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  في جامعات العالمفي التعليم والتعلم مراكز التميز 

  للبرامج واألنشطة التي تقدمها مراكز التميز في الجامعات العالمية ملخص
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  للبرامج واألنشطة التي تقدمها مراكز التميز في الجامعات العالمية ملخص

  

  األنشطة  المجال

ـــة التـــدريس فـــي موضـــوعات  •  تطوير التعليم ـــة المهنيـــة ألعضـــاء هيئ بـــرامج التنمي
التعلـــيم والـــتعلم، مثـــل تصـــميم المقـــررات، االتجاهـــات الحديثـــة فـــي 

التـــدريس، ويـــتم التعلـــيم والـــتعلم والتقيـــيم واســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي 
  .منح شهادات الجتياز هذه البرامج

برامج إعداد معاوني أعضاء هيئة التدريس، مثل اإلعداد للتدريس  •
 .الجامعي، ويتم منح شهادات الجتياز هذه البرامج

تصــميم المقــررات والبــرامج : ورش عمــل عــن التعلــيم والــتعلم مثــل •
ـــــدريس، والتقيـــــيم، واالســـــتفادة مـــــن ـــــويم  وتطويرهـــــا، وملفـــــات الت تق

 .الطالب والنظراء للمارسات التدريسية
مؤتمرات حـول قضـايا التعلـيم والـتعلم، يـتم تنظيمهـا دوريـًا ويشـارك  •

 .فيها أعضاء هيئة التدريس
حلقات بحثية ونقاشية حول التعليم والتعلم فـي تخصصـات محـددة  •

ـــــــع  ـــــــدريس أو عامـــــــة لجمي ـــــــة الت لمجموعـــــــات مـــــــن أعضـــــــاء هيئ
 .التخصصات

كترونيـــــة للنقـــــاش وتبـــــادل الخبـــــرات واألفكـــــار تصــــميم منتـــــديات ال •
  .المتعلقة بالتعليم والتعلم بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

االستشــــــــــــــــــــــــــارات 
  التدريسية

استشارات فردية من خالل لقاءات مباشـرة أو الكترونيـة مـع خبـراء  •
في التعليم والتعلم، لدعم وتحسـين ممارسـات التـدريس والتقيـيم بـين 

  .التدريسأعضاء هيئة 
ـــيم  • استشـــارات جماعيـــة ألقســـام أو تخصصـــات محـــددة حـــول التعل

والتعلم في مجال التخصص مـن قبـل خبـراء فـي المركـز أو خبـراء 
 .في التعليم والتعلم في الجامعة أو جامعات أخرى

ــتعلم مــن خــالل مالحظــات  • ــيم وال تــوفير التغذيــة الراجعــة عــن التعل
األداء فـــــــي الفصـــــــول الدراســـــــية وتســـــــجيالت الفيـــــــديو وتقييمـــــــات 
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  األنشطة  المجال

 .الطالب
تقــديم حلــول لمشــكالت محــددة فــي التعلــيم والــتعلم بمــا يســاهم فــي  •

  .حلها ألعضاء هيئة التدريس

معــة والكليــات واألقســام المشــاركة فــي تصــميم الخطــة البحثيــة للجا •  دعم البحوث العلمية
  .وربطها بعمليات التعليم والتعلم

ـــتعلم فـــي  • ـــيم وال ـــات التعل ـــويم وتطـــوير عملي إجـــراء بحـــوث حـــول تق
 .الجامعة

متابعــة تنفيــذ بحــوث مرتبطــة بتحســين وتطــوير التعلــيم والــتعلم فــي  •
  .الجامعة

ــــي ضــــوء معــــايير  •  الجوائز والمنح ــــزة ف مــــنح جــــوائز للممارســــات التدريســــية المتمي
  .دةمحد

دعـــم مـــالي لمشـــروعات وبـــرامج التميـــز فـــي التعلـــيم والـــتعلم ســـواء  •
 .تطوير المقررات أو البرامج أو التقييم وغيرها

ـــتعلم مـــن خـــالل مـــنح الجـــوائز  • ـــيم وال ـــي التعل تشـــجيع االبتكـــارات ف
  . وشهادات التقدير خالل احتفاالت سنوية

المصـــــادر والمـــــوارد 
  التدريسية

والمقاالت والبحوث، ومصـادر توفير مصادر مطبوعة مثل الكتب  •
الكترونيــة مثــل المواقــع والمنتــديات النقاشــية لــدعم عمليــات التعلــيم 

  .والتعلم في الجامعة
متابعــة وتقــويم واســتخدام المصــادر التكنولوجيــة فــي التعلــيم والــتعلم  •

  .في الجامعة

ــــة مهــــارات  •  دعم الطالب ــــم الطــــالب لتنمي ــــدوات عــــن تعل ــــوفير ورش عمــــل ون ت
  .علم لديهمالدراسة والت

تــوفير المطبوعــات مثــل النشــرات وغيرهــا لنشــر ثقافــة الــتعلم لــدى  •
 .الطالب

المشـــاركة مـــع األقســـام والوحـــدات المختصـــة فـــي تصـــميم وتطـــوير  •
  .برامج دعم الطالب ذوي صعوبات التعلم
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  هارفاردلتعليم والتعلم في جامعة ديريك بوك لمركز 
The Derek Bok Center for Teaching and Learning  

  Harvard University  الجامعة

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?ke  االلكتروني الموقع
yword=k1985&pageid=icb.page11800 

  

 
  :الرسالة •

يعمــل مركــز ديريــك بــوك للتعلــيم والــتعلم علــى االرتقــاء بجــود التعلــيم الجــامعي فــي جامعــة 
  .هارفارد، من خالل توفير المعلمين والمصادر والبرامج والدعم الالزم لتشجيع التميز في التعليم

  

  :البرامج التي يقدمها المركز •
لعليا مساعدي التدريس وغيرهم يقدم المركز ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات ا  

  .مجموعة واسعة من برامج التدريب والموارد الالزمة لتحسين التدريس
وتشمل هذه البرامج برنامج شهادة التدريس، مؤتمرات عن التدريس، التدريس المصغر، 
ورش عمل في التدريس، جلسات بحث لمناقشة موضوعات التدريس، تدريبات لألعضاء الجدد، 

  .وغيرها مما يدعم عمليات التعليم والتعلموبرامج جوائز التدريس 
  :الخدمات التي يقدمها المركز •

  :التغذية الراجعة المبكرة -
تســاعد التغذيــة الراجعــة علــى الحصــول علــى معلومــات مبكــرة تســاعد المعلــم علــى تحديــد 

يقــدم المركــز خدماتــه نقـاط القــوة والضــعف فــي أدائــه ومـدى قــدرة تعلــم طالبــه خــالل المقـرر، لــذلك 
للحصول على هذه التغذية الراجعة من الطالب من خالل المساعدة في تصميم استمارات التغذية 

  .الراجعة وتحليل البيانات وتفسيرها بما يساعد المعلم على تطوير أدائه
  :مالحظات واستشارات مسجلة بالفيديو -

الفصول الدراسية وتسجيل مواقف يوفر المركز فريق عمل يقدم استشارات من خالل زيارة 
  .تدريسية بالفيديو ومناقشتها مع العضو وتقديم االرشادات الالزمة لتطوير األداء

  :تصميم ملفات التدريس -
يقــــدم المركــــز خــــدمات ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس فــــي تصــــميم ملفــــات التــــدريس وجوانبهــــا 

ر وكيفيــــة تحقيــــق األهــــداف المختلفــــة، وتحديــــد فلســــفة التــــدريس والمــــوارد الالزمــــة لتــــدريس المقــــر 
  .والصعوبات التي يواجهها
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  :االستشارات -
  :يقدم المركز مجموعة من االستشارات الفردية الموثوق فيها والسرية ومنها

  تصميم المقرر - 
 إعداد المهام واالمتحانات - 
 إدارة فريق العمل - 
 مهارات وأساليب المناقشة - 
 تفسير تقويم منتصف ونهاية الفصل الدراسي - 
 مالحظات عن عمل الطالب الحصول على - 
 حل مشكالت معينة في التدريس - 
 .انخفاض درجات الطالب - 
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  ستانفوردمركز التعليم والتعلم في جامعة 
Center for Teaching and Learning   

  Stanford University  الجامعة

  http://ctl.stanford.edu  االلكتروني الموقع

  
 

  :رسالة المركز •
دعـم التواصــل الفعــال للمعرفـة وحــب الــتعلم مـن قبــل أعضــاء هيئـة التــدريس داخــل وخــارج 
الصــــف الدراســــي، وطــــالب الدراســــات العليــــا وأدوارهــــم كبــــاحثين مبتــــدئين أو معلمــــين، والطــــالب 

  .الجامعيين الذين يعدون ألخذ مكانتهم في مجتمع العلماء
  

  :أنشطة المركز •
يقدم المركز أنشطة متعددة لدعم عمليات التعليم والتعلم، مثل تصميم بعض المقررات االلكترونيـة 
التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وبرامج توجيه مساعدى أعضاء هيئـة التـدريس، وأعضـاء هيئـة 

ء هيئـة التدريس، منح جوائز للتعليم والتعلم المتميز، توفير تغذية راجعـة مـن قبـل الطـالب ألعضـا
التعلـــيم التـــدريس علـــى مـــدار العـــام الدراســـي، تـــوفير مصـــادر الكترونيـــة ومطبوعـــة تـــدعم عمليـــات 

  .والتعلم في الجامعة
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  برنستونفي التعليم والتعلم في جامعة  ماكجرومركز 
The McGraw Center for teaching and learning  

  Princeton University   الجامعة

  http://www.princeton.edu/mcgraw  االلكتروني الموقع

  
بالنسـبة للمعلمـين، . ينظـر المركـز للتعلـيم والـتعلم علـى أنهمـا عمليتـي استقصـاء واكتشـاف

تستلزم عملية االستقصاء التأمل فيما يريد أن يتعلمه الطالب واتخاذ قرار بشأن أفضل طرق تقييم 
ـــــتع وبالنســـــبة للطـــــالب، فـــــإن االستقصـــــاء يشـــــمل حـــــب االســـــتطالع الـــــذاتي والـــــوعي . لمهـــــذا ال

وبالتـالي فـالتعليم الفعـال والـتعلم النـاجح يعتمـد علـى فهـم بحـوث الـتعلم . باستراتيجيات الـتعلم لـديهم
لذلك فاستشارات المركز وبرامجه ومطبوعاتـه تتـرجم هـذه البحـوث إلـى أفكـار وتطبيقـات . اإلنساني

  .لمعلمين والطالبذات معنى ل
يدعم المركز أعضـاء هيئـة التـدريس بوصـفهم معلمـين، وطـالب الدراسـات العليـا بوصـفهم 

  . مبتدئين في تدريسهم ومهنيتهم، والطالب بوصفهم متعلمين وباحثين
  :الخدمات التي يقدمها المركز ألعضاء هيئة التدريس �

  :البرامج وورش العمل التربوية •
تــرتبط بعمـل أعضـاء هيئــة التـدريس كمعلمــين، وتسـتنتد هــذه يقـدم المركـز بــرامج وخـدمات 

  .البرامج إلى البحوث والمناقشات التي تتم حول التعليم والتعلم الفعال
  :االستشارات التربوية •

مثـل مقــابالت فرديــة مــع خبــراء لمناقشــة مشـكالت متعلقــة بــالتعليم والــتعلم، والمســاعدة فــي 
  .والحصول على تغذية راجعة تعمل على تطوير العملحلها، أو تنظيم زيارات للفصل الدراسي 

  :توجيه األعضاء الجدد •

يقدم المركز خدمات ألعضاء هيئـة التـدريس الجـدد مـن خـالل جلسـات العمـل والمقـابالت 
  .مع الخبراء والمطبوعات والمناقشات وغيرها من طرق التوجيه والدعم

  :التمويل المالي للدورات التدريبية •
  .لجسات العمل المتعلقة بتطوير التعليم والتعلم يوفر المركز تمويل

  :المكتبة االفتراضية والمصادر الرقمية عن التدريس •

يــوفر المركـــز مكتبــة ومصـــادر رقميــة تـــدعم عمليــات التعلـــيم والــتعلم فـــي الجامعــة وتقيـــيم 
  .وتطويرهاألداء 
  :لطالب الدراسات العلياالخدمات التي يقدمها المركز  �

  .جلسات عمل ومقابالت مع الخبراء ومناقشات حول قضايا التدريسالتوجيه من خالل  •
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  :برنامج تعزيز وتوثيق ممارسات التدريس واألهداف •
  .ورش عمل التنمية المهنية والتربوية •
  .استشارات تربوية وزيارات فصلية •
 .المكتبة الرقمية واالفتراضية عن التعليم والعمل األكاديمي •
  :طالبللالخدمات التي يقدمها المركز  �

يقــدم المركــز ورش عمــل واستشــارات فرديــة تــدعم الطــالب فــي الجامعــة وتســاعدهم علــى 
  .مواجهة التحديات وتنميتهم كمتعلمين

  :حيث يتعلم الطالب
  .تطوير استراتيجياتهم الشخصية في تعلم المقررات - 
 .مواجهة الصعوبات القرائية - 
 .استخدام المفاهيم األساسية في القراءة وتذكرها - 
 .الصعوبات التي تواجههمحل  - 
 .التوازن بين العمل والحياة وتحسين مهارات إدارة الوقت - 
 .تدوين المالحظات وٕاعداد أدوات الدراسة - 
 .االستعداد لالمتحانات - 
 .التغلب على قلق االمتحان - 
 .التخطيط للمشروعات التعليمية - 
  .تقديم عروض شفوية قوية - 
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  شيكاغوفي جامعة  مركز التعليم والتعلم
The Center for Teaching & Learning              

  University of Chicago  الجامعة

  http://teaching.uchicago.edu  االلكتروني الموقع

  
  :تعريف بالمركز •

 يــدعم مركــز التعلــيم والــتعلم التميــز فــي التــدريس فــي جامعــة شــيكاغو مــن خــالل مجموعــة
واسعة من البرامج لطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، من ورش عمـل فـي الكليـة إلـى 

حيث بيحث المركز ويعلم أفضل الممارسات التدريسية .منح أعضاء هيئة التدريس لتحسين التعليم
  .وطرق التقييم الفعالة وابتكارات تصميم المقررات

  
 :أنشطة المركز •
  

  :العليا بالنسبة لطالب الدراسات
سلســلة مــن ورش العمــل واالستشــارات التــي تعــرف الطــالب بمختلــف طــرق يقــدم المركــز  

  .التدريس وتساعدهم على صقل أساليبهم التعليمية
  

  :بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس
يقدم المركز جلسات عمل وحلقـات بحـث واستشـارات تسـاعد أعضـاء هيئـة التـدريس علـى 

  .والتدريس بفعالية صقل وتنمية مهاراتهم التربوية
كمـــا يقـــدم المركـــز ســـجل مـــن المصـــادر االلكترونيـــة لكـــل مـــن الطـــالب وأعضـــاء هيئـــة 

  .التدريس، ومقاالت عن التدريس المتميز وأدلة للتدريس وغيرها
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  كورنيلفي جامعة  التدريس المتميزمركز 
Center for Teaching Excellence        

  Cornell University   الجامعة

  http://www.cte.cornell.edu  االلكتروني الموقع

  
  :نبذة عن المركز �

ثـالث  وهو يشمل (CTE) التدريس للتميز في مركز كورنيل ، أطلقت2008 يوليو 1في 
أعضـاء هيئـة  برنـامجو  ،تـدريسال يمسـاعد ، وبرنـامجتـدريسال يمسـاعدلالدولي البرنامج  :وحدات
أعضـاء هيئـة  ، بمـا فـي ذلـكالمعلمين لتنمية التعلم مدى الحياة على أهميةالمركز ؤكد ي .التدريس
 ،الطرق بشتى الحرم الجامعي في جميع أنحاء التعليم تعزيزل سعى المركزي. ومساعديهمالتدريس 

