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برعاية وح�ش�ر وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

الجامعي التدريس  الواعدين في  برنامج  الثانية من  الدورة  اختتام 

البرنامج بمثل هذا  بااللتحاق  لو حظيت  الجدد وأتمنى  الزمالء  النمي: أسعدني ما سمعته من  د. 
بت�ضريف وح�ضور وكيل اجلامعة 

والأك���ادمي���ي���ة،  التعليمية  ل��ل�����ض��وؤون 

الدكتور حممد النمي، اختتم مركز 

برنامج  والتعليم  التعلم  التميز يف 

الواعدين يف التدري�س اجلامعي يف 

ي��وم اخلمي�س  دورت��ه الثانية، وذل��ك 

1440/7/28ه�.
ب�������داأ ال����ل����ق����اء اخل����ت����ام����ي ب��ك��ل��م��ة 

ترحيبية من الدكتور �ضعود الكثريي 

م����دي����ر م����رك����ز ال���ت���م���ي���ز يف ال��ت��ع��ل��م 

والتعليم، رحب فيها باحل�ضور وهناأ 

امل�ضاركني على اإمتامهم هذه الدورة 

واأك�������د ع���ل���ى دوره�������م يف ن���ق���ل الأث�����ر 

لزمالئهم.

ث�������م ع�����ر������ض�����ت ال�������دك�������ت�������ورة رمي 

الواعدين  م�ضروع  مديرة  العبيكان 

يف دورت���������ه ال���ث���ان���ي���ة ن����ب����ذة مل�����ض��رية 

ال��رن��ام��ج وحم������اوره، وحت��دث��ت عن 

ال���ل���ق���اءات ال����دوري����ة ال���ت���ي ن��اق�����ض��ت 

»كيف  ك��ت��اب  ا�ضرتاتيجيات  تطبيق 

تطوير  على  واأثرها  التعلم«  يحدث 

مهارات امل�ضاركني، واأ�ضادت بح�ضول 

ال���رن���ام���ج ع��ل��ى ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة يف 

دورته الأوىل.

ب����ع����د ذل�������ك حت�������دث امل���������ض����ارك����ون 

ع���ن جت��رب��ت��ه��م والأث�������ر ال�����ذي ت��رك��ه 

ال���رن���ام���ج ع��ل��ي��ه��م وع���ل���ى زم��الئ��ه��م 

وطالبهم خالل هذا الف�ضل.

اإدارة التعلم »بالك بورد«

التعلم  اإدارة  ن��ظ��ام  تفعيل  ك��ان 

»بالك بورد« اأحد متطلبات الربنامج 

له  كان  والذي  التقنية  �ضمن حمور 

اأثر كبري على تعلم الطلبة.

وحول ا�ضتخدام هذا املحور قال 

علوم  كلية  م��ن  احل��م��داين  فهد  د. 

تفعيل  بعد  التطبيقي:  احل��ا���ض��ب 

نظام اإدارة التعلم زادت ثقة الطالب 

يف اأنف�ضهم واأدركوا اأهمية ا�ضتخدام 

التقنية يف التعليم، كما توفرت لهم  

اأكرب للم�ضاركة والتفاعل يف  فر�ضة 

املحا�ضرة، والحظت حت�ضناً ملحوظاً 

يف اأداء الواجبات والتكاليف.

اأما د. عبدالرحمن ال�ضبيهني من 

كلية العلوم الطبية التطبيقية فقال: 

ب��ورد  ال��ب��الك  تفعيل  م��ن  ا�ضتفدت 

وت�ضليم  النقا�ش  منتدى  من  باأدواته 

الواجبات وغريها، كما ا�ضتفدت من 

االإح�ضائيات التي تعطي فكرة عما 

مثل  اأن�ضطة  من  الطالب  به  يقوم 

تفاعلهم يف منتدى النقا�ش.

