
دراسة مبادرة
توظيف التقنيات الناشئة في كليات ومعاهد التدريب التقني 

المهني
(التدريباستخدام الواقع االفتراضي والواقع المعزز  في  )



تقنية الواقع االفتراضي والواقع )هدفت هذه الدراسة الى التعرف على التقنيات الحديثة 
استخدام هذه التقنيات تأثير والتعرف على , والتي يمكن استخدامها في التدريب ( المعزز 

على  تحسين العملية التدريبية في عديد من المقررات سوآءا بتنمية الجانب التخيلي 
للمتدربين او بتسهيل فهم عمل بعض المنظومات المعقدة او بتعويض بعض المعدات 

. التدريبية المكلفة
وخلصت الدراسة مجموعة من التوصيات التي من ابرزها تحديد مقررات دراسية عملية 

الية و مدربين و متدربين ذو كفاءة ع, تستخدم تقنيات الواقع االفتراضي والواقع المعزز  
.في المهارات التقنية و المهنية

الملخص 
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مقدمة 
علىكبيرتأثيرلهاوالتيوازدهارهاالدولتقدمأساسهيوالتقنياتالمعرفة

كبيررتطوحالياالتعليميةالعمليةوتشهد,المجاالتمختلففياليوميةحياتنا
ينالتحسمعالمختلفةالتعليميةواالنماطالحديثةالتعليميةاألساليبفي

جالمفيهاوتسخيرالتقنياتهذهبأخذالمهندسونقامحيثللتقنيات,المستمر
توفير,المثالسبيلعلى.إيجابيةنتائجتحقيقعلىساعدمماوالتدريبالتعليم
ضوخف,الفنيةالمعاهدالملتحقينبالطالعددوزيادة,أفضلتعليميةأساليب

.القيودوكسر,اإلجماليةالبطالةنسبة



4

أهداف
المبادرة 

تحقيق التوصية الثانية من توصيات المؤتمر والمعرض التقني التاسع وهي •
تمكين المؤسسة من التحول الرقمي, ودعمها في استخدام أسلوب الواقع االفتراضي"

"المعزز في التدريب
توظيف التقنيات والتوجهات الحديثة في التدريب•
  VR &ARدعم كفاءة االنفاق في التدريب باستخدام التقنيات •
.استهداف عدد أكبر من الملتحقين بالكليات التقنية من جميع مناطق المملكة•
.  المساهمة في التوسع في التخصصات للكليات القائمة حاليا•
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وصف
المبادرة 

والتدريب استخدام تقنية الواقع االفتراضي وتقنية الواقع المعزز لتحسن التعليم
في مقررات وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهو يحقق 

وهيالتوصية الثانية من توصيات المؤتمر والمعرض التقني التاسع 
تمكين المؤسسة من التحول الرقمي, ودعمها في استخدام أسلوب الواقع "

"االفتراضي المعزز في التدريب
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اإلدارة العامة لشؤون •
.المدربين 

االدارة العامة لشؤون •
.المتدربين 

.مركز التدرب االلكتروني •
.اإلدارة العامة للمناهج•

الفئة أصحاب المصلحة 
المستهدفة 

المستفيد من التدريب 
(المتدرب –المدرب )

مخرجات المبادرة 
مقررات دراسية عملية•

قع تستخدم تقنيات الوا
االفتراضي والواقع 

المعزز 
مدربين و متدربين ذو •

كفاءة عالية في 
المهارات التقنية و 

.المهنية
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رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية

الرؤية
عية اإلسهام الفاعل في التنمية االقتصادية واالجتما

ناء وبنات والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني ألب
ل, الوطن بالجودة والكفاية التي تتطلبها سوق العم

فاء وتحقيق ريادة عالمية تكفل االستقاللية واالكت
.الذاتي

الرسالة
تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

:إلى
, تطوير البرامج التدريبية التقنية والمهنية-

وتقديمها, وترخيصها؛ حسب الطلب الكمي, 
والنوعي لسوق العمل للذكور واإلناث, وسن 

التنظيمات المختصة بجودتها وكفايتها 
.واإلشراف عليها

توعية المجتمع بأهمية التدريب التقني -
ن والمهني, وإتاحة فرصة التدرب للقادرين الراغبي

.فيه من الذكور واإلناث
إجراء األبحاث والمشاريع الضرورية لمتابعة -

ل التطورات التقنية والتوجهات العالمية في مجا
.التدريب التقني والمهني

قل المشاركة في البرامج الوطنية التي تتبنى ن-
التقنية وتوطينها وتوفير دعمها ودعم القطاع

