

  .للتنمية المستدامة

التعليم الهندسي والتنمية المستدامة-7

بالتركيز على قطاع التعليم الهندسي، 

حتى العام التنمية المستدامة 

للتنمية المستدامة في 

يتم ذلك . الطالب يدرس به

. EESD مستدامةال

أنشطة مجموعة عمليات و 

ARS  تتخذها المؤسسة

ARS  بالمؤسسة التعليمية مع

 ARSيكون مستوى 

كلية الهندسة صبراته عام 

الليبية الهندسي بالدولة

للهندسة والتكنولوجيا  

اإلستراتيجي المتعلق بالبرامج التعليمية بها

ما صاحبه من تأكيد على منظور تعليم متعددو  ،لتنمية مستدامة

عبر سنوات لتصبح   SOsلتطوير 

2019/2020الدورة 

في التعامل مع النطاق المعرفي الكبرى 

المعرفية ذات العالقة

اعتماد منظور تعليم هندسي لتنمية مستدامة 



م2019

 2009 العامبالمنظومة حصلت ت. 

األول لهندسة جودة  ،بينيةللمعارف ال

خالل  منالبرنامج األول العمل في 

ذات العالقة بالمحاور الثالثة للتنمية 

تم تأجيل بينما . والهندسة كل في مجاله

بذلك أصبحت المنظومة . 2019تفعيله في العام 

بذلك متطلبات تواكب ل HSEQمنظومة تعليم هندسي للنطاق المعرفي 

عند بعين اإلعتبار المنظومة أخذت 

جامعة الملك كان منها  ول العالمجامعات ح

جامعة مدينة هونج كونج و ) جودة

تصميمات طور القسم ). البيئيةبرنامج هندسة الصحة 

بعين اإلعتبار ت المنظومة حيث اخذ

وشارك في عملية التطوير أساتذة من عدة تخصصات من مدارس 

، HSEQلمعارف بالنطاق المعرفي 

المؤشرات األولية . في هذا الشأنالمعايير األكاديمية ومتطلبات سوق العمل 

قسيمات التبتشير لقدرة الخريج على العمل 

فيطريق سعيها لتحقيق رؤية الوصول 

 SOsوفق  المطلوب تحقيقها في الخريج

2019/2020 [11].  

 7-1تغيرات ملحوظة في حدوث عضها 

 SOs 1-7مقارنةعند ، )1(في جدول رقم 

و  a ينمع المخرج 1المخرج رقم بشكل خاص مقارنة 

engineering problems  ارتفاع درجة تعقيد توقع بوجود

كلمة  يدخلوا ABETالتي جعلت خبراء 
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. يتم تنفيذها بالقسمل HSEQاق المعرفي عابرة التخصصات بالنط

للمعارف البرنامجين تعليميين تنفيذ لبدء في لمؤسسة الجهة اإلختصاص ب

العمل في ظومة حينها فعلت الم. الثاني لهندسة الصحة والسالمة البيئية

ذات العالقة بالمحاور الثالثة للتنمية كليات العدد من في القارين ساتذة مجموعة كبيرة من األ

والهندسة كل في مجالهاالقتصاد والعلوم من كليات للبرنامج حيث استعانت بأساتذة 

تفعيله في العام  منمؤخرا كن القسم تمإلى أن البدء في تفعيل البرنامج الثاني 

منظومة تعليم هندسي للنطاق المعرفي  2019العام في محل الدراسة 

أخذت . بالمجال لمؤسسات الصناعية الكبرىابسوق العمل المعايير األكاديمية و 

جامعات حد من العدين المشار اليهما رؤية امجنلبر يم األولي ل

جودةالهندسة برنامج (والجامعة االسكندنافية ) لبيئةاادارة هندسة 

برنامج هندسة الصحة (جامعة سترتشكاليد و ) هندسة الجودة الشاملة

حيث اخذ 2015عام المفعلة واعتمدها من جهات االختصاص بالمؤسسة في 

وشارك في عملية التطوير أساتذة من عدة تخصصات من مدارس جامعات حول العالم د أخر من ال

لمعارف بالنطاق المعرفي ا ةبيني/يةتعددمن ناحية مراعاة  .بأساتذة من دول مختلفة

المعايير األكاديمية ومتطلبات سوق العمل مواكب لمتطلبات 

تشير لقدرة الخريج على العمل للخريجين العاملين في عدد من المؤسسات الكبرى داخل ليبيا وخارجها 

فيطريق سعيها لتحقيق رؤية الوصول  كأى منظومة. HSEQالنطاق المعرفي اإلدارية المكلفة بالتعامل مع 