د. نوف احلزامي من كلية االآداب 

اأ���ض��اف��ت ب��اأن��ه��ا خ���الل ال��ربن��ام��ج 

ج��دي��دة  اأدوات  ب��ت��ج��رب��ة  ق���ام���ت 

م��ث��ل امل��ح��ا���ض��رات االف��را���ض��ي��ة 

و�ضالمل  االإلكرونية  واالخ��ت��ب��ارات 

التقدير ومنتدى النقا�ش، واأ�ضبحت 

البالك  الأدوات  وفهًما  تعمًقا  اأك��ر 

بورد.

كليكرز 

ا���ض��ت��خ��دام ك��ل��ي��ك��رز ه���و اأح���د 

متطلبات الربنامج يف حمور التقنية 

برنامج  يف  امل�ضاركون  التزم  حيث 

هذا  خ��الل  با�ضتخدامه  الواعدين 

الف�ضل. وحول مدى ا�ضتفادتهم من 

عبدالرحمن  د.  ق��ال  التقنية  ه��ذه 

ا�ضتخدام  من  ا�ضتفدت   ال�ضبيهني: 

القبلية  املعرفة  قيا�ش  يف  كليكرز 

ل��ل��ط��الب وق��ي��ا���ش م���دى ر���ض��اه��م 

االختبارات  اأداء  يف  م�ضتواهم  عن 

وم�ضتوى االأ�ضئلة.

امل����زروع  ���ض��ج��ى  د.  واأ����ض���اف���ت 

جتربة  ك��ان��ت  ال�ضيدلة:  كلية  م��ن 

ا�ضتفدت  وقد  يل،  بالن�ضبة  جديدة 

املركز  من  املقدم  الدعم  من  كثرياً 

الطالبات  وجدت حما�ًضا كبرًيا من 

تطبيق  يف  �ضاعدين  كما  لتطبيقه، 

ا�ضراتيجية قيا�ش املعرفة القبلية.

كلية  م��ن  امل�ضعل  خ��ل��ود  د.  اأم���ا 

با�ضتخدام  فت�ضف جتربتها  الربية 

ك��ل��ي��ك��رز ب��امل��ت��م��ي��زة، ح��ي��ث ق��ال��ت: 

اأج��ه��زة  خ�ضت جت��رب��ة مم��ي��زة م��ع 

اال�ضتجابة ال�ضخ�ضية »كليكرز« ومل 

اأدواتي  اأنه �ضيكون اأحد  اأتوقع يوًما 

يف القاعة.

الف�ضل املقلوب 

هو  امل��ق��ل��وب  الف�ضل  ا�ضتخدام 

التقنية.  حم���ور  يف  اآخ���ر  متطلب 

التي الحظها  االإيجابية  االآث��ار  ومن 

بعد  ال�ضبيهني  ع��ب��دال��رح��م��ن  د. 

غياب  قلة  املقلوبة  الف�ضول  تطبيق 

من  باحل�ضور  وال��ت��زام��ه��م  الطلبة 

اأكن  مل  واأ�ضاف:  املحا�ضرة.  بداية 

للح�ضول  الطالب  ي�ضعى  اأن  اأتوقع 

على الواجبات واملهام لكنهم بالفعل 

كانوا يطالبون بذلك لتطبيق الف�ضل 

اأن زم��الئ��ي ك��ان��وا  امل��ق��ل��وب ح��ت��ى 

ن�ضحتهم  وق��د  اأبالغ  اأين  يعتقدون 

بالتجربة واكت�ضاف ذلك باأنف�ضهم.

ال��غ��ام��دي:  واأف�����اد د. ع��ب��داهلل 

جعل  امل��ق��ل��وب  الف�ضل  ا���ض��ت��خ��دام 

التعليمية  العملية  حم��ور  الطالب 

بعد اأن كنت اأعتقد اأنه من ال�ضعب 

حتقيق ذلك يف مقررات كاالإح�ضاء 

اأن��ه ال ميكن  اعتقدت  لطاملا  ال��ذي 

تدري�ضه اإال باملحا�ضرة!

