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 التعليم القانوني اجلامعي بني الواقع واملأمول
 * عماد عبدالرحيم الدحيات

 

  

تبحث هذه الدراسة في كيفية التغلب على بعض من التحديات التي يعاني منها التعليم القانوني في العديد من الجامعات العربية من  _امللخص

خالل اتباع أساليب التدريس التفاعلي الحديث وربط البرامج الدراسية بأهداف واقعية تعكس متطلبات سوق العمل. و قد توصلت هذه الدراسة 

التوصيات لعل من أهمها ضرورة صياغة املخرجات التعليمية للبرامج واملساقات القانونية على نحو يوازن بين الجوانب املعرفية  إلى جملة من 

 عن أهمية إعادة النظر في عمل هيئات اإلعتماد األكاديمي بحيث ال يقتصر دورها على مجرد التحقق من البنية 
ً
التحتية، واملهارية والقيمية؛ فضال

 داه ليركز على صلب العملية التعليمية و نوعية اإلنتاج البحثي و مستوى الطلبة الفعلي.  بل يتع

 : التدريس التفاعلي، املخرجات التعليمية، الجودة األكاديمية، التعليم املدمج. املفتاحيةالكلمات 
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واقع بين الجامعي  القانوني التعليم  واملأمول  ال
 املقدمة . 1

لقد أفرزت التطورات التقنية واملتغيرات االقتصادية بيئات أعمال       

تنافسية، قوامها اإلبداع واالبتكار؛ بحيث أضحى اإلطار التقليدي للتعليم 

 عن 
ً
مواكبة التطورات املتالحقة في سوق العمل؛ األمر الذي العالي عاجزا

يتطلب من مؤسسات التعليم العالي أن تبتعد عن الوسائل النظرية 

التقليدية، وأن تربط برامجها بمتطلبات سوق العمل، على نحو يعتمد الطرق 

 لتأهيل طلبتها؛ ملواكبة هذا التطور، وإثراء الجوانب 
ً
التجريبية العملية؛ سعيا

طبيقية لديهم. ولعل ذلك يستدعي في املقام األول إعادة النظر في أهداف الت

مؤسسات التعليم العالي، السيما تلك املعنية بالتعليم القانوني؛ بحيث تدرك 

 على تلقين طلبتها أكبر قدر من املعلومات النظرية، 
ً
أن دورها لم يعد مقتصرا

 أيضا أن تزود طلبتها بمهار 
ً
ات متقدمة، مثل التفكير بل أصبح عليها لزاما

النقدي، والتحليل القانوني، والتعلم الذاتي، والتواصل الفعال، ومهارات حل 

املشكالت بطرق ابداعية، والصياغة القانونية، ومهارة استخدام تقنية 

املعلومات، ومهارات التفاوض وتمثيل االطراف، وغيرها من املهارات الالزمة 

 للعمل في املجال القانوني.

ولعل السبيل إلى ذلك يكون من خالل اتباع أساليب التعليم التفاعلي       

الحديثة، القائمة على التركيز على الجانب التطبيقى للقواعد القانونية، 

وحث الطالب على عدم االكتفاء بالجانب النظرى، بل ضرورة ربطه بالجانب 

للمعلومة إلى  العملي، على نحو يجعل الطالب ينتقل من دور املتلقي السلبي 

دور الباحث النشيط عنها، حيث ترى العديد من الدراسات أن من شأن ذلك 

أن يزيد من التعاون في البيئة التعليمية، وينمي املستويات العليا للتفكير لدى 

 [. 1الطلبة، كالتحليل، والتفسير، والتنبؤ، واالستنتاج ]

 العمل على إنجاز محتوى تدر        
ً
يبي يراعي مهارات استشراف كما ينبغي أيضا

املستقبل، إضافة إلى إعادة صياغة املخرجات التعليمية على مستوى البرامج 

واملساقات؛ لتحاكي واقع سوق العمل، مع التأكيد على أهمية املوازنة بين 

املخرجات املعرفية، واملهارية، والقيمية؛ فالعبرة لم تعد تكمن في الحفظ 

ومات، وإنما في القدرة على توظيف تلك املعلومات والقدرة على استرجاع املعل

 على الصعيد العملي، واستخالص الحلول املبتكرة للمشاكل املعقدة. 

 مشكلة الدراسة . 2

تشير العديد من الدراسات على مستوى العالم العربي إلى أن التعليم       

 كبيرة [, وأن أعدا2الجامعي ال يزال أسير األنماط التقليدية في التدريس ]
ً
دا

من الخريجين تفتقر بشكل ملحوظ إلى مهارات التفكير اإلبداعي، والقدرة على 

توظيف املعارف بصورة عملية للتعامل بفاعلية مع متطلبات سوق العمل 

[3  .] 