المطلوب تحقيقها في الخريج SOsباقي تتعلق بلتطوير ل، توجد نقاط تمثل فرص 

ABET  2019الدورة في أمريكا اعتبارا من والتي سيبدأ تطبيقها

 :ABETوفق  SOs الطالبمعارف ومهارات 

 :درجة تعقيد المسائل الهندسية

عضها ببواكب ارتفاع مستوى التركيب في عالقة أهداف التنمية المستدامة 

ABET  في جدول رقم . [11]، 2019/2020الدورة بقها يتطبفي

SOs a بشكل خاص مقارنة و  ،1، جدول رقم في النسخ السابقة

engineering problemsالمقترنة بجملة  complexيستنتج من كلمة 

التي جعلت خبراء لدرجة بالمستقبل لالتي سيتعامل معها الخريج 

عابرة التخصصات بالنط/بينية/متعددة

جهة اإلختصاص بموافقة على 

الثاني لهندسة الصحة والسالمة البيئيةالبيئة و 

مجموعة كبيرة من األاالستعانة ب

للبرنامج حيث استعانت بأساتذة المستدامة 

البدء في تفعيل البرنامج الثاني 

محل الدراسة التعليمية 

المعايير األكاديمية و 

يم األولي لامالتصموضع 

ادارة هندسة برنامج (فيصل 

هندسة الجودة الشاملةبرنامج (

المفعلة واعتمدها من جهات االختصاص بالمؤسسة في برامجه 

د أخر من الرؤية عد

بأساتذة من دول مختلفةتعليمية متعددة و 

مواكب لمتطلبات األن يعتبر القسم 

للخريجين العاملين في عدد من المؤسسات الكبرى داخل ليبيا وخارجها 

اإلدارية المكلفة بالتعامل مع 

، توجد نقاط تمثل فرص EESDلمنظومة 

ABETمن الصادرة  1-7

معارف ومهارات -8

درجة تعقيد المسائل الهندسية- 8-1

واكب ارتفاع مستوى التركيب في عالقة أهداف التنمية المستدامة 

SOs دأ تبالتي سABET

SOs a-kنظيرتها ب 

e ، يستنتج من كلمة

التي سيتعامل معها الخريج المسائل الهندسية 
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ظاهر بشكل و ، لوصف المسائل الهندسة التي يجب أن يكون الطالب قادر على التعامل معها

 2019قبل وبعد  ABETتطور مخرجات الطالب ببرامج التعليم الهندسي وفق 

ABET: Criterion 3. SOs a 

plus any additional outcomes that may be articulated by the program 

a-an ability to apply knowledge of mathematics, 

science and engineering 

b-an ability to design and conduct experiments, 

as well as to analyze and interpret data

c-an ability to design a system, component, or 

process to meet desired needs within realistic 

constraints such as economic, environmental, 

social, political, ethical, health and safety, 

manufacturability, and sustainability

d-an ability to function on multidisciplinary teams

e-an ability to identify, formulate,

engineering problems 

f-an understanding of professional and ethical 

responsibility 

g-an ability to communicate effectively (3g1 

orally, 3g2 written) 

h-the broad education necessary to understand 

the impact of engineering solutions in a global, 

economic, environmental, and societal context

i-a recognition of the need for, and an ability to 

engage in life-long learning 

j-a knowledge of contemporary issues

k-an ability to use the techniques, skills, and 

modern engineering tools necessary for 

engineering practice. 
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لوصف المسائل الهندسة التي يجب أن يكون الطالب قادر على التعامل معها

 .implicitليس ضمني 

تطور مخرجات الطالب ببرامج التعليم الهندسي وفق ): 1(جدول رقم 

ABET: Criterion 3. SOs 1-7 (2019/2020) SOs a-k

plus any additional outcomes that may be articulated by the program

1-an ability to identify, formulate, and solve 

complex engineering problems by applying 

principles of engineering, science, and 

mathematics 

2-an ability to apply engineering design to 

produce solutions that meet specified needs with 

consideration of public health, safety, and welfare, 

3-as well as global, cultural, social, 

environmental, and economic facto

 للتنمية المستدامة 

4-an ability to communicate effectively with a 

range of audiences 

5-an ability to recognize ethical and professional 

responsibilities in engineering situations and make 

informed judgments, which must consider the 

impact of engineering solutions in global, 

economic, environmental, and societal contexts

  األبعاد األساسية للتنمية المستدامة

6-an ability to function effectively on a team 

whose members together provide leadership, 

create a collaborative and inclusive environm

establish goals, plan tasks, and meet objectives

7-an ability to develop and conduct appropriate 

experimentation, analyze and interpret data, and 

use engineering judgment to draw conclusions

an ability to acquire and apply new knowledge as 

needed, using appropriate learning strategies.

an ability to apply knowledge of mathematics, 

an ability to design and conduct experiments, 

as well as to analyze and interpret data 

an ability to design a system, component, or 

o meet desired needs within realistic 

constraints such as economic, environmental, 

social, political, ethical, health and safety, 

manufacturability, and sustainability 

an ability to function on multidisciplinary teams 

an ability to identify, formulate, and solve 

an understanding of professional and ethical 

an ability to communicate effectively (3g1 

the broad education necessary to understand 

the impact of engineering solutions in a global, 

conomic, environmental, and societal context 

a recognition of the need for, and an ability to 

a knowledge of contemporary issues 

an ability to use the techniques, skills, and 

modern engineering tools necessary for 

Complex لوصف المسائل الهندسة التي يجب أن يكون الطالب قادر على التعامل معها

explicit  ليس ضمني و

جدول رقم 

7 (2019/2020)