التغذية الراجعة 

الراجعة  والتغذية  التقييم  حمور 

ه���و امل���ح���ور ال���ث���اين م���ن حم���اور 

ال��ربن��ام��ج ال���ذي حت���دث ع��ن اأث���ره 

امل�ضاركون يف الربنامج، حيث اأفادت 

د. نوف احلزامي اأنها ركزت خالل 

التقييم  معايري  على  الف�ضل  ه��ذا 

اأداء  ق��ب��ل  للطالبات  وتو�ضيحها 

القى  ذلك  اأن  واأو�ضحت  التكاليف، 

الطالبات  من  �ضديًدا  ا�ضتح�ضاًنا 

هيئة  اأع�����ض��اء  ي��ح��ذو  اأن  ومت��ن��ني 

التدري�ش االآخرون حذوها يف ذلك. 

عبداهلل  د.  اأك���د  امل��ح��ور  ه��ذا  ويف 

يف  تعلمه  ما  اأه��م  من  اأن  الغامدي 

الراجعة  التغذية  اأن  امل��ح��ور  ه��ذا 

املكتوبة اأكر اأثًرا.

�ضالمل التقدير 

من  التقدير  ���ض��المل  ا���ض��ت��خ��دام 

والتغذية  التقييم  حم��ور  متطلبات 

اأحمد  الدكتور  اأك��د  وقد  الراجعة، 

�ضالمة اهلل على ما مل�ضه من فائدة 

ل�ضالمل  ا�ضتخدامه  بعد  للطالب 

التقدير بقوله: اأ�ضبح الطالب يّطلع 

على ما �ضيح�ضل عليه من تقييم قبل 

االختبارات،  اأو  للواجبات  تطبيقه 

وقد الحظت ارتفاع م�ضتوى طالبي. 

اأ�ضار  فقد  احلمداين  فهد  د.  راأم��ا 

يف  التقييم  ���ض��المل  م�ضاهمة  اإىل 

بطريقة  الواجبات  ت�ضحيح  ت�ضهيل 

عادلة ودقيقة.

وذك���ر د. ع��ب��داهلل ال��غ��ام��دي اأن 

ج��ودة  م��ن  زادت  التقدير  ���ض��المل 

اأ�ضبح لدى  الواجبات، حيث  ت�ضليم 

املطلوب  عن  وا�ضح  ت�ضور  الطلبة 

ب�ضكل  اإجاباتهم  وحت�ضنت  لالإجابة 

�ضهولة  على   �ضاعد  كما  ملحوظ، 

التغذية  ودق��ة  وعدالته  الت�ضحيح 

الراجعة و�ضموليتها.

ا�ضرتاتيجيات ومبادئ التعلم

هو  وا�ضراتيجياته  التعلم  مبادئ 

املحور الثالث من حماور الربنامج، 

خلود  د.  قالت  املحور  ه��ذا  وح��ول 

اال�ضراتيجيات  بني  تنقلت  امل�ضعل: 

طريقة  من  كثرًيا  وغ��ريت  الكثرية 

تدري�ضي التي لن وال اأر�ضى اأن اأقدم 

در�ًضا بغري ا�ضتخدام الكثري منها.

بعد  د. فهد احلمداين:  واأ�ضاف 

اال�ضراتيجيات  م��ن  ع��دد  تطبيق 

ربط  على  الطلبة  ق���درة  الح��ظ��ت 

مبوا�ضيع  يدر�ضونها  التي  املوا�ضيع 

الفهم  �ضهولة  اإىل  اأدى  مما  �ضابقة 

وعيهم  وزيادة  املعلومات  وا�ضرجاع 

باأهمية تنظيم املعرفة.

اأما د. نوف احلزامي فقد �ضعرت 

الذهنية،  اخل��رائ��ط  تطبيق  ب��اأث��ر 

حيث ي��رى ال��ط��الب ال��راب��ط بني 

من  ا�ضتفادته  ما  واأه��م  املعلومات 

اإعطاء  اإع��ادة  هو  اال�ضراتيجيات 

حتقق  ما  مدى  من  للتاأكد  تكاليف 

من فائدة من التغذية الراجعة.

