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حقوق الطبع والنشر جلميع حمتويات هذه الوثيقة أو أي جزء منها حمفوظة .ال جيوز
استخدام هذه املواد جبميع أشكاهلا لغري االستخدام الشخصي فقط إال بإذن من املركز ،وأي
استخدام خمالف لذلك من طباعة أو نشر على مواقع اإلنرتنت يعد خمالفة قانونية
تعرض املخالف للمساءلة.
مركز التميز يف التعلم والتعليم
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برنامج منح التميز يف التعلم والتعليم ـ مسرية إجناز

تعـت جامعــة امللــد سـعود بعمليــة تعلــم الطلبـة وحتســني املمارســات األكادمييـة وتشـ يع ثقافــة جــودة
التعلم والتعليم ،وحت قيقًا لـذلد فـ ن اجلامعـة ممثلـة بوكالـة اجلامعـة للشـعون التعليميـة واألكادمييـة
تدعم برامج التطوير اليت تساعد أعضـاء هيئـة التـدريس يف حتسـني خـربات الطـالب ومهـاراتهم ولـذا
فقــد جــاء برنــامج لمــنح التميــز يف الــتعلم والتعلــيمل حتقيق ـاً لر يــة اجلامعــة وأســوة باجلامعــات العامليــة
وممارساتها يف حتفيز أعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف تطوير التعليم خمختل التخصصات.
ويعــد برنــامج مــنح التميــز يف الــتعلم والتعلــيم األول مــا نوعــه يف اجلامعــات الســعودية ويــدير مركــز
التميز يف التعلم والتعليم بدعم ما إدارة اجلامعة ووكالة اجلامعة للشعون التعليمية واألكادميية .وقد
بــدأ دورتــه األوىل يف العــام الدراســي 1433- 1432هـــ وبشــراكة استشــارية مــع جامعــة أوكالنــد
بنيوزيالنــدا ،ووفقـاً للنتــائج اإلجيابيــة يســب تقــارير انيكمــني واملشــاركني والطــالب فقــد اســتمر
الربنامج ليعقـد دورتـه الثانيـة يف العـام الدراسـي 1435- 1434هــ ثـم دورتـه الثالثـة يف العـام الدراسـي
1438- 1437ه ــ ،وقــد بلــو جممــور املشــاريع يف الــدورات الــثال  111مشــروعاً ت تنفيــذ مــا قبــل
أعضاء هيئة التدريس وباستفادة ما ال يقل عا ثالثة آالف طالب وطالبة يف خمتل الكليات.
ورغبةً يف نشر تلد املمارسة ف ن هذا الكتاب يقدّم خالصة جهـود املركـز وخرباتـه يف إدارة الربنـامج
يف دوراته الثال  ،والتغيريات اإلجيابية اليت حتققت على مستوى اجلامعة وعلى مسـتوى أعضـاء هيئـة
التدريس والطالب ،والتحديات اليت واجهت الربنامج والتطلعـات الـيت يسـعى لتحقيقهـا مـع التوجهـات
املستقبلية للتعلـيم اجلـامعي يف اململكـة الع ربيـة السـعودية .كمـا يتضـما هـذا الكتـاب أبـرز النمـاذج
املستخدمة يف إدارة الربنامج وفق أحد ما توصل له املركز مـا رربـة ،كمـا قـام املركـز بطباعـة
ثالثة كتب مستقلة أخرى كملخصات ملخرجات كل دورة مـا دورات الربنـامج .وحيـن إن مثـل هـذا
الربنــامج هــو ممارســة ثابتــة ومســتمرة يف اجلامعــات العامليــة املرموقــة مثــل جامعــة هــارفرد وجامعــة
ســتانفورد وجامعــة ســنغافورة الوطنيــة وجامعــة أوكالنــد وغريهــا فمــا املعمــل أن يســتمر الربنــامج يف
جامعة امللد سعود يضاهي املمارسات العاملية بتميز خمرجاته وآثار اإلجيابية الفاعلة.
وختام ـاً يتقــدم مركــز التميــز يف الــتعلم والتعلــيم بــوافر الشــكر والتقــدير إلدارة جامعــة امللــد ســعود
ولوكالة اجلامعة للشعون التعليميـة واألكادمييـة لـدعمهم املتواصـل يف تـوفري بيئـة يففـزة ويف تـذليل
كافة العقبات إلجناز الربنـامج واسـتمرار  ،كمـا يتقـدم بالشـكر اجلزيـل جلميـع منسـوبي املركـز
احلاليني والسابقني ولكل املشاركني واملساهمني يف الربنامج الذيا بذلوا أوقـاتهم وجهـودهم املميـزة
واليت امتدت آثارها إىل مجيع كليات اجلامعة وأمثرت إجنازاً وعطاء راوز نفعه أسوار اجلامعة.
مركز التميز يف التعلم والتعليم
celt@ksu.edu.sa
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أوالً :اإلطار التنظيمي لربنامج منح التميز يف التعلم والتعليم

تعتمد فكرة برنامج لمنح التميز يف التعلم والتعليمل على إتاحة الفرصة جلميع أعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعة لتقديم مبادرات ذاتية تطويرية مرتبطة خم ال التعلم والتعليم موضحاً بها
آليات التطوير واملخرجات املتوقعة وفق مواصفات علمية ،ويقدم املركز دعمه الف

واملالي لتنفيذ

تلد املبادرات خما يساعد يف توفري بيئة يففزة للتميز واإلبدار.

يُعد برنامج لمنح التميز يف التعلم والتعليمل ما أهم الدالئل على دعم اجلامعة لعمليات حتسني
التعلم والتعليم ،حين يعتمد على مبادرات ذاتية ما أعضاء هيئة التدريس وما يف حكمهم
لتشكل البذرة األوىل لتطوير الربامج واملناهج واملقررات واملواد املساعدة .كما أنه يسعى إلحدا
التغيري املعسسي يف هذا اجملال كأداة للتغيري املستدام ( Sustainable Organizational
 )Changeأكثر ما كونه برناجماً مقتصراً على فرتة زمنية معينة.
وتربز أهمية برنامج منح التميز كذلد يف أنه يتيح اجملال لنشر املمارسات التدريسية الفاعلة
واملبتكرة ،وتش يع ثقافة جودة التعليم ،وحتسني عمليات التعلم بغية حتقيق رسالة اجلامعة يف
تقديم تعليم متميز يعزز خربات ونواتج تعلم الطلبة ويقدم مناذج رائدة يف هذا اجملال.

يسعى برنامج لمنح التميز يف التعلم والتعليمل لتحقيق األهداف التالية:
 .1إتاحة وتهيئة الفرص انيفزة واإلجيابية ألعضاء هيئة التدريس لتقديم مبادراتهم الذاتية
لتطوير املمارسات األكادميية.
 .2دعم املنح اليت هلا أثر أكادميي إجيابي يف حتسني حتصيل الطلبة وحتقيق نواتج التعلم.
 .3نشر ودعم املنح النوعية ذات األثر املستمر على املدى الطويل واليت ميكا االستفادة منها
كنماذج مميزة يف حتسني ممارسات التعلم والتعليم يف خمتل التخصصات.

ميكا لعضو هيئة التدريس أن يتقدم بطلب املنحة يف أحد جماالت الربنامج الثالثة كما يلي:
اجملال األول :تصميم منت ات تعليمية تفاعلية ويهدف إىل رفع مستوى االبتكار واإلبدار يف العملية
التعليمية ،ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية:
 -إعداد برامج تعليمية مبتكرة يف تدريس املقررات.
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 تصميم انياضرات التفاعلية املبنية على االنرتنت ،والرحالت امليدانية لاالفرتاضيةل ماخالل برامج انياكاة ( ،)simulationأو العروض احلاسوبية ومقاطع الفيديو التعليمية.
 تصميم حقائب تعليمية متقدمة تساعد الطالب على اكتساب مهارات املقرر وزيادةحتصيلهم بفاعلية وكفاءة.
 إعداد موقع إلكرتوني تفاعلي داعم لفصل دراسي أو مقرر/مقررات دراسية. تصميم أو توفري الربامج والتقنيات التعليمية واستخدامها خما يعثر إجياباً يف العمليةالتعليمية.
اجملال الثاني :تطوير اسرتاتي يات التدريس ويهدف إىل رفع مستوى االندماج يف العملية التعليمية
خما حيسا مستوى أداء الطالب ،ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية:
 استخدام مبادئ علمية يف التدريس اجلامعي وقياس تأثريها على أداء ومستوى الطالب،وميكا االطالر على كتاب لكي

