
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

الدورة الثالثة ــ النشرة التنظيمية ملنح التميز يف التعلم والتعليم 

جبامعة امللك    يسر مركز التميز يف التعلم والتعليم بوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية

سكعود نن يدككألع ألء كائ  يلككة التكألشية التشككري التت يميكة ملككتل التميكز يف الككتعلم والتعلكيم يف دوش  ككا       

 الثالثة.

حتسك  ءمليككة  و إىل دءكم املماشسككال التألشيسكية الةاءلككة واملوتشكري و شككر ا     املككتل  كأل    

 والتعليم و عزيز  وا ج التعلم.لتعلم ا

 سعود.ل   تاح املتحة جلميع نء ائ  يلة التألشية ومن يف حشم م يف جامعة امل

ءلكى  جنكاه  املتحكة   إمركز التميز يف التعلم والتعليم بعكأل   ش ادي منحيصل املشاشك ءلى  -1

  .  ختوله االستةادي مت ا يف ني  دييم مستدولياألمثل التحو

 نلف شيال. 25صل إىل ي لتتةيذ املتحةماليًا  دءمًايدألع املركز  -2

  واخلاشجية.ألاخلية الوالةعاليال  ؤرمرالامل للمشاشكة يفميزي املت املتَل يرشل املركُز  -3

  ويتطلككذ كلكك  نن  ركككز املتحككة ءلككى جوا ككذ    دككرشال الوشككالوشيو  مباملتحككة  ختككت  -1

  طويرية  ؤثر بإجيابية يف حتس   علم طلوة  ل  املدرشال. 

ه مكن ني ج كة داخكل نو    سكو   دألميكه نو دءمك   جأليكألًا   ي شون الطلذ املدألع للمتحة ي نن -2

 خاشج اجلامعة.

 التدأليم نو املشاشكة يف متحة واحألي فدط.  ءلى ملشاشك يدتصر ا  -3

 شكون  ءلكى نن  ميشن اشرتاك نكثكر مكن ء كو يف املتحكة الواحكألي بكتةة ليمكة الكألءم          -4

 حمألدي وواضحة. مشاشك م اع كل 

 الألوشي.    ذالسابدت  املشاشكة يف الألوش  ال حي  للحاصل  ءلى متل التميز يف  -5

للمركز حدوق استخألاع و شر متتجال املتل يف دءم و طوير اجلوا ذ التعليميكة  كمكا    -6

ميشن للمركز ولع و  يلة التألشية  دألمي ا يف مؤرمرال نو لدائال ءلمية نو جمالل 

متخصصة ءلى نن يكتم  وثيك  اسكم ء كو  يلكة التكألشية و وثيك  اسكم املرككز واجلامعكة           

  .كج ة داءمة للمتحة



 

 
 

 

 

الدورة الثالثة ــ النشرة التنظيمية ملنح التميز يف التعلم والتعليم 

 

نثر نكادميي إجيابي يف حتس   يشون هلايألءم املركز املشروءال اليت يتولع نن 

حتصيل الطلوة وحتدي   وا ج التعلم. كذل  يألءم املركز املشروءال كال األثر املستمر 

ءلى املألى الطويل واملشروءال اليت ميشن االستةادي مت ا كتماكج مميزي يف حتس  

حسذ التموكج املعأل  يلة التألشية نن يتدألع خبطة  تةيذ  يتاح لع وواشسال التعليمية. املم

 ءلى نن  شون يف اجملال  التالي : لذل  

  : طوير اسرتا يجيال التألشية :اجملال األول

  :لمشاشك االستةادي من املوضوءال التاليةلوميشن 

اع نساليذ ابتشاشية كال نثر حتس  اسرتا يجيال التعلم والتعليم من خالل استخأل  - ن

 .حتصيل الطالبحتس  إجيابي يف 

حماضرال منوكجية  ةاءلية ميشن االستةادي مت ا كمرجعية مسا ألي للطلوة  صميم  - ب

 .يف حتس   علم م

  .التعلم الذا ي للطالب صميم نساليذ  ألءم  - ل

اكتساب  تاج  دتيال  عليمية و وظية ا يف التألشية حبيث  ساءأل الطالب يف إ صميم و - ث

برامج  مثل برجميال م اشال املدرش وهيادي حتصيل م بةاءلية وكةائي وكل  من 

  .ا تاج برامج وحدائذ  عليمية حماكاي 

  :من نجل التعلم ييم طوير اسرتا يجيال التد: جملال الثا يا

 االستةادي من املوضوءال التالية:  للمشاشكوميشن 

والتدييم ”Portfolio“دائ  دييم  علم الطلوة  ت من ملف األ ساليذ متتوءة يفن طوير  - ن