الخاص وتوجيهه إلى االستثمار في مجال 
.التدريب التقني والمهني

الغرض األساسي من المبادرة التواؤم مع رؤية 
المؤسسة ورسالتها 

نمية استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني لإلسهام في تحقيق الت. 1
.المستدامة

سوق تأهيل الكوادر البشرية الوطنية في المجاالت التقنية والمهنية وتطويرها, وفقا لطل. 2
.العمل الكمي والنوعي

بة في تقديم البرامج التدريبة بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب لنيل الوظيفة المناس. 3
سوق العمل

.أو التي تجعله قادرا على ممارسة العمل الحر
ات القدرة على التكيف والتعامل بنجاح مع التحديات والتغيرات استنادا إلى األبحاث والدراس. 4

.التطبيقية
.بناء شراكات استراتيجية مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج تقنية مهنية. 5
نشر الوعي بأهمية العمل في المجاالت التقنية والمهنية في أوساط المجتمع وتوفير . 6

.البيئة لمناسبة للتدرب مدى الحياة
.يإيجاد بيئة آمنة ومحفزة للعمل والتدرب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهن. 7
.تشجيع االستثمار في التدريب التقني والمهني. 8
.توثيق العالقة والتكامل مع الجهات التعليمية والتدريبية الوطنية. 9
ج التوسع في المجاالت التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في برام. 10

.نقل وتطوير التقنية

تم ربط المبادرة باألهداف اإلستراتيجية للمؤسسة

ارتباط المبادرة بالخطة االستراتيجية للمؤسسة

األهداف االستراتيجية
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ؤسسةاألهداف الرئيسية للمبادرة وربطها باألهداف االستراتيجية للم

:لهدف الرئيسي ا

سسة و استخدام التقنيات الناشئة في التدريب للمقررات العملية في مناهج المؤتوظيف  
ذلك ليحصل المتدرب على المعرفة الكافية و محاكاة التجربة قبل الخوض مباشرة في 

.التطبيق الفعلي الحقيقي 

:ربطها باألهداف االستراتيجية للمؤسسة 

.  تعزيز جودة التدريب والجودة المؤسسية 3.1
.خدمات شاملة لدعم المتدربين وتعزيز مشاركتهمتقديم 6.1

.تحقيق التحول الرقمي ورفع مستوى تقنية المعلومات في المؤسسة4.4
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الخطة
الزمنية

ديسمبر

2022
يناير
2023

يناير
2023

يناير

2023

تحليل الوضع الراهن

دراسة املقارنة املعيارية

مراجعة خارطة الطريق الرقمية  مع اإلدارات املعنية

تحديد التوصيات

بحث سبل الدعم املمكنة للمبادرة ونقلها 
لحيز التنفيذ

مارس

2023
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رسم خارطة الطريق 
الرقمية 

دراسة  المقارنة 
المعيارية

تحديد استخدامات •
التقنيات 

توظيف التقنيات •
والتوجهات الحديثة 

في التدريب
تحديد التوصيات•

ة تحديد معايير الدراس•
وجوانبها

تحديد نطاق دراسة •
المقارنة المعيارية

تسليط الضوء على •
أبرز الممارسات 

الناجحة وتحديد آلية 
توظيفها فيما يدعم

المبادرة

حل
مرا

ال
ية

يس
لرئ

ة ا
شط

ألن
ا

2 1

الطريق الرقمية رسم خارطة 
الستخدام تقنيات الواقع 

االفتراضي والواقع المعزز في 
التدريب

من الممارسات االستفادة 
الناجحة وتوظيفها فيما 

يدعم المبادرة ف
هد

ال

التنفيذ والمتابعة

تحويل المبادرة إلى مشروع 
ومتابعة تقدمها

نقل المبادرات إلى •
لها حيز التنفيذ  وتحوي

إلى مشروع
متابعة تقدم •

المشروع والتصعيد 
عند الحاجة 

3

قياس األداء

ضمان جودة سير المشاريع

متابعة مؤشرات •
األداء للمشروع

التأكد من تحقيق •
المخرجات المرجوة 

من المشروع بالجودة 
المطلوبة

4

منهجية العمل على المبادرة 



دراسة المقارنة المعيارية 
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األكاديمية الوطنية للطيران 

Cessna 172 Frasca" )جهاز محاكاة  Simulator :")
 يتم تقديم التدريب باستخدام جهاز املحاكاة الذي تم تجهيزه بجهاز تحديد املواقع من نوعG1000  ليتناسب مع أسطول

درجة في محيطه أثناء عملية 220والذي تم تجهزه بشاشات مقوسة مما يمنح الطيار القدرة على رؤية . الطائرات في األكاديمية
روف كما تتمتع مقصورة مدرب الطيران بالقدرة على محاكاة العديد من الظروف الخاصة بالطيران أشبه بالظ. الطيران