حيد

التعلمHow Learning Works ،ل

واملرتجم بتكلي ما املركز.
 دعم إشراك الطالب يف تقديم خرباتهم وابتكاراتهم يف تعلم املقرر واكتساب مهاراتهوتوثيقها.
 حتسني اسرتاتي يات التعلم والتعليم ما خالل استخدام أساليب ذات أثر إجيابي يف حتسنيحتصيل الطالب.
 تطوير أساليب تعليمية تدعم التعلم الذاتي للطالب وحتفز التعلم النشط ،وتعزز مشاركةالطالب يف العملية التعليمية.
 تطوير يفاضرات منوذجية ميكا االستفادة منها كمراجع مساندة للطلبة يف حتسنيتعلمهم.
اجملال الثالن :تطوير اسرتاتي يات التقييم ما أجل التعلم ويهدف إىل مساعدة الطالب على معرفة
أدائهم وتطوير  ،ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية:
 التميز يف استخدام لوثيقة تقييم تعلم الطلبةل املعتمدة ما جامعة امللد سعود واملنشورة علىاملوقع اإللكرتوني لوكالة اجلامعة للشعون التعليمية واألكادميية وموقع مركز التميز
يف التعلم والتعليم.
 -تطوير أساليب متنوعة يف تقييم تعلم الطلبة كمل

األداء ” “Portfolioوالتقييم

احلقيقي ” “Authentic Assessmentومصفوفة األداء ”“Rubric
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 استخدام أساليب فاعلة يف تقديم التغذية الراجعة للطلبة " "Feedbackتساعدهم يفمعرفة أدائهم ومتكنهم ما تطوير .
 حتسني إجراءات تقييم التعلم واستخدام أدواته الفاعلة يف أداء الطلبة يف القاعاتالدراسية.

يتاح التقديم على برنامج املنح جلميع أعضاء هيئة التدريس وما يف حكمهم يف جامعة امللد
سعود ،مما ميارسون تدريس مقررات يف مرحلة البكالوريوس.

 حيصل املشارك على شهادة ما مركز التميز يف التعلم والتعليم بعد إنهاء الربنامج على
النحو األمثل ،ختوله االستفادة منها يف أي تقييم مستقبلي.
 يقدم املركز دعماً مالياً لتنفيذ املشرور خما يتوافق مع لوائح اجلامعة.
 ميكا أن يقدم املركز دعم ًا إضافياً للمشاريع اليت يتم نشرها يف جمالت علمية مرموقة.
 يرشح املركز املشاريع املميزة لتنفيذها على مستويات ونطاقات واسعة يف األقسام
والكليات واجلامعة ككل.
 يدعم املرك ُز املشاري َع املميزة للمشاركة يف املعمترات والفعاليات الداخلية واخلارجية.

 خيتص الربنامج خمرحلة البكالوريوس ،ويتطلب ذلد أن تركز مشاريع الربنامج على
جوانب تطويرية تعثر ب جيابية يف حتسني تعلم طالب هذ املرحلة.
 تكون فكرة الربنامج املقدمة جديدة مل يسبق تقدميها أو دعمها ما أي جهة داخل أو
خارج اجلامعة.
 حيق للمتقدم التقديم أو املشاركة بطلب واحد فقط يف الدورة الواحدة.
 ميكا اشرتاك أكثر ما عضو يف طلب واحد بنفس قيمة الدعم على أن تكون مهام
كل مشارك يفددة وواضحة.
 ال حيق ملا سبق له املشاركة يف دورتني سابقتني أن يتقدم بطلب املشاركة للدورة اجلديدة.
 للمركز حقوق استخدام ونشر منت ات الربنامج يف دعم وتطوير اجلوانب التعليمية ،كما
ميكا للمركز ولعضو هيئة التدريس تقدميها يف معمترات أو لقاءات علمية أو جمالت
متخصصة على أن يتم توثيق اسم عضو هيئة التدريس وتوثيق اسم املركز واجلامعة
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 يقوم عضو هيئة التدريس باالطالر على وثيقة الربنامج املوضح بها اجملاالت والضوابط
واملوجودة على املوقع االلكرتوني ملركز التميز يف التعلم والتعليم جبامعة امللد سعود على
الرابطcelt.ksu.edu.sa :
 يقوم عضو هيئة التدريس بتعبئة النموذج االلكرتوني اخلاص بطلب االلتحاق واملوجود على
املوقع االلكرتوني للمركز.
 يقوم املركز بالتحقق ما استيفاء الطلبات للمعلومات األولية قبل إرساهلا إىل جلنة
التحكيم.
 يرسل املركز طلبات االلتحاق إىل جلنة حتكيم وفقاً للتخصصات للتحقق ما مدى
استيفائها للشروط واملعايري انيددة وفق منوذج معدّ لذلد ،ثم تقدم جلنة التحكيم
توصيتها للمركز بقبول الطلبات املناسبة.
 يعلا املركز عا املشاريع اليت متت املوافقة عليها سواء كانت قبوالً مشروطاً أو غري
مشروط ويُنشر اإلعالن على املوقع اإللكرتوني للمركز كما يتم التواصل مع أعضاء
هيئة التدريس إلعالمهم بذلد.

 يقوم املشارك يف الربنامج بتوقيع اتفاقية مع إدارة املركز يف منوذج يبني االلتزامات واملهام
املطلوبة يف تنفيذ مشروعه خالل فرتة الربنامج.
 يف منتص

تطبيق الربنامج يقدم املشارك يف الربنامج تقريراً نصفياً حسب النموذج املعد

ما املركز عما ت إجناز يف مشروعه.
 يلتزم املشارك يف الربنامج ب جراء أي تعديالت مطلوبة تقدمها جلنة التحكيم أو إدارة
الربنامج وفقاً ملا ت إجناز يف التقرير النصفي.
 يف نهاية تطبيق الربنامج يقدم املشارك يف الربنامج تقريراً نهائياً مفصالً عما ت إجناز يف
مشروعه وفق النموذج املعد لذلد ما املركز ،وذلد خالل مدة أقصاها األسبور األول ما
الفصل الدراسي التالي لتنفيذ الربنامج ،ويُرفق مع التقرير الوثائق الالزمة ونسخة ما
األعمال العلمية أو مل توثيق اإلجناز ( )Portfolioاخلاص باملهام اليت ت تنفيذها خالل
مدة الربنامج.
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 يقوم املشارك يف الربنامج ب جراء أي تعديالت مطلوبة ما جلنة التحكيم أو إدارة الربنامج
بناء على ما ورد يف التقرير النهائي .كما يستفيد ما تقييمهم لنقاط القوة والضع ومدى
حتقيق املشرور أهدافه وتوصياتهم ومقرتحاتهم التطويرية.
 يقوم املشارك يف الربنامج بتعبئة ملخص تنفيذي وفق منوذج يفدد وذلد لعرضه على موقع
املركز وطباعته ك جناز يف اجملال التعليمي.
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بدأت فكرة برنامج لمنح التميز يف التعلم والتعليمل ما احتياج ذاتي لدى مركز التميز يف
بداية إنشائه عام 1431هـ إلتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة لتقديم مبادرات ذاتية
تطويرية مرتبطة خم ال التعلم والتعليم يين تليب تطلعاتهم يف التطوير وتتيح هلم فرصة املشاركة
وتزيد ما روح املبادرة يف ذلد ،وتبعاً لذلد قام املركز بالبحن عا رربة عاملية تتناسب مع ذلد
االحتياج ،وبعد إجراء دراسة للممارسات العاملية وبعد التواصل مع جامعات يف أمريكا وأوروبا
وسنغافورة واسرتاليا ونيوزيالندا ،اختار املركز رربة جامعة أوكالند بنيوزيالندا كأكثر
املمارسات مالئمة ما حين آليات التطوير واملخرجات املتوقعة واملواصفات العلمية.
وقبل إطالق وتدشني برنامج منح التميز أبرمت وكالة اجلامعة للشعون التعليمية
واألكادميية ممثلة خمركز التميز يف التعلم والتعليم عقد شراكة استشارية مع جامعة أوكالند
بنيوزيلندا ممثلة خمركز التعلم والبحن يف التعليم العالي ،حين قام وفد ما مركز التميز جبامعة
امللد سعود بزيارة جامعة أوكالند واالطالر على رربتهم يف تنفيذ برنامج املنح واالستفادة ما
املعايري املستخدمة واملوضوعات املتناولة .كما استضيفت مديرة املركز جبامعة أوكالند يف
جامعة امللد سعود يف ورشة عمل للمشاركني يف الدورة األوىل ،وت عقد ورشة عمل أخرى ملنسوبي
مركز التميز ،وكذلد أقيم لقاء علمي لكافة أعضاء هيئة التدريس باجلامعة .وقد أمثر التعاون
املشرتك يف االطالر على رربة دولية ناجحة الستثمار أفضل ممارساتهم يف تنفيذ الربنامج وعوامل
دعمه خما يعزز جودة تنفيذ يف جامعة امللد سعود.
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يتطلب تنفيذ برنامج منح التميز ما إدارة الربنامج أن تتوىل القيام بعدد ما املهام اليت ميكا
إجيازها يف مثان مراحل كما يوضحها جدول رقم (:)1
جدول رقم ( :)1مراحل تنفيذ برنامج منح التميز