an ability to identify, formulate, and solve 

complex engineering problems by applying 

engineering, science, and 

an ability to apply engineering design to 

produce solutions that meet specified needs with 

consideration of public health, safety, and welfare, 

as well as global, cultural, social, 

environmental, and economic factors األبعاد األساسية

an ability to communicate effectively with a 

an ability to recognize ethical and professional 

responsibilities in engineering situations and make 

informed judgments, which must consider the 

t of engineering solutions in global, 

economic, environmental, and societal contexts 

an ability to function effectively on a team 

whose members together provide leadership, 

create a collaborative and inclusive environment, 

establish goals, plan tasks, and meet objectives 

an ability to develop and conduct appropriate 

experimentation, analyze and interpret data, and 

use engineering judgment to draw conclusions 

an ability to acquire and apply new knowledge as 

using appropriate learning strategies. 
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للبرنامجين محل  مفردات المقررات العامة والتخصصية وعينة من أسئلة االمتحانات ومشاريع التخرج

وجود فرص لتطوير مستوى تعقيد األنظمة التي يتعلم الطالب كيفية التعامل 

. nonlinearغير خطي كلمة أو 

لتعليم وتدريب واختبار االمتحانات ومشاريع التخرج 

تقتصر ال. باألعلى المواصفة الجديدة المشار إليها

 ةفرصنفس اللوجود محل الدراسة فقط، فقد أشارت دراسة سابقة 

استراتيجيات التعليم القائمة على تعليم تفاعلي نشط بين 

ذلك مترتبة على ألثار الالتدقيق في ا

مشاريع . خالل فترة دراسته بالمشروع

في مسألة درجة اقسام علمية أخرى تمثل فرصة للتطوير 

  .عبر المعارف المتضمنة بالمسألة

مجال المعرفي في ال هاتخصصعملها و 

مقررات محل الدراسة البرامج التعليمية 

كما . EQالنطاق المعرفي في األبعاد االقتصادية واالجتماعية 

مع  Benchmarkقياس مرجعي 

. األبعاد األساسية للتنمية المستدامة

استمر القسم في . بغرض تفعيله الحقا

HS ما ناء على ب 2019عام في ال

التي تتناول والبحوث دراسات اجراء ال

الفترة خالل  EQالنطاق المعرفي في 

بحيث يشترك جميع الطالب في الدراسة بالمقررات 

في أحد المعارف الطالب بعد ذلك 

بمجموعة المعارف والمهارات التي تمكنهم من العمل 
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مفردات المقررات العامة والتخصصية وعينة من أسئلة االمتحانات ومشاريع التخرج

وجود فرص لتطوير مستوى تعقيد األنظمة التي يتعلم الطالب كيفية التعامل تضح ، اهاخالل فترة اجراء

أو  complex كلمة تعقيدندرة في ظهور المقررات مفردات 

االمتحانات ومشاريع التخرج تستخدم في لوحظ أن درجة تعقيد المسائل الهندسية التي 

المواصفة الجديدة المشار إليهامتطلبات تحتاج لتطوير لتتوافق مع معارف ومهارات الطالب 

محل الدراسة فقط، فقد أشارت دراسة سابقة  البرامج التعليميةتطوير على 

استراتيجيات التعليم القائمة على تعليم تفاعلي نشط بين . [26] في المؤسسة برامج تعليمية أخرى

التدقيق في ا، تتطلب فقط واحدلطالب طالب في مشروع دراسي 

خالل فترة دراسته بالمشروع طالباليتناولها سالتي ائل الهندسية المسونوعية رجة تعقيد 

اقسام علمية أخرى تمثل فرصة للتطوير بتخصصات مختلفة طالب من التخرج المشتركة بين 

عبر المعارف المتضمنة بالمسألةو /وبينية/تعددتعقيد المسألة الهندسية التي يقوم بحلها وفي 

 :األساسية للتنمية المستدامةألبعاد إدراك الطالب ل

عملها و بحكم محل الدراسة بالتعمق في البعد البيئي تتميز المنظومة التعليمية 

البرامج التعليمية بوجد يكذلك . HSEQالمعرفي المعرفية بالنطاق كأحد المجاالت 

األبعاد االقتصادية واالجتماعية مواضيع ذات عالقة بتناول 

قياس مرجعي استخدم  2009عام في  HSالتصميم األولي لبرنامج التعليمي 

األبعاد األساسية للتنمية المستدامةفي التصميم وراعي بالمجال  المتحدةالمملكة في برنامج جامعة سترتشكاليد 