الأخطاء ال�ضائعة 

م�����ن خ������الل ت���ط���ب���ي���ق اإح������دى 

حمور  تناولها  التي  اال�ضراتيجيات 

م���ب���ادئ ال��ت��ع��ل��م ق���ال د. ع��ب��داهلل 

على  طالبي  م��ع  عملت  ال��غ��ام��دي: 

»االأخ��ط��اء  اأ�ضميناه  �ضجل  اإن�����ض��اء 

 ،»Beautiful Mistakes اجلميلة

حيث نقوم بتدوين االأخطاء التي يقع 

بها الطالب ب�ضكل متكرر واأو�ضيهم 

بالرجوع لهذا ال�ضجل وقراءته حتى 

ال تتكرر منهم نف�ش االأخطاء.

وح�����ول ن��ف�����ش اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 

ق��ال��ت د. ن���وف احل���زام���ي: رك��زت 

املتكررة  ال�ضائعة  االأخ��ط��اء  على 

جمعها  على  وعملت  طالباتي  من 

خا�ضة  اإ�ضافية  واأع��ددت حما�ضرة 

التي  االأخ��ط��اء  تلك  فيها  ت��ن��اول��ت 

تكررت منهن و�ضاأعمل على اإ�ضافتها 

بطريقة  القادم  الف�ضل  يف  للمنهج 

فائدة  من  مل�ضته  ملا  نظراً  منهجية، 

كبرية ذكرتها الطالبات اأنف�ضهن. 

برنامج واعد

حققه  م��ا  اإىل  اال���ض��ت��م��اع  ب��ع��د 

قطفوه  وم��ا  ف��وائ��د  م��ن  امل�ضاركون 

النمي  ع��ل��ق د. حم��م��د  ث��م��ار،  م��ن 

ا�ضتفدت  قد  كنت  لو  اأمتنى  بقوله: 

�ضرح  كما  الربنامج!  هذا  مثل  من 

كنت  بقوله:  الغامدي  ع��ب��داهلل  د. 

الربنامج  اإىل  باالن�ضمام  حمظوًظا 

�ضالمة  د.  ال�ضديدة.  املناف�ضة  رغم 

اهلل و�ضف الربنامج بقوله: برنامج 

واعد و�ضيكون له �ضدى ونقلة نوعية 

�ضعود  امللك  جامعة  على خمرجات 

�ضجى  د.  اأما  القادمة.  االأجيال  يف 

باأنه  الربنامج  و�ضفت  فقد  امل��زروع 

مع�ضكر تدري�ضي مكثف يف اأ�ضاليب 

التدري�ش وا�ضتخدام التقنيات.

الدكتورة تهاين املطريي من كلية 

العلوم قالت: كنت اأعتقد اأن �ضنوات 

اخل���ربة ه��ي ال��ت��ي جتعل االأ���ض��ت��اذ 

اجلامعي �ضخ�ضاً متمكناً واأنني لكي 

اأ�ضل اإىل م�ضتوى متقدم من املهارة 

�ضنوات  اإىل  اأحتاج  فقد  التدري�ضية 

الواعدين  برنامج  ولكن  اخلربة  من 

�ض�ش 
ُ
اأ ل��ه  التدري�ش  اأن  يل  اأظ��ه��ر 

وا�ضراتيجيات ذات اأ�ضا�ش علمي.

ا�ضت�ضارة النظراء 

خ�����الل ال���ربن���ام���ج ي��ط��ل��ب م��ن 

لال�ضتفادة  النظري  زيارة  امل�ضاركني 

يقدمها  التي  الراجعة  التغذية  من 

زمالوؤهم، وهو اأحد متطلبات حمور 

املتطلب  هذا  وحول  التعلم،  مبادئ 

املالحظات  اأن  اهلل  �ضالمة  د.  اأك��د 

كانت  عليها  ح�ضل  التي  االإيجابية 

هي املهارات التي تعلمها من برنامج 

التي  اجليدة  واملمار�ضات  الواعدين 

اقتب�ضها من الزمالء يف الربنامج. 