الدعم  لديهم المعلمين لضمان أن الممارسات التعليمية أفضل القائمة على نشر البحوث خالل من
طـالب الدراسـات  هـذه البـرامج دعموتـ .على التعلم بشكل أفضل الطالب الالزمة لمساعدة والموارد

باسـتمرار  الـذين يتطلعـون أعضـاء هيئـة التـدريس ، فضـال عـنحيـاتهم المهنيـة يبـدأون مألنهـ العليـا
  .التدريس تحقيق التميز فيل
  :البرامج والخدمات التي يقدمها المركز  �

  :هيئة التدريسبرامج أعضاء 

  .برنامج أعضاء هيئة التدريس المبتدئين - 
 .التدريس ألعضاء هيئة التدريسبرنامج شهادة  - 
 .سلسلة حلقات البحث ألعضاء هيئة التدريس - 
 .جلسات عمل عن مخرجات التعلم والتقييم - 
 .منح أعضاء هيئة التدريس - 
 .دورة تصميم المقرر ألعضاء هيئة التدريس - 

  :االستشارات الفردية
  .تصميم محتوى المنهج ومراجعته - 
 .تخطيط المقرر - 
 .تقويم الطالب للتدريس - 
 .تقييم الطالب - 
 .طرق التدريس - 

  :ورش عمل لألقسام أو مجموعات من أعضاء هيئى التدريس

  .تصميم المقرر، وتطوبر المحتوى - 
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 .تطوير مخرجات التعلم: التقييم - 
 .توثيق التدريس، مراجعة النظراء - 

  .ل الدراسيمالحظات التدريس في الفص
ويــتم مــن خــالل النســيق مــع المركــز لتــوفير أدوات المالحظــة وأســاليبها وكيفيــة االســتفادة   

  .منها في تطوير الخبرات التدريسية
  :مصادر ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

يوفر المركز عدد من المصادر االلكترونية والمطبوعة من كتب ومقاالت عن أهم قضايا 
  .عم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بما يحقق تطور في أدائهم التدريسيالتعليم والتعلم لد
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  ميتشجانفي التعليم والتعلم في جامعة  البحثمركز 
Center for Research on Learning and Teaching 

  University of Michigan  الجامعة

  http://www.crlt.umich.edu/index.php  االلكتروني الموقع

  
  :نبذة عن المركز �

يعتبــر مركــز البحــث فــي التعلــيم والــتعلم فــي جامعــة ميتشــجان مــن أوائــل المراكــز التــي تــم 
الجامعـة وطـالب انشاؤها في الواليات المتحدة، من خالل الشراكة بين أعضـاء هيئـة التـدريس فـي 

الدراسات العليا واإلداريين لدعم ثقافة الجامعة في مكافأة وتشجيع التدريس، ودعـم واحتـرام الفـروق 
الفرديــة بــين المتعلمــين، وتهيئــة بيئــة تعلــم تالئــم الطــالب ذوي الخلفيــات المتنوعــة وتســاعدهم علــى 

  .التعلم والتميز
  :الرسالة �

فـــي التعلـــيم والـــتعلم علـــى دعـــم التميـــز واالبتكـــار فـــي مجـــال  تؤكـــد رســـالة مركـــز البحـــوث
  . التدريس على مستوى الكليات في جامعة ميتشجان

ويكــرس المركــز جهــوده لــدعم الــتعلم القــائم علــى البحــث، والممارســات التدريســية والتنميــة 
دريس حيث يتعاون خبراء المركز مع أعضاء هيئة التـ. المهنية لكل مجتمع أعضاء هيئة التدريس

تقــدير ومكافــأة وتشــجيع وطــالب الدراســات العليــا واإلداريــين لتطــوير واســتدامة ثقافــة الجامعــة فــي 
التـــدريس، ودعـــم واحتـــرام الفـــروق الفرديـــة بـــين المتعلمـــين، وتهيئـــة بيئـــة تعلـــم تالئـــم الطـــالب ذوي 

  .الخلفيات المتنوعة وتساعدهم على التعلم والتميز
  :الرسالة من خالليعمل المركز على تنفيذ هذه 

  :التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس وطالب ما بعد الدكتوراه •

  .الدعم المالي للمشروعات التي تقدم ابتكارات للتعليم والتعلم - 
 .استشارات حول تطوير المناهج والتقويم - 
 .البرامج التي تؤكد على التعليم والتعلم لطالب ذوي خلفيات متنوعة - 
 .التدريس استشارات فردية بخصوص - 
 .جلسات عمل وتوجيهات لرؤساء األقسام والعمداء وأعضاء هيئة التدريس - 
 .المساعدة في حلقات البحث الخاصة باألقسام والكليات - 
 .المساعدة في دعم التعليم والتعلم الفعال - 
البـــرامج التــــي تــــدعم االبتكــــارات والتخصصــــات المتنوعــــة والتنــــوع الثقــــافي فــــي المقــــررات  - 

 . والمناهج
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  :يم والتقييمالتقو  •
  .المساعدة في تقويم البرامج - 
 .مصادر واستشارات في تقويم التدريس، وتكنولوجيا التعليم، ومراجعة المناهج - 
 .المساعدة في تقييم تعلم الطالب - 
 .المساعدة في منح أعضاء هيئة التدريس التي تشمل مكونات تعليمية - 
 

  :التنوع والتعدد الثقافي •

األســاليب التربويــة الفعالــة فــي التــدريس لطــالب متنــوعي استشــارات وحلقــات بحــث حــول  - 
  .الثقافة

 .برامج ومنح تدعم التعليم والتعلم متعدد الثقافات - 
برامج توفر مصادر واستراتيجيات تساعد على التبادل والعمل الجماعي في بيئات متعددة  - 

 .الثقافات
 .معالجة التنوع الثقافي في المقرراتالمساعدة في  - 
ية ومطبوعة عن الطـالب وبحـوث عـن أفضـل الممارسـات الالزمـة لنجـاح مصادر الكترون - 

 .الطالب
 

 :قاعة الدراسة •
عــروض واسكتشـــات تهــدف إلـــى تشــجيع الحـــوار حـــول القضــايا الصـــعبة، بمــا فـــي ذلـــك،  - 

 .الخبرات والتمثيالت والرسومات وغيرها
 

  :تكنولوجيا التعليم •
  .استخدام تكنولوجيا التعليمدعم وتشجيع وتقويم أفضل الممارسات التربوية في  - 
 .نشر التكنولوجيا التي تعزز التعليم والتعلم - 
 .وحداتالبين  تبادل المعلومات وتسهيل التطبيقات المفيدة حول توزيع المعلومات - 
 

  :البحوث والنشر •
  .االهتمام بنتائج البحوث التي تدعم عمليات التعليم والتعلم - 
 .علم على المستوى القومي والعالمينشر نتائج البحوث التي تعزز التعليم والت - 
 .دعم استقصاءات أعضاء هيئة التدريس حول تعلم الطالب - 
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  :التعاون عبر الحرم الجامعي •
 .مع اإلدارات والكليات المختلفة في الجامعة تطوير مشروعات وبرامج تعاونية - 
  

  :مشروعات وطنية حول التعليم والتعلم •
  .المبادرات التي تمولها مؤسسات التعليم العاليتنسيق مشاركة أعضاء هيئة التدريس في  - 
 .تعيين أعضاء هيئة التدريس المشاركين في مشروعات وطنية - 
 .تطوير المشروعات البحثية وورش العمل والندوات - 
  .عروض تقديمية في المؤتمرات القومية - 
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  بنسلفانيامركز التعليم والتعلم في جامعة 
Center for Teaching and Learning 

  University of Pennsylvania  الجامعة

  http://www.upenn.edu/ctl  االلكتروني الموقع

 
  :الرسالة  �

ـــى تـــدعيم التـــدريس المتميـــز فـــي جامعـــة بنســـلفانيا، لكـــل  ـــتعلم عل ـــيم وال يعمـــل مركـــز التعل
التعليم والتعلم استشارات تدريسية فردية  المعلمين من المتدئ حتى مساعدي التدريس، ويقدم مركز

  .وورش عمل ومناقشات تساعد على استفادة أعضاء هيئة التدريس من بعضهم البعض
  
  :البرامج والخدمات التي يقدمها المركز �

  :برامج أعضاء هيئة التدريس •
يستطيع أعضاء هيئـة التـدريس والمعلمـين مـن كـل المسـتويات المشـاركة فـي بـرامج مركـز   

  .التعليم والتعلم، بما تشمله من ورش عمل تدريسية ومحادثات واستشارات فردية
  :برامج طالب الدراسات العليا •

يعمل مركز التعلـيم والـتعلم مـع طـالب الدراسـات العليـا لمسـاعدتهم علـى تحسـين تدريسـهم   
  .في جامعة بنسلفانيا، وٕاعدادهم ليكونوا أعضاء هيئة تدريس في المستقبل

  :ريسشهادة التد •
تســــاعد شــــهادة التــــدريس طــــالب الــــدكتوراه علــــى صــــقل مهــــاراتهم والتفكيــــر التــــأملي فــــي   

  .ممارساتهم التدريسية، مع االعتراف بالتزامهم بتطوير أنفسهم كمعلمين
  :االستشارات والمالحظة •

يمكــن للمعلمــين مــن جميــع المســتويات التشــاور مــع المركــز بشــكل فــردي حــول التــدريس،   
  .القضايا المتعلقة بالتدريس، وتوفير سبل المالحظة بما يفيد في تطوير األداءومناقشة جميع 
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  كارنجي ميلونفي جامعة ايبرلي للتدريس المتميز مركز 
Eberly Center for Teaching Excellence 

   Carnegie Mellon University    الجامعة

  //http://www.cmu.edu/teaching/eberly  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة �

ــــدريس وطــــالب الدراســــات العليــــا  ــــتعلم ألعضــــاء هيئــــة الت رســــالتنا هــــي تركيــــز بحــــوث ال
نحــن نعتقــد أن الجمــع بــين العلــم . والمتعــاونين معهــم لتصــميم وتنفيــذ خبــرات تعليميــة ذات معنــى

ــا علــى تهيئــة ظــروف مناســبة لــتعلم الطــالب، ومــن خــالل هــذا  والفــن فــي التــدريس يســاعد زمالؤن
  .التعلم يستطيعون تبديل عالمهم

  :أنشطة وخدمات المركز �

  :النهج الذي يسير عليه المركز •
  : التركيز على المتعلم

ومساعدة أعضاء هيئة التدريس وطـالب ضع تعلم الطالب في مركز عمليات التدريس، و   
الدراسات العليا والدكتوراه على تطوير أهداف المقرر، والتقييم واألنشطة التعليمية بما يساعد على 

  .تدعيم وتعزيز تعلم الطالب وأدائهم
  :التربية

أعضــاء هيئــة التــدريس وطــالب مــا بعــد الــدكتوراه وطــالب الدراســات العليــا علــى  مســاعدة  
والــتعلم الفعــال، حتــى يتمكنــوا مــن اتخــاذ القــرارات اكتســاب وفهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا التعلــيم 

  .المناسبة لتدريس مقرراتهم
  :التعاون

بشكل وثيق مع أعضاء هيئة التدريس وطالب مـا بعـد الـدكتوراه وطـالب الدراسـات  العمل  
العليا لمساعدتهم على تحديد مواطن القـوة لـديهم كمعلمـين، ووضـع اسـتراتيجيات مشـتركة لتحسـين 

  .مقرراتهم وابتكاراتهم التربوية
  :البناء

لــى النجــاح كمــربين، علــى تقــديم تغذيــة راجعــة بنــاءة وعمليــة لمســاعدة الــزمالء ع التركيــز  
  .فدورنا هو دعم التعليم وليس الحكم على األداء
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  :االعتماد على البيانات
أعضــاء هيئــة التــدريس وطــالب مــا بعــد الــدكتوراه وطــالب الدراســات العليــا علــى  مســاعدة

تحديــــد ومعالجــــة مشــــكالتهم التدريســــية مــــن خــــالل جمــــع المعلومــــات مــــن المالحظــــات الصــــفية، 
  .وفحص المواد التعليمية ومجموعات الطالب،
  :االعتماد على البحث

بتطبيق وتحليل البحوث في تخصصات متنوعة لمساعدة األعضاء على تصميم  االهتمام
وتـــدريس مقـــررات فعالـــة، وكـــذلك نســـاعد الـــزمالء علـــى إجـــراء البحـــوث التربويـــة فـــي تخصصـــاتهم 

  .لتناول الفجوات التي تظهر في التعليم والتعلم
 :يقدمها المركزاألنشطة التي  •

  .استشارات فردية مع أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا - 
 .ورش عمل وجلسات بحث ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا - 
مواقع الكترونية لتقديم المساعدات واألدوات المساعدة لتشـخيص وعـالج مشـكالت التعلـيم  - 

 .والتعلم
الدراسات العليـا مثـل المنـاهج التعليميـة ومقـاييس  مصادر ألعضاء هيئة التدريس وطالب - 

 .التقدير، واألهداف وغيرها
 .مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المشروعات التعليمية - 

  :مجال عمل المركز •
جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بما فيهم مساعدي التدريس والمهتمين والباحثين 

  .لتطوير ممارساتهم التعليمية التعلميةعن حلول لمشكالتهم التعليمية أو يسعون 
 :ت المركزاستشاراخصائص  •

  .الدقة والسرية في العمل وتقديم المعلومات واالستشارات - 
 .التوثيق لكل المعلومات واألدوات الالزمة لتطوير األداء - 
  .حرية وطواعية أعضاء هيئة التدريس في الحصول على استشارات المركز - 
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  معهد جورجيا للتكنولوجياالتعليم والتعلم في  تحسينمركز 
Center for the Enhancement of Teaching and Learning  

  Georgia Institute of Technology  الجامعة

 /http://www.cetl.gatech.edu  االلكتروني الموقع
  

  
  :الرؤية •

  .رائدًا في التعليم والتعلم على مستوى جامعات البحوث التكنولوجيةأن يكون مركزًا 
  :الرسالة •

تعزيز واعتراف ومكافأة مجتمـع . قيادة التعليم والتعلم في معهد جورجيا إلى معايير التميز
المعلمين والمتعلمين من خالل االلتزام بتطوير وتقويم ودعم أعضاء هيئة التدريس، وتحسـين بيئـة 

علم في معهد جورجيا مـن خـالل تشـجيع مشـاركة المجتمـع مـن خـالل شـبكات االتصـال التعليم والت
  . والموارد والبرامج المبتكرة

 :الخدمات التي يقدمها المركز ألعضاء هيئة التدريس •
  :الجوائز �

  :يقدم المركز جوائز متعددة منها
  .جائزة المعلم الجامعي في التدريس - 
 جائزة التدريس المتميز للمعلم المبتدئ - 
 جائزة ابتكارات المناهج - 
 جائزة الشراكة التربوية - 
 جائزة التواصل األكاديمي - 
 جائزة االبتكار في المناهج التعليمية المشتركة - 
  جائزة االبتكار في معامل التدريس - 
  :االستشارات �

يتقابل خبراء المركز مع أعضاء هيئة التدريس لمناقشة قضايا فـي التعلـيم والـتعلم، وتقـديم 
  .سرية بناء على المالحظات الصفية، الستكشاف وتعزيز سبل التعليم والتعلمتغذية راجعة 
  :األحداث �

يقدم المركز توجيهات من خالل عقد ندوات وورش عمل تثري عمليات التعليم والتعلم في 
  .المعهد وتعمل على تطويرها

  



 22

  :المعرفة والتقييم �
المعرفة التدريسـية المرتبطـة  يقدم المركز مساعدات في تقييم األنشطة التعليمية أو تطوير