بغرض تفعيله الحقا 2016 العاملهذا البرنامج في التصميم األولي تطوير 

HSقام بتفعيل البرنامج التعليمي للنطاق المعرفي جهوده لتطوير البرنامج حتى 

  .وحصر لالمكانات الالزمة للتطبيق في ذلك التوقيتتصميم 

 :بينية المعارف/لتعامل مع فرق متعددةلمهارات 

اجراء الفي من المتطلبات األساسية تعدد وبينية المعارف  ت مسألة

في ر برامجه التعليمية يطو دفع ذلك القسم لت. [7-8] مسائل التنمية المستدامة

بحيث يشترك جميع الطالب في الدراسة بالمقررات  2016وصل القسم لتصميم إعتمده عام 

الطالب بعد ذلك تخصص يلحتى نهاية الفصل السابع   HSEQالداعمة للنطاق المعرفي 

Q  بمجموعة المعارف والمهارات التي تمكنهم من العمل جميع الطالب  لضمان إلماموذلك

مفردات المقررات العامة والتخصصية وعينة من أسئلة االمتحانات ومشاريع التخرجفحص ب

خالل فترة اجراءالدراسة 

مفردات حظ في لو . معها

لوحظ أن درجة تعقيد المسائل الهندسية التي 

معارف ومهارات الطالب 

تطوير على للفرصة هذه ال

برامج تعليمية أخرىلتطوير 

طالب في مشروع دراسي من المجموعة 

رجة تعقيد بخصوص د

التخرج المشتركة بين 

تعقيد المسألة الهندسية التي يقوم بحلها وفي 

إدراك الطالب ل- 8-2

تتميز المنظومة التعليمية 

E،  كأحد المجاالت

تناول تومفردات دراسية 

التصميم األولي لبرنامج التعليمي لوحظ أن 

برنامج جامعة سترتشكاليد 

تطوير جهود لالقسم بدأ 

جهوده لتطوير البرنامج حتى 

تصميم توصل إليه من 

مهارات المعارف و ال- 8-3

ت مسألةأصبحلقد 

مسائل التنمية المستدامة

وصل القسم لتصميم إعتمده عام . 2014-2016

الداعمة للنطاق المعرفي 

Qأو  Eلتخصصية ا
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نقاط القوة النقطة أحد هذه عتبر وبالتالي ت

مع طالب أقسام تطبيقية اشترك الطالب في مشاريع 

في حل مشاكل هندسية معقدة تتضمن مجاالت معرفية أخرى باالضافة لمعارف النطاق المعرفي 

حل مسألة مع بعضهم البعض لمختلفة 

في من المنظومة إشتراك طالب تقبل المنظومة لفكرة 

 لتنمية المستدامةمختلفة لتتناول ابعاد 

جامعات لوأبحاث وتجارب عملية دراسات 

لتطوير لاالمتحانات لوجود فرصة أسئلة 

من منفصلة رغم أن المقررات الدراسية تمكن الطالب من تحليل وتصميم مكونات وأجزاء 

متعلقة بتصميم البرامج خالل فترة اجراء الدراسة وال

ل مقرر متقدم في الفصلين الدراسيين األخرين من أجل 

المقررات بالفصول في باستخدام كل ما تعلمة 

  

خاصة بتصميم التجارب وتحليل دراسية 

بالمعارف والمهارات الب تصميم التجارب على تزويد الط

ضبط الجودة مواضيع كذلك تساهم الموضوعات ذات العالقة ب

تنوعت . في زيادة قدرات الطالب على تجميع وتحليل البيانات االحصائية

عامة وتخصصية طوال فترة دراسته 

خالل فترة تمكن الطالب من اجراء تجارب 

يعد ذلك من نقاط القوة في تصميم البرامج التعليمية 
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وبالتالي ت. HSEQالنطاق المعرفي المعارف ببينية /ضمن فرق عمل متعددة

اشترك الطالب في مشاريع تها بحال تزداد فاعليوالتي يمكن أن  

في حل مشاكل هندسية معقدة تتضمن مجاالت معرفية أخرى باالضافة لمعارف النطاق المعرفي 

مختلفة أقسام هندسية الب من فكرة اشتراك طلتقبل المنظومة 

تقبل المنظومة لفكرة ابلية قياس مدى ق. مشتركة تبدو قابلة للتطبيق

تتناول ابعاد ائل علوم انسانية لحل مسدراسات ومشاريع مع طالب من تخصصات 

دراسات نتائج  اتشير إليهوذلك لإلستفادة من المميزات التي 

    .[27] في هذا الشأنمتقدمة 

 :القدرة على تصميم منظومات هندسية

أسئلة و فحص محتويات المقررات وعينة من مشروعات التخرج 

رغم أن المقررات الدراسية تمكن الطالب من تحليل وتصميم مكونات وأجزاء 

خالل فترة اجراء الدراسة والوثائق البيانات و المعلومات و ال، اال ان  منظومات بشكل جيد

EQ   ل مقرر متقدم في الفصلين الدراسيين األخرين من أجل أن ادخاعمليات التنفيذ تشير إلى و

باستخدام كل ما تعلمة  ،متكاملة في مجال تخصصههندسية تصميم نظم 

  .في هذا الشأنمن قدرات الطالب كثيرا طور ، ستمن معارف ومهارات

 :تحليل البيانات واجراء التجارب

دراسية مقررات  EQوجد في تصميم البرامج التعليمية بالنطاق المعرفي 

تصميم التجارب على تزويد الطالحصاء واالحتماالت و ا اتمقرر 

كذلك تساهم الموضوعات ذات العالقة ب. بشكل مباشرو في هذا الشأن 

في زيادة قدرات الطالب على تجميع وتحليل البيانات االحصائية ،بمقرر ضبط الجودة

عامة وتخصصية طوال فترة دراسته مقررات بين التي تنمي معارف ومهارات الطالب في هذا الشأن 

تمكن الطالب من اجراء تجارب التي ات العملية يتوفر بالقسم امكانات معملية وعدد من المقرر 

يعد ذلك من نقاط القوة في تصميم البرامج التعليمية . دراسته بعدد كبير من المقررات الدراسية بالبرنامج التعليمي

EQ خالل فترة اجراء الدراسة.  