الأثر على الطالب

وح������ول اأث������ر ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى 

امل�ضعل:  خ��ل��ود  د.  ق��ال��ت  ال��ط��الب 

م�ضتوى  ملمو�ًضا يف  تقدًما  الحظت 

ا�ضراتيجيات  حيث  من  الطالبات 

املعلومات  وتنظيم  واالنتقال  الربط 

الراجعة  التغذية  م��ن  واال�ضتفادة 

التي �ضاعدت الطالبات يف الو�ضول 

د.  واأ�ضافت  امل�ضتهدف.  االأداء  اإىل 

تهاين املطريي: اأ�ضبح اأثر الربنامج 

اإ���ض��رات��ي��ج��ي��ة  ج��ل��ًي��ا يف ت��ط��ب��ي��ق 

لديهم  وتطورت  الذهنية  اخلرائط 

وفهم  املعلومات  رب��ط  على  القدرة 

تنمية مهاراتهن  اإىل جانب  املحتوى 

ورفع م�ضتوى اأدائهن.

الأثر على الزمالء

على  احل���م���داين  ف��ه��د  د.  اأك����د 

من  املكت�ضبة  اخل��ربات  نقل  اأهمية 

ب�ضفة  بالتحدث  وذل��ك  الربنامج، 

عن  الكلية  الزمالء يف  مع  م�ضتمرة 

واملحاور  الواعدين  برنامج  اأه��داف 

املهمة التي مت التطرق لها.

اأعدته  فيديو  ملقطع  عر�ش  ويف 

زميلتها  حتدثت  امل���زروع  �ضجى  د. 

ال���دك���ت���ورة مل��ي��اء ال��ن��ع��ي��م ع���ن اأث���ر 

م�ضاركة  اأن  واأكدت  عليها  الربنامج 

على  �ضجعها  الربنامج  يف  زميلتها 

التي  االأ���ض��ال��ي��ب  يف  النظر  اإع����ادة 

متار�ضها يف التعليم ودفعتها للتفكري 

خ����ارج ال�����ض��ن��دوق الإي���ج���اد ط��رق 

جذابة  تعليم  واأ���ض��ال��ي��ب  اإب��داع��ي��ة 

وفعالة تن�ضط الطالبات وحت�ضن من 

اأدائهن االأكادميي. 

أنتم سبب النجاح والتطور
بعد اال�ضتماع اإىل ما قدمه امل�ضاركون حتدث الدكتور حممد النمي عن 

التحديات  اأحد  التعليمية والذي ي�ضكل  العملية  اأهمية حت�ضني وتطوير 

اإعداد  وا�ضعة يف  اجلامعة خطوات  اجلامعة، حيث خطت  تواجه  التي 

املن�ضاآت والتقنية والبحث العلمي، وبقي تطوير العملية التعليمية هاج�ًضا 

يحتاج اإىل ت�ضافر جهود الزمالء.

اجلدد  ال��زم��الء  من  �ضمعه  مبا  �ضعادته  عن  النمي  الدكتور  وع��رب 

التعليمية  العملية  قيادة  يف  العبء  عاتقهم  على  يقع  الذين  امل�ضاركني 

ال�ضعادة  قائاًل:  واأ�ضاف  وكلياتهم،  اأق�ضامهم  بتنوع  واأ�ضاد  م�ضتقباًل، 

تغمرنا والطموح اأكرب، حيث نطمح باإجنازات وبرامج اإبداعية اأكر.

تعمم  باأن  امل�ضاركني  الزمالء  م�ضوؤولية  على  النمي  الدكتور  اأكد  كما 

اأن  اهلل  واأ�ضاأل  اأمانة  هذه  باأن  ُمعرًبا  واأ�ضاف  الكليات،  على  الفائدة 

يعينهم عليها، وختم كلمته ب�ضكر القائمني على الربنامج ومتنى اأن يبارك 

اهلل يف جهودهم.

واختتم د. �ضعود الكثريي اللقاء مبخاطبة امل�ضاركني بقوله: اأنتم �ضبب 

النجاح و�ضبب التقدم. كما مت توزيع �ضهادات اإجناز الدورة للم�ضاركني 

التعليمية  لل�ضوؤون  اجلامعة  وكيل  مع  التذكارية  ال�ضور  التقاط  ومت 

واالأكادميية. 

اجلامعي  التدري�ش  يف  الواعدين  برنامج  حول  املعلومات  من  وملزيد 
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