  .بالتخصص أو تنفيذ بعض البحوث المرتبطة بها
  :زمالء التدريس �

يــــوفر المركــــز فــــرص للمشــــاركة فــــي بــــرامج تدريســــية مــــن تخصصــــات متنوعــــة لمناقشــــة 
مشــكالت التــدريس وســبل حلهــا، وتقــدم هــذه البــرامج مــنح صــغيرة لألعضــاء لتطــوير مشــروعاتهم 

  .المتعلقة بتطوير التدريس
  :الخدمات التي يقدمها المركز للطالب •

يقـدم المركـز خــدمات متنوعـة للطــالب كاالستشـارات والمقــررات الدراسـية ســواء فـي مرحلــة 
الليسانس أو الدراسات العليا وورش العمل والمصادر التي تساعد على تحسين عمليات الـتعلم فـي 

  .المركز
  :الخدمات التكنولوجية •

مصــادر تكنولوجيـا التعلـيم التــي تثـري عمليـات التعلــيم يـوفر المركـز مجموعــة متنوعـة مـن 
  .والتعلم في المعهد

  :المقررات الدراسية •

يصــمم المركــز ويقــدم مجموعــة مــن المقــررات الدراســية المرتبطــة بعمليــات التعلــيم والــتعلم 
  .لطالب المرحلة الجامعية وطالب الدراسات العليا



 23

  كارولينا تميز أعضاء هيئة التدريس في جامعة نورث مركز 
Center for Faculty Excellence  

  The University of North Carolina  الجامعة

 /http://cfe.unc.edu  االلكتروني الموقع
  

  :نبذة عن المركز •
مركــز تميــز أعضــاء هيئــة التــدريس بجامعــة نــورث كاروليــا بمثابــة مركــز للتنميــة المهنيــة 

هيئــة التــدريس، يقــدم الــدعم الــالزم ألعضــاء هيئــة التــدريس لتميــزهم كمعلمــين وبــاحثين  ألعضــاء
وقادة، من خالل المصادر والبرامج التي تقابل احتياجاتهم، ويتعاون المركز مـع الوحـدات األخـرى 

  .في الجامعة لضمان التنفيذ الفعال لخطط الدعم والتوجيه
  :الرسالة •

التـــي يحتاجهـــا أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لتحقيـــق التميـــز تـــوفير الـــدعم والمصـــادروالخدمات 
كمعلمـــين وبـــاحثين وقـــادة، ويقـــدم المركـــز الـــدعم المتكامـــل ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس عبـــر حيـــاتهم 

تركيـز علـى المهنية، ويشارك المركز الوحدات األخـرى فـي الجامعـة لتنفيـذ فعـال لخطـط الـدعم، وال
عضــاء هيئــة التــدريس، فضــال عــن وضــع ألالعلميــة تهيئــة أســاليب جديــدة لــدعم التنميــة التربويــة و 

 .استراتيجيات لتعزيز التوجيه والقيادة
  

  :الخدمات التي يقدمها المركز في مجاالت التعليم والتعلم •

  .ورش عمل التميز في التدريس - 
استشارات لألفراد واألقسام والمجموعات من أعضاء هيئة التدريس عن قضايا التعليم  - 

 .والتعلم
 .الدراسات التي تعالج استراتيجيات وطرق التدريس وٕادارة الصفسلسلة من  - 
 .برنامج أعضاء هيئة تدريس المستقبل لطالب الدراسات العليا - 
 .المساعدة في استخدام تكنولوجيا التعليم مع التعليم وجهًا لوجه - 
 .مدونات تقدم نصائج وتوجيهات تخص التعليم والتعلم - 
  . مصادر تدعم التعليم والتعلم - 
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   إلينويزفي جامعة  التميز في التدريسمركز 
The Center for Teaching Excellence  

  University of Illinois  الجامعة

  http://cte.illinois.edu  االلكتروني الموقع

  :الرسالة •
وتعزيـز التعلـيم والـتعلم فـي لدعم وتشـجيع  1964تم تخصيص مركز للتميز في التدريس منذ عام 

  :يقدم المركز مجموعة واسعة من الخدمات داخل الحرم الجامعي تعمل على. جامعة إلينويز
  .تعزيز التكامل بين األفكار واألساليب التربوية في المقررات والبرامج والمناهج الدراسية - 
 .تشجيع ودعم المعرفة التدريسية في التعليم والتعلم - 
 .رق واالستراتيجيات التعليميةتطوير وتنفيذ الط - 
 .توفير فرص مستمرة للمناقشة حول التعليم والتعلم - 
 .تهيئة مناخ يعمل على تدعيم ومكافأة الممارسات المتميزة في التعليم والتعلم - 

  :البرامج واألنشطة التي يقوم بها المركز •

  :برامج إعداد مساعدي أعضاء هيئة التدريس �
أهيـل المسـاعدين الجـدد لتشـمب مـؤتمرات وورش عمـل تم تصـميم مجموعـة مـن البـرامج لت

ومحاضــرات وغيرهــا مــن الوســائل التــي تعمــل علــى تنميــة هــؤالء األعضــاء وتنميــة مهــارات التعلــيم 
  .والتعلم لديهم

  :برنامج شهادة التدريس �

تــم تصــميم البرنــامج لمــنح األعضــاء خمــس شــهادات فــي التــدريس، مثــل شــهادة أساســيات 
  الخ.. الدراسات العليا، المعلم الباحث التدريس، شهادة معلم 

  :منح التعليم والتعلم �

  .يتم منحها للمارسات المتميزة في التعليم والتعلم
  :خدمات تعليمية �

  .وتشمل البرامج والمصادر التي تدعم التعليم والتعلم
  :أحداث �

  .وتشمل المنتديات والمناقشات وغيرها
  :ورش العمل �

  .حول قضايا التعليم والتعلموتشمل ورش عمل ومجموعات قرائية 
  :خدمات استشارية �

  .وتشمل المالحظات واالستشارات الفردية والجماعية حول قضايا التعليم والتعلم
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  واشنطنفي جامعة  والبحثالتعليم  تطويرمركز 
Center for instructional development and research  

  Washington University  الجامعة

  /http://depts.washington.edu/cidrweb  االلكتروني الموقع

  :الرسالة •
يشجع مركز التطوير التعليمي والبحث العلمي على التميز فـي التعلـيم والـتعلم فـي جامعـة 

ادرات الجامعيـــة واشـــنطن مـــن خاللعملهـــا مـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومســـاعديهم واألقســـام والمبـــ
يتعـــاون خبـــراء المركـــز فـــي تصـــميم وتنفيـــذ وتقيـــيم الطـــرق التـــي تعـــزز التعلـــيم والـــتعلم . والقيـــادات

  .للطالب المتنوعين في مجتمع الجامعة
  
  :ولتحقيق التميز في التعليم والتعلم، يقدم المركز •

  .الجامعةتوفير المعرفة والبحوث وأفضل الممارسات عن التعليم والتعلم لمجتمع  - 
 .المساهمة بالخبرة في تطبيق وتكيف هذه المعرفة وتوسيع نطاقها في التدريس الجامعي - 
ـــز ثقافـــة االبتكـــار مـــن خـــالل المشـــارة والقيـــادة للحـــوارات الجامعيـــة لتحســـين التعلـــيم  -  تعزي

 .والتعلم
 .دعم الناس والبرامج التي تعمل على تحسين عمليات التعليم والتعلم - 
  .القيادي للجامعة قوميًا وعالميًا باعتبارها جامعة بحثية ملتزمة بتعلم الطالبتعزيز الدور  - 
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  توفتسالتعليم والتعلم في جامعة  تحسينمركز 
The Center for the Enhancement of Learning and Teaching 

  Tufts University  الجامعة

  /http://celt.tufts.edu  االلكتروني الموقع

  :الرسالة •
حيــث لــدينا التــدريس .رســالتنا مزدوجــة كجامعــة تدريســية وبحثيــة، حيــث نفخــر بــأن نقــدم كــل منهمــا

والبحث العلمي، ونسعى جاهدين من أجل التميز في التدريس، وتطوير أنفسنا كمعلمين في ضوء 
التــــدريس، وتغيــــر التركيــــب الدراســــات الحديثــــة عــــن الــــتعلم، والتطــــورات الســــريعة فــــي مجــــاالت 

  .الديموغرافي لطالبنا، وتطورات التكنولوجيا الحديثة
  :األهداف •

  :يسعى المركز لتحقيق ثالث أهداف رئيسية
  .توفير فرص التنمية المهنية من خالل ورش العمل وجلسات البحث والنقاش - 
 .ويموالتقييم والتقتقديم االستشارات الفردية ألعضاء هيئة التدريس عن التدريس  - 
 .توفير المصادر االلكترونية والمطبوعة لدعم برامج أعضاء هيئة التدريس - 

  :البرامج •
  :برنامج تنمية القيادة األكاديمية

يقدم البرنامج ألعضاء هيئة التدريس الذين يعدون ألدوار قيادية أكاديمية، ويقدم البرنـامج 
مثل قيـادة التغييـر، حـل  في خمس موديوالت في جلسات نصف يومية لمناقشة موضوعات قيادية

  .الصراعات، الخ
  جلسات العمل والنقاش

تتيح الفرصة ألعضاء هيئة التدريس مناقشة قضايا التعليم والتعلم في مجموعات صغيرة، 
  .بما يسمح لهم من تطوير معارفهم ومهاراتهم التدريسية

  معهد الدراسات العليا للتدريس
يقات عمليـة أثنـاء الفصـل الدراسـي بالتعـاون يقدم ورش عمل لطالب الدراسات العليا وتطب

  .مع موجهين وخبراء
  :التعاون بين المعلمين والباحثين من أعضاء هيئة التدريس

مــن خــالل تــوفير مــنح ماليــة لــدعم مشــروعات بحثيــة تعمــل علــى تطــوير عمليــات التعلــيم 
  .والتعلم في الجامعة
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  ايوامركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة والية 
The Center for Excellence in Learning and Teaching 

  Iowa State University  الجامعة

  http://www.celt.iastate.edu  االلكتروني الموقع

  
  الرؤية •

  .الجامعات العالميةتنمية عمليات التعليم والتعلم في جامعة والية أيوا لتكون في طليعة 
  الرسالة •

دعــم وتعزيــز وتحســين فعاليــة التــدريس وتعلــم الطــالب، وتشــجيع المعرفــة بــالتعليم والــتعلم، 
وٕابراز أهمية التعليم والـتعلم للمهتمـين داخـل وخـارج الجامعـة، لتكـون حـافز للتربيـة المتمركـزة حـول 

  .التعلم
  :وبرامج لـولتحقيق هذه الرسالة يقدم المركز استشارات ومصادر 

  .تسهيل التطور المهني والفكري ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا -
تعزيز ودعم مجتمع العلمـاء والمعلمـين لتحقيـق الـربط بـين النظريـة والتطبيـق فـي عمليـات  -

 .التعليم والتعلم
مســــاعدة المعلمــــين والوحــــدات األكاديميــــة علــــى تطــــوير وتنفيــــذ وتقيــــيم المــــداخل وطــــرق  -

 .يسالتدر 
 .تشجيع االبتكارات في مجال التدريس الجامعي -
 .الدعوة إلى االستخدام المناسب للتكنولوجيا في التعليم والتعلم الجامعي -
 .مساعدة المعلمين على تقييم فعالية تدريسهم وتعلم طالبهم -
تــدعيم ومكافــأة المعرفــة التدريســية وتقــديم المــنح للتعلــيم الحفــاظ علــى ثقافــة الجامعــة فــي  -

 .لموالتع
  .تعزيز تعلم الطالب بوصفهم عنصرًا أساسيًا لتحقيق رسالة الجامعة -

  :أنشطة المركز والبرامج التي يشرف عليها •
يقــدم المركــز مجموعــة مــن االستشــارات والــدورات والبــرامج والمنشــورات المتعلقــة بعمليــات   

  :التعليم والتعلم في الجامعة سواء ألعضاء هيئة التدريس أو الطالب، مثل
التقييم ـ المناقشات الصفية ـ ثقافة الحوار ـ اليوم الدراسي األول ـ الفصـول الدراسـية الواسـعة ـ تقيـيم 
الـزمالء للتـدريس ـ تقيـيم الطـالب للتـدريس ـ عـدم األمانـة العلميـة واألكاديميـة ـ ورش عمـل المـنهج 

أخطـاء التـدريس ـ نصـائح التـدريس، المرتكـز علـى الـتعلم ـ برنـامج التـدريس فـي وقـت األزمـات ـ 
  .التدريس لذوي القدرات وأنماط التعلم المتنوعة
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أهـداف الـتعلم ـ اإلبـداع ـ الجامعـة ومشـاركة الـتعلم ـ المعـايير الوطنيـة للمارسـات التربويـة الفعالـة ـ 
منح التعليم والتعلم ـ مبادئ الممارسات الجيدة في التربية ـ برامج دعم الطالب في عمليات التعلـيم 

  .ـ اإلشراف على ورش عمل وندوات استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم والتعلم
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  مركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة والية مينسوتا
Center for Excellence in Teaching and Learning 

  Minnesota State University  الجامعة

  http://www.mnsu.edu/cetl  االلكتروني الموقع
  

 :التعريف بالمركز •

بينما كان دور األستاذ الجامعي وحيدًا وصعبًا، تم إنشاء مركز التميـز فـي التعلـيم والـتعلم 
ليـــوفر الـــدعم والمـــوارد الالزمـــة، فمـــن خـــالل المركـــز يمكـــن أن تكـــون جـــزًء مـــن مجتمـــع المعلمـــين 

ء، إذ يمكــن المشــاركة والعثــور علــى الــدعم والتشــجيع مــن خــالل مناقشــة وتحســين وتطــوير والعلمــا
  .أساليب التدريس المبتكرة

كــان الشــعار األساســي إلنشــاء المركــز وال يــزال، حيــث تــم إنشــاء " الحــديث عــن التــدريس"
 .المركز لخدمة أعضاء هيئة التدريس لتحقيق الهدف األهم وهو تحسين تعلم الطالب

  :الرسالة واألهداف •
مـن خـالل تـوفير المصـادر ومجتمعـات الـتعلم واالتصـاالت  دعم التميز في التعليم والـتعلم

ويوفر المركـز مكانـًا . واالستراتيجيات الالزمة لدعم وتعزيز واعتراف بتدريس عالي الجودة ومبتكر
ض فــي المعرفــة للمقــابالت الرســمية وغيــر الرســمية التــي تســاعد المعلمــين علــى دعــم بعضــهم الــبع

  .التدريسية
  :المركز البرامج التي يشرف عليها •

  :يقدم المركز مجموعة من البرامج المتعلقة بعمليات التعليم والتعلم، مثل  
 .مشروع شهادة أعضاء هيئة التدريس -

مــــن ) أعضــــاء 10 – 6(وهــــو برنــــامج يتــــيح مشــــاركة العضــــو فــــي مجموعــــات صــــغيرة 
دقيقــــة، وتشــــمل  90وتعقــــد جلســــات عمــــل بمتوســــط جلســــة شــــهرية مــــدتها تخصصــــات مختلفــــة، 

ويـتم . استخدام التكنولوجيا في التدريستصميم المقررات، استراتيجيات التعلم النشط، : موضوعات
تعيــين زميــل لتقيــيم أداء العضــو أثنــاء تــدريس المقــرر ومقابلــة الطــالب فــي المقــرر، ومشــاركة هــذه 

  .ويقوم كل عضو بتقديم مشروع لتدعيم تعلم طالبه. يالمعلومات مع العضو بشكل سر 
 :برنامج شهادة تصميم المقرر -

يقــدم ورش عمــل عــن تصــميم المقــرر، ويشــمل أيضــًا جلســات عــن اســتخدام التكنولوجيــا 
 .والتعلم النشط وتقييم الذاتي للتدريس، من خالل استخدام االنترنت

 برنامج استشارات الطالب -



 30

المعلمــين علــى معرفــة معلومــات عمــا يــدور فــي فصــولهم والحصــول الهــدف منــه مســاعدة 
  .على التغذية الراجعة المناسبة لتطوير تدريسهم