املرحلة

املهمة

التفاصيل

األوىل

الت هيز واإلعالن عا
برنامج منح التميز يف
التعلم والتعليم

الثانية

استالم طلبات املنح

الثالثة

حتكيم طلبات املنح

الرابعة

إعالن النتائج

رهيز النماذج ومستلزمات إطالق الربنامج
اإلعالن عا الربنامج عرب كافة الوسائل املتاحة.
إعالن تنشيطي عرب الوسائل املتاحة ،مع تغيري مواقع
النشرات الثابتة
متتد فرتة استالم طلبات التقديم منذ تاريخ اإلعالن
وحتى الفرتة املقررة النتهاء فرتة استالم الطلبات.
يتوىل أعضاء هيئة تدريس حتكيم طلبات التقديم على
املنح وفق املعايري اليت أقرها املركز.
تتوىل إدارة الربنامج يف املركز مراجعة نتائج التحكيم
واصدار األحكام النهائية.
يقوم املركز باإلعالن عا الطلبات الفائزة ،ويتوىل
إبالغ الفائزيا عرب موقع املركز اإللكرتوني ،ووسائل
التواصل اخلاصة باملرشحني الفائزيا.
تتوىل إدارة الربنامج إعداد اخلطابات للمرشحني
الفائزيا.
يقوم املركز بدعوة الفائزيا حلضور ورشة عمل تعريفية
ولتوقيع االتفاقية.
تتوىل إدارة الربنامج استالم التقارير النصفية ما
املشاركني واملعدة وفق منوذج خمصص لذلد.
تتوىل إدارة الربنامج تقييم التقارير النصفية ،وإصدار
املالحظات حياهلا ،وإبالغ أصحابها بنتائج التقييم.
تتوىل إدارة الربنامج استالم التقارير النهائية ما
املشاركني واملعدة وفق منوذج خمصص لذلد.
يتوىل أعضاء هيئة تدريس حتكيم التقارير النهائية،
وفق املعايري اليت أقرها مركز التميز.
تتوىل إدارة الربنامج مراجعة نتائج التحكيم واصدار
األحكام النهائية.
يتم عقد لقاء ختامي لالحتفاء باملشاركني ولعرض موجز
عا املنح وإجنازاتها ويستضاف وكيل اجلامعة للشعون
التعليمية واألكادميية لتسليم شهادات الشكر واإلجناز

اخلامسة عقد ورشة عمل تعريفية
وتوقيع االتفاقية
السادسة استالم التقارير النصفية
وحتكيمها
السابعة

استالم التقارير النهائية
وحتكيمها

الثامنة

اللقاء اخلتامي
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بعد استكمال عقد الشراكة واالنتهاء ما اإلجراءات التنفيذية أعلا املركز عا الدورة األوىل
لربنامج املنح مع بداية العام الدراسي  1433/1432هـ بكليات اجلامعة املختلفة .وأتيحت الفرصة
جلميع أعضاء هيئة التدريس وما يف حكمهم ما معيديا ويفاضريا جبامعة امللد سعود .ولقد
قام مركز التميز يف التعلم والتعليم ب عالن نتائج الفائزيا والفائزات خمنح التميز يف التعلم
والتعليم يف ورش عمل ويفاضرات أقيمت بهذ املناسبة بشكل مصاحب طوال األسبور ما
السبت  1433 /1/15هـ حتى األربعاء  1433/ 1/19هـ باستضافة مديرة مركز التعلم والبحن
يف التعليم العالي جبامعة أوكالند بنيوزيلندا.

كان برنامج املنح يف دورته األوىل يشمل مخسة جماالت وهي :تطوير املقررات ،وتطوير مواد
مساندة هلا ،والتدريس ما خالل التقنية ،واملشاريع اليت تعكس التوجهات احلديثة يف التعلم
والتعليم ،واملشاريع اليت تدعم احتياجات الطلبة .ويوضح التوصي التالي تلد اجملاالت وأمثلة هلا:
تطوير املقررات ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية :حتسني اسرتاتي يات التعلم والتعليم واستخدام
أساليب ابتكارية ،حتسني إجراءات التقويم التعليمي واستخدم أدوات لالتغذية الراجعةل يف قاعات
الدراسة اجلامعية تصميم مقررات إلكرتونية خمعايري علمية تفاعلية تصوير يفاضرات منوذجية
تفاعلية تقديم دعم للطالب لتقديم خرباتهم وابتكاراتهم يف حتصيل معارف املقرر ومهاراته
وتوثيقها إلكرتوني ًا بطريقة إبداعية.
تطوير مواد مساندة للمقررات ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية :إعداد برامج تعليمية مبتكرة يف
تدريس املقررات ،إعداد حقائب تعليمية متقدمة تساعد الطالب يف اكتساب مهارات املقرر وزيادة
حتصيلهم بفاعلية وكفاءة إعداد موقع إلكرتوني تفاعلي داعم ملستوى دراسي أو مقرر/مقررات
دراسية.
التدريس ما خالل التقنية ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية :تصميم انياضرات التفاعلية املبنية
على االنرتنت ،والرحالت امليدانية لاالفرتاضيةل ما خالل برامج انياكاة (،)simulation
العروض احلاسوبية ومقاطع الفيديو التعليمية ،تصميم أو توفري التقنيات التعليمية غري املتوفرة لدى
أي مرفق ما مرافق اجلامعة.
املشاريع اليت تعكس التوجهات احلديثة يف التعلم والتعليم ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية:
حتفيز التعلم النشط ،ابتكار النماذج اليت تعزز مشاركة الطالب يف العملية التعليمية كالتعلم
ضما اجملموعات وتعلم األقران واليت تعزز مفهوم (جمموعات التعلم).
املشاريع اليت تدعم احتياجات الطلبة ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية :تش يع املوهبة واإلبدار
لدى الطلبة ،ومعاجلة مشكالت الطلبة ذوي التحصيل املنخفض وتسرب الطلبة.
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بلو عدد املشاريع املقدمة على الربنامج يف دورته األوىل ( )112مشروعاً مقدماً ما أعضاء هيئة
التدريس يف خمتل

أقسام الكليات الصحية والعلمية واإلنسانية والعمادات املساندة يف

اجلامعة ما يفاضر وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ ،أما املشاريع املقبولة فقد بلو
عددها ( )71مشروعاً وبنسبة  %63ما إمجالي املشاريع املقدمة.
ما جهة أخرى بلغت نسبة املشاريع املقدمة ما الرجال  %72وبلغت نسبتها ما النساء  .%28أما
املشاريع املقبولة فقد بلغت نسبتها ما الرجال  %59وبلغت نسبتها ما النساء  .%74كما يوضحه
جدول رقم (.)2
جدول رقم ( )2أعداد ونسب املشاريع ما الرجال والنساء يف الدورة األوىل

ما الرجال

ما النساء

عدد املشاريع املقدمة

81

31

نسبة املشاريع املقدمة

%72

%28

عدد املشاريع املقبولة

48

23

نسبة املشاريع املقبولة

%59

%74

وما حين مقارنة الكليات ف ن املشاريع املقدمة ما الكليات اإلنسانية بلغت نسبتها ،%33
وما الكليات العلمية بلغت  %27وما الكليات الصحية بلغت  ،%27وما العمادات املساندة
وكليات اجملتمع بلغت  %13ما إمجالي املشاريع املقدمة .أما املشاريع املقبولة فقد بلغت نسبتها
ما الكليات اإلنسانية  ،%62وما الكليات العلمية بلغت  %57وما الكليات الصحية بلغت
 ،%68وما العمادات املساندة وكليات اجملتمع بلغت  %71ما إمجالي املشاريع املقبولة .كما
يوضحه جدول رقم (.)3
جدول رقم ( )3أعداد ونسب املشاريع يسب الكليات يف الدورة األوىل

الكليات

كليات

الكليات الكليات
اإلنسانية

العلمية

الصحية

اجملتمع

عدد املشاريع املقدمة

37

30

31

14

نسبة املشاريع املقدمة

%33

%27

%27

%13

عدد املشاريع املقبولة

23

17

21

10

نسبة املشاريع املقبولة

%62

%57

%68

%71

والعمادات
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قام املركز باإلعالن عا الدورة الثانية لربنامج املنح يف منتص الفصل الثاني ما عام 1434هـ،
وكان ذلد ما خالل وسائل عدة منها :الصفحة الرئيسة اإللكرتونية ملركز التميز ،وموقع
أخبار اجلامعة االلكرتوني ،والتواصل بالربيد اإللكرتوني لل امعة مع وضع الرابط ملتطلبات
وقواعد التقديم على الربنامج ،ورسائل باجلوال ما خالل خدمة تواصل .وت حتديد آخر موعد
الستقبال طلبات االلتحاق بالدورة الثانية يف يوم األربعاء  5رجب ١٤٣٤هـ أي يف غضون ٦
أسابيع ما وقت اإلعالن عا املنح.
تضما برنامج املنح يف دورته الثانية ثالثة جماالت وهي كما يلي:
تطوير اسرتاتي يات التدريس ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية :تطوير أساليب ابتكارية يف
استخدام اسرتاتي يات تدريس ذات أثر فعال يف حتصيل الطلبة توظي