ضمن فرق عمل متعددة

 المنظومة التعليميةب

في حل مشاكل هندسية معقدة تتضمن مجاالت معرفية أخرى باالضافة لمعارف النطاق المعرفي  أخرى هندسية

HSEQ . تقبل المنظومة مدى

مشتركة تبدو قابلة للتطبيقهندسية 

دراسات ومشاريع مع طالب من تخصصات 

وذلك لإلستفادة من المميزات التي جديرة باإلهتمام 

متقدمة عالمية ذات تراتيب 

القدرة على تصميم منظومات هندسية- 8-4

فحص محتويات المقررات وعينة من مشروعات التخرج تشير نتائج 

رغم أن المقررات الدراسية تمكن الطالب من تحليل وتصميم مكونات وأجزاء . في هذا الشأن

منظومات بشكل جيدال

 EQبالنطاق المعرفي 

تصميم نظم الطالب  تعليم

من معارف ومهارات السابقة

تحليل البيانات واجراء التجارب- 8-5

وجد في تصميم البرامج التعليمية بالنطاق المعرفي ي

مقرر تعمل  .البيانات

في هذا الشأن المطلوبة 

بمقرر ضبط الجودة ،االحصائي

التي تنمي معارف ومهارات الطالب في هذا الشأن المقررات 

يتوفر بالقسم امكانات معملية وعدد من المقرر . بالكلية

دراسته بعدد كبير من المقررات الدراسية بالبرنامج التعليمي

EQبالنطاق المعرفي 
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وجود يالحظ ، اال أنه بالمرحلة العامة

 تطوير قدراتالحاجة ل، وكذلك المقروء

 لتواصل الشفويتعلق بات اتيقترح ادخال مقرر 

لدى  الشفويالتواصل لتطوير قدرات 

أو  اتالمقرر من الطالب في تقارير 

   . التخرجأو عند كتابة الطالب لمشاريع 

يالحظ وجود  ،فحص استراتيجيات التعليم والتعلم بالمقررات وعينة من االمتحانات ومشاريع التخرج للطالب

 .المهاراتتدفع الطالب الكتساب هذه 

اكتساب األنشطة فيها الطالب ستساعد في تدريب الطالب على 

في تنمية هذه المهارة من خالل تخصيص عنوان موضوع 

ه المعرفي سيساعد أو نطاق هتخصص

قدرات الطالب مسألة قدرات التواصل ومعوقاتها لدى الطالب تحد من 

وأهميته  HSEQعابر للمعارف وعالقته بالنطاق المعرفي 

على أثار استراتيجية ايجابية تزايد لما له من 

لرى اياه مصادر مندرة في ظل ظروف 

لملوحة المياه والتربة وعدم قدرتها على توفير العناصر الغذائية الالزمة للنبات 

تستهلك الزراعة التقليدية في اضافة لذلك، 

إعتبار ب. [30] 2010وفق احصاءات العام 

تحسين معدالت تشغيل تساهم في 

لالستهالك المحلي  مجال الصناعات الغذائية العضوية والصديقة للبيئة

، تم دراسة مدى توافق [31] وبيئية

HSEQ   التي المعارف والمهارات مع
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 :مهارات التواصل

بالمرحلة العامة صل التقنيالتوامتعلقة باللغات و الدراسية المقررات عدد من ال

المقروءقدرات الطالب على التواصل الشفوي والكتابي و لتطوير 

يقترح ادخال مقرر وبناء على ذلك . لغات األجنبيةاستخدام المراجع بال

لتطوير قدرات  برامج تعليمية أخرىها تستخدمالتي و  ،Seminarوهى ماتعرف بإسم 

تقارير ات المقرر  ةذتعند طلب أسا احو وضأكثر تظهر هذه الحاجة بشكل 

أو عند كتابة الطالب لمشاريع  تخرجالمشاريع يهم في الطالب المشرفين عل

 :اكتساب معارف جديدة

فحص استراتيجيات التعليم والتعلم بالمقررات وعينة من االمتحانات ومشاريع التخرج للطالب

تدفع الطالب الكتساب هذه تعليم وتعلم استراتيجيات بإتباع  حاجة لتنمية قدرات الطالب في هذا الشأن