  .برنامج مجتمع التعلم ألعضاء هيئة التدريس مع استشارات الطالب -
يتــيح الفرصــة ألعضــاء هيئــة التــدريس للحــوار مــع الطــالب ومناقشــة القضــايا المهمــة فــي 

الفصـــول الدراســـية، ودور الهواتـــف المحمولـــة والكمبيـــوتر فـــي الـــتعلم، التـــدريس، مثـــل الشـــغب فـــي 
ولمــــاذا ال يفضــــل بعــــض الطــــالب العمــــل الجمــــاعي، ولمــــاذا ال يفضــــل بعــــض الطــــالب مناقشــــة 

   .الموضوعات الدراسية وهكذا
  :خدمات التعلم األكاديمية •

بكات يقــدم المركــز خــدمات أكاديميــة لــدعم الــتعلم مثــل جلســات البحــث وورش العمــل، وشــ
  .االتصال مع الخبراء والمهتمين بالتدريس، ومراكز للمصادر المتعلقة بالتدريس

  المؤتمرات وورش العمل •
يقــدم المركــز بيانــات للمــؤتمرات وورش العمــل التــي تعقــد عــن التــدريس ويقــدم مســاعدات 

  فيهالمشاركة للألعضاء 
  المنح وجوائز التدريس •

المتميـــزة فـــي التـــدريس ألعضـــاء هيئـــة يشـــرف المركـــز علـــى المـــنح وجـــوائز الممارســـات 
  .التدريس

  مصادر التدريس •
يــوفر المركــز العديــد مــن المطبوعــات مثــل الكتــب والنشــرات واألدلــة التــي تســاعد أعضــاء 

  .هيئة التدريس في تحسين ممارساتهم التدريسية
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  سياتلمركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة 
Center for Excellence in Teaching and Learning 

  Seattle University  الجامعة

  http://www.seattleu.edu/cetl/default.aspx?id=25060  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

نحـــن نـــدعم التشـــكيل المهنـــي لجميـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس، مـــن خـــالل أســـلوب علمـــي   
  .تخصصي لتطوير التعليم والتعلم

ـــديات ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس الكتشـــاف وتأمـــل    نحـــن نفعـــل ذلـــك مـــن خـــالل تـــوفير منت
ـــى البحـــث، وبـــرامج استشـــارات  ـــة، وأنشـــطة قائمـــة عل ممارســـاتهم التدريســـية عبـــر مشـــاورات طوعي

. تعلـيم والـتعلماألقران، وورش العمل، والتققيمات التكوينية، وتدعيم البحوث المرتبطـة بممارسـات ال
وتوفير فرص التعاون بين األقسام والكليات والبرامج واإلدارات بشـأن القضـايا ذات الصـلة بـالتعليم 

  .والتعلم
 :الخدمات التي يقدمها المركز •

يقــدم المركــز مجموعــة مــن الخــدمات ألعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة ســياتل، منهــا علــى 
  :سبيل المثال

  :االستشارات -
وٕامكانيـــة عقـــد جلســـات عصـــف ذهنــي فرديـــة عـــن االبتكـــارات فـــي التعلـــيم  تتميــز بالســـرية

  .والتعلم وتصميم المقررات
  :ورش العمل -

مـن  توفير فرص التعاون عبر مناقشات متخصصة حول أفضل ممارسات التعلـيم والـتعلم
  .خالل ورش العمل المتنوعة

  :استشارات الزمالء -

ــ ــة ودعمهــااالتصــال مــع أعضــاء هيئــة تــدريس مــن ذوي الخبــرة لت  وفير تغذيــة راجعــة فعال
  .لتحسين عمليات التعليم والتعلم

  :مالحظات الفصل الدراسي -

تـــوفير تغذيـــة راجعـــة بنائيـــة ومتخصصـــة حـــول ممارســـات التعلـــيم والـــتعلم فـــي الفصـــول 
  .الدراسية

  :تشخيص تعليم المجموعات الصغيرة -

  .التعليم والتعلممناقشات مجموعات صغيرة مع الطالب لتقديم مالحظات حول ممارسات 
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  :المناقشات التعاونية -
يمكن الستشـاري المركـز تسـهيل المناقشـات التعاونيـة حـول التعلـيم والـتعلم فـي مجموعـات 

  .صغيرة أو أقسام أو عبر تخصصات متنوعة
  :تحليل تقويم المقرر -

يمكــــن أن يســــاعد استشــــاريو المركــــز علــــى تعــــرف تعليقــــات الطــــالب وتحليــــل تقييمــــاتهم 
  .وتصنيفها

  :طلبات البحثمت -

  .يوفر المركز مصادر متنوعة حول أسئلة التعليم والتعلم
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  ميسيسبيمركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة 
The Center for Excellence in Teaching and Learning  

  The University of Mississippi  الجامعة

  http://www.olemiss.edu/depts/cetl  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

رسالة مركز التميز في التعليم والتعلم هي دعم التدريس المثالي والتعلم الفعال في جامعـة 
ألفكـار يخدم المركز الجامعة من خالل المـوارد وتـوفير منتـدى لمناقشـة البحـث وتنفيـذ ا. ميسيسبي

 الطالب لتمكين ألعضاء هيئة التدريس التنمية المهنية وتسهيلاألساسية لعمليات التعليم والتعلم، 
  .للتعلم مدى الحياة

  :الغرض •

الغرض األساسي لمركز التعليم والتعلم هو تحسين تعلم الطالب، حيث يخـدم المركـز كـل 
وتشـمل . أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وكـذلك الطـالب المهتمـين بتحسـين مهـاراتهم التعلميـة

  .تبسيط وتسهيل التخصصاتخدمات الدعم، تنسيق البرامج، : الخدمات ثالث مجاالت أساسية
  :يشرف عليها المركزالبرامج التي  •

  :سلسلة برامج تنمية أعضاء هيئة التدريس �

  .وهي برامج كل عام تبدأ في فصل الخريف، تليها حلقات نقاش حول موضوعات معينة
  :الخدمات التي يقدمها المركز •

 :خدمات الدعم �
إرشـــادات ومـــوارد الزمـــة ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي تصـــميم ملفـــات : ملـــف الـــدعم •

  .التدريس
بخصـــوص خطــــط المقـــرر، اإلدارة الصــــفية، نمــــط : االستشـــارات الفرديــــة والســــرية •

  .العرض، المحتوى، االستخدام الفعال للتكنولوجيا في الفصول الدراسية
  .مالحظات شخصية أو مسجلة عن التقييم الذاتي والتحسين: المالحظات الصفية •
فادة منهـــا فـــي تحليـــل وتركيـــب تقييمـــات الطـــالب واالســـت: تحليـــل تقويمـــات الطـــالب •

  .تحسين تعلمهم
المساعدة في تصميم االختبارات وتحديد مقـاييس تحقيـق أهـداف : تقييم تعلم الطالب •

 .المهام التعليمية
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دعــم تطبيقــات التكنولوجيــا فــي الفصــول الدراســية، إعــادة تصــميم : مســاعدة األقســام •
يط المقـــــررات، السياســـــات والفلســـــفة التعليميـــــة، اســـــتراتيجيات التقيـــــيم، التخطـــــ

 .االستراتيجي المتعلق بالتدريس
  :تنسيق البرامج �

 .توجيه ودعم البرامج ألعضاء هيئة التدريس التي تعالج احتياجات التدريس •
 .المؤتمرات وورش العمل والبرامج التي تهدف إلى تطوير التدريس •
 .توجيه وٕادارة عمليات دعم الزمالء •
 .أعضاء هيئة التدريسبرامج الشهادات واالعتراف بتأهيل المشاركين من  •
 .توزيع جوائز التدريس، وٕانشاء جوائز جديدة للتدريس •
  :الشراكة وتقاسم الموارد �

تشجيع ودعم المعرفة التدريسية مـن خـالل الـدعم المـالي لمشـروعات : المنح الصغيرة •
 .تحسين التعليم والتعلم

اء تيســـير مجموعـــات عمـــل أعضـــاء هيئـــة التـــدريس، مناقشـــة القضـــايا التربويـــة، إجـــر  •
 .جلسات التدريس المصغر، مناقشات زيارات النظراء

سد الفجوة بـين البحـث والتـدريس مـن خـالل المسـاعدة فـي ترجمـة المقترحـات البحثيـة  •
 .إلى تطبيقات عملية وخطط تدريسية قابلة للتطبيق

دعم التميز في تصميم الفصول الدراسية وصيانتها من خالل التعاون مع المهندسين  •
 .همالمعمارين وغير 

  . تحسين عمليات التعليم والتعلم عبر االنترنت وتقدم الدعم المناسب •
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  مدينة أوكالهومامركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة 
Center for Excellence in Teaching and Learning 

  Oklahoma City University  الجامعة

  http://www.okcu.edu/cetl  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة واألهداف واألنشطة •

نحــن نســعى لتــوفير الفــرص التعليميــة للطــالب وجميــع المكونــات الجامعيــة، وتقــديم فوائــد 
ويــتم تنفيــذ هــذه الرســالة مــن خــالل األهــداف واألنشــطة . فكريــة تســهم فــي تطــوير األجيــال القادمــة

  :التالية
  .دعم الممارسات التدريسية القائمة على البحث -
 .تطوير ودعم أعضاء هيئة التدريس وعمليات تعلم الطالب -
 .توفير الموارد المساعدة ألعضاء هيئة التدريس -
 .دعم المشاركين في جهودهم المتعلقة بابتكارات التعليم والتعلم -
 .األخرىتوفير فرص التقييم الذاتي ووسائل التقييم التكوينى  -
 . إجراء البحوث العلمية حول التعليم والتعلم والتقييم -

 :الخدمات التي يقدمها المركز •

  :ورش العمل -
يقــدم المركــز ورش عمــل لجميــع أعضــاء هيئــة التــدريس، فــي موضــوعات التــدريس مثــل 

  .تصميم المقررات واستخدام التكنولوجيا في التدريس
  :ملف التدريب -

o ملفات التدريس : 

تدريبات ألعضاء هيئة التدريس في تصميم ملف التدريس، وعدد من الوثائق  يقدم المركز
  .التي تعمل على تحسين أدائهم

o ملفات المقرر:  
يقــدم المركـــز تـــدريبات ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي تصـــميم ملـــف المقـــرر، وعمليـــات تعلـــم 

  .الطالب وكيفية حدوث التعلم
  :منح السفر -

حضـورات مـؤتمرات أو تقـديم بحـوث وأوراق عمـل يتم تقديم منح ألعضـاء هيئـة التـدريس ل
  .عن عمليات التعليم والتعلم
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  :المصادر االلكترونية -
  .يوفر المركز عدد من المصادر االلكترونية المرتبطة بالمنهج الدراسي

  :مجتمع تعلم أعضاء هيئة التدريس -
 يجتمعون بانتظام كل ثـالث أسـابيع، وتـوفر هـذه) 10- 8(هي مجموعات من األعضاء 

  .المجتمعات فرص التعلم والتطور المهني من خالل تركيزها على موضوعات تهم التدريس
  :شراكة التدريس -

توفر الفرصة للعثور علـى زميـل يشـارك العضـو مالحظـات التعلـيم والـتعلم بالتبـادل، وتـتم 
  .مناقشة مالحظاتهما لبعضهما البعض لالستفادة منها

  االستشارات الفردية -
استشــارات فرديــة للعضــو مــن خــالل عمليــات المالحظــة للمارســات التدريســية يــتم تــوفير 

  .والتقييمية وغيرها من الممارسات
  :عمليات تشخيص المجموعات الصغيرة -

يــتم تــوفير مجموعــات صــغيرة مــن الطــالب لمناقشــة موضــوعات التــدريس واالســتفادة مــن 
  .تعليقاتهم
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  اهأوتمركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة 
Center for Teaching & Learning Excellence 

  The University of Utah  الجامعة

  http://www.ctle.utah.edu  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

 .وتعلـيم متطـور / معلـم فـي الجامعـة مـن خـالل الفعـال التعليم والـتعلم تعزيز هي رسالتنا
 مـن خـالل تـوفير مكـان فـي الحـرم الجـامعي المعلمـين لجميـع التعليميـة حتياجـاتالمركـز االيخـدم 
وورش العمـل  واالستشـارات، عمليـات التقيـيم مـن خـالل مهـارات التـدريس أو تحسـين لتطـوير آمـن

  .البرامج الخاصةو 
  :البرامج التي يقدمها المركز •

  :المقررات -
بالتـــدريس بعضـــها يـــتم فـــي فصـــل دراســـي يقـــدم المركـــز مجموعـــة مـــن المقـــررات المتعلقـــة 

وبعضها عبر االنترنـت، مثـل التـدريس الجـامعي، التعلـيم القـائم علـى االنترنـت، وتـدريبات 
  .التدريس

 .برنامج التخصص في التدريس الجامعي -
 .برنامج مساعدى التدريس -

  :الخدمات التي يقدمها المركز •

  :ندوات التدريس السنوية -
داخـل الحـرم  األقسـامجميـع  مشـارك مـن 300  فـي المتوسـط تـدريسالسـنوية ل النـدوةتجـذب 

. التـدريس المشـاركين فـي طـالب الدراسـات العليـاأعضـاء هيئـة التـدريس و  وهـذا يشـمل .الجـامعي
  .في مجال التعليم العالي العملية والمعرفة توفير المهارات إلى الندوة وتهدف

  :االستشارات والتقويمات -
وأثنـاء  قبـل علـى أسـاس فـردي، واالستشـارات التقييمـات والـتعلم التعلـيم التميـز فـي يـوفر مركـز

الخاصـة  المنـاهج بشـأن الفرديـة المشـاورات مـن يمكـن اسـتفادة المـدربون .كـل فصـل دراسـي وبعـد
  .والتقييم، ويمكنهم تلقي المساعدة عبر االنترنت بهم، وخطط الدروس،

  :عروض األقسام -
  .وتطويرها لألقسام المختلفةيساعد المركز في تقديم عروض التدريس 
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 :ردود أفعال الطالب -
يســاعد المركــز فــي تعــرف ردود أفعــال الطــالب فــي المقــررات وكيفيــة االســتفادة منهــا فــي 

  .تحسين وتطوير عمليات التعليم والتعلم
  :سلسلة ورش العمل عن التدريس -

لعــام، بحيــث يــنظم المركــز سلســلة مــن ورش العمــل المرتبطــة بــالتعليم والــتعلم علــى مــدار ا
  .تساعد المعلمين على تنمية أدائهم وممارساتهم التدريسية

  



 39

  هاوردفي جامعة والتقييم مركز التميز في التعليم والتعلم 
The Center for Excellence in Teaching, Learning, and Assessment 

   Howard University  الجامعة

 http://www.cetla.howard.edu  االلكتروني الموقع
  

  :الرسالة •

تطوير كادر من أعضاء هيئة التدريس المسـئولون عـن إعـداد قـادة متميـزين قـادرين علـى 
مــن خــالل تــدريب أعضــاء هيئــة التــدريس، وتكنولوجيــا التعلــيم، . خدمــة الــوطن والمجتمــع العــالمي

ويسـعى المركـز لضـمان اكتسـاب الطـالب لخبـرات . التخصصات، والبحـوث التربويـةوالتعاون بين 
تعليميــة ذات جــودة عاليــة، علــى النحــو الــذي يــوفر قيــادة وطنيــة تعــزز التــدريس للطــالب وخاصــة 

  .األفارقة منهم
  
  :األهداف •

تنفيــذ أعضـــاء هيئـــة التـــدريس الســـتراتيجيات تعــزز التـــدريس خاصـــة االســـتراتيجيات التـــي  -
  .التكنولوجيا في تحسين تعلم الطالبتوظف 