وبناء عليه، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تسليط الضوء على جانب من 

ع، ورفع سوية مخرجات األساليب التعليمية الالزمة للخروج من هذا الواق

 مؤسسات التعليم القانوني الجامعي. 

 أهداف الدراسة أ. 

تهدف الدراسة إلى معرفة أثر استخدام طرق التدريس التفاعلي في التعليم  

 القانوني؛ بغية إلقاء الضوء على اهمية استخدام تلك الطرق، مع تحديد  

 الصدد.أهم الوسائل واالستراتيجيات التي يمكن اتباعها في هذا 

منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة املنهج الوصفي التحليلي في عرض وتحليل 

 املفاهيم، والخبرات، والتحديات، ونتائج الدراسات في مجال التعليم القانوني.

 استراتيجيات التعليم التفاعلي في مجال القانون 

دل يلعب التدريس التفاعلي املبني على مناقشة وتحليل املشكلة وتبا     

 في خلق بيئة تعليمية جاذبة تتسم  -األدوار
ً
 جوهريا

ً
والحيوية،  بالنشاطدورا

وتبتعد عن الجمود والرتابة؛ األمر الذي يسهم في صقل مهارات الطلبة، 

 عن تمكين العالقات 
ً
وتنمية قدراتهم على تقبل وجهات النظر املختلفة، فضال

 [. 4على املوقف التعليمي ] اإليجابية بين املتعلمين، والحد من سيطرة املعلم

ويرى الخبراء أن هذا النوع من التعليم من شأنه أن يضيق الفجوة بين      

املوقف التعليمي الصفي واملوقف الحقيقي وأن يزيد ثقة الطالب بنفسه 

 أكبر كي يتمثل املعلومة و 
ً
وبقدراته على التعلم الذاتي، وبالتالي يتيح له فرصا

 [. 5يتمكن منها ]

لتعليم في املجال القانوني، ينبغي على وفي سبيل تجسيد هذا النوع من ا      

 املادة العلمية، مع تسليط الضوء على 
ً
عضو هيئة التدريس أن يشرح بداية

أبرز اإلشكاليات التي قد تثور على الصعيد العملي التطبيقي، باالستعانة 

 بشرائح العروض التقديمية، كعامل مساعد في الشرح، ثم يبدأ بطرح 
ً
أحيانا

 أسئلة خالل املحا
ً
ضرة، ويطلب من طلبته أن يفكروا بصوت مرتفع، تاركا

املجال للمناقشة والحوار؛ لتقييم مدى مالءمة موقف القانون والقضاء من 

املسألة املطروحة، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نقاط القوة والضعف في 

التشريع، وتطوير قدرة الطالب على التفكير املوضوعي والتحليلي، من خالل 

على النقد، ومحاكمة النص القانوني. ولعل أفضل أنواع تشجيعه 

املحاضرات هي تلك التي تبدأ بسؤال أو طرح ملشكلة، وطلب األجوبة أو 

الحلول من الطالب؛ ومن ثم البناء على ذلك، مع تجنب نقد أسئلة أو 

تعليقات الطالب أمام الصف. ولعل من األهمية بمكان لعضو هيئة التدريس 

 من التحدث من املنبر، كما مناداة الطلبة 
ً
بأسمائهم، واإلقتراب منهم، بدال

ال يكون سقف توقعاته اعي الفروقات الفردية لطلبته، وأينبغي عليه أن ير 

، خاصة في املراحل األولى من اعتماد التدريس التفاعلي في الصف، مع 
ً
عاليا

 اإلستعداد ملستوى الضجيج الذي قد يرافق نشاطات التعلم الجماعية.

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي تكليف الطلبة بإعداد التقارير، والبحوث،      

والتعليق على األحكام القضائية؛ شريطة أن تتضمن تطبيقات عملية ملسائل 

وقضايا تثير إشكاليات قانونية، وأن يتم عرضها من قبل الطالب في القاعة 

ات عصف ذهني الدراسية، ومناقشتها. وال ضير في عقد حلقات نقاشية وجلس

يعدها الطلبة تحت إشراف مدرس املساق، مع التركيز على أبرز اإلشكاالت 

القانونية، وأثرها على الواقع العملي التطبيقي؛ ملا لذلك من أثر هام في تزويد 

الطالب باملهارات الالزمة لصياغة االشكالية، وتحديد عناصر املشكلة، وخلق 

تي يمكن لعضو هيئة التدريس اللجوء نقاش مثمر. ومن األساليب األخرى ال

إليها لتحفيز مشاركة الطلبة وتحقيق أهداف التعليم التفاعلي: تقسيم 

الطلبة ملجموعات صغيرة للعمل على قضية ما، وإيجاد حلول لها. وتمثل هذه 

الطريقة وسيلة فعالة للتعلم املتبادل الذي يقوم على التفاعل بين الطلبة؛ 

وتبادل األفكار خالل الحوار حول الخيارات لتحليل عناصر القضية، 

املمكنة؛ األمر الذي يمثل محاكاة لبيئة العمل القانوني، ويخلق التنافس بين 

املجموعات على نحو يعزز من عناصر املتعة والتشويق في قاعة الصف. وهنا 
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ينبغي أن يقتصر دور عضو هيئة التدريس على مجرد التنظيم، وتوضيح 