التقنيات احلديثة

والربجميات وبرامج انياكاة وقياس تأثريها يف حتسني تفاعل الطلبة واندماجهم يف املقرر
وحتسني حتصيلهم تصميم أساليب تدريس خمعايري علمية تفاعلية تسهم يف إشراك الطالب يف
املقرر ويف التواصل املستمر مع أستاذ املادة تقديم وتوثيق يفاضرات منوذجية تفاعلية تستخدم
أساليب واسرتاتي يات تعليمية فعالة لتدريس املقرر تصميم أساليب دعم للطلبة لتقديم خرباتهم
وابتكاراتهم يف حتصيل معارف املقرر ومهاراته وتوثيقها إلكرتونياً بطريقة إبداعية تطوير مواد
تعليمية مساندة وإعداد برامج تعليمية مبتكرة يف تدريس املقررات وإعداد حقائب تعليمية متقدمة
تساعد الطلبة يف اكتساب مهارات املقرر وزيادة حتصيلهم بفاعلية وكفاءة.
تطوير اسرتاتي يات التقويم ما أجل التعلم :ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية :حتسني إجراءات
وأساليب قياس مستوى أداء الطلبة داخل القاعة الدراسية استخدام أساليب فعالة يف تقديم تغذية
راجعة لfeedbackل تساعد الطلبة يف معرفة وحتسني أدائهم على حنو مستمر تطوير وتوظي
مصفوفة أداء لrubricsل لتَتَـــــبُّع وتقويم أداء الطلبة أثناء التعلم .توظي

أساليب متنوعة مثل مل

اإلجناز لportfolioل والتقويم احلقيقي للتعلم لauthentic assessmentل.
املشاريع اليت تعكس التوجهات احلديثة يف التعلم والتعليم :ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية:
املشاريع اليت حتفز التعلم النشط ،وتركز على مهارات التواصل الفعال ،وابتكار النماذج اليت
تعزز مشاركة الطلبة يف العملية التعليمية كالتعلم ضما اجملموعات وتعلم األقران املشاريع اليت
تعزز مفهوم (جمموعات التعلم) كاملشاريع القائمة على انياضرات الكبرية ذات الكثافة
الطالبية املرتفعة ،اليت تدار ما خالل فريق مكون ما عدد ما أعضاء هيئة التدريس يتشاركون
يف تطبيق املمارسات التدريسية املبتكرة املشاريع اليت تهتم بتش يع املوهبة واإلبدار لدى الطلبة.
املشاريع اليت تعاجل مشكالت الطلبة ذوي التحصيل املنخفض وتسرب الطلبة.
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بلو عدد املشاريع املقدمة على الربنامج يف دورته الثانية ( )95مشروعاً مقدماً ما أعضاء هيئة
التدريس يف خمتل

أقسام الكليات الصحية والعلمية واإلنسانية والعمادات املساندة يف

اجلامعة ما يفاضر وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ ،أما املشاريع املقبولة فقد بلو
عددها ( )24مشروعاً وبنسبة  %25ما إمجالي املشاريع املقدمة.
ما جهة أخرى بلغت نسبة املشاريع املقدمة ما الرجال  %78وبلغت نسبتها ما النساء  .%22أما
املشاريع املقبولة فقد بلغت نسبتها ما الرجال  %24وبلغت نسبتها ما النساء  .%29كما يوضحه
جدول رقم (.)4
جدول رقم ( )4أعداد ونسب املشاريع ما الرجال والنساء يف الدورة الثانية

ما الرجال

ما النساء

عدد املشاريع املقدمة

74

21

نسبة املشاريع املقدمة

%78

%22

عدد املشاريع املقبولة

18

6

نسبة املشاريع املقبولة

%24

%29

وما حين مقارنة الكليات ف ن املشاريع املقدمة ما الكليات اإلنسانية بلغت نسبتها ،%40
وما الكليات العلمية بلغت  %26وما الكليات الصحية بلغت  ،%16وما العمادات املساندة
وكليات اجملتمع بلغت  %18ما إمجالي املشاريع املقدمة .أما املشاريع املقبولة فقد بلغت نسبتها
ما الكليات اإلنسانية  ،%42وما الكليات العلمية بلغت  %33وما الكليات الصحية بلغت
 ،%21وما العمادات املساندة وكليات اجملتمع بلغت  %4ما إمجالي املشاريع املقبولة .كما
يوضحه جدول رقم (.)5
جدول رقم ( )5أعداد ونسب املشاريع يسب الكليات يف الدورة الثانية

الكليات

كليات

الكليات الكليات
اإلنسانية

العلمية

الصحية

اجملتمع

عدد املشاريع املقدمة

38

25

15

17

نسبة املشاريع املقدمة

%40

%26

%16

%18

عدد املشاريع املقبولة

10

8

5

1

نسبة املشاريع املقبولة

%42

%33

%21

%4

والعمادات
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أعلا املركز عا الدورة الثالثة مع بداية العام الدراسي 1438- 1437هـ ،وكان استقبال الطلبات
خالل الفرتة ما  1437/12/28هـ وحتى  1438/2/ 17هـ ولقد قام مركز التميز يف التعلم
والتعليم ب عالن نتائج الفائزيا والفائزات خمنح التميز يف التعلم والتعليم على وسائل التواصل
املتاحة باإلضافة ملوقع املركز االلكرتوني ثم عقدت ورشة عمل تعريفية للفائزيا باملنح لعرض
إجراءات التنفيذ وتقديم الدعم طيلة مرحلة التنفيذ.

ركزت الدورة الثالثة على ثالثة جماالت هي كما يلي:
تصميم منت ات تعليمية تفاعلية :وذلد بهدف رفع مستوى االبتكار واإلبدار يف العملية التعليمية،
ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية :إعداد برامج تعليمية مبتكرة يف تدريس املقررات ،إعداد
حقائب تعليمية متقدمة تساعد الطالب يف اكتساب مهارات املقرر وزيادة حتصيلهم بفاعلية
وكفاءة ،إعداد موقع إلكرتوني تفاعلي داعم ملستوى دراسي أو مقرر/مقررات دراسية ،تصميم
انياضرات التفاعلية املبنية على االنرتنت ،والرحالت امليدانية لاالفرتاضيةل ما خالل برامج
انياكاة ( ،)simulationأو العروض احلاسوبية ومقاطع الفيديو التعليمية ،تصميم الربامج
والتقنيات التعليمية واستخدامها خما يعثر إجيابياً يف العملية التعليمية.
تطوير اسرتاتي يات التدريس :وذلد بهدف رفع مستوى االندماج يف العملية التعليمية خما حيسا
مستوى أداء الطالب ،ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية :حتسني اسرتاتي يات التعلم والتعليم ما
خالل استخدام أساليب ذات أثر إجيابي يف حتسني حتصيل الطالب .تصميم يفاضرات منوذجية
تفاعلية ميكا االستفادة منها كمرجعية مساندة للطلبة يف حتسني تعلمهم .تصميم أساليب تدعم
التعلم الذاتي للطالب .تصميم وإنتاج تقنيات تعليمية وتوظيفها يف التدريس يين تساعد الطالب
يف اكتساب مهارات املقرر وزيادة حتصيلهم بفاعلية وكفاءة.
تطوير اسرتاتي يات التقييم ما أجل التعلم :وذلد بهدف مساعدة الطالب على معرفة أدائهم
وتطوير  .ويتضما هذا اجملال األمثلة التالية :تطوير أساليب متنوعة يف تقييم تعلم الطلبة تتضما
مل األداء ” “Portfolioوالتقييم احلقيقي

” “Authentic Assessmentومصفوفة األداء “

” ،Rubricاستخدام أساليب فاعلة يف تقديم التغذية الراجعة للطلبة " "Feedbackتساعدهم يف
معرفة أدائهم ومتكنهم ما تطوير  ،حتسني إجراءات تقييم التعلم واستخدم أدواته الفاعلة يف أداء
الطلبة يف القاعات الدراسية ،التميز يف استخدام وتفعيل وثيقة تقييم تعلم الطلبة املعتمدة ما
جامعة امللد سعود واملنشورة على موقع وكالة اجلامعة للشعون التعليمية واألكادميية ومركز
التميز.
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بلو عدد املشاريع املقدمة على الربنامج يف دورته الثالثة ( )62مشروعاً مقدماً ما أعضاء هيئة
التدريس يف خمتل