 .تقييم أعضاء هيئة التدريس لتعلم الطالب واستخدام النتائج في تحسين تعلم الطالب -
 .اعتراف األفراد والمنظمات بموارد المركز وقيمتها في تحسين عمليات التعليم والتعلم -
 

  :الخدمات التي يقدمها المركز •

  :التدريب �
  .وتقام بصفة دورية ورش العمل المتعلقة بالتدريس -
سلســلة الضــيوف المتحــدثين عــن التــدريس مــن الخبــراء والمهتمــين والتــي يمكــن متابعتهــا  -

 .مسجلة عبر الموقع االلكتروني للمركز
المعهـد الصــيفي، وهـى دورات تدريبيــة يــتم تنفيـذها خــالل شــهور الصـيف وحصــول المعلــم  -

 .على شهادات إجازة بتلك الدورات
  :الدعم �
  .حة، والتي تتيح لألعضاء االستفادة من خدماتها المتنوعةالمعامل المفتو  -
اجتماعــات مجموعــات المســتخدمين، والتــي تتــيح التفاعــل مــع الخبــراء فــي التــدريس وجهــًا  -

 .لوجه واالستفادة من خبراتهم في التدريس
 .مساعدة الطالب -
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م مركــــز المصــــادر االلكترونيــــة، الــــذي يــــوفر مزيــــد مــــن المصــــادر المتعلقــــة بتعلــــيم وتعلــــ -
 .المقررات الدراسية

االستشــارات الخاصــة، التــي تتــيح مســاعدة العضــو بشــكل فــردي فــي المشــكالت المتعلقــة  -
 .بتعليم وتعلم مقرراته الدراسية

دعــم األعضــاء الجــدد، مــن خــالل التســجيل االلكترونــي فــي الموقــع ومتابعــة خطــط الــدعم  -
  .والتوجيه
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  بوسطنفي جامعة  في التدريس واالبتكارمركز التميز 
Center for Excellence & Innovation in Teaching  

  Boston University  الجامعة

 http://www.bu.edu/ceit  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

لـدعم وتعزيـز الـتعلم المثـالي،  2001تم تأسيس مركز التميز واالبتكـار فـي التـدريس عـام 
التطور المهني ألعضاء هيئة التـدريس كمعلمـين، وتقـديم أعضـاء جـدد وفـق ثقافـة التميـز  وتسهيل

يقــدم المركــز منتــدى لمناقشــة المعــارف واألدوات واالستقصــاء . فــي التــدريس فــي جامعــة بوســطن
. الـــذي يعتبـــر أســـاس عمليـــات التعلـــيم والـــتعلم، وصـــقل المعلمـــين وتنميـــة مهـــاراتهم االستكشـــافية

ن على تحفيز الطالب نحو المشاركة الفعالة في تعليمهم ويصبحوا متعلمين مـدى وتشجيع المعلمي
  .الحياة

  :يعمل المركز على تعزيز التميز في التدريس من خالل

  .مساعدة ودعم أعضاء هيئة التدريس الجدد والقدامى في أدوارهم التدريسية -
 .ية والمعاملتيسير االستخدام الفعال والمناسب للتكنولوجيا في الفصول الدراس -
 .صقل أساليب وطرق التدريس وأدوات وٕاجراءات تقويم التدريس -
 .العمل مع اإلدارة لتحسين البنية التعليمية التحتية في الفصول التعليمية والمعامل -
 .تحسين عمليات تدريب وٕاعداد أعضاء هيئة التدريس -
ـــة الراجعـــة عـــن األداء فـــي الفصـــول الدراســـية مـــن خـــالل تســـجي - ـــديو تقـــديم التغذي الت الفي

 .والمراقبة والتوجيه
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  والية أريزونافي جامعة  في التعليم والتعلممركز التميز 
Teaching and Learning 

  Arizona State University  الجامعة

 /http://clte.asu.edu  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

 دعمـاً  علمـاءو  / ينمعلمـك إمكانـاتهم الكاملـة فـي تحقيـق أعضـاء هيئـة التـدريس مسـاعدة
  .تعلم الطالب لتعزيز

  :ولتحقيق هذه الرسالة
تــوفير البيئــة الطبيعيــة والمــوارد المســاعدة ألعضــاء هيئــة التــدريس علــى تنميــة اكتشــافاتهم  -

  .وتأمالتهم التربوية
ائمين علــى تصــميم وتعزيــز واستضــافة أنشــطة تعمــل علــى تقويــة روابــط االتصــال بــين القــ -

 .التدريس في المؤسسة األكاديمية
 .التركيز على الفرد وتقديم استشارات تدريسية لألعضاء واألقسام والكليات -
تصميم البحوث المتلعقة باستراتيجيات التعلم التي تزيد من فاعلية عمليات التعلـيم والـتعلم  -

 .ونجاح الطالب
 :الخدمات التي يقدمها المركز •
  :االستشارات •

  :المقررتصميم   �
  .تطوير مخرجات تعلم الطالب -
 .تصميم وتحسين المناهج الدراسية لتوضيح توقعات الطالب والمعلم وبيئة الفصل -
خــالل  تصــميم مهــام تســاعد الطــالب علــى تحقيــق نــواتج الــتعلم وربــط المفــاهيم بالمهــارات -

 .المنهج الدراسي
 .البرنامج التعليميمواءمة مخرجات المقرر مع مخرجات البرنامج بما يدعم تقييم  -
  :تنفيذ المقرر  �

  .تطوير األنشطة الصفية -
تضـــمين أســـاليب التـــدريس المبتكـــرة والتقنيـــات التـــي تســـاهم فـــي تحفيـــز مشـــاركة الطـــالب  -

 .ومساعدتهم على النجاح
 .تطوير واستخدام أدوات التقويم الفعال ألعمال الطالب -
 .استكشاف الحلول لقضايا الفصول الدراسية المحددة -
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 :فعل الطالب وتقييماتهمردود   �
  .استكشاف طرق رصد تقدم الطالب -
 .إجراء تعديالت في عملية التعلم بناء على تقدم الطالب وردود أفعالهم -
 .تطوير واستخدام أدوات التقويم الفعال ألعمال الطالب -
  :تقويم وتعديل المقرر الدراسي  �

  .وفقًا لذلكتقويم تحصيل الطالب وتقدمهم وردود أفعالهم وتعديل المقرر  -
 :التعاون •

  :البيئة الطبيعية  �
وتشمل توفير البيئة المناسبة من موارد وأجهزة ومساحات وغيرها مما يساهم فـي عمليـات  -

  .التعليم والتعلم
  :االستشارات  �

مـــن خـــالل تـــوفير االستشـــارات المتعلقـــة بالتـــدريس والـــتعلم، ومناقشـــة القضـــايا التعليميـــة  -
  .األفكار وغيرهاوالبحث عن حلول لها، وتبادل 

  :مالحظات الفصول الدراسية •
يــتم تــوفير خبــراء لمالحظــة ومراقبــة األداء الفعلــي فــي الفصــول الدراســية، للحصــول علــى 

 .معلومات صحيحة عن عمليات التعليم والتعلم
  :ورش عمل متخصصة •

يـــتم تـــوفير العديـــد مـــن ورش العمـــل التخصصـــية فـــي مجـــاالت التعلـــيم والـــتعلم بمـــا يلبـــي 
  .احتياجات األعضاء المتنوعة
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  براونفي التعليم والتعلم في جامعة شيريدان مركز 
The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning 

  Brown University  الجامعة

  http://brown.edu/Administration/Sheridan_Center  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

يلتــزم المركــز بالتــدريس، مــن خــالل االعتــراف بتنــوع أنمــاط الــتعلم وتشــجيع الــتعلم التــأملي 
والمستقل والمستمر مـدى الحيـاة، عـن طريـق البـرامج والخـدمات والمطبوعـات، واكتشـاف مجموعـة 

  .الدعم لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعةمتنوعة من المداخل التربوية وتقديم 
  :الخدمات والبرامج واألنشطة التي يقدمها المركز •

  :الخدمات االستشارية �

  .استشارات فردية للتدريس -
 .تدريس مصغر -
 .استشارات المقرر الدراسي -
 .استشارات تقويم الطالب -
 .استشارات العروض مثل المؤتمرات وغيرها -
 .التعليميةالمنح لمكونات العملية  -
 .االستعداد لدخول سوق العمل األكاديمي -
  :برامج الشهادة �

يمــنح المركــز شــهادات فــي التــدريس لجميــع أعضــاء هيئــة التــدريس ومســاعديهم وطــالب 
  :الدراسات العليا، ومنها

  .شهادة جلسات البحث في التدريس -
 .شهادة جلسات البحث في أدوات الصف الدراسي -
 .ة المهنيةشهادة جلسات البحث في التنمي -
 .شهادة برنامج استشارات التدريس -
  :مصادر التدريس �

يقـدم المركـز مصــادر تسـاعد علـى تحســين وتطـوير عمليـات التعلــيم والـتعلم فـي الجامعــة، 
  :مثل

 .بدء التدريس في الجامعة -
  .النصائح التدريسية -
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 .عن التدريسكتيبات  -
 .ورش عمل تربوية عبر االنترنت -
 .التدريس للتباين في التعلم -
 .مكتبة مصادر -
  :الدعم البحثي �

  .تطوير وٕادارة البحوث العلمية -
 .تمويل البحوث العلمية -
 .تقديم البحوث العلمية -
  :الجوائز �

يقــدم المركـــز بالتعــاون مـــع الجامعــة جـــوائز للتميــز فـــي التــدريس لكـــل مــن أعضـــاء هيئـــة 
  .التدريس وطالب الدراسات العليا
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  كاليفورنياساوزرن في جامعة  التميز في التدريسمركز 
Center for Excellence in Teaching  

  University of Southern California  الجامعة

  http://cet.usc.edu  االلكتروني الموقع

  
  :الرؤية •

مركز التميز في التدريس هو منظمة جامعية واسعة قائمة علـى الـزمالء وتكـرس جهودهـا 
  .وتعزيز التعلم مدى الحياةلتشجيع 

  :الرسالة •
التـي تركـز  بالتربيـة والنهـوض التنميـة،لتحقيـق ،  والـدعم المشتركة، والرؤية، توفير القيادة

  .جامعة جنوب كاليفورنيا في على المتعلم
  :األهداف ومجاالت العمل في المركز •

  :التعليم �

والمؤسسة من خـالل جلسـات يتناول المركز قضايا التعليم على المستوى الفردي واألقسام 
  :من خالل. البحث وورش العمل والبرامج المتنوعة

اكتشــاف الممارســات التدريســية المرتكــزة علــى المعرفــة مــن خــالل المنشــورات عــن التعلــيم  -
  .والتعلم وٕاتاحتها عبر الموقع االلكتروني لألعضاء

ممارســات التــدريس تــوفير مجموعــة غنيــة مــن المــوارد االلكترونيــة لتســهيل فهــم وتطبيــق  -
 .والتوجيه

تقويم واعتراف بجودة التعليم والتوجيه من خالل مجموعة متنوعة من الجوائز والتمويالت  -
 .المالية

  :التعلم �
زيـــادة الـــوعي حـــول تعلـــم الطـــالب وتطـــوير هـــذا الـــتعلم حتـــى يصـــبحوا مـــواطنين فـــاعلين 

ألعضـاء هيئـة التـدريس  ومتعلمين مدى الحيـاة، وكيـف ينظـر الطـالب الحتياجـاتهم، وكيـف يمكـن
  :ويتم ذلك من خالل. تهيئة مناخ إيجابي لعملية التعلم

تســهيل التعــاون والمناقشــة فــي جلســات البحــث وورش العمــل التــي تــدعم االتصــال الفعــال  -
بالمعرفة حول التعليم، وحب التعلم ألعضاء هيئة التدريس داخل وخارج الفصل الدراسي، 

ين يعدون كمعلمين وباحثين مبتدئين والطالب الذين يتم وكذلك طالب الدراسات العليا الذ
  .تهيئتهم لدخول حياة العلماء
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 عـن التـدريس ، لجمـع وتحليـل المعلومـات أفـرادا وجماعـات أعضاء هيئة التدريس، تحفيز -
 التحسين المستمر فيو  تعزيزالمن أجل  تدريسهم تقييم فعالية ومن ثم طالبهم لدى والتعلم

 .التعليم والتعلم
 .الحصول على ردود أفعال الطالب والزمالء واالستفادة منها في تطوير التعليم والتعلم -

في جامعة جنـوب  وأعضاء هيئة التدريس الكلية زمالء بين المشاريع اإلبداعية احتضان. -
 .في الحرم الجامعي التعليم والتعلم لتقدم كاليفورنيا

حـول التـدريس  الجـدد هيئـة التـدريسأعضـاء  مـن خـالل التعلـيم والـتعلم حـول حـوار إعـداد -
 .واالبتكارات التدريسية
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  والية كولورادوفي جامعة معهد التعليم والتعلم 
The Institute for Learning and Teaching  

   Colorado State University  الجامعة

  http://tilt.colostate.edu  االلكتروني الموقع

  :الرؤية •
 لتعزيز والطالب ألعضاء هيئة التدريس وتقديم الدعم المباشر الممارسات الفعالة، تشجع

  .التعليم والتعلم، ونجاح الطالب
  :الرسالة •

 مـن خـالل إنشـاء كولـورادو جامعـة واليـة فـي مجتمـع تحقيـق رسـالته يعمـل المركـز علـى
 وأعضـاء أقسـام وأعضـاء هيئـة التـدريس، بـين الطـالب والمبادرات واألنشـطة التعاون ودعم برامج

  .والتسجيل شؤون الطالب، الشؤون األكاديمية،
  :مجاالت عمل المركز •
  :مع أعضاء هيئة التدريس �

 :البرامج التي تعزز من خالل ألعضاء هيئة التدريس تقديم الدعم المباشر
  .التعلم والتعليمب في المجاالت ذات الصلة التنمية المهنية -
 .االكتشافات المعرفية واالبتكارات في التعليم والتعلم -
 .تصميم المقررات وتطويرها -
 .البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم في الجامعة -
 .في الجامعة التعليم المتميز تسليط الضوء على -
 :الطالب �

البـرامج التـي  خـاللمـن  والدراسـات العليـا لطـالب المرحلـة الجامعيـة تقـديم الـدعم المباشـر
 :تعزز
 .المهن الصحية فيمتابعتهم و  للطالب االستشاراتتقديم  -
 .برامج ومجتمعات التعلم -
 .المشاركة في البحوث الجامعية -
 .اإلعداد لمرحلة الدراسات العليا -
 .ثقافة األمانة األكاديمية -
 .التوجيه -
 .التحوالت والتغيرات في المجتمع الجامعي -
  .لتكنولوجيا التعليماالستخدام الفعال  -
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  بوردوفي جامعة  مركز التميز التعليمي
The Center for Instructional Excellence  

   Purdue University  الجامعة

 http://www.purdue.edu/cie  االلكتروني الموقع
  

  :الرسالة  •
تشجيع االبتكارات التربوية وتـأزر المنـاهج الدراسـية فـي يعمل مركز التميز التعليمي على 

جامعــة بــوردو مــن خــالل تــوفير خــدمات الــدعم للتحســين المســتمر فــي التعلــيم والــتعلم، ومعالجــة 
البيانـات وعمليــات التقيــيم والتقــويم، وتقــديم خــدمات عامـة لتســهيل عمليــات تحســين وتطــوير الحــرم 

  .الجامعي
  :الخدمات التي يقدمها المركز •

  :ورش العمل
  .يقدم المركز سلسلة من ورش العمل المرتبطة بعمليات التعليم والتعلم

  :الشهادات التدريسية
يمــنح المركــز بعــض شــهادات التــدريس، مثــل شــهادة معلــم الدراســات العليــا، وشــهادة معلــم 

  .الدراسات العليا المتقدمة، وبرنامج إعداد معلمي المستقبل، والتوجيهات التدريسية
  .مقررات الكترونية لتطوير التعليم والتعلم