عة، وتقديم املساعدة اإلضافية للطلبة الذين يواجهون التعليمات للمجمو 

 بتمثيل كافة 
ً
مشاكل في العمل داخل املجموعات. ويوص ي الخبراء دوما

املستويات ضمن املجموعة الواحدة؛ بحيث تشتمل كل مجموعة على 

 [. 6الطالب ذوي املستويات العالية، واملتوسطة، واملتدنية ]

وقت لألسئلة في نهاية املحاضرة، أو  كما يوص ي الخبراء بضرورة تخصيص

بداية املحاضرة الالحقة؛ للتعرض ألي قضايا أو مسائل عالقة، ولتقييم 

 التجربة، وبيان إيجابياتها أو سلبياتها إن وجدت.

وتتنوع أساليب واستراتيجيات التعليم التفاعلي النشط لتشمل كذلك      

الحالة، واألفالم التعليمية، ولعب األدوار، طرق التدريب امليداني، ودراسات 

واملحاكاة، واالستعانة باملتحدثين الضيوف العاملين في مجاالت القانون 

املختلفة، من محامين، وقضاة، وأفراد شرطة، وغيرهم. ولعل ذلك يتطلب 

من كليات القانون أن تضع خطة لتدريب طلبتها، واستضافة متحدثين، 

مثل دوائر القضاء،  -ختلفة، سواء الحكوميةبالتنسيق مع الجهات امل

واملحاكم، والنيابات العامة، ومكاتب الشؤون القانونية في الوزرات، ودوائر 

أم الجهات الخاصة، مثل مكاتب املحاماة واالستشارات القانونية. كما  -العمل

 لهذه الكليات أن تنظم من حين إلى آخر مسابقات 
ً
أنه من املفيد جدا

صورية في قاعات املحكمة التعليمية لديها، سواء على مستوى املحاكمة ال

الشعب الدراسية، أم على مستوى األقسام العلمية؛ ملا لذلك من أثر كبير في 

صقل مهارات الطلبة في املرافعة، وتنمية قدراتهم على تحديد الحيثيات 

انونية والوقائع؛ ومن ثم تطبيق القواعد القانونية عليها. وتعتبر العيادة الق

(Legal Clinic في تطوير التعليم 
ً
( من أهم الوسائل التي أثبتت فعاليتها مؤخرا

القانوني في كليات القانون املختلفة، وذلك من خالل املزج بين الدراسة 

القانونية في صورتها النظرية، واملمارسة العملية لها في بيئتها الواقعية؛ 

دى الطلبة مهارات االتصال، والتواصل فاملشاركة في العيادة القانونية تنمي ل 

مع املجتمع املحلي، كما تدربهم على صياغة املذكرات، وصحف الدعاوى، 

والعقود. ويمكن أن يتم طرح العيادة القانونية كمساق ضمن الخطة 

 للمستجدات الراهنة، 
ً
الدراسية يتولى القسم العلمي تحديد محتواه، وفقا

هيئة التدريس بتقديم محاضرات  ويكلف فيه الطلبة تحت إشراف عضو

توعية قانونية حول مواضيع تهم الجمهور املستهدف، كحقوق العمال، 

واملرأة، والنفقة، والحضانة، ونحو ذلك. كما يمكن أن يتم إنشاء وحدة أو 

مكتب في الكلية يتولى فيه طلبة السنة الثالثة والرابعة ممن تتوافر فيهم 

ملشورة القانونية، تحت إشراف عضو هيئة شروط اإلنضمام للعيادة تقديم ا

تدريس مزاول ملهنة املحاماة للفئات الضعيفة في املجتمع، من فقراء، 

 والجئين، وغير ذلك.