األنشطة فيها الطالب ستساعد في تدريب الطالب على  محورنشط يكون  وتعلم

في تنمية هذه المهارة من خالل تخصيص عنوان موضوع  Seminarم مقرر استخدا. ذاتيبشكل 

تخصص الموضوع بمجالهذا وربط ليعرض نتائج بحثه واطالعه 

مسألة قدرات التواصل ومعوقاتها لدى الطالب تحد من  .في تنمية قدرات الطالب في هذا الشأن

  .ي هذا الشأنفمهارات المطلوبة القدرات وال

عابر للمعارف وعالقته بالنطاق المعرفي /بيني/نظام أكوابونكس كنموذج لنظام متعدد

تزايد لما له من ميعد نظام األكوابونكس من األنظمة التي يوليها العالم اهتمام 

في ظل ظروف عمل النظام اليستطيع هذا ، حيث [9] البيئة وتحقيق االمن الغذائي

لملوحة المياه والتربة وعدم قدرتها على توفير العناصر الغذائية الالزمة للنبات للزراعة مالئمة 

اضافة لذلك، . [28-29] الدولة الليبيةواسعة بمساحات تشترك فيها 

وفق احصاءات العام من اجمالي المياه المستهلكة % 81ليبيا كميات مياه تصل لحوالي 

تساهم في مشاريع الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن يمكن تطبيقه كأحد ال

مجال الصناعات الغذائية العضوية والصديقة للبيئةفي وفتح افاق اقتصادية جديدة 

وبيئية استراتيجية إجتماعية واقتصاديةبعاد ، وما يشكله ذلك من أ

 HSEQالمعارف والمهارات التي توفرها المنظومة التعليمية بالنطاق المعرفي 

مهارات التواصل- 8-6

عدد من الرغم وجود 

لتطوير كبيرة حاجة 

استخدام المراجع بالفي الطالب 

وهى ماتعرف بإسم 

تظهر هذه الحاجة بشكل  .طالبها

الطالب المشرفين عل هم مععند تواصل

اكتساب معارف جديدة- 8-6

فحص استراتيجيات التعليم والتعلم بالمقررات وعينة من االمتحانات ومشاريع التخرج للطالبب

حاجة لتنمية قدرات الطالب في هذا الشأن

وتعلم استراتيجيات تعليم

بشكل معارف جديدة 

ليعرض نتائج بحثه واطالعه طالب يبحث فيه ال

في تنمية قدرات الطالب في هذا الشأن

القدرات والاكتساب على 

نظام أكوابونكس كنموذج لنظام متعدد -9

 :االستراتيجية

يعد نظام األكوابونكس من األنظمة التي يوليها العالم اهتمام 

البيئة وتحقيق االمن الغذائي

مالئمة راضي الغير ألاو 

تشترك فيها وهى خصائص 

ليبيا كميات مياه تصل لحوالي 

يمكن تطبيقه كأحد الهذا المشروع 

وفتح افاق اقتصادية جديدة  ،الشباب

، وما يشكله ذلك من أوتصدير الفائض

المعارف والمهارات التي توفرها المنظومة التعليمية بالنطاق المعرفي 
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األبعاد الثالثة بتحقيق أهداف إستراتيجية 

عابر للمعارف يجمع بين الزراعات المائية 

تحقيق االستدامة من خالل انتاج غذاء 

توفير األمونيا لاألسماك من خالل استخدام 

تغذى مكن للنبات أن يترات يالى ن

يوضح الشكل رقم  .تعمل بشكل مستدام

لعمل تكامل وتداخل مجموعة كبيرة من المعارف 

نيكا الموائع اميك :علوم هندسية وتشمل

االقتصاد  – هندسة الميكاترونيات

باإلضافة لتطبيقات ومعالجة المياه وادارة المخلفات الصلبة والسائلة 

تصميم الحصول على أجل من في هذا النظام 

وفق للمنظومة ومنتجاتها ضمن تحقيق متطلبات الصحة والسالمة والبيئة والجودة 

  
  .[31]، المكونات األساسية لنظام أكوابونيكس كنظام متعدد المعارف لتحقيق اإلستدامة
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تحقيق أهداف إستراتيجية أن يساهم في نظام األكوابونكس كنظام يمكن يتطلبها التعامل مع 

 . الدولة الليبيةفي 

عابر للمعارف يجمع بين الزراعات المائية /بيني/يمكن النظر لنظام أكوابونكس على أنه نظام هجين متعدد

تحقيق االستدامة من خالل انتاج غذاء ل Farming  Aquacultureوتربية األحياء البحرية

من خالل استخدام  نباتي وحيواني بأقل قدر ممكن من استهالك المياه واألراضي والطاقة

AOB بكتريا قوم على تحويلها لنيتريت لتNOB  الى نبتحويلها

تعمل بشكل مستدام لألسماك في دائرة مغلقةمرة أخرى عليها فيعمل تنقية المياه التي تعود 

تكامل وتداخل مجموعة كبيرة من المعارف منه يتضح والذي  المكونات األساسية لنظام أكوابونكس

علوم هندسية وتشمل -علوم نبات  –أحياء دقيقة  – علوم زراعية - علوم األحياء البحرية 

هندسة الميكاترونيات - التصميم  -التكييف والتبريد  - والهيدروليك وانتقال الكتلة وانتقال الحرارة 