  .نصائح وٕارشادات تدريسية

  .تغذية راجعة تدريسية تساهم في تطوير التعليم والتعلم
  .مصادر تدريسية متنوعة
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  جورجيافي جامعة مركز التعليم والتعلم 
Center for Teaching and Learning 

  The University of Georgia  الجامعة

  http://www.isd.uga.edu  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

الرســـالة األساســـية للمركـــز تـــوفير قيـــادات تعليميـــة مرتبطـــة بـــالتعليم والـــتعلم فـــي جامعـــة 
  .جورجيا

  
  :أنشطة وخدمات المركز •

ـــة مـــن خـــالل تنســـيق مجموعـــة متنوعـــة مـــن األنشـــطة والبـــرامج التـــي تخـــدم أعضـــاء  هيئ
ويــتم تشــجيع الــتعلم كمشــروع أساســي فــي الــتعلم مــن خــالل . التــدريس واإلدارة ومســاعدى التــدريس

أنشـــطة متنوعـــة تشـــمل مـــنح تعليميـــة وخـــدمات استشـــارية، وبـــرامج تنميـــة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 
ومساعديهم، ومطبوعات ومصادر تدريسية وخدمات إعالمية، إضافة إلى جلسات العمـل وحلقـات 

  .مؤتمرات التي تتناول قضايا التعليم والتعلمالبحث وال
  :ولذلك تتحدد أنشطة المركز في المجاالت األتية

  .دعم الفصول الدراسية -
 .االستشارات -

 .برامج أعضاء هيئة التدريس -
 .دعم مساعدى التدريس -
  التدريس باستخدام التكنولوجيا -
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  ثانيًا ـ الجامعات الكندية  
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  والتعلم والتكنولوجيا في جامعة كولومبيا البريطانيةمركز التعليم 
Centre for Teaching, Learning and Technology 

  The University of British Columbia  الجامعة

  http://ctlt.ubc.ca  االلكتروني الموقع

  
  الرؤية •

ـــا  ـــتعلم والتكنولوجي ـــيم وال ـــة المقدمـــة فـــي مركـــز التعل شـــريك أساســـي فـــي الخـــدمات التعليمي
  مجمتمع جامعة كولومبيا البريطانية

  :الرسالة •
يقـــدم مركـــز التعلـــيم والـــتعلم والتكنولوجيـــا معـــارف ومـــداخل مبتكـــرة حـــول التعلـــيم والـــتعلم 

  .والمنهج وممارسات تكنولوجيا التعليم عبر وفي سياقات متنوعة التخصصات والثقافات
  :يقدمها المركزالخدمات التي  •

يقدم مركز التعليم والتعلم والتكنولوجيا دعمًا للبـرامج والمشـروعات التـي تخـدم االحتياجـات 
  :واألفراد المتنوعة في مجتمع جامعة كولومبية البريطانية، وتشمل

البــرامج والخــدمات القائمــة علــى البحــث والتــي تــدعم النمــو المهنــي فــي مجــاالت مهــارات  - 
ومناخ الفصول الدراسية، وتصميم المقررات، واسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم، التعليم والتعلم، 

  .والممارسات التأملية
الشــراكة مــع الوحــدات اإلداريــة واألكاديميــة لتصــميم وتخطــيط وتطــوير الخبــرات التعليميــة  - 

 .التي تعزز مرونة التعلم مثل التعلم عن بعد والتعلم المتمازج

هيالت وخدمات تنسيق المشـروعات التـي تـدعم المبـادرات تقديم استشارات استراتيجية وتس - 
 .المتعلقة بالتعليم والمناهج الدراسية

 .التعاون في المشروعات التي تستكشف وتطور وتقيم تكنولوجيا التعليم - 

مثــل مراجعــة المنــاهج القائمــة علــى (تــوفير القيــادة والــدعم للممــاهج واالبتكــارات التربويــة  - 
داخـل  التعليميـة للممارسـات مزيـدا مـن التماسـك والتـآزر لتـي تـوفرا) التعلم، تقـويم التـدريس

 .جامعة كولومبيا البريطانية في التخصصات وعبر
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  ماكجلمركز التعليم والتعلم في جامعة 
Teaching and Learning Services 

  McGill University  الجامعة

  http://www.mcgill.ca/tls  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

رســالة مركــز التعلــيم والــتعلم تتحــدد فــي التعــاون مــع وحــدات التعلــيم والــتعلم واإلدارة لتهيئــة 
ـــة تعلـــم داعمـــة ومبتكـــرة، ومرتبطـــة بـــالتعليم علـــى جميـــع المســـتويات واالعتـــراف بهـــا ورعايتهـــا  بيئ

لـيم والــتعلم فــي مجتمــع الجامعــة، وتقــديم عــن طريــق التوقــع واالســتجابة الحتياجــات التع. ومكافأتهـا
  .قيادات في التطوير والدعم وتنفيذ حلول تربوية سليمة

  
  :الخدمات واألنشطة التي يقدمها المركز •

  .تقديم الدعم للمقررات وتصميم البرامج والتدريس - 
 .مصادر مرتبطة بعمليات التعليم والتعلم - 

 .تقويم المقررات الدراسية - 

 .موضوعات التعليم والتعلم ورش عمل وجلسات بحث عن - 

 .استشارات فردية لتطوير التعليم والتعلم واستشارات لتطوير البرامج - 

 .دعم لتصميم ملفات التدريس من خالل ورش العمل وحلقات البحث واالستشارات - 

 .جوائز التدريس المتميز - 

  .اللجان ومجموعات العمل المساعدة في تطوير التعليم والتعلم - 
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  واترلوفي جامعة  المتميز التدريسمركز 
The Centre for Teaching Excellence 

  University of Waterloo  الجامعة

  http://cte.uwaterloo.ca  االلكتروني الموقع

  
  :الرؤية •

ــــز، االبتكــــارات  ــــدريس المتمي ــــل فــــي إيجــــاد الت ــــي مركــــز التــــدريس المتميــــز تتمث ــــا ف رؤيتن
  .واالستقصاءات واالكتشافات

  :الرسالة •
ودعــم . رســالتنا هــي تعزيــز التعلــيم والــتعلم إلــى أعلــى مســتويات الجــودة فــي جامعــة واترلــو

تطــوير التعلــيم مــن خــالل العمــل التعــاوني مــع اإلدارات واألفــراد فــي جميــع مراحــل الحيــاة المهنيــة، 
  .أنحاء الجامعةوتعزيز أهمية التدريس الفعال والتعلم ذو المعنى في جميع 

       :لتحقيق رسالتنا، فإننا نعمل على
  .مساعدة المعلمين على استكشاف، ودمج، وتقييم الطرق المختلفة للتعليم والتعلم - 
ربـــط المعلمـــين مـــع بعضـــهم الـــبعض لتهيئـــة الحـــوار وبنـــاء شـــبكات تواصـــل حـــول التعلـــيم  - 

 .والتعلم
 .التعليم والتعلم داخل البيئة الجامعيةاالستجابة لالحتياجات المتطورة والقضايا المتعلقة ب - 

  :البرامج واألنشطة التي يقدمها المركز •

  :حياتهم المهنية في نقاط مختلفة في المعلمين لدعم برامج تم تصميم
ـــاهج  -  ـــدويل المن بـــرامج فـــي تصـــميم المقـــررات، والتصـــميم األكـــاديمي، وتقنيـــات الـــتعلم، وت

  .الدراسية وغيرها
 .المقرراتورش عمل إعادة تصميم  - 
سلســلة الفصــول الدراســية المفتوحــة، التــي يقــوم فيهــا المعلمــين الحــائزين علــى جــوائز فــي  - 

 .التدريس بدعوة زمالئهم لزيارتها
 .المساعدة في مشروعات تجديد المناهج الدراسية في األقسام - 
 .تطوير أدوات الكترونية ومهام تستخدم في عمليات التعلم - 
 .تأثير الممارسات التعليمية على تعلم الطالب استشارات بشأن إجراء بحوث حول - 
 .استشارات فردية مع أعضاء هيئة التدريس - 
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  ماكمسترفي جامعة  القيادة في التعلممركز 
Centre for Leadership in Learning 

  

   McMaster University  الجامعة

  http://cll.mcmaster.ca  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

فـي  التـدريس مجتمـع التعاون فيودعم و  من خالل تشجيع التعليم والتعلم في توفير القيادة
 .ممارسات التعليم والتعلم وتقييم ونشر ، وتنفيذالعلمي مجال االستكشاف

  :الخدمات واألنشطة التي يقوم بها المركز •
  :الجوائز والمنح

مـن الجـوائز والمـنح التـي تعـزز ممارسـات التعلـيم والـتعلم المتميـزة مـن يـد يقدم المركـز العد
  .أجل تشجيع المعلمين على مزيد من التميز في ممارساتهم

  :التربية وأصول التدريس
ل تصـــميم المقـــررات والبـــرامج تتعلـــق بعمليـــات التعلـــيم والـــتعلم مثـــيقـــدم المركـــز استشـــارات 

المناهج الدراسـية، ومالحظـات التـدريس وردود األفعـال  وتطويرها، ودعم التدريس وملفاته، وخرائط
  .الخ...تجاهه، 
  :البرامج

يقدم المركز مجموعـة متنوعـة مـن البـرامج التـي تـدعم أعضـاء هيئـة التـدريس ومسـاعديهم   
في الممارسات التدريسية، مثل المؤتمرات وورش العمل وجلسـات البحـث وبرنـامج المعلمـين الجـدد 

  .يس، وهكذا من أنشطة تدعم التعليم والتعلمويوم االحتفال بالتدر 
  :المصادر

يــوفر المركــز مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر المطبوعــة وااللكترونيــة عــن التعلــيم والــتعلم 
  .ليستفيد منها أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

  :التكنولوجيا
كات يوفر المركز مصادر تكنولوجية تتـيح الـدعم المناسـب لألعضـاء مثـل المنتـديات وشـب

  .االتصال والمؤتمرات االلكترونية وهكذا
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  دالهاوسيفي جامعة  التعليم والتعلممركز 
The Centre for Learning and Teaching 

  Dalhousie University  الجامعة

 http://learningandteaching.dal.ca/index.html  االلكتروني الموقع
  

  
  :الرسالة •

 أعضـاء هيئـة التـدريس،األكاديمية، و  مع الوحدات شراكة في  التعلم والتعليم يعمل مركز
متبعـًا  .دالهاوسـي جامعة في التعلم والتعليم الممارسة والمعرفة عن لتعزيز وطالب الدراسات العليا

المنــاهج  الممارســات التعليميــة، وتخطــيطالــتعلم الفعــال و  تشــجيع فــي مبنــي علــى األدلــة نهجــا
 البنيـة التحتيـةالمؤسسـية و  والسياسـات ،التكنولوجيـا فـي التعلـيم دعـم اسـتخدام خـدماتالدراسـية، و 
  .في جامعة دالهاوسي التعلم لتعزيز بيئة

  
  :الخدمات واألنشطة التي يقدمها المركز •

  :ألعضاء هيئة التدريس

  :مجموعة من الخدمات واألنشطة ألعضاء هيئة التدريس مثليقدم المركز 
  .توجيهات ألعضاء هيئة التدريس الجدد - 
 .التنمية المهنية - 
 .جوائز التدريس المتميز - 
 .مجموعات المناقشة - 
 .المساعدة في ملفات التدريس - 
 .ورش العمل - 
 .تصنيفات الطالب في التعليم - 

  :مساعدي أعضاء هيئة التدريسل
  .المهنيةأيام التنمية  - 
 .جوائز التدريس - 
 .ورش عمل - 
 .المساعدة في ملفات التدريس - 
 .مجموعات المناقشة - 
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  :برنامج شهادة التعليم والتعلم الجامعي

ــتم مــن خــالل ورش العمــل  والــذي يهــدف إلــى تنميــة مهــارات التــدريس لــدي المعلمــين، وي
  .الجماعيةوبعض المقررات المرتبطة بعمليات التعليم والتعلم، والمناقشات 

  :مصادر التعليم والتعلم

يوفر المركز مكتبـة متكاملـة مـن المصـادر القرائيـة المطبوعـة والتكنولوجيـة ممـا يـدعم مـن   
  .ممارسات التعليم والتعلم في الجامعة
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  البرتافي جامعة  التعليم والتعلممركز 
Centre for Learning and Teaching 

  University of Alberta  الجامعة

  http://www.ctl.ualberta.ca  االلكتروني الموقع

  
  :الرؤية •

  .يسعى مركز التعليم والتعلم إلى تنمية خبرات التعلم من خالل قيادة ودعم منظم وواعي
  :وسوف يتحقق ذلك من خالل

  .التواصل مع مجتمعات التعلم - 
 .واالبتكار تفعيل المشاركة من خالل البحث - 
 .للتكنولوجيا ةالفعال ستخداماتالا مع طرق التدريس ربط - 
 .القائمة والناشئة التعليم اإللكتروني لتقنيات دعم عالي الجودة تقديم - 

  :الخدمات واألنشطة التي يقدمها المركز •

  :خدمات التدريس
  :سلسلة تحسين التدريس -

واتخـــاذ القـــرارات بشـــأنها لـــدى وتهـــدف هـــذه البـــرامج إلـــى تحســـين الممارســـات التدريســـية 
  .أعضاء هيئة التدريس، ويتم تقديمها بصفة مستمرة طول العام

  :توجيهات ألعضاء هيئة التدريس -

ويـــتم تقـــديمها لألعضـــاء الجـــدد عـــن تصـــميم المقـــرر وتنفيـــذها وتقييمهـــا، وتنميـــة أفكـــارهم 
  .ومعارفهم عن التدريس وتطبيقات تكنولوجيا التعليم

  ):زمالءال(استشارات النظير  -

  .خبراء الوتوفر تغذية راجعة عن ممارسات التدريس وكيفية تحسينها وتطويرها من قبل 
  :سلسلة الندوات -

التي يتم خاللها مناقشة قضايا التعليم والتعلم، وكيفية تنفيذ الممارسات الفعالـة فـي التعلـيم 
  .والتعلم

  :خدمات تكنولوجية

المقـررات وٕادارتهـا الكترونيـًا، وكيفيـة تفعيـل يقدم المركـز خـدمات تكنولوجيـة حـول تصـميم   
  .التكنولوجيا في التعليم والتعلم

  :المصادر

  .يوفر المركز مصادر متنوعة لدعم أعضاء هيئة التدريس وممارساتهم المتنوعة  
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البريطانية ثالثًا ـ الجامعات 

  واألوروبية
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  التعليم والتعلم في جامعة لندن العالمية تحسين مركز 
UCL Centre for the Advancement of Learning and Teaching 

  

 London's global university  الجامعة

  

 http://www.ucl.ac.uk/silva/calt  االلكتروني الموقع

  

  :الرسالة والهدف •

خدمات الدعم والخبرة التربويـة ألعضـاء هيئـة تـدريس الجامعـة بمـا يجعلهـم مهنيـين توفير 
ويطــور مـــن ممارســـاتهم التعليميـــة التعلميـــة فـــي ســـياق األهـــداف االســـتراتيجية للجامعـــة وتطلعاتهـــا 

  .الخاصة
  :الخدمات التي يقدمها المركز •

  النصح واإلرشاد

  بالتعليم والتعلم تقديم نصائح وارشادات في جميع الموضوعات المتعلقة �
  ام التعلم واستراتيجيات التدريس، وتنفيذها ومراجعة البرامجسإلى أق تقديم الدعم �
  تصميم المناهج وتطويرها ومراجعتها �
 ،المعايير المهنية في إطار ذات األولوية االستراتيجية في المجاالت تقديم المشورة والدعم �

واســتخدام  ،المهــارات األساســيةو  الدراســية،المنــاهج  وتــدويل وردود األفعــال والتقيــيم،
 .التكنولوجيا الحديثة