من ناحية أخرى، تعد تقنية املعلومات دعامة أساسية في العملية     

التعليمية في كليات القانون، ومن مظاهر ذلك: استخدام البريد اإللكتروني 

الكبورد كوسيلة للتواصل املستمر مع الطلبة، اضافة الى احتواء القاعة والب

الصفية على احدث أنظمة الصوت والصورة، بما في ذلك أجهزة الحاسب 

املحمولة، واأللواح الذكية التفاعلية، وخاصية الفيديو كونفرانس، ونظام 

لعرض مشاركة امللفات اإللكتروني، إضافة إلى السبورة الذكية، وشاشات ا

التي تنسدل من األسقف. وينبغي اإلشارة هنا إلى أن استخدام تقنية 

 عن عضو هيئة التدريس، وإنما هو وسيلة مساعدة 
ً

املعلومات لن يكون بديال

يقصد منها توفير بيئة تعليمية فعالة ومشوقة، تبتعد عن ما يعرف بـالتعليم 

 أحادي اال
ً
 سلبيا

ً
 تدريسيا

ً
تجاه دون أي نوع من التلقيني الذي يعتمد نمطا

االستقصاء، أو البحث، أو املناقشة. وقد حرصت معظم كليات القانون 

املرموقة على استخدام التقنيات الحديثة في تدريس املساقات املختلفة، 

 ا ومنها كلية القانون في جامعة اإلمار 
ً
ت العربية املتحدة، التي تحتل مركزا

 في التصنيف العربي والدولي للجا
ً
معات؛ حيث أظهرت إحصائيات متقدما

استخدام نظام البالك بورد في تدريس املساقات في برنامج البكالوريوس نسبة 

، وهي نسبة معتبرة 2016إلى 2013%( في األعوام من 89%( إلى )71تتراوح بين )

تدل على استخدام تقنية املعلومات في العملية التعليمية. كما أظهرت نتائج 

استخدام  2016إلى  2013للمساقات في األعوام من  استبيان تقييم الطلبة

 تقنية املعلومات في العملية التدريسية على نحو واسع.

 1جدول 

 النسبة املئوية عدد شعب املساقات التي تطرحها الكلية املستخدم في تدريسها البالك بورد  الفصل الدراس ي 

 %82 177 2013/2014الفصل الثاني 

 %78 166 2014/2015الفصل األول 

 %71 157 2015/2016الفصل األول 

 %89 189 2015/2016الفصل الثاني 

 %77 167 2016/2017الفصل األول 

 2 جدول 

 اإلمارات  بجامعة القانون  كلية في  بورد البالك استخدام نسبة

 تدريس املساقاستخدام تقنية املعلومات في  العام الجامعي 

اإلجراءات  2013/2014

 املدنية

االلتزامات 

(1) 

قانون  

 الشركات

مبادئ القانون  

 االداري 

قانون  

 العقوبات 

املنظمات  

 الدولية

تاريخ  

 التشريع 

األحوال 

 (2الشخصية )

الحدود في 

 الفقه اإلسالمي 

4.44 4.67 4.50 4.83 4.71 4.13 4.74 4.53 4.57 

اإلجراءات  2014/2015

 املدنية

االلتزامات 

(2) 

قانون  

 الشركات

القانون  

 الدستوري

اإلجراءات 

 الجزائية

القانون  

 الدولي

تاريخ  

 التشريع 

األحوال 

 (1الشخصية )

 أصول الفقه

4.55 4.75 4.67 4.71 4.00 4.00 4.67 4.17 4.33 

املعايير األحوال تاريخ  املنظمات  قانون  القانون  قانون  العقود  اإلجراءات  2015/2016
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الشرعية  (2الشخصية ) التشريع  الدولية العقوبات  الدستوري الشركات املسماة  املدنية