أقسام الكليات الصحية والعلمية واإلنسانية يف اجلامعة ما يفاضر

وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ ،أما املشاريع املقبولة فقد بلو عددها ( )16مشروعاً
وبنسبة  %26ما إمجالي املشاريع املقدمة.
ما جهة أخرى بلغت نسبة املشاريع املقدمة ما الرجال  %71وبلغت نسبتها ما النساء  .%29أما
املشاريع املقبولة فقد بلغت نسبتها ما الرجال  %23وبلغت نسبتها ما النساء  .%33كما يوضحه
جدول رقم (.)6
جدول رقم ( )6أعداد ونسب املشاريع ما الرجال والنساء يف الدورة الثالثة

ما الرجال

ما النساء

عدد املشاريع املقدمة

44

18

نسبة املشاريع املقدمة

%71

%29

عدد املشاريع املقبولة

10

6

نسبة املشاريع املقبولة

%23

%33

وما حين مقارنة الكليات ف ن املشاريع املقدمة ما الكليات اإلنسانية بلغت نسبتها ،%47
وما الكليات العلمية بلغت  %24وما الكليات الصحية بلغت  .%29أما املشاريع املقبولة فقد
بلغت نسبتها ما الكليات اإلنسانية  ،%56وما الكليات العلمية بلغت  %31وما الكليات
الصحية بلغت  %13ما إمجالي املشاريع املقبولة .كما يوضحه جدول رقم (.)7
جدول رقم ( )7أعداد ونسب املشاريع يسب الكليات يف الدورة الثالثة

الكليات الكليات

الكليات

اإلنسانية

العلمية

الصحية

عدد املشاريع املقدمة

29

15

18

نسبة املشاريع املقدمة

%47

%24

%29

عدد املشاريع املقبولة

9

5

2

نسبة املشاريع املقبولة

%56

%31

%13
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املركز بقياس مدى جناح الربنامج وحتقيقه األهداف املوسومة ،لذا فقد أعدّ أدوات

يعت

ومعشرات لقياس الربنامج وكفاءته الداخلية واخلارجية .وما أهمها ما يلي:
-

عدد املتقدمني ونسبة احلاصلني على برنامج منح التميز ومقارنة ذلد مع ممارسات
اجلامعات العاملية العريقة.

-

نسبة املشاريع املقدمة ما أعضاء هيئة التدريس بني الرجال والنساء

-

نسبة املشاريع املقدمة بني الكليات اإلنسانية والعلمية والصحية.

-

تقييم التقارير الدورية اليت يقدمها األعضاء املشاركون.

-

تقييم التقارير النهائية ما يفكمني مستقلني ملعرفة مدى حتقيق كل مشرور أهدافه.

-

آراء األعضاء املشاركني يف برنامج املنح عا مدى استفادتهم منه.

-

حصر التغيريات اإلجيابية اليت ساهم برنامج املنح يف حتقيقها وفق آراء املستفيديا
واملشاركني.

-

االستمرارية يف تطبيق املشاريع الناجحة.

-

تقديم املشاريع املتميزة لتصبح برناجماً على مستوى القسم أو الكلية أو اجلامعة.

-

نشر املشاريع يف أوراق وجمالت علمية ويف معمترات يفلية ودولية.

وتبني الفقرات التالية ما حققه الربنامج وفقاً لذلد.

تبني اإلحصائيات التالية أعداد املشاريع اليت استقبلها برنامج املنح يف جممل الدورات الثال مع
توضيح نسب القبول ما إمجالي املشاريع املقدمة ،ووفقاً للمعايري اليت يتم حتكيم املشاريع املقدمة
يف ضوئها ف ن املشرور املقبول جيب أال تقل درجة حتكيمه عا ما نسبته  .%70وتبعاً لذلد فقد بلو
إمجالي عدد املشاريع املقدمة للربنامج يف الدورات الثال  269مشروعاً مقدماً ما أعضاء هيئة
التدريس وما يف حكمهم يف خمتل التخصصات وما مجيع الكليات ووحدات اجلامعة .فيما بلو
إمجالي عدد املشاريع اليت ت قبوهلا  111مشروعاً ،بنسبة قبول  %41ما إمجالي عدد املشاريع
املقدمة.
وعلى حنو مفصل يسب الدورات الثال

فقد بلو عدد املشاريع املقبولة يف الدورة األوىل 71

مشروعاً بنسبة  %63ما إمجالي عدد املشاريع املقدمة ،ويف الدورة الثانية بلو عدد املشاريع املقبولة
 24مشروعاً بنسبة  %25ما إمجالي عدد املشاريع املقدمة ،ويف الدورة الثالثة بلو عدد املشاريع
املقبولة  16مشروع ًا بنسبة  %26ما إمجالي عدد املشاريع املقدمة ،كما يوضحه جدول رقم (.)8
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جدول رقم ( )8أعداد ونسب املشاريع املقبولة يف دورات الربنامج

الدورة األوىل

الدورة الثانية

الدورة الثالثة

اإلمجالي

عدد املشاريع املقدمة

112

95

62

269

عدد املشاريع املقبولة

71

24

16

111

نسبة املشاريع املقبولة

%63

%25

%26

%41

ما إمجالي املشاريع املقدمة

ملقارنة عدد املشاريع اليت يقدمها املركز ألعضاء هيئة التدريس مع املمارسات العاملية فقد قام
املركز بدراسة بعض اجلامعات العاملية ملعرفة عدد املنح اليت تقدمها تلد اجلامعات ملنسوبيها ما
أعضاء هيئة التدريس ،ويوضح جدول رقم ( )9إحصائية املنح لبعض اجلامعات.
جدول رقم ( )9عدد مشاريع املنح يف بعض اجلامعات العاملية

مدة املشرور

اسم اجلامعة

عدد مشاريع املنح يف آخر  4سنوات
2014

2015

2016

2017

24

23

15

12

جامعة كاليفورنيا ،بركلي UCB

سنة

-

25

26

15

جامعة ستانفورد

سنة

14

14

21

16

اجلامعة الوطنية يف سنغافورة  )3- 1( NUSسنوات

يوضح جدول رقم ( )10جممل أعداد املشاريع املقدمة واملقبولة يف برنامج منح التميز خالل
دوراته الثال  ،إضافة لذلد يوضح اجلدول التوافق بني نسب قبول املشاريع.
جدول رقم ( )10املشاريع املقدمة واملقبولة وفق املتقدمني وكلياتهم

ما

ما

الكليات الكليات الكليات

الرجال النساء اإلنسانية

20

كليات
اجملتمع

العلمية

الصحية

عدد املشاريع املقدمة

199

70

104

70

64

31

عدد املشاريع املقبولة

76

35

41

31

28

11

نسبة املشاريع املقبولة

%38

%50

%39

%43

%44

%35

والعمادات
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يعترب برنامج منح التميز يف التعلم والتعليم أحد املعشرات الرئيسة اليت تدل على العناية واالهتمام
املعسسي ما قبل اجلامعة بتطوير العملية التعليمية ،ولذا فقد ساهم الربنامج يف تعزيز ثقافة
املسعولية التطويرية واملبادرة الذاتية لدى أعضاء هيئة التدريس ،كما أن املعايري اليت اعتمدها
املركز يف حتكيم املشاريع وقبوهلا ساهم يف اختيار املشاريع النوعية ،إضافة لذلد ف ن التقارير
اليت يقدمها املشاركون يف الربنامج ويتم حتكيمها أظهرت التزام املشاركني بأهداف الربنامج
وحتقيقهم نسب اإلجناز املطلوبة .كما أن انيكمني والذيا كانوا ما خارج إدارة املركز كان
هلم إسهامات يف تقديم استشارات ومقرتحات تطويرية أسهمت بشكل فاعل يف حتقيق جودة
التنفيذ وتطلعات الربنامج .ولقد بينت استبانات املشاركني يف الربنامج نسب رضا عالية يف تقييمهم
للربنامج راوزت  %80وبينت كذلد دعمهم للربنامج ورغبتهم يف استمرار ويف حن زمالئهم على
التقديم على دوراته القادمة.
وفيما يلي عرض ألبرز التغيريات اإلجيابية اليت حققها برنامج املنح خالل دوراته الثال وذلد على
مستوى الطالب وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس وعلى مستوى اجلامعة:

ما أهم التغيريات اإلجيابية امللحوظة اليت رصدها بعض املشاركني ما أعضاء هيئة التدريس يف
تقاريرهم هي ( )1زيادة حتصيل طالبهم ومعاجلة ضع

قدرة استيعابهم ملفاهيم املقررات والذي

بدا واضحاً ما خالل التحسا يف أدائهم يف املشاريع وحصوهلم على درجات عالية يف االختبارات.
وكذلد ( )2زيادة رضاهم واليت عكستها نتائج تقييم املقرر .وما التأثريات اإلجيابية اليت وفرها
الربنامج للطالب أيضاً ( )3زيادة تفاعلهم مع انيتوى التعليمي واندماجهم يف التعلم مما حقق هلم
استيعاباً أعمق وذلد ما خالل تطبيق عدد ما االسرتاتي يات اليت دُعمت ما قِبل برنامج املنح.
كما ت تضمني التقنية يف تطبيق عدد ما مشاريع الربنامج فكان لذلد أثراً إجيابياً يف ()4
مساهمة برنامج املنح يف خلق بيئة تعليمية جاذبة ،مثل (انيتوى الرقمي ،اسرتاتي يات الفصول
املقلوبة ،املنصات الرقمية وجمتمعات التعلم االفرتاضية) وغريها ما التقنيات اليت أتاحت للطالب
اجلامعي التفاعل مع التقنيات وتوظيفها يف التعلم.