ومعالجة المياه وادارة المخلفات الصلبة والسائلة  –ادارة المشاريع الهندسية 

في هذا النظام التي تتكامل  HSEQالمتعلقة بالنطاق المعرفي 

ضمن تحقيق متطلبات الصحة والسالمة والبيئة والجودة ة توصيان

  .ذات العالقةوالدولية 

المكونات األساسية لنظام أكوابونيكس كنظام متعدد المعارف لتحقيق اإلستدامة): 

يتطلبها التعامل مع 

في للتنمية المستدامة 

يمكن النظر لنظام أكوابونكس على أنه نظام هجين متعدد

Hydroponics وتربية األحياء البحرية

نباتي وحيواني بأقل قدر ممكن من استهالك المياه واألراضي والطاقة

AOBالتي تعمل بكتيريا 

عليها فيعمل تنقية المياه التي تعود 

المكونات األساسية لنظام أكوابونكس )4(

  :منهاالنظام و 

علوم األحياء البحرية 

والهيدروليك وانتقال الكتلة وانتقال الحرارة 

ادارة المشاريع الهندسية  - الهندسي 

المتعلقة بالنطاق المعرفي األخرى المعارف 

وصيانة وتشغيل وادار 

والدولية المحلية معايير ال

): 4(شكل رقم 
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النطاق في البرامج التعليمية بمجاالت العلوم الهندسية 

الدقيقة وميكانيكا  األحياءتشمل في هذا النظام و 

ومعالجة المياه وادارة المخلفات واالقتصاد الهندسي وادارة المشاريع الهندسية 

لتعامل مع الكثير لالطالب ذلك ؤهل 

هندسي عالي تدريب الطالب على التعامل مع نظام 

، للوصول للتنمية مستدامةفيه العلوم 

لجميع سيوفر ، وطالب من مجاالت غير هندسية ذات عالقة بالنظام

راكمية تلالخبرات ا. مناخ تعليمي يحقق الكثير من مفاهيم واستراتيجيات التعليم والتعلم للتنمية المستدامة

وآليات العمل  هامكونات العالقات الدولية والمحلية لتطوير

المتعلق بالعالقات و  SDG17توظيف الهدف رقم 

من خالل  مكونات المنظومة التعليمية ومفاهيم وآليات العمل بها للوصول لتعليم هندسي للتنمية المستدامة

  .عابر للمعارف كالنظام المذكور

خالل فترة   EQثائق البرامج التعليمية المفعلة بالنطاق المعرفي 

المنظومة لتعليم هندسي للتنمية ساهم بإيجابية في سبيل وصول 

 وبينية المعارف بالمقررات التي يتم تدريسها للطالب واألبعاد األساسية للتنمية المستدامة

بينما تشير النتائج للحاجة  .وتحليل البيانات واجراء التجارب وتوفر بنية تحتية مالئمة من معامل ومختبرات

مسائل الهندسية التي يتم تدريب الطالب عليها  ورفع قدرات الطالب في مجال تصميم نظام 

هندسي متكامل في مجال تخصصه وتنمية مهارات التواصل لدى الطالب واكتساب المعارف الجديدة من خالل 

راتيجيات التعليم مقررات توظف استراتيجيات تعليم وتعلم يكون محور األنشطة فيها الطالب بما يتماشى مع است

تحليل مجموعة المعارف المطلوبة في التعامل مع نظام أكوابونكس كنظام هندسي يهتم به 

العالم للوصول لإلستدامة في انتاج أغذية نباتية وحيوانية بجودة عالية تجعل هذا النظام أحد األمثلة التي يمكن 

تدريب طالب القسم عليها في مناخ تعليمي متعدد المعارف يجمع طالب 

من أقسام هندسية أخرى كطالب شعب هندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيات بالكلية باإلضافة لطالب 

صاد والعلوم من التخصصات ذات العالقة بتربية األسماك والنباتات واألحياء الدقيقة واإلقت

والمهتمين بمجال الصناعات الصغرى والمتوسطة كمشروع إستراتيجي له تأثير بيئي ضخم يمكن الدولة من ترشيد 
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مجاالت العلوم الهندسية في بفحص قائمة المقررات التي يدرسها الطالب 

في هذا النظام و من المعارف المتعددة كبيرة ها تغطي مجموعة 

واالقتصاد الهندسي وادارة المشاريع الهندسية الموائع والهيدروليك وديناميكا الحرارة 

ؤهل ي. المتعلقة بهندسة البيئة والجودةالمقررات اضافة لمجموعة 

تدريب الطالب على التعامل مع نظام  .ذات العالقة بهذا النظامالمعقدة من المسائل الهندسية 

فيه العلوم تعدد المعارف تتكامل ملنظام هندسي كمثال األكوابونكس، 

وطالب من مجاالت غير هندسية ذات عالقة بالنظام، أخرىمن تخصصات هندسية 

مناخ تعليمي يحقق الكثير من مفاهيم واستراتيجيات التعليم والتعلم للتنمية المستدامة

العالقات الدولية والمحلية لتطويرتوظيف مجال بلقسم المنظومة التعليمية با

توظيف الهدف رقم في مرتفعة جعل فرص القسم ي 2000منذ انشائها في العام 

مكونات المنظومة التعليمية ومفاهيم وآليات العمل بها للوصول لتعليم هندسي للتنمية المستدامة