 املصرفية

4.71 5.00 4.83 3.71 4.50 4.88 4.71 5.00 4.77 

 درجات( 5) هي االستبيان  لنتيجة األقص ى  الحد: مالحظة

 استخدام حيث من للمساق الطلبة تقييم استبيان  نتائج(: 2) رقم جدول 

 أحد( Blended Learning) املدمج التعليم ويمثل تدريسه في املعلومات تقنية

 اإلنترنت، على القائمة اإللكتروني التعليم أدوات بين  تجمع التي  التعليم صيغ

  التقليدي الصفي والتعليم
ً
 يراعي  مرن  نحو على واحد، إطار في - لوجه وجها

 ويتطلب[ 7] الذاتي التعلم فرص من ويعزز  املتعلمين، بين  الفردية الفروقات

 املتطلبات  كافة فيها تتوفر مالئمة، تعليمية بيئة التعليم من النوع هذا تبني 

 [ 8]والطلبة  للمدرسين التقنية
ً
 تصميم في عالية تدريسية مهارات عن فضال

  يؤثر ال ذكي نحو على التكنولوجيا وتوظيف التعليمي، املحتوى 
ً
 البناء في سلبا

 من النوع هذا يتطلب كما لديه، الشخصية السمات في أو للطالب، القانوني

 وإدارة  التخطيط، في قدراتهم تنمية التدريس هيئة أعضاء من التعليم

 ومخرجات أهداف يحقق بشكل اإللكترونية املصادر مع والتعامل الوقت،

 .واملساق البرنامج

  يجب بل الصف، قاعة على الطلبة مع التفاعل يقتصر الأ وينبغي    
ً
 أيضا

 عقد  خالل من الفعاليات مختلف في معهم الدائم التواصل على الحرص

 هيئة اعضاء والتزام املفتوح، الباب سياسة واتباع معهم، دورية لقاءات

 الى  إضافة وتوجيههم، الطلبة ارشاد لغايات املكتبية بالساعات التدريس

 الرأي، استطالعات خالل من التخطيط مراحل فى الطلبة اشراك ضرورة

 البرنامج طلبة من الراجعة التغذية تستخدم بحيث املختلفة؛ واالستبيانات

 مساقات  إخضاع ينبغي كما. له املساندة العمليات وتحسين  بنائه، تطوير في

 مع  ينسجم بما والتطوير التحديث بهدف دورية ملراجعة الدراس ي  البرنامج

 استبانات  ونتائج ملالحظات يستجيب وبما الراهنة، التشريعية املستجدات

 ال أن  ويجب. الكلية خريجي قدرات عن املختلفة العمل جهات رضا مدى

 الدورية الذاتية واملراجعة التدقيق، عمليات على القانون  كليات تقتصر

  يجب  بل فيها، األقسام ومجالس الكلية، لجان  خالل من الداخلية
ً
 أيضا

مين اإلستعانة ِّ
. متميزة أداء مستويات على للحفاظ متخصصين خارجيين بمقي 

 التعليمية العملية توثيق على الحرص من بد ال ذلك، تحقيق تيسير ولغايات

  تحديثه يتم مساق، لكل وإلكتروني ورقي ملف بتخصيص وذلك
ً
 خالل  تدريجيا

 :املساق ملف ويتضمن بحيث دراس ي؛ فصل كل

 الدراسية الخطة •

 املقرر  الكتاب •

 الطلبة أعمال من نماذج •

 املختلفة االمتحانات من نماذج •

 الدرجات  تحليل •

 املساق مخرجات قياس نتائج •

 التدريس  هيئة وعضو للمساق الطلبة تقييم •

 املساندة املادة •

 التعليمية املخرجات و األكاديمية الجودة

  املتقدمة الدول  تجارب على االطالع أهمية من الرغم على     
ً
 برامج في علميا

 العتماد املحددة للمعايير الكامل التبني  أن  إال األكاديمية، والجودة االعتماد

 مدى من املسبق التحقق دون  الدول  هذه في العالي التعليم مؤسسات

 االختالفات بسبب املنشود الغرض يحقق  لن املحلية للبيئة مواءمتها

  الدول، بين  واملجتمعية الثقافية،
ً
 سوق  ومتطلبات ظروف اختالف عن فضال

 والعام الخاص االعتماد ملعايير بالنسبة أما[ 9] أخرى  إلى دولة من العمل

 تعاني  التي  الجمة التحديات ملواجهة لوحدها كفيلة تعد لم فإنها الوطنية،