 .المرتبطة بالتعليم وغيرها من الجماعات أعضاء هيئة التدريس لجان إلى تقديم الدعم �
  تعليمبال المبادرات ذات الصلة تمويل طلبات الحصول علىتقديم الدعم ل �

  التنمية المهنية
  .التربية بالتنسيق مع المركزشهادات في التعليم والتعلم من معهد  �
  البرامج التفاعلية التي تتضمن مقررات قصيرة األجل في التعليم والتعلم والتقييم �
  ورش عمل تستجيب لالحتياجات الفعلية لألعضاء �
  مؤتمرات سنوية في التعليم والتعلم �
  جوائز للتدريس والمبادرات المتميزة في التعليم والتعلم �
  .راسات العليا وتنية مهاراتهم المهنيةبرامج تعزز تعلم طالب الد �
  برامج معتمدة لمساعدى التدريس �

  التعاون العلمي والبحثي
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االبتكارات والمبادرات التي تعـزز التعلـيم والـتعلم بالشـراكة بـين أعضـاء هيئـة التـدريس فـي  �
  .الجامعة

  .تعزيز وتطوير المعرفة التدريسية في الجامعة �
  .م نتائج التعليم والتعلم من واقع المناهج الدراسيةالمشروعات البحثية المرتبطة بتقوي �
  .التعاون في تصميم مداخل ومواد تعليمية �
  المشاركة الفعالة في جلسات وورش العمل �
  .المشاركة في األحداث الداخلية والخارجية المرتبطة بالتعليم والتعلم �

  المصادر
  .عمجموعة غنية من المصادر والموارد التدريسية متاحة عبر الموق �
  .أفكار وخبرات متنوعة للطالب والمعلمين �
  تعلم الكتروني ومواد تعليمية �
  .مشاركة الممارسات المتميزة �
  .أدلة وأدوات ودراسات حالة �
  .عروض فيديو عن الممارسات الفعالة �
  ).متاح عبر االنترنت للطالب(نظام المهارات األساسية  �
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   كسسسو التعليم والتعلم في جامعة وحدة تطوير 
Teaching and Learning Development Unit 

  University of Sussex  الجامعة

 http://www.sussex.ac.uk/tldu  االلكتروني الموقع

  
  :نبذة عن الوحدة •

جامعـة سوشـكس بجـذور راسـخة ضـمن بـرامج دعـم تتمتع وحدة تطوير التعليم والـتعلم فـي 
م، لتشجيع ومساعدة تقويم المقررات وتطوير المناهج، 1975التعليم والتعلم، حيث تم إنشائها عام 

ودعــم أعضــاء هيئــة التــدريس خاصــة مــن خــالل ورش العمــل وجلســات البحــث لألعضــاء الجــدد، 
  .بطة بتحسين التعليم والتعلمودعم الطالب من خالل مهارات الدراسة، وأي مسائل أخرى مرت

خمـــس ة وثالثـــون عامـــًا والغـــرض األساســـي للوحـــدة مســـتمر التحقيـــق رغـــم زيـــادة أعـــداد الطـــالب 
وتنــوعهم، والتطــورات المتســارعة فــي التكنولوجيــا والحاجــة ألجيــال مســتعدة للعمــل فــي عــالم متغيــر 

  ومتطور
   
  :لذلك تعمل الوحدة حاليًا على •

المنـاهج والتقيــيم والتغذيـة الراجعـة لتحقيــق سـمعة طيبـة وجاذبــة تشـجيع االبتكـار فــي تنفيـذ  - 
 .لبرامج جامعة سوشكس

وما  على االنترنت ألعضاء هيئة التدريس والموارد متنوعة من األحداث مجموعة توفير   - 
 بحيـث تكـون مهـاراتهم التعليميـة، علـى االبتكـار وصـقل الكفاءة والثقة لتطوير يتصل بها

 .المصممة المناهج الدراسية جودة محتوىل ابقةمط تعلم الطالب تجربة
إعــداد أنشــطة ومــوارد بالتعــاون مــع الوحــدات المهنيــة األخــرى للطــالب لمســاعدتهم علــى  - 

 .تنمية المهارات األكاديمية والمهنية لديهم، ومساعدتهم على التفوق
  

ومـــن ثـــم تعمـــل الوحـــدة علـــى تـــوفير مقـــررات ومـــؤتمرات وورش عمـــل ومبـــادرات لتشـــجيع 
  .االبتكار في التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة التدريس والطالب
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   دورهامفي جامعة  والبحث في التعليم العالي التعليم والتعلم مركز
Centre for Learning, Teaching and Research in Higher Education 

  Durham University  الجامعة

 /http://www.dur.ac.uk/education/ctlrhe  االلكتروني الموقع
 

  
  :نبذة عن المركز •

م لتعزيـــز اســـتراتيجية الجامعـــة فـــي التعلـــيم والـــتعلم، وتطـــوير 1999أنشـــئ المركـــز عـــام 
 .أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

  
  :وبرامجهأنشطة المركز  •

  .تقديم شهادة الدراسات العليا للعاملين في التدريس في التعليم العالي - 
 .تعزيز البحوث في مجال التعليم والتعلم في التعليم العالي - 
العمل مع مقدمي خدمات التدريب في الجامعة لتقديم تدريبات ألعضاء هيئة التدريس في  - 

 .لديهمالجامعة بما يعمل على دعم النواحي التعليمية 
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   أبردينفي جامعة  التعليم والتعلممركز 
The Centre for Learning & Teaching 

   University of Aberdeen  الجامعة

 http://www.abdn.ac.uk/clt  االلكتروني الموقع

  :الرسالة •
 .التقييمالتعليم والتعلم و  جميع جوانبوالدعم ل المشورة على تقديمالتعليمالتعلم و  مركزيعمل 

التـي تـم  الحلقات الدراسـيةوالمنتديات و  ومناقشة ورش العمل مجموعة من تتألف برامجنا من حيث
 فـي الـذين يشـاركون المهنيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس احتياجـات التنميـة مختلـف لتلبيـة تصـميمها

  .التعليم والتعلم
  :البرامج والخدمات التي يقدمها المركز •

  :برامج التنمية المهنية

يقـــــدم المركـــــز برنـــــامج لتـــــوفير فـــــرص التنميـــــة المهنيـــــة لجميـــــع أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس   
  .ومساعديهم بما يتناسب مع احتياجاتهم التدريبية

  :تصميم أحداث محددة
  .معينة من األعضاء بناء على طلبهم ينظم المركز بعض األحداث المطلوبة لمجموعات  

  :خدمات استشارية

يقــــدم المركــــز خــــدمات استشــــارية فرديــــة تخــــص التعلــــيم والــــتعلم لألعضــــاء، وتتســــم هــــذه   
  .االستشارات بالسرية والثقة في محتواها

  :دعم فردي
يقدم المركز دعم فردي في موضوعات التعليم والـتعلم كـإدارة التعلـيم والـتعلم والمحاضـرات 

  .رها من سبل الدعم الفدريوغي
  :مالحظات النظراء للتدريس

  . يوفر المركز تقديم التغذية الراجعة التي تعمل على تحسين عمليات التعليم والتعلم
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   مانشستر ميتروبوليتانفي جامعة  التعليم والتعلممركز 
The Centre for Learning and Teaching 

 Manchester Metropolitan University  الجامعة

 http://www.celt.mmu.ac.uk  االلكتروني الموقع
 

  
  :الرسالة •

يعمــل مركــز التعلــيم والــتعلم علــى تــأمين خبــرات للطــالب عاليــة الجــودة مــن خــالل تقــديم 
  .في الجامعةالدعم والقيادة والتوجيه فيما يتعلق بجميع جوانب التعليم والتعلم والتقييم 

  
  :الخدمات واألنشطة والبرامج التي يقدمها المركز •

 .تقديم برامج معتمدة تدعم التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس - 
تقـديم فــرص للتنميــة المهنيــة ألعضــاء هيئــة التـدريس بمــا فــيهم األعضــاء الجــدد، وقيــادات  - 

 .البرامج ومطوري التعلم االلكتروني
 مثـل ذات أهميـة اسـتراتيجية، تركز على مجاالت الخاصة التي المؤسسية دعم المشاريع - 

 .والتوظيف الطالب نجاح
واألحـداث والمبـادرات الخاصـة، وقواعـد  المنشـورات مـن خـالل الممارسـات الجيـدة نشـر - 

 .االلكترونية والموارد البيانات
دعم وصـيانة شـبكات االتصـال بـين أعضـاء هيئـة التـدريس مـن خـالل فريـق متميـز نشـط  - 

 .ممارسات التعليم والتعلم والتقييمفي 
جــودة الحكــم علــى فــي الخــدمات المركزيــة والكليــات لضــمان وتحســين  الــزمالءمــع  العمــل - 

 تعــــديلال، وخصوصــــا كجــــزء مــــن مراجعــــة البرنــــامج، والموافقــــة علــــى عمليــــات المؤسســــة
 .والتطوير

نميـة والتنفيـذ في الخـدمات المركزيـة فـي الكليـات لتعزيـز الت الزمالءبشكل وثيق مع العمل  - 
 .التعليمية الفعال للبيئة

 .متميزة في التعليم والتعلمإلى تحقيق مكانة  في سعيهم هيئة التدريسأعضاء  دعم  - 
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   برايتونفي جامعة  التعليم والتعلممركز 
Centre for Learning and Teaching 

 University of Brighton  الجامعة

http://www.brighton.ac.uk/aboutus/department  االلكتروني الموقع
s/clt.php  

  
  :الرسالة •

والعمل مع األفراد والمجموعات مـن أعضـاء دعم التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس، 
  .في السياسات المؤسسية والقوميةهيئة التدريس، ومع المدارس والكليات، والمساهمة 

  :الهدف •

  .الترويج ألهمية التدريس كنشاط مهني، وتحسين جودة التعليم والتعلم
  
  :األنشطة والخدمات التي يقدمها المركز •

 .مقررات للمحاضرين الجدد وذوي الخبرة - 
 .مؤتمرات وجلسات عمل ألعضاء هيئة التدريس - 
 .واألقساممشروعات وأعمال استشارية لألفراد  - 
 .بحوث في التعليم والتعلم في التعليم العالي - 
 .تنمية الموارد لدعم التعليم والتعلم - 
ـــى تمـــويالت ماليـــة لمشـــروعاتهم  -  ـــة التـــدريس وتســـهيل حصـــولهم عل مســـاعدة أعضـــاء هيئ

 .وابتكاراتهم في التعليم والتعلم
ـــم الطـــالب ذوي صـــعوب -  ـــدعم تعل ات تقـــديم استشـــارات بخصـــوص اســـتراتيجيات التـــدريس ل

 . التعلم
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   ليدز ميتروبوليتانفي جامعة  التعليم والتعلممركز 
Centre for Learning & Teaching  

 Leeds Metropolitan University  الجامعة

  http://www.leedsmet.ac.uk/alt  االلكتروني الموقع
  

 
  :إلى المساعدة في تحسين خبرات الطالب من خالليهدف مركز التعليم والتعلم 

تــــوفير فــــرص التنميــــة المهنيــــة مــــن خــــالل ورش العمــــل واألحــــداث وشــــبكات التواصــــل  - 
 .والمطبوعات والمشروعات

الــدعم مــن خــالل المعلومــات والمــوارد المســاعدة علــى إعــادة تركيــز المنــاهج فــي المرحلــة  - 
 .الجامعية

 .مناسبة في التدريسالمساعدة في استخدام التكنولوجيا ال - 
 .تسهيل الوصول إلى البحوث والمصادر من المشروعات المتنوعة - 
العمل على مشاركة المصادر والمعلومات والممارسات المتميـزة عـن التعلـيم والـتعلم داخـل  - 

 .وخارج الجامعة
تقـــديم فـــرص الـــدعم للجامعـــة مـــن خـــالل التوظيـــف ودمـــج فـــرص التوظيـــف فـــي المنـــاهج  - 

 .الدراسية
في تطوير المشروعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المرتبطة بتعلم الطالب  المساعدة - 

 .وتعليمهم
 .تبادل الخبرات مع المعلمين المتميزين في الجامعة في ممارساتهم التعليمية التعلمية - 
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   شيفيلدفي جامعة  التعليم والتعلم خدمات
Learning and Teaching Services  

 The University of Sheffield  الجامعة

 http://www.shef.ac.uk/lets  االلكتروني الموقع

  

  
  :الخدمات التي يقدمها المركز لدعم أعضاء هيئة التدريس •
  :التنمية االستراتيجية  �

 .دعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات التعليم والتعلم في الكليات واألقسام - 
 .لتوسيع المشاركة أعضاء هيئة التدريس واالدارة على مستوى إجراءات وضع وتنفيذ - 
تقـديم التوجيـه والـدعم الالزمـين ألنشـطة  الجـامعي مـن اجـل  التطـورات فـي القطـاع مسـح - 

 جديدة
المرتبطــة بهــا ومهــارات  الطــالب والمعرفــة العمــل القــائم علــى مشــروعات لتعزيــز خبــرات - 

 .أعضاء هيئة التدريس
  :المقررات ومراجعتهاتطوير البرامج و   �

دعم تقديم البـرامج والمقـررات الجديـدة، وتشـمل التوجيـه والـدعم لعمليـات تخطـيط المحتـوى  - 
  .والممارسات الجيدة وٕادارة البنية التحتية في الكلية والجامعة

التعلـيم  فـي لـدعم االبتكـار تتـوفر داخليـة أو خارجيـة فـرص تمويـل ألي التوجيـه والـدعم - 
 .والتعلم والتقييم

 .دعم اشراك الطالب في تطوير عمليات التعليم والتعلم ومراجعتها - 
 .دعم تأمل ومراجعة األنشطة التي تحقق جودة التعليم والتعلم - 
 .تنمية مهارات الطالب  �

  .توفير فرص وخدمات لتطوير مهارات الطالب الدراسية والتعلمية    
 .والتعلم المتميزةإقامة مشروعات وتوفير مصادر وجوائز لعمليات التعليم   �
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  جامعة زيورخفي الجامعي مركز التعليم والتعلم 
Center for University Teaching and Learning 

 University of Zurich  الجامعة

  http://www.hochschuldidaktik.uzh.ch  االلكتروني الموقع

 
  :واألهدافالرسالة  •

  :مركز التعليم والتعلم الجامعي بمثابة مركز لمواصلة التعليم
حيث يهدف المركز إلى توفير محاضرين وأعضاء هيئة تدريس مزوذيم بمعرفـة ومهـارات   

  .تعليمية تعلمية، من خالل الخدمات المتنوعة التي يقدمها المركز
  :مركز التعليم والتعلم الجامعي بمثابة بيت خبرة

والـتعلم،  التـدريس الجـامعي الحاليـة فـي البحـوث بنتـائج باسـتمرار علـى علـم أنفسـنا نبقـي
 هـذا التركيـز علـى مـعو  التعلـيم والـتعلم، معـارف جديـدة عـن فـي تـوفير نشـارك, وأهميتهـا، ونطاقهـا

 لتقـديم خـدماتنا التـي ال غنـى عنهـا الضـرورية تهيئـة الظـروف نحـن قـادرون علـى المعرفة والبحـث
  الجامعة في بيئة

  :مركز التعليم والتعلم الجامعي بمثابة مكان للحوار
نـــوفر جـــو للمهتمـــين بـــالتعليم والـــتعلم لتبـــادل األراء، والمعـــارف والخبـــرات، والنقـــاش حـــول 
قضايا التعليم والتعلم في نطاق الجامعة والتعاون مع الجامعات األخرى من خالل شبكات اتصال 

  .فعالة
  :الجامعي بمثابة مختبر المستقبلمركز التعليم والتعلم 

مــن خــالل مناقشــة التطــورات المســتقبلية عــن التعلــيم والــتعلم، ودعــم االبتكــارات ومتابعــة 
  .تنفيذها، بما يساهم في تطوير الجامعة كمكان للدراسة والتعلم