أوضح املشاركون يف الربنامج ما خالل التغذية الراجعة اليت قدموها للمركز بتحقيق
عدد ما النتائج ما أبرزها ( )1زيادة رضاهم عا أداء طالبهم يف التعلم وأداءهم الشخصي يف
التعليم )2( ،وزيادة اندماج أعضاء هيئة التدريس يف تطوير العملية التعليمية ( )3وتفعيل استخدام
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التقنيات احلديثة .كما أفاد عدد ما املشاركني بأن االجتماعات والتقارير الدورية والتغذية
الراجعة اليت قدمها مركز التميز يف التعلم والتعليم خالل تنفيذ الربنامج ساهمت يف التغلب على
العوائق مما ساعدهم يف حتقيق النتائج املرجوة .ومما يشري إىل رضا أعضاء هيئة التدريس عا
برنامج املنح مطالبة بعضهم بزيادة الفرص وفتح اجملال لقبول عدد أكرب ما أعضاء هيئة التدريس
وتوفري الدعم لذلد التوسع.
كما ( )4ساهمت مشاركتهم يف املنح يف دفعهم إلعداد ونشر أيا علمية تركز على جمال
التعليم التخصصي .وعلى الرغم ما أن برنامج املنح مل يستهدف إنتاج األوراق العلمية واأليا
املنشورة عامة إذ كان هدفه إحدا التغيري يف املمارسات التعليمية املطبقة يف اجلامعة خما يتوافق
مع املمارسات العاملية ومواكبة التوجهات احلديثة يف التعلم والتعليم إال أن جناح املخرجات ش ع
أعضاء هيئة التدريس على نشر راربهم الناجحة حين أفاد ما يقارب العشريا ما أعضاء هيئة
التدريس بنشر رربتهم كأوراق علمية يف معمترات وجمالت يفلية ودولية.

تتمثل أبرز اجلوانب اإلجيابية لربنامج املنح يف ( )1توفري بيئة داعمة لعضو هيئة التدريس كوسيلة
لتنفيذ أفكارهم التطويرية الذاتية املتعلقة باجلوانب التعليمية حين إن هذا الربنامج يسب آراء
أعضاء هيئة التدريس املشاركني كان الطريقة األمثل الستقطاب تلد األفكار والر ى وإمكانية
تعميم الت ارب بعد تطبيقها على عينة يفدودة ،وهذا بالفعل ما حتقق حين إن بعض املنح ()2
أصبحت مشروعات مستقلة بذاتها ومستمرة ملا حتققه ما نتائج إجيابية وما ذلد تطبيق أنظمة
االست ابة الشخصية وتطبيق بند األسئلة يف عدد ما الكليات ،كما أن بعض الكليات قد تبنت
بعض املنح اليت قدمها أعضاء هيئة التدريس فيها لتعميمها على مستوى الكلية ،باإلضافة لذلد
فقد ساهم برنامج املنح يف ( )3توفري يفتوى رقمي وتطبيقات وبرامج تُمكّا أعضاء هيئة
التدريس ما استخدامها على حنو مستمر .كما ساهم الربنامج يف ( )4إعداد ملفات إلكرتونية
يف تقييم أداء الطلبة لبعض املقررات وتصميم كتاب إلكرتوني تفاعلي كأول مرة يتم يف اجلامعة
وملا له ما آثار إجيابية فقد تبنت وكالة اجلامعة للشعون التعليمية واألكادميية دراسة حتويل
الت ربة لربنامج لكافة الكليات وعلى مستوى اجلامعة .وأخرياً ف ن استمرار برنامج املنح ساهم يف
( )5تعدد املنت ات التعليمية اليت تتزايد مع استمرار الربنامج وتزداد جودتها وكفاءة استخدامها
وانتشارها حين يتم استخدامها ما عدد أعضاء هيئة التدريس خارج نطاق املشاركني يف الربنامج.
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رابعاً :التحديات والتطلعات

يقوم برنامج منح التميز يف التعلم والتعليم على أساس معسسي يعما بأهمية دور عضو
هيئة التدريس يف تطوير العملية التعليمية ،حين ال يقتصر دور على تأدية مهامه التعليمية املناطة
به فحسب بل يضاف إىل ذلد أدوار التطوير واالبتكار يين ميارس دور كمسعول عا تطوير
العملية التعليمية وكشريد أساس لل امعة يف تطويرها تعليمياً ،وما هذا املفهوم يكتسب برنامج
منح التميز يف التعلم والتعليم أهميته وقيمته األمسى كأحد أهم املبادرات املعسسية اليت متنح
عضو هيئة التدريس زمام املبادرة ليقدم مشروعه للتطوير واإلبدار واالبتكار يف العملية التعليمية.
وبعدما بينت الصفحات السابقة الصورة الكاملة للربنامج وما حققه ما نتائج إجيابية على
كافة املستويات ميكا وصفها خمسرية إجناز ف ن ذلد مل خيل ما حتديات متعددة واجهت
الربنامج ،وبطبيعة هذ األعمال فيبقى امليدان متاحاً لكثري ما التطلعات املستقبلية طمعاً يف
حتقيق مزيد ما النتائج اإلجيابية ،وفيما يلي أبرز التحديات والتطلعات:

 .1ما أبرز التحديات أن بعض املتقدمني يتعاملون مع املنح املقدمة يف الربنامج على أنها يف
األساس دعم لأليا العلمية ونشرها وذلد يقلل فرصة قبول مشاريعهم يف الربنامج.
حين حين الربنامج على الرتكيز على التعامل مع املنح على أنها فرصة لتطوير التعليم يف
جمال التخصص يسب جماالت الربنامج انيددة.
 .2ما سياسة الربنامج اليت اتبعت يف الدورات الثال قبول متقدمني جدد يف كل دورة ففي
الدورة الثانية مل يقبل ما حصل على قبول يف الدورة األوىل ،ويف الدورة الثالثة مل يقبل ما
حصل على قبول يف الدورة األوىل أو الدورة الثانية ،وهدف ذلد هو إتاحة الفرصة ألكرب
عدد ما املستفيديا يف مجيع التخصصات ،وعلى الرغم ما أن هذا اهلدف قد حتقق
بوضوح إال أنه قد تسبب يف تناقص أعداد املتقدمني كما اتضح ما إحصائيات الربنامج،
وكذلد قد تسبب يف قلة جودة بعض املشاريع املقدمة باعتبار أن كل دورة يتقدم هلا
أعضاء مل يسبق هلم خوض رربة الربنامج ما قبل ،ومع وجود هذ احلالة إال إن إدارة
الربنامج استمرت يف تركيزها على معايري القبول أكثر ما االهتمام بعدد املشاريع
املقبولة تغليباً ملبدأ الكي

على الكم ،وبالتالي كانت الدورة الثالثة أقل عدداً يف

املشروعات املقبولة تبعاً لذلد.
 .3ميثل الدعم املالي أساساً يف استمرار الربنامج وحتديد عدد املقبولني فيه ،وقد تفاوت الدعم
املالي املخصص للربنامج يف دوراته الثال  ،وعلى سبيل املثال فالدعم املالي املخصص
للدورة الثانية والثالثة مل يُتِح قبول أعداد مثلما كان يف الدورة األوىل إال أن ذلد وما
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جانب آخر ساهم يف اختيار أفضل املشاريع املقدمة على الربنامج وشكّل حتدياً للمتقدمني
ولل نة الربنامج يف اختيار أكثر املشاريع ارتباط ًا بأهداف الربنامج وحتقيقاً ملعايري .
 .4يعترب تواصل املشاركني مع املركز بعد إنهاء الدورة مفيداً ملعرفة مدى استمرارية اإلجناز
وآثار ومدى إمكانية نقل الت ربة ملستفيديا آخريا ،إال أن ذلد يشكّل حتدياً باعتبار
أمراً طوعياً للمشاركني وليس ملزماً هلم مما قلل ما التواصل املستمر.
 .5واجه الربنامج يف دوراته الثال حتدياً إدارياً داخلياً متثّل يف تغري معظم أفراد إدارة الربنامج
تبعاً لكل دورة ما الدورات الثال  ،وعلى الرغم ما ذلد فقد أضاف ذلد تنوعاً إدارياً
وتنظيماً واسعاً أمثر يف رويد عمليات اإلعداد واملراجعة والتنفيذ والوصول إىل أفضل
املمارسات.