 مع واملواءمة النوعية، بمستوى  يتعلق فيما سواء العربية، الجامعات منها

 ألن وذلك والبحث، واالبتكار اإلبداع بمتطلبات أم السوق، احتياجات

 عباءة من بعد يخرج لم العربية الدول  من العديد في به املعمول  االعتماد

 بالبنية املتعلقة املتطلبات من قائمة على بقتصر لكونه[ 10]الترخيص 

 .الفعلي  الطلبة مستوى  على الحقيقي التركيز دون  الدراسية والخطة التحتية،

 العربي الوطن في العالي التعليم مؤسسات تواجه التي  التحديات أبرز  ولعل     

 يشكل والتي  املدرسية، املرحلة مخرجات في أي الطلبة من مدخالتها في يكمن

 النقدي والتفكير االبتكار على القدرة وفي اإلنجليزية، اللغة في الطلبة ضعف

 في  تنحصر ال املشكلة أن  بوضوح يدلل الذي األمر فيها، الغالبة السمة

 . مراحله بجميع التعليم نظام في بل الجامعي، التعليم
ً
 سبق، ما على وتأسيسا

 وأهدافها رؤيتها، تحدد أن األكاديمية للمؤسسة الضروري  من بات فقد

 األهداف هذه على بناء وإنجازاتها؛ أدائها، تقييم من تتمكن لكي الذاتية؛

  اإلنجاز مستوى  يكون  أن  شريطة والغايات،
ً
 البرامج في تحقيقه يتم لم منافسا

 تعنى أكاديمية مؤسسة كل على ينبغي كما النظيرة، املؤسسات في املشابهة

 طلبتها يؤهل نحو على التعليمية، مخرجاتها بصياغة تقوم أن  القانون  بتعليم

 على  القانونية القواعد تطبيق على بالقدرة مسلحين  العمل، سوق  إلى للولوج

 سليمة، ومنهجية بثقة القانونية الحجج وعرض صحيحة، بصورة الوقائع

 .القانونية األعمال انجاز في واملهنية األخالقية بالقواعد التقيد إلى إضافة

 للبرنامج املتوقعة املخرجات اشتقاق في تتمثل األولى الخطوة ولعل     

 واملهارية، املعرفية، الجوانب بين  يوازن  نحو على وصياغتها األكاديمي،

 وهذا. للبرنامج الدراسية املستويات في مدروس نحو على ويتدرج والقيمية،

 وتطبيق وتفسير شرح على القدرة تخاطب بحيث املخرجات؛ تنوع يتطلب

  القانونية، القواعد
ً
 عمل  فريق إطار في والعمل التفاوض، مهارات عن فضال

 إنجاز على خاص بشكل املخرجات تلك تركز أن  ينبغي كما. وسالسة بفاعلية

 تقنية استخدام مهارات وإجادة القانونية، املذكرات وصياغة األبحاث،

  الجمهور؛  مع والتواصل املعلومات،
ً
 خالل من الذاتي التعلم عن فضال

 . القانون  مجال في والعملية العلمية املستجدات

 بمخرجات  وربطها مساق، لكل التعليمية املخرجات تسكين  يتم ذلك بعد      

 الدراسية املقررات مخرجات ربط مصفوفة تصميم يتطلب وهذا البرنامج،

 التقييم  طرق  بين  واتساق ترابط إيجاد إلى إضافة للبرنامج، التعلم بمخرجات

 استراتيجيات ) املعاني بناء على املتعلم تساعد  التي  والتعلم التعليم وأنشطة

 من هنا بد وال. آخر جانب من وأهدافه البرنامج ومخرجات-(والتعلم التعليم

 أهمية مع الدراسية، املساقات من ومتتابع معقول  بعدد مخرج كل دمج

 اختيار يجب كما املساق، موضوعات مع اتفاقه ومدى املخرج، طبيعة مراعاة

"  مخرج تحقق  قياس يتم أن  يعقل فال ُمخرج، لكل املالئمة القياس أدوات

 االمتحانات  أداة خالل من"  وطالقة وموضوعية بثقة الجمهور  أمام يتحدث

 كالواجبات، أخرى  أدوات خالل من ذلك  يتم أن  بد ال بل التحريرية،
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 عليه، بناء. الطلبة واستبانة الجماعية، املقابلة أو التقديمية، والعروض