.الحقيقية لتدريب الطيارين بالطرق الصحيحة للتعامل معها



13

األكاديمية الوطنية البحرية

و جهاز نظام عاملي لالستغاثة والسالمة البحرية أو غرفة املحرك أ+ نظام مالحة )محاكي الفصل الدراس ي "جهاز محاكاة 
  Classroom simulator(Navigation+ GMDSS or Engine Room)مدرب + جسًرا 12(: محاكاة مناولة البضائع السائلة

or Liquid cargo handling simulator ) : 12 Bridges + Instructor:")

ممة لتلبية مص. يتم استخدام الفصول الدراسية التي يمكن التحكم فيها لزيادة عدد الطالب عن طريق جلسة تدريبية
.أهداف التعليم في بيئة تدريب عملية في املعامل
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المقارنات المعيارية 

تهـــــدف دراســـــة المقارنات المعيارية إلـــــى االســـــتفادة مـــــن تجـــــارب 
وممارســـات ناجحـــة لجهـــات مماثلة للنشاط علــــــى المســــــتوى المحلــي, 

. الخليجــي ,العربــي و العالمي 
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.حيث يجب ان تمثل بيئة الواقع االفتراضي الواقع الحقيقي تمثياًل صادقاً :Verityالصدق•
فالمعلم ال يتفاعل مع الواقع Interactive Immersion & integrationاالنغماس والتكامل التفاعلي•

.االفتراضي من الخارج, لكنه ينغمس فيه ويصبح جزءا مندمجًا ومتكاماًل منه
وهي دمية متحركة مولدة بالكمبيوتر, تمثــل المستخدم داخل بيئة : Aviatorالتجسيد الشخصي•

.الواقع االفتراضي, وتجسد الفكرة في شخص المستخدم
ندمج فألن المستخدم ال يتفاعل مع البيئة من الخارج, بل هو جزء م: اختفاء واجهة التفاعل داخل البيئة•

فيها, لذلك فال حاجة له الى واجهـة تفاعل خارجية ظاهره, حيث تختفي هذه الواجهة داخل البيئة 
.ذاتها, كي يتفاعل المستخدم مع الواقع االفتراضي مباشرة في التو واللحظة

المعايير والخصائص التي يجب ان تتوفر في  البيئات االفتراضية 
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.األلعاب االفتراضية التعليمية.1
.المسرح االفتراضي.2
.المعمل االفتراضي.3
.المتحف االفتراضي.4
ات الدراسية, الفصول االفتراضية, وقاعات التدريب, وحلق العلم, والمكتب. )البيئات التعليمية االفتراضية.5

(الجامعات االفتراضية والمؤتمرات العلمية
.الحديقة االفتراضية.6
.الفضاء االفتراضي والطيران.7
.المصانع االفتراضية ومعاهد التدريب المهني االفتراضية.8
المحاكم االفتراضية والجنايات االفتراضية.9
العمليات الطبية االفتراضية.10

:التطبيقات االفتراضية التي استخدمت للتعليم حسب األصناف التالية



17

تربين, مدرسة الدعم والمرافقة ومدرسة تعليم اللغة العربية ألبناء المغ)تقدم المدرسة التونسية االفتراضية ثالث مدارس 

موذج والمدارس مازالت في البداية, ولكنها بداريه جيدة لتقديم ن( ومدرسة دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم

.للمدرسة االفتراضية

مرافقة تقوم مدرسة الدعم والمرافقة بمساعدة التلميذ في عملية التحصيل واالستيعاب, كما تقدم مدرسة الدعم وال: فمثالً 

.دروسًا تتعلق بسائر المواد والمستويات التعليمية–بالتوازي مع التعليم الحوري –

, والتقنية, اللغة العربية, واللغات األجنبية والرياضيات, والمواد العلمية: وتشمل الدروس الموجهة إلى تالميذ التعليــم األساس

ضاح يكون ذلك باعتماد نشاطات تفاعليه وتعاونية, ونشاطات لإلبداع واالختراع توظف الموسوعات اإللكترونية, ووسائل اإلي

والتمرينات التفاعلية واأللعاب التربوية في, إطار أعمال فردية ومشروعات جماعية وانشطة اتصاليه

(www.evt.edunet.tn)المدرسة االفتراضية التونسية 
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لطالب مؤسسة أكاديمية تهدف إلى تأمين أعلى مستويات التعليم العالي ل: الجامعة االفتراضية هي
ة في أماكن إقامتهم بوساطة الشبكة العالمية, وذلك عن طريق إنشاء بيئة تعليمية إلكتروني