بعد مسرية اجناز استمرت ما يقارب عشر سنوات متكا املركز فيها ما تنفيذ ثال دورات ف ن
أبرز التطلعات املستقبلية تتمثل فيما يلي:
 .1نشر رربة الربنامج على مستوى اجلامعات السعودية واالستفادة ما املشاريع املنفذة
وإمكانية دعمها على مستوى وزارة التعليم واإلشادة باملشاريع املميزة ليتم تبنيها على
مستوى اجلامعات ككل.
 .2استمرار الربنامج ودعمه ما إدارة اجلامعة واعتبار جزءاً ال يت زأ ما املهام املناطة بوكالة
اجلامعة للشعون التعليمية واألكادميية ممثلة خمركز التميز يف التعلم والتعليم.
 .3رفع مستوى املشاريع اليت تقدم على الربنامج وتوسيع أعداد املستفيديا سواء مما نفذ
املشرور أو قيام آخريا بتنفيذ املشاريع والتوسع يف ذلد على مستوى الكليات واجلامعة.
 .4االستفادة ما أحد االراهات احلديثة يف التعليم اجلامعي يسب التخصصات والرتكيز
على ما يغلب عليه طابع التميز واإلبدار وتكييفها على طالب جامعة امللد سعود.
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حفظه اهلل

سعادة عميد كلية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

يطيب ملركز التميز يف التعلم والتعليم تهنئتكم ببدء العام الدراسي .......ـ ،ويسر أن يعلا عا بدء
الدورة  ......ما برنامج لمنح التميز يف التعلم والتعليمل ألعضاء هيئة التدريس واهلادف إىل حتقيق
بيئة يففزة للتعلم واإلبدار ورفع مستوى أداء عمليات التدريس والتعلم يف اجلامعة .حين سيقدم
املركز دعماً مالياً لكل مشرور .كما حيصل املشارك على شهادة ما مركز التميز يف التعلم
والتعليم بعد إجناز املشرور على النحو األمثل ،ختوله االستفادة منها يف أي تقييم مستقبلي.
علماً أن املركز يستقبل الطلبات إلكرتونياً وفق النموذج اخلاص بطلب دعم املشرور علـى الـرابط:
 .celt.ksu.edu.saكما أن آخر موعد الستقبال الطلبات هو يوم. ......
آمل ما سعادتكم التكرم بتعميم اإلعالن عا برنامج املنح جلميع أعضاء هيئة التدريس وما يف
حكمهم يف كليتكم املوقرة ،وبرفقه النشرة املوضحة لذلد كما ميكا االطالر على موقع
املركز ملزيد ما التفاصيل .celt.ksu.edu.sa
هذا وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية والتقدير
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بيانات املتقدم:
الرقم الوظيفي:

االسم :

املكتب:

رقم اجلوال:
الربيد االلكرتوني:
الكلية:

القسم:

التخصص :

املرتبة:

يف حال مشاركة أكثر ما عضو  ،يتم ارفاق معلومات االعضاء االخريا هنا ( :االسم  ،الرقم
الوظيفي ،املرتبة )
 هل سبق أن قدمت على برنامج منح التميز يف الدورتني السابقتني
إذا كانت اإلجابة نعم ،هل حصلت على املنحة؟

 نعم

 ال

 نعم

 ال

 هل سبق أن قدمت مشروعد احلالي على جهة أخرى داخل اجلامعة أو خارجها؟  نعم
اذا كانت اجابتد نعم ،الرجاء ذكر اسم اجلهة
معلومات عا املشرور املقرتح لتقدميه على الربنامج
 .1عنوان املشرور:
 .2أهداف املشرور:
 .3مربرات املشرور:
جمال املنحة:
 تصميم منت ات تعليمية تفاعلية
تطوير اسرتاتي يات التدريس


تطوير اسرتاتي يات التقييم ما أجل التعلم

معلومات عا املقرر املستهدف:
اسم ورقم املقرر:
وص املقرر:
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حتديد مستوى وعدد الطلبة الذيا يدرسونه:
وص خمتصر للواقع احلالي لتدريس املقرر:
وص للمشرور:
 وص

املشرور الذي سيتم تنفيذ موضحاً التأثري اإلبداعي واألكادميي للمشرور وحتديد

نواره التعليمية املتوقعة ،وإمكانية استمرار تأثري على املدى الطويل وإمكانية االستفادة منه
كنموذج يف حتسني التعلم والتعليم

 تقديم وص

للخطوات اليت سيتم تطبيقها ،واملسئوليات املتعلقة خما ميكا أن يساهموا يف

تنفيذ املشرور .كما ينبغي وص

كيفية تقويم أثر املشرور يف متيز التدريس وتعلم الطلبة

باإلضافة إىل توضيح كيفية جعل املشرور أسلوباً للممارسات التدريسية والتعليمية الفعالة.
امليزانية
القيمة التقديرية للمبلو املطلوب إلجناز املشرور بشرط أن ال تزيد عا  25أل
النحو التالي (الوص  ،الدعم

ريال موزعة على

املطلوب)

اجلدول الزم
لتحديد وقت بدء وانتهاء كل مهمة يف الشهر املناسب
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سعادة الدكتور  /يفكم طلب االلتحاق بربنامج منح التميز يف التعلم والتعليم
السالم عليكم ورمحة واهلل وبركاته
نشكر لكم موافقتكم على حتكيم طلبات االلتحاق بربنامج منح التميز ونود إحـاطتكم إىل أن
املنح تستهدف يف أساسها رفع كفاءة تعلم الطلبة ،لذا يأمـل مركـز التميـز يف الـتعلم والتعلـيم مـا
سعادتكم األخذ بعني االعتبار يف عملية التحكيم التحقـق مـا القيمـة الـيت تضـيفها املنحـة للطلبـة
ما خالل مشاركتهم الفاعلة يف تنفيذها ،وليس فقط كمستقبلني لربنامج التطوير.

أوالً :البيانات العامة للمنحة :
اسم مقدم

رقم الطلب

الطلب

القسم

الكلية
أمساء املشاركني

- 1

اآلخريا

- 2

عنوان املشرور

o
 oتطوير اسرتاتي
 oتطوير اسرتاتي

تصميم منت ات تعليمية تفاعلية

جمال املنحة
اسم املقرر
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ثانياً :بنود التقييم:
بنود تقييم الطلب
م

مقياس تقدير الطلب
ضعي

املستوى

()0
1

مقبول

جيد

متميز

()1

()2

()3

تتوافق أهداف املشرور مع األهداف العامة للربنامج.
ميكا تطبيق املشرور يف املدة انيددة (ال يقل عـا فصـل

2

دراسي وال يزيد عا فصلني).
يسهم املشرور كأداة للتغيري املسـتمر وميكـا االسـتفادة

3

منه يف فصول دراسية أخرى.
يش ـ ع املشــرور علــى الــتعلم النشــط وإشــراك الطالــب يف

4

العملية التعليمية.
يساعد املشرور على حتسني تعلم الطلبة.

5

حيتوي املشرور علـى جوانـب تطبيقيـة علـى مسـتوى املقـرر

6

الدراسي.
يسعى املشرور إىل حتسني اسرتاتي يات التـدريس وتقـديم

7

مناذج متميزة.
يسعى املشرور لتوفري التعلم جلميع الطلبة (مراعاة الفروق

8

الفردية يف مستوى الطلبة)
يسعى املشرور إىل حتسني أساليب وطرق التقويم واإلبدار

9

يف ذلد
يسـعى املشـرور للتطـوير خمـا يـتالءم مـع التوجهـات العامليــة

10

والتقنية احلديثة.
اجملمور الكلي

الدرجة الكلية للمنحة على املقياس
املستوى العام لتقدير املشرور

(
متميزة

)
جيدة

مقبولة

مالحظات انيكم :
.1

أبرز جوانب القوة يف املشرور:

............................................................................................................................. ................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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.2

أبرز جوانب الضع يف املشرور:

....................................................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................

.3

مقرتحات لتعديل املشرور:

............................................................................................................................. ................................................................
.................................................................................................................................................. ...........................................

توصية انيكم:
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................