 كل  مخرجات الدراسية الخطط بتضمين يقوم أن  العلمي  القسم على ينبغي

 في  املحدد املتوقع األداء ومستوى  لها، القياس أدوات وتحديد مساق،

 بضمان  الكفيلة اإلجراءات تحدد أن القانون  كليات على يجب كما. البرنامج

  التوقع  مستوى  من وترجمتها البرنامج من املستهدفة التعلم مخرجات تحقيق

 الوسائل  و األنشطة بتحديد ذلك إنجاز ويتم الفعلي، التحقق مستوى  إلى

 . تعلم مخرجات من تحديده تم ما لتحقيق الالزمة

  املساقات مخرجات قياس مهمة التدريس هيئة أعضاء ويتولى     
ً
  كل  فصليا

 عضو يقدم مخرج أي تحقق عدم حال وفي إليه، املسندة املساقات بحسب

  املعني  التدريس هيئة
ً
 التحقق، عدم أسباب يتضمن القسم، لرئيس تقريرا

، املخرج لتحقق املقترحة والحلول 
ً
 القسم  لجنة على االمر يعرض ثم مستقبال

 ترفع التي  املناسبة الحلول  واقتراح التحقق، عدم أسباب بتحليل لتقوم

 ملجلس بشأنها التوصيات ترفع ثم ومن اعتمادها، الى ليصار القسم ملجلس

 استخدام خالل من للبرنامج، املستمر التطوير كله ذلل عن وينجم. الكلية

 اتخاذ وتستلزم الضعف، مواطن تبين  التي  التعليمية املخرجات قياس نتائج

 البرنامج، في املعتمدة التقويم أساليب تطوير ومنها التصحيحية، اإلجراءات

  ويمكن. للمساقات العلمي  املحتوى  تحديث إلى إضافة
ً
 نتائج على وبناءً  أيضا

 تحسين في ملساعدتهم التدريس هيئة ألعضاء عمل ورش عقد التقويم عملية

 شأنه من الذي األمر الطلبة، مع اتصالهم مهارات وتعزيز تدريسهم، أساليب

 للمادة الطلبة استيعاب نسبة وزيادة لديهم، الضعف مواطن معالجة

 . العلمية

 لجنة قياسها فتتولى التعليمية، البرنامج بمخرجات يتعلق فيما أما     

، املعتمدة القياس دورة وفق الكلية، مستوى  على التعليمية املخرجات
ً
 سلفا

  الحلول  بشأن  التوصيات واقتراح التحقق، عدم أسباب مناقشة يتم بحيث

  القياس دورة مدة وتتفاوت. التصحيحية
ً
 البرنامج مخرجات لعدد تبعا

  تستغرق  ولكنها التعليمية،
ً
 القياس عملية أن اعتبار على الوقت، من أمدا

 إجراءات واتخاذ نتائجها، وتوثيق وتحليلها، بيانات، جمع بالضرورة تتطلب

 تقويم  في املعتمد أن  كما منها، املتحققة غير للمخرجات بالنسبة تصحيحية

 ثالث  مستويات خالل من يتدرج تحقيقها أن  التعليمية املخرجات

(Introduced- Developed-Mastery)، من فترة يقتض ي تحقيقها فإن وعليه 

 وقياس تقويم ويتم. البرنامج في الدراسة في الطلبة تدرج بحسب الزمن،

 أدوات أما. مباشرة غير وأخرى  مباشرة، قياس بأدوات التعلم  مخرجات

 ولعل  أدائهم؛ أو الطالب لعمل املباشر التقييم على فتعتمد املباشرة، القياس

 التحريرية، االختبارات االستخدام شائعة املباشرة أدوات أمثلة أبرز  من

 فتشمل  املباشرة غير القياس أدوات أما. الصفية واملشاركة الواجبات،

 أو الدارسين  الطلبة أو العمل  جهات أراء ملسح االستبيانات؛ أو املقابالت،

  االستبيانات تلك وتلعب. الخريجين 
ً
  دورا

ً
 املتغيرة  االحتياجات تلمس في هاما

 محددة أسئلة تتضمن ما وعادة الطلبة، اتجاهات وتحديد العمل، لسوق 

 بحيث  موجه، بشكل املخرجات من عدد لقياس مفتوحة؛ أو الخيارات،

 العمليات وتحسين  البرنامج، بناء تطوير في الراجعة التغذية تستخدم

  البرنامج فعالية قياس ويتم. له املساندة
ً
 ملف دراسة خالل  من أيضا

 االستبيانات ونتائج الطلبة، درجات وتحليل وااللكترونية، الورقية املساقات

 وتقييم التدريس، ئةهي لعضو التدريس ي  النشاط تقييم الى اضافة املختلفة

 . املكتبة مصادر وتقييم التدريس، طرق 

  يتطلب عالية أداء مستويات على الحفاظ إن     
ً
  تقييما

ً
، ذاتيا

ً
  مستمرا

ً
 وأيضا

 
ً
مين  قبل من تقييما ِّ

 مخرجات تقييم ولضمان. متخصصين  خارجيين مقي 

 الخريجين، مستوى  حول  دقيقة مؤشرات على والحصول  العالي، التعليم

 الجامعية الكفاءة امتحان  تطبيق إلى - األردن  ومنها - الدول  بعض سعت

 تمكن مستوى  قياس بهدف والخاصة؛ الحكومية الجامعات خريجي لجميع

 في  الجامعات وملساعدة التخصص، حقل في األساسية املعارف من الطلبة

. طلبتها نتائج خالل من لديها والقوة الضعف مواطن ومعرفة برامجها، تقييم

  األردن  في العالي التعليم قطاع شهد وقد
ً
  تراجعا

ً
 إجراء إيقاف بعد ملموسا

 . 2009-2008 الجامعي العام في الجامعية الكفاءة امتحان 

 :الخاتمة

 من العديد وجود إلى استعراضها تم التي  السابقة الدراسات أشارت      

 صعيد على سواء العربي، الوطن في العالي  التعليم تواجه التي  التحديات

 والكوادر االستراتيجية، الرؤية صعيد على أم الدراسية، والخطط البرامج

 للجامعات  البحثي  اإلنتاج في ملحوظ ضعف عنه نجم الذي األمر البشرية

 سوق  ومتطلبات الدراسية، البرامج بين  كبيرة فجوة ظهور  إلى إضافة العربية،

  ثابتة الدراسية الخطط تزال ال جهة فمن العمل؛
ً
 عقود، عدة منذ نسبيا

. الجاد العملي التدريب حساب على والتلقين، الحفظ أساليب على وتعتمد

 مهارات  إلى القانون  كليات خريجي من األعظم السواد يفتقر أخرى، جهة ومن

 صعيد  على أما. الفريق بروح والعمل النقدي، والتفكير الذاتي، التعلم