وقد ُأنشئت أول جامعة افتراضيه متكاملة ومقبولة تقدم" متكاملة تعتمد على شبكة متطورة, 
مادة دراسة على اإلنترنت, وهي جامعة جورت في دنفر كولورادو وموقعها على اإلنترنت 600أكثر من 

(Virtual University)الجامعة االفتراضية 
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(Phoenix)ومن أمثلة الجامعات االفتراضية في العالم ما يأتي جامعة
(Phoenix)جامعة 

, يمثل الطلبة الذين يدرسون من (طالب40,000)تعد هذه الجامعة من أكبر الجامعات الخاصة في أمريكا, يوجد فيها 
, وتتشرط هذه الجامعة في قبول الطالب (طالب4000)من أعداد الطالب تقريبًا % 10خالل االنترنت في هذه الجامعة 

كما تشترط أن يكون موظفًا, ال ( الفئة من المجتمع التي فاتها التعليم الجامعي)عامًا 23اال يقل اعماؤهم عن 
أن بداًل من–يحتوي الحرم الجامي على هيئة تدريسية تعمل بانتظام, أو حتى مكتبات, لذا فالكلية تستأجر 

.واليات امريكية( 10)بدائل مؤقته في حوالي –تشتري 
يم المواد أما المنهاج التعليمي فيركز على تكنولوجيا المعلومات, والتعليم, والصحة, ُتعد الكلية الرائدة في تقد

أخرى للبكالوريوس, وعدد من اعضاء ( 5)برامج دبلوم و ( 5)فصل في ( 800)الدراسة على اإلنترنت, تقدم الجامعة 
امعة ما الهيئة التدريسية تعاقدت الجامعة معهم للعمل عن طريق اإلنترنت, ويمثل الطلبة اإلنتانيتين في الج

(هـ1999:مارتن . )من إجمالي الطلبة الكلي%( 10)يعادل 
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:الجامعة السورية االفتراضية
(www.svuonline.org/Arab.SVU/index.asp)

التعليم الجامعة االفتراضية السورية هي الجامعة االفتراضية المتكاملة األولى في لشرق األوسط, والتي تقود حركة
مية, وهي تقدك على شبكة اإلنترنت طرائق تعليمية جديدة ترتكز على المعايير العال. على اإلنترنت في المنطقة

.والتقنيات الحديثة لتجل من عملية التعليم تجربه متقدمة ومثيرة
وتقوم .وهي تقوم حاليًا بمهمة التنسيق إذ انها تضع بين يدي الطالب أهم الجامعـات األميركية واألوروبية والعالمية

واألصدقاء الجامعة االفتراضيـة السورية بتزويد الدارس بأرقى بيئة افتراضية لتسهيل تفاعلهم الغني مع األساتذة
كما أنها تزوده بدعم إداري أكاديمي وتقني يقدم لهم أهم الخبراء والعلماء واألساتذة من . والتقنيات حول العالم

(2005: الرشيد. )أصل عربي ودراسة عالمية



التوصيات



22

اطالق مشروع استخدام تقنية الواقع االفتراضي والواقع المعزز في التدريب •
تطبيق التقنيات على مقرر او مقررين مبدئيا ثم يتم التوسع بعد ذلك •
ة اختيار مقررات تظهر مميزات استخدام التقنيات مثل مقررات تخصص  تقنية الهندس•

ؤسسة أهل االختصاص والخبرة من الميراالميكانيكية وتقنية الهندسة االلكترونية كما 
. تمكين وتأهيل المدربين الستخدام التقنيات و مراعاة أهم الصعوبات التي تواجههم•
. اكساب  المتدرب المهارة الستخدام التقنيات •
.  القيام بحملة توعوية حول أهمية توظيف التقنيات الحديثة في التدريب•

التوصيات
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مقرر التشكيل على المانيكان•
مقررات التقنية اإللكترونية •
(141مكمر) مبادئ الكهرباء وااللكترونيات •
(112)مكمرمقرر مبادئ تقنية السيارات •
(244)مكمرالكهربائية بالمركبات مقرر اآلالت•
إنشاء مختبر فيزياء افتراضي من خالل تطبيقات الذكاء االصطناعي المتاحة•
مقرر المحركات•
مقرر نقل القدرة•
مقرر انظمة التحكم•
مقرر  السيارات الهجينة و الكهربائية•

التوصيات

تم الرجوع لخبراء التخصصات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وافادوا  
بالمقررات الممكنة الستخدام تقنية الواقع االفتراضي والواقع المعزز في التدريب وسيتم 

.   اختيار المناسب منها في مرحلة التنفيذ 



شكرا