   ”Rubric “دائ األمعايري وحمشال و ”Authentic Assessment“  احلديدي 

  ساءأل م يف "Feedback" راجعة للطلوةالتغذية الاستخألاع نساليذ فاءلة يف  دأليم  - ب

 .معرفة ندائ م ورمشت م من  طوير 

املتحككة   طلككذ دءككم االلشرتو ككي اخلككا  ب تمككوكج ال يلككة التككألشية بتعولككة   يدككوع ء ككو   -1

املولكع االلشرتو كي ملرككز التميكز يف الكتعلم والتعلكيم جبامعكة امللك  سكعود          واملوجود ءلى 

 .  celt.ksu.edu.saءلى الرابط: 

 غري لابل للتمأليأل.و   ك1438 صةر  17يوع اخلمية  و  طلوالال موءأل الستدوالخر آ -2

مكن مكألى اسكتيةائ ا     تحد   لول جلتة حتشيمللمركز من  الواشدييتم حتشيم الطلوال  -3

  .بدوول الطلوال و وصي للشروط



 

 
 

 

 

الدورة الثالثة ــ النشرة التنظيمية ملنح التميز يف التعلم والتعليم 

يكتم   ونلشرتو كي للمرككز   ءلكى املولكع اإل  ءلي كا  رمك  املوافدكة   اليت  املتليتم اإلءالن ءن  -4

  بدوول املتحة. نء ائ  يلة التألشية إلءالم مالتواصل مع 

 

الةصككل الألشاسككي الثككا ي مككن يدككوع ء ككو  يلككة التككألشية بتطويكك  املتحككة و تةيككذ ا خككالل  -1

يف املوافككك  ءلي كككا والكككيت لكككألم ا  اخلطكككةوحسكككذ  كككك   1438-1437العكككاع الألشاسكككي  

 التموكج.

التموكج املعأل من مركز التميز يف التعلم  حسذ  صةيًاالتألشية  دريرًا يدألع ء و  يلة  -2

 . ه  من املتحة وكل  يف متتصف  طوي  املتحةمت إجنا ءماوالتعليم 

مت  ءمكا ملركز التميز يف التعلم والتعلكيم   مةصاًل  ائيًا التألشية  دريرًا يدألع ء و  يلة  -3

 وكلكك  خككالل مككألي نلصككا ا   املركككز لككذل  مككن  أل املعككالتمككوكج إجنككاه  مككن املتحككة وفكك    

ن يرفع مع التدرير الوثائ  املتحة  ءلى ن تتةيذسووع األول من الةصل الألشاسي التالي لاأل

  اخلككا  بامل ككاع Portfolio وثيكك  اإلجنككاه   الالهمككة و سككخة مككن األءمككال العلميككة نو ملككف

 .املتحةاليت مت  تةيذ ا خالل مألي 

لعرضه ءلى مولع املركز  رم يألًاخا  باملركز يدوع ء و  يلة التألشية بتعولة منوكج  -4

  .يف اجملال التعليمي كإجناهوطواءته 

دفعال لع و  يلة التألشية حبسكذ اإلجنكاه املتحدك  كمكا      ثالثءلى املتحة املالية   دألع -5

 يلي:

  :وليع العدأل. % ءتأل10الألفعة األوىل   

  :وفك  التمكوكج   واجتياه  للتحشيم ءتأل  دأليم التدرير التصةي % 30الألفعة الثا ية

 املعتمأل.

  ر وفكك  التمككوكج  ريككر الت ككائي ومنككوكج التشكك   ءتككأل  دككأليم التد  %60: خككريياألالألفعككة

 للتحشيم.املعتمأل واجتياه ما 

  

لتدأليم ءلى املتحة من خالل التواصل االلشرتو ي ءلكى  لنن يدألع خألما ه االستشاشية  املركزويسر 

نو احل ككوش شخصككيا    4678359 شلككم   نو اال صككال ءلككى اهلككا ف  celt@ksu.edu.saبريككأل املركككز  

  وملزيكأل مكن املعلومككال   والثا يكة  األوىل   وشالكأل كمكا ميشكن االطكالع ءلكى بعكك  منكاكج       للمرككز. 

    celt.ksu.edu.saميشن هياشي مولع املركز االلشرتو ي ءلى الرابط: 

   

 وباهلل التوفي    

 