  :الخدمات التي يقدمها المركز •
اركتها مـع الجامعـات تقديم دورات تدريبية وخـدمات ارشـادية للمحاضـرين والمهتمـين، ومشـ - 

  .السويسرية والخارجية
توفير مصادر متنوعة عن التعليم والـتعلم مثـل الكتـب والمقـاالت والفيـديوهات والمنشـورات  - 

 .وغيرها
 .تقديم الخدمات االرشادية للمحاضرين ومنسقي المقررات والبرامج - 
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  جامعة هلسنكي للبحث وتطوير التعليم العاليمركز 
Centre for Research and Development of Higher Education 

 The Helsinki University  الجامعة

 http://www.helsinki.fi/yty/english/index.htm  االلكتروني الموقع

  

  
  :أهداف المركز •

  .دعم وتنسيق المعرفة التدريسية - 
 .التعليم العاليإجراء بحوث حول  - 
 .تحسين التدريس المعتمد على البحث والتطوير األكاديمي المعتمد على األدلة - 
 .تقديم دورات في طرق التدريس للمعلمين والباحثين بالجامعة - 

  
  :أنشطة ومهام المركز •

المهام الرئيسية للمركز تتمثل في تنفيذ ودعم البحوث في مجال التعليم الجامعي، وتنسيق 
دورات في طرق التدريس لجميع أعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات في جامعـة وتنظيم 
  .هلسنكي

يشجع المركـز علـى البحـث فـي التعلـيم والـتعلم، وتحسـين مهـارات المعلمـين، وفهـم عوامـل 
  .النجاح الدراسي وجودة التدريس

. يم الجـامعيحيث تركـز البحـوث علـى التعلـيم والـتعلم وبيئـة الـتعلم، والممارسـات فـي التعلـ
  .لذلك فإن المركز يتعاون مع خبراء التربية على المستوى القومي والعالمي

ويــدعم المركــز أيضــًا جهــود التطــوير فــي الجامعــة، ولعــب دور اســتراتيجي فــي التغيــرات 
  . المؤسسية في الجامعة
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 رابعًا ـ الجامعات االسترالية

  والنيوزيلندية
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   الوطنية االستراليةجامعة الالتعليم العالي في في  والتعلمالتعليم  مركز
Enhancing the quality of learning and teaching at ANU 

 The Australian National University  الجامعة

 http://chelt.anu.edu.au  االلكتروني الموقع

   

  :نبذة عن المركز •

مركز التعليم والتعلم في التعليم العـالي بمثابـة مركـز أكـاديمي ذو دور خـدمي، حيـث يقـدم     
  .خدمات الدعم لكل كليات الجامعة وٕاعداد التقارير للمسئولين عن التعليم والتعلم والطالب

ويــؤدي دورهــا الخــدمي إلــى بنــاء القــدرات المؤسســية فــي العمــل األكــاديمي، فــي مجــاالت     
التعلــيم والـــتعلم وتطـــوير المنــاهج واإلشـــراف البحثـــي والقيــادة األكاديميـــة، مـــع تركيــز خـــاص علـــى 

  . تطوير التعليم
  :الخدمات التي يقدمها المركز •

  .يمنح المركز شهادات دراسات عليا في التعليم العالي - 
 .دم المركز برامج في أسس التعليم والتعلم، ألعضاء هيئة التدريس الجدد والقدامىيق - 
يعمــل المركــز علــى إثــراء التــدريس مــن خــالل دورات تدريبيــة وورش عمــل ألعضــاء هيئــة  - 

التدريس، تعمـل علـى تحسـين مهـارات التعلـيم والـتعلم وتصـميم المنـاهج واإلشـراف البحثـي 
 .والقيادة األكاديمية

 .ركز جلسات بحثية تعمل على التنمية المهنية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريسيعقد الم - 
يـنظم المركـز ورش عمـل لتنميـة المهـارات اإلشـرافية ألعضـاء هيئـة التـدريس علـى بحــوث  - 

 .الطالب
 .يقدم المركز جوائز خاصة بالتميز في التعليم والتعلم - 
يســاعد علــى نشــر ومشــاركة الخبــرات  يقــيم المركــز احتفــال بــالتميز فــي التعلــيم والــتعلم بمــا - 

 .المتميزة بين أعضاء هيئة التدريس
 .يقدم المركز منح لمشروعات تطوير التعليم والتعلم في الجامعة - 
يقــدم المركـــز خـــدمات تقـــويم عمليـــات التـــدريس وتقـــديم التغذيـــة الراجعـــة التـــي تعمـــل علـــى  - 

 .تحسين تلك الممارسات
تعلم الطالب بما يسهم في تطوير ممارسات التقييم  يقدم المركز دليل متكامل لكيفية تقييم - 

 .وتحسين تعلم الطالب
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   كانبراجامعة في  التعليم والتعلممركز 
Teaching and Learning Centre 

 The University of Canberra  الجامعة

 http://www.canberra.edu.au/tlc  االلكتروني الموقع

   

  
  :رسالة المركز •

العمل التعاوني مع الوحدات األكاديمية والكليات لتوفير مجموعة متنوعة من المشروعات     
  .والبرامج التي تساعد على تحقيق التوجهات االستراتيجية للجامعة في مجال التعليم

  
  :الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز •

المركــز بــرامج ومصــادر لــدعم األعضــاء الجــدد والــذين يعملــون بعــض الوقــت، ومــنح يقــدم  - 
شــهادات فــي التعلــيم العــالي، وتقيــيم الممارســات التدريســية وتحســينها، وتشــجيع المبــادرات 

  .واالبتكارات في مجال التدريس
ا يعمــل المركــز علــى بنــاء بيئــة تعلــيم وتعلــم فعالــة مــن خــالل االهتمــام باســتخدام تكنولوجيــ - 

 .التعلم وتوفير ارشادات بشأن توظيفها
 .يوفر المركز جوائز للتميز في التدريس - 
  .يعمل المركز على دعم سياسة المؤسسة وتحقيق توجهاتها االستراتيجية - 
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   تسمانياجامعة في  التعليم والتعلممركز النهوض ب
Centre for the Advancement of Learning & Teaching 

 University of Tasmania  الجامعة

 http://www.utas.edu.au/calt  االلكتروني الموقع

   

  
  :الرسالة •

يعمل مركز النهوض بالتعليم والتعلم على توفير القيادة والدعم الالزمين للنهـوض بـالتعليم 
  .لجميع أعضاء هيئة التدريس والطالب والتعلم في جامعة تسمانيا

  :ويقوم المركز بعدة أدوار لتحقيق هذه الرسالة
 .يساهم في تطوير السياسات والمعايير والخدمات وضمان الجودة - 
 .تسهيل توفير ورش عمل وبرامج - 
 .تقديم الخدمات االستشارية - 
 .المساهمة في المعرفة والبحث العلمي - 
 .إدارة المشروعات الجامعية - 
 .استكشاف وتقويم استخدام تكنولوجيا التعليم - 
 .التعاون مع مقدمي الخدمات األخرى - 

  :التي يقدمها المركز واألنشطةالخدمات  •
  .برامج وورش عمل لتنمية أعضاء هيئة التدريس - 
 .مصادر وخدمات استشارية لدعم التدريس - 
 .دعم وتقويم استخدامات التكنولوجيا في التعليم والتعلم - 
 .يات التعليم والتعلم لدى الطالببرامج دعم عمل - 
 .منح وجوائز لعمليات التعليم والتعلم المتميزة - 
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  سيدنيجامعة في  التعليم والتعلم معهد
Institute for Teaching & Learning 

 University of Sydney  الجامعة

 http://www.itl.usyd.edu.au  االلكتروني الموقع

   

  :نبذة عن المعهد •

يعمل المعهد مع مجتمـع الجامعـة لتعزيـز وبحـث وضـمان جـودة التـدريس وتعلـم الطـالب، 
والعمـل مـع أعضـاء  .من خالل برامج التنميـة المهنيـة والمقـررات الرسـمية ألعضـاء هيئـة التـدريس

هيئــة التــدريس لــدعم تطــوير التعلــيم والـــتعلم القــائم علــى جهــودهم ودعــم المبــادرات االســـتراتيجية، 
وتقــديم نظــم تحســين جــودة التعلــيم والــتعلم، والــدعم والمســاهمة فــي التخطــيط االســتراتيجي لعمليــات 

  .التعليم والتعلم
  :مجاالت عمل المركز •

  :للتعليم والتعلمالمبادرات االستراتيجية 
يعمــل المركـــز علــى عـــدد مـــن المشــروعات مثـــل، التخطـــيط الجــامعي، معـــايير التـــدريس، 

  .الخ... التقييم القائم على المعايير، المشاركة الجامعية، تطوير المناهج، 
  :برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس

المهنيــة ألعضــاء هيئــة  يقــدم المركــز جلســات بحــث ومقــررات وبــرامج تعمــل علــى التنميــة
  .التدريس الجدد والقدامى

  :االعتراف بالتدريس المتميز ومكافأته
يمــنح المركــز اعتــراف بالتــدريس المتميــز ألعضــاء هيئــة التــدريس وتقــديم المــنح والجــوائز 

  .للممارسات المتميزة لألعضاء في التعليم والتعلم
  :ضمان جودة وتحسين التدريس

المعلومــات التــي تســاعد علــى ذلــك مثــل ردود فعــل الطــالب مــن خــالل تــوفير البيانــات و 
  وفعالية المقررات الدراسية،  
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  أوكالند ـ نيوزيلنداجامعة مركز التطوير األكاديمي في 
The Centre for Academic Development 

 University of Auckland  الجامعة

 http://www.cad.auckland.ac.nz  االلكتروني الموقع

   

  :أهداف المركز •

يهدف المركز إلى تحقيق التميز في دوره الداعم والمساعد لتحسين أنشـطة التعلـيم والـتعلم 
يتضـــمن هـــذا الهـــدف التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى االســـتخدامات والبحـــث فـــي جامعـــة أوكالنـــد، و 

وتمكـين  أعضـاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـة عمـل جميـع والفعالـة للتكنولوجيـا، وتعزيـزالمبتكـرة 
  .األهداف التعليمية من أجل تحقيق الطالب

  :أنشطة المركز •
  :يقدم المركز العديد من األنشطة التي تتعلق بالممارسات األكاديمية مثل

  .ات المتنوعةدورات تدريبية وورش عمل وحلقات بحث عن التعلم والعلم في التخصص - 
 .برامج وٕارشادات ألعضاء هيئة التدريس الجدد في الجامعة - 
 .دورات تدريبية وخدمات استشارية لطالب الدكتوراه - 
 .تقويم التدريس من خالل المالحظات والتغذية الراجعة - 
 .تنمية البحوث المرتبطة بالتنمية المهنية - 
 .منح شهادة الدراسات العليا في الممارسات األكاديمية - 
 .دورات تدريبية وورش عمل لدعم المعيدين - 
 ورش عمل لدعم تعلم الطالب - 
 .مصادر داعمة لعمليات التعليم والتعلم - 
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  خامسًا ـ الجامعات األسيوية
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  مركز تحسين التعلم والبحث في الجامعة الصينية بهونج كونج
Center for Learning Enhancement and Research 

 The Chinese University of Hong Kong  الجامعة

  http://www.cuhk.edu.hk/clear  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

  .دعم رسالة الجامعة األساسية في سعيها نحو تحقيق الجودة العالية في التعليم والتعلم - 
كــل مــن المعلمــين  تعظــيم القــدرة الكامنــة فــيل وذلــك التعلــيم والــتعلم تشــجيع التميــز فــي - 

 الطالب؛و 

  .تبادل الخبراتالتدريس و  تساعد على التفكير التأملي في لألكاديميين توفير فرص - 
  :األهداف •

  .دعم الممارسات التدريسية والتقييمية التي تساعد على تعلم الطالب - 
  .توفير فرص التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة - 
  .تحسين بيئة تعلم الطالب - 
  .دعم تقويم تطوير المناهج وممارسات التعليم والتعلم - 
  .في التعليم العالي بالتعليم والتعلم في المجاالت المتصلة إجراء البحوث - 

  أنشطة المركز •
  مقررات في التنمية المهنية - 
  جلسات وورش عمل في التعليم المتميز - 
  منح لعمليات التعليم والتعلم المتميزة - 
ـــة تنف -  ـــتعلم فـــي الجامعـــة بمشـــاركة أعضـــاء هيئ ـــيم وال يـــذ مشـــروعات تطـــوير عمليـــات التعل

  التدريس
  المشاركة في تطوير ملفات التدريس - 
  مشروعات تحسين تعلم طالب الدراسات العليا - 
  دعم البحوث المتعلقة بالتعليم والتعلم - 
  .توفير المطبوعات والمقاالت المرتبطة بتطوير عمليات التعليم والتعلم - 
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  مركز تطوير التعليم والتعلم في جامعة هونج كونج
Centre for the Enhancement of Teaching and Learning 

 University of Hong Kong  الجامعة

  http://www.cetl.hku.hk  االلكتروني الموقع
  

  :نبذة عن المركز •

تــم تغييــر اســم المركــز إلــى مركــز تطــوير التعلــيم والــتعلم فــي  2009يوليــو  1ابتــداء مــن 
ويسعى المركز إلى مشاركة الجامعة في إصالح مناهجهـا التعليميـة، والتركيـز . جامعةهونج كونج

على تصميم مناهج تعليمية متمركزة حـول الطالـب، واالهتمـام بعمـالت التعلـيم والـتعلم، مـن خـالل 
تجارب والخبرات المتعلقة بها، والعمـل مـع الجامعـةوالكليات واألعضـاء علـى دعـم وتعزيـز دراسة ال

  . هذه التجارب وتطبيقها بما يطور من تعليم وتعلم الطالب
  أنشطة المركز •

  .التنمية المهنية في التعليم والتعلم لدعم مقررات - 
  .المتميزوالتعلم جلسات وورش عمل في التعليم  - 
  .والتعلم المتميزة منح لعمليات التعليم - 
ـــتعلم فـــي الجامعـــة بمشـــاركة أعضـــاء هيئـــة  -  ـــيم وال تنفيـــذ مشـــروعات تطـــوير عمليـــات التعل

  .التدريس
  .إعداد وتنفيذ والمشاركة في مؤتمرات مرتبطة بعمليات التعليم والتعلم - 
  .دعم البحوث المتعلقة بالتعليم والتعلم - 
 .تعليم والتعلمتوفير المطبوعات والمقاالت المرتبطة بتطوير عمليات ال - 



 80

  الوطنية في سنغافورةجامعة المركز تطوير التعليم والتعلم في 
Centre for Development of Teaching and Learning 

  National University of Singapore  الجامعة

  http://www.cdtl.nus.edu.sg  االلكتروني الموقع

  
  :الرسالة •

يسعى مركز تطوير التعليم والتعلم إلى تحسين جـودة التعلـيم والـتعلم فـي الجامعـة الوطنيـة 
  .في سنغافورة، ويطمح في تأسيس نفسه كمركز قيادي في مجال التعليم العالي

وتهتم هذه الرسالة باالسـتمرار فـي التفكيـر التـأملي حـول مفـاهيم التعلـيم والـتعلم، وخلفياتهـا وطرقهـا 
  .تراتيجياتها والممارسات التدريسية التي تنسجم مع هذه المفاهيماسو 

  :أنشطة المركز •

  :ألعضاء هيئة التدريس
  .برامج التنمية المهنية وبرامج التنمية المهنية المستمرة وبرامج تدريب مساعدي التدريس - 
 .مطبوعات عن التعليم والتعلم - 

 .مؤتمرات عن التعليم والتعلم - 

 جوائز التدريس - 

 .التدريسمنح  - 

 .مصادر الكترونية عن التعليم والتعلم - 

  :للطالب
  .ورش عمل وجلسات بحثية عن التعليم والتعلم - 
 .مطبوعات عن التعليم والتعلم - 

  .مصادر الكترونية عن التعلم - 

  

  