 حدودها تزال فال التدريسية؛ والكوادر العليا الجامعية اإلدارة بين  العالقة

 والترقيات التعيينات في فج تدخل هناك يزال وال املعالم، واضحة غير

 .والنوعية الجودة حساب على األكاديمية

 :يلي بما توص ي  الدراسة فإن  سبق، ما على وبناء

 
ً
  املتعددة؛ الوسائط على املبني  التفاعلي التعليم طرق  تبني  ضرورة: أوال

ً
 نظرا

 قاعة وتحويل الطلبة لدى اإلبداعي التفكير قدرات تنمية في الكبير لدورها

 سوق  متطلبات تحاكي مشوقة حيوية بيئة إلى جامدة نمطية بيئة من الدرس

  يتطلب ذلك ولعل. املستقبل استشراف مهارات وتراعي العمل،
ً
 االهتمام أيضا

 العملية في التكنولوجيا استخدام على التدريسية الهيئة أعضاء بتدريب

 .النشط التفاعلي التعلم مصادر استخدام في والتنوع التدريسية،

 
ً
 ال بحيث األكاديمي؛ االعتماد هيئات عمل في النظر إعادة ضرورة: ثانيا

 الكمي  التوافر ومدى التحتية، البنية من التحقق مجرد على دورها يقتصر

 ونوعية التعليمية، العملية صلب على ليركز يتعداه بل ،االعتماد ملتطلبات

 ضرورة  إلى الدراسة تدعو كما. الفعلي الطلبة ومستوى  البحثي، اإلنتاج

 الكفاءة المتحان  والخاصة الحكومية القانون  كليات خريجي كافة إخضاع

 حول  وواقعية حقيقية مؤشرات على الحصول  بغية وذلك الوطني؛ الجامعية

 االمتحان  هذا نتائج من واالستفادة العالي، التعليم مخرجات ونوعية مستوى 

 . معالجتها على والعمل الضعف، مواطن لتحديد راجعة كتغذية

 
ً
 على  القانونية واملساقات للبرامج التعليمية املخرجات صياغة ضرورة: ثالثا

  إلى  للولوج الطلبة ويؤهل والقيمية، واملهارية املعرفية الجوانب بين  يوازن  نحو

 الوقائع  على القانونية القواعد تطبيق على بالقدرة مسلحين  العمل سوق 

  إلى  إضافة سليمة؛ ومنهجية بثقة القانونية الحجج وعرض صحيحة، بصورة
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 ينبغي كما. القانونية األعمال انجاز في واملهنية األخالقية بالقواعد التقيد

 استشراف مهارات يراعي تدريبي  برنامج إعداد على تعكف أن  القانون  لكليات

 مع  تفاهم ومذكرات اتفاقيات تعقد وأن  العمل، سوق  ومتطلبات املستقبل

 العامة، والنيابات كاملحاكم، - منها الحكومية سواء املختلفة، التدريب جهات

 الخاصة، الجهات أم -العمل ودوائر الوزرات في القانونية الشؤون  ومكاتب

 .القانونية واالستشارات املحاماة مكاتب مثل

 املراجع 

 العربية  املراجع أ.

 في الغائبة األبعاد لتطوير مستقبلية رؤى(. 2004) علي محمد نصر،[ 2]

 األبعاد الثامن العلمي  املؤتمر" العربي بالوطن العلمية التربية مناهج

 للتربية املصرية الجمعية العربي، بالوطن العلوم مناهج في الغائبة

 .39 الثاني، املجلد – العلمية

 التفاعلية املتعددة الوسائط تقنية استخدام أثر(. 2016) علي الشهري،[ 3]

 التعليم تقنيات ملقرر  الدارسين  لدى اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في

 النفس، علم و التربية في عربية دراسات جدة، جامعة التربية بكلية

   75 العدد

 القراءة تعليم( : 2006) الشعيبي  الدين عالء طعيمة، أحمد رشدي[ 4]

 دار القاهرة، ،1 ط متنوع، لجمهور  مختلفة استراتيجيات والفن،

 . 216العربي، الفكر

 اإللكتروني التعليم استخدام واقع(. 2016) وآخرون إبراهيم، آمنة املولى،[ 8]

 .17 املجلد التربوية، العلوم مجلة الخرطوم، بوالية التربية كليات في

"  األكاديمي  االعتماد معايير و العالي التعليم جودة(. 2009) هالة صبري،[ 9] 

 لضمان العربية املجلة ،"األردن  في الخاص الجامعي التعليم تجربة

 .4 العدد الثاني،  املجلد الجامعي، التعليم جودة

 الثانوية املرحلة تصل بديلة طريق الوسيط التعليم(. 2008) علي ياغي،[ 10]

 و للصحافة املدى شركة السجل، أسبوعية الجامعية، بالدراسة

 . 45 العدد اإلعالم،

 االجنبية  املراجعب. 
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ABSTRACT_ This study explores how to overcome some of the challenges faced by the legal 

education in many Arab universities by adopting modern interactive teaching methods and making 

sure that study programs meet the requirements of the Job market. Throughout this study, it is 

concluded that it is highly important to design the learning outcomes of legal programs and courses 

in a way that strikes a balance between the knowledge, skills and values. Furthermore, this study 

advocates that it has become necessary to re-consider the function of the academic accreditation 

bodies so that their role is not only to verify the infrastructure, but also to focus on the core of the 

educational process and the quality of research production as well as the actual level of students . 

KEYWORDS: Interactive Teaching, Learning Outcomes, Academic Quality, Blended Education . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