عابر للمعارف كالنظام المذكور/بيني/توفير مناخ تعليمي متعدد التعاون مع الجهات ذات العالقة على

  :واالستنتاجات

ثائق البرامج التعليمية المفعلة بالنطاق المعرفي و تظهر نتائج دراسة بيانات ومعلومات و 

ساهم بإيجابية في سبيل وصول التي تالدراسة وجود العديد من نقاط القوة 

وبينية المعارف بالمقررات التي يتم تدريسها للطالب واألبعاد األساسية للتنمية المستدامة/المستدامة مثل التعدد

وتحليل البيانات واجراء التجارب وتوفر بنية تحتية مالئمة من معامل ومختبرات

مسائل الهندسية التي يتم تدريب الطالب عليها  ورفع قدرات الطالب في مجال تصميم نظام لتطوير درجة تعقيد ال

هندسي متكامل في مجال تخصصه وتنمية مهارات التواصل لدى الطالب واكتساب المعارف الجديدة من خالل 

مقررات توظف استراتيجيات تعليم وتعلم يكون محور األنشطة فيها الطالب بما يتماشى مع است

تحليل مجموعة المعارف المطلوبة في التعامل مع نظام أكوابونكس كنظام هندسي يهتم به 

العالم للوصول لإلستدامة في انتاج أغذية نباتية وحيوانية بجودة عالية تجعل هذا النظام أحد األمثلة التي يمكن 

تدريب طالب القسم عليها في مناخ تعليمي متعدد المعارف يجمع طالب  HSEQتدريب طالب نطاق المعارف 

من أقسام هندسية أخرى كطالب شعب هندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيات بالكلية باإلضافة لطالب 

والعلوم من التخصصات ذات العالقة بتربية األسماك والنباتات واألحياء الدقيقة واإلقت

والمهتمين بمجال الصناعات الصغرى والمتوسطة كمشروع إستراتيجي له تأثير بيئي ضخم يمكن الدولة من ترشيد 

بفحص قائمة المقررات التي يدرسها الطالب 

ها تغطي مجموعة نجد EQالمعرفي 

الموائع والهيدروليك وديناميكا الحرارة 

اضافة لمجموعة الصلبة والسائلة 

من المسائل الهندسية 

األكوابونكس، نظام كالتركيب 

من تخصصات هندسية مع طالب 

مناخ تعليمي يحقق الكثير من مفاهيم واستراتيجيات التعليم والتعلم للتنمية المستدامةالطالب 

المنظومة التعليمية باي اكتسبتها الت

منذ انشائها في العام بها 

مكونات المنظومة التعليمية ومفاهيم وآليات العمل بها للوصول لتعليم هندسي للتنمية المستدامةلتطوير 

التعاون مع الجهات ذات العالقة على

واالستنتاجاتالمناقشة  -9

تظهر نتائج دراسة بيانات ومعلومات و 

الدراسة وجود العديد من نقاط القوة 

المستدامة مثل التعدد

وتحليل البيانات واجراء التجارب وتوفر بنية تحتية مالئمة من معامل ومختبرات

لتطوير درجة تعقيد ال

هندسي متكامل في مجال تخصصه وتنمية مهارات التواصل لدى الطالب واكتساب المعارف الجديدة من خالل 

مقررات توظف استراتيجيات تعليم وتعلم يكون محور األنشطة فيها الطالب بما يتماشى مع است

تحليل مجموعة المعارف المطلوبة في التعامل مع نظام أكوابونكس كنظام هندسي يهتم به . للتنمية المستدامة

العالم للوصول لإلستدامة في انتاج أغذية نباتية وحيوانية بجودة عالية تجعل هذا النظام أحد األمثلة التي يمكن 

تدريب طالب نطاق المعارف 

من أقسام هندسية أخرى كطالب شعب هندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيات بالكلية باإلضافة لطالب 

والعلوم من التخصصات ذات العالقة بتربية األسماك والنباتات واألحياء الدقيقة واإلقتكليات الزراعة 

والمهتمين بمجال الصناعات الصغرى والمتوسطة كمشروع إستراتيجي له تأثير بيئي ضخم يمكن الدولة من ترشيد 
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رة إجراء الدراسة لماقدموه من دعم إلجراء 
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دارس جميع القائمين على ادارة وتشغيل المنظومة التعليمية محل الدراسة منذ تاريخ انشائها عام 

وحتى تاريخه على توفير البيانات والمعلومات والوثائق الالزمة إلجراء الدراسة

رة إجراء الدراسة لماقدموه من دعم إلجراء للقائمين على ادارة الكلية ومكتب التعاون الدولي بالجامعة خالل فت

  .  HSEQالدراسة وسعيهم لتطوير المنظومة التعليمية بالنطاق المعرفي 
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