ثالثاً :قرار التحكيم:
احلكم

o
o

مدى اجملمور الكلي

مقبول بدون تعديالت

()30- 26

مقبول مع إجراء بعض التعديالت التالية :

()25- 21

............................................................................................................................. ...........................................................

o

( 20فأقل)

غري مقبول
اسم انيكم

التوقيع

رابعاً :قرار املركز:
............................................................................................................................. ...........................................................
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سعادة الدكتور ................................................. /

حفظه اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
نشكر لكم موافقتكم حتكيم طلبات أعضاء هيئة التدريس وما يف حكمهم لاللتحاق بربنامج
خمنح التميز يف التعلم والتعليم ،ويسر مركز التميز يف التعلم والتعليم أن يزودكم بطلبات
املشاركني مشتملة على منوذج التحكيم والنشرة التنظيمية للربنامج ،آملني تكرمكم
استكمال إجراءات حتكيمها على أن تصلنا نتي تها قبل نهاية دوام يوم  .........املوافق. ............
شاكريا لكم حسا راوبكم  ، ، ،وتفضلوا بقبول وافر التحية
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حفظه اهلل

سعادة الدكتور /
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

حنيطكم علماً بأن مشروعكم املوسوم بـ ل ...........ل واملستلم بتاريخ...............قد ت قبوله،
وسيتم التواصل معكم قريبا إلبالغكم خموعد اللقاء التعريفي للفائزيا باملنحة ،وتوقيع االتفاقية
واستالم الدفعة األوىل .
متمنني لكم دوام التوفيق والسداد

سعادة الدكتور ............................................ /

حفظه اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
حنيطكم علماً بأن مشروعكم املوسوم بـ ل  ...........................................ل واملستلم
بتاريخ...........:قد ت قبوله مع رغبة يفكمي منح التميز يف التعلم والتعليم يف إجراء التعديالت
التالية:
............................................................................ .1
............................................................................. .2
يرجى ما سعادتكم إجراء التعديالت املطلوبة ،وإرسال الطلب بعد التعديل على الربيد
اإللكرتوني ملركز التميز يف التعلم والتعليم  celt@ksu.edu.saقبل نهاية دوام يوم .........
املوافق  ...............وسيتم التواصل معكم إلبالغكم خموعد اللقاء التعريفي للفائزيا باملنحة .
متمنني لكم دوام التوفيق والسداد
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يسر مركز التميز يف التعلم والتعليم بوكالة اجلامعة للشعون التعليمية واألكادميية جبامعة امللد
سعود أن يدعوكم حلضور اللقاء التعريفي للفائزيا خمنح التميز يف التعلم والتعليم ،وتوقيع
االتفاقية واستالم الدفعة األوىل.
وسيكون اللقاء ب ذن اهلل يف  ...............ما الساعة  11.00وحتى  12.00يوم  .............املوافق
14 /00/00هـ.
متمنني لكم دوام التوفيق والسداد
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موعد اللقاء:
مكان اللقاء:
جدول فقرات اللقاء
الفقرة

الوقت

كلمة ترحيبية وعرض عام عا برنامج منح التميز يف التعلم والتعليم

11.10 – 11.00

عرض اتفاقية منح التميز يف التعلم والتعليم

1120 – 11.11

نقاش مفتوح جياب فيه على األسئلة واالستفسارات الواردة ما الفائزيا

11.50 – 11.21

باملنحة
توقيع االتفاقية واستالم الدفعة األوىل
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12.00 – 11.51
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أوالً :طرفا االتفاقية
أ ـ الطرف األول :مركز التميز يف التعلم والتعليم ،جامعة امللد سعود .
ب ـ الطرف الثاني :سعادة الدكتور  ، ...........................عضو هيئة التدريس يف قسم
 ،............................كلية  ، ..................................جامعة امللد سعود.
ثانياً :تعري باتفاقية إجراء منح التميز يف التعلم والتعليم
وفقاً للنشرة التنظيمية لربنامج منح التميز يف التعلم والتعليم املنظمة لدعم منح التميز يف التعلم
والتعليم ،جامعة امللد سعود ،فقد ت االتفاق على أن هذ االتفاقية متثل اجلانب التنفيذي هلذ
النشرة  ،واليت تسهم يف دعم املمارسات التدريسية الفاعلة واملبتكرة ونشرها  ،وحتسني عملية
التعلم والتعليم وتعزيز نوارهما  ،وعليه ف نه قد ت االتفاق بني طريف االتفاقية املبني خصائصهما
والتزاماتهما أدنا على أن جيري الطرف الثاني مشروعاً تطويرياً تعليمياً بعنوان:
( .) .....................................................................................
ثالثاً :بنود االتفاقية والتزاماته
 .1أن يكون برنامج املشرور يفدداً ومبنياً على أساس علمي سليم.
.2ـ أن يتضما برنامج املشرور جدوالً زمنياً وميزانية تقديرية ،تالئم خطوات العمل.
 .3أال يكون برنامج املشرور املقدم للمركز سبق نشرة أو حصل على متويل ما جهة أخرى.
 .4حيق لطريف االتفاقية استخدام احلقوق الفكرية والنشر لربنامج التطوير ونتائ ه بشرط موافقة
الطرفني اخلطية على ذلد.
 .5توقع االتفاقية بني الطرفني بعد أن تتم دراسة اخلطة املقرتحة لربنامج التطوير املقدم ما قبل
الطرف الثاني وذلد ما قبل جلنة انيكمني اليت يقرها الطرف األول وإقرارها على أن تكون
مستوفية مجيع عناصر خطط مشاريع التطوير العلمية ومرفق بها ميزانية الربنامج واجلدول الزم
املقرتح لتنفيذ .

رابعاً :يلتزم الطرف األول باآلتي
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 .1دفع تكالي

برنامج التطوير للطرف الثاني وقدرها (،).................................................................

وذلد على ثال دفعات موزعة وفق اجلدول أدنا  ،مع االلتزام بتسليم الطرف الثاني املستحقات
املالية حال استحقاقها دون تأخري.
الدفعة

مبلو بنسبة  %10ما قيمة املنحة اإلمجالية  ،تسلم مع توقيع

األوىل

االتفاقية.

الدفعة
الثانية

مبلو بنسبة  %30ما قيمة املنحة اإلمجالية تسلم حينما يقدم
الطرف الثاني التقرير النصفي للمشرور وفق النموذج املعد
لذلد (منوذج رقم .)1

الدفعة

مبلو بنسبة  % 60ما قيمة املنحة اإلمجالية  ،تسلم حينما

الثالثة

يقدم الطرف الثاني التقرير النهائي وفق النموذج املعد لذلد
(منوذج رقم  ، )2و كذلد العرض املرئي للربنامج.

 .2تقديم التغذية الراجعة للتقارير املرفوعة ما الطرف الثاني (النصفي  /النهائي) خالل مدة ال
تت اوز  15يوم عمل.
 .3منح الطرف الثاني شهادة شكر وإجناز ما مركز التميز يف التعلم والتعليم بعد استكمال
املشرور على النحو املتفق عليه.
خامساً :يلتزم الطرف الثاني باآلتي:
1ـ إجراء املشرور خالل الفصل الدراسي  ....ما العام الدراسي  .......هـ ،يين ال يت اوز
استكماله  .....أشهر وذلد اعتبارًا ما تاريخ توقيع االتفاقية.
 2ـ االلتزام بضوابط إجراء املشرور وفق التصور النهائي املوافق عليه ما قبل املركز.
 3ـ االلتزام بضوابط كتابة يفتوى املشرور وفقراته وفق الضوابط العلمية املنظمة لذلد.
 .4االلتزام بتقديم التقرير النصفي للمشرور وذلد خالل الفرتة ما ......هـ املوافق......م
 5ـ كتابة ملخص املشرور باللغتني العربية واإلجنليزية وفق انياور والضوابط املدرجة يف النموذج
رقم ( )2املعد لذلد
تاريخ االتفاقية 14 ........هـ املوافق 20......م
الطرف األول
االسم
التوقيع
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سعادة عميد كلية

حيفظه اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
يدعم مركز التميز يف التعلم والتعليم تطوير العملية التعليمية يف اجلامعة خما حيقق تعليماً
أفضل لطالب وطالبات اجلامعة .وما هذا املنطلق نشعر سعادتكم بصدور موافقة مركز
التميز يف التعلم والتعليم على مشرور لتطوير العملية التعليمية تقدم به الدكتور ............ /ما
قسم  .............بكليتكم املوقرة ضما الدورة  .....لربنامج منح التميز يف التعلم والتعليم وذلد
لتطبيقه يف الفصل الدراسي  ....ما العام اجلامعي احلالي  14 /14هـ.
آمل التكرم بالتوجيه بتسهيل مهمته وتقديم الدعم واملساندة املطلوبة ملا فيه حتقيق املصلحة
التعليمية وضمان جناح تطبيق املشرور.
مع خالص الشكر والتقدير على دعمكم للعملية التعليمية ،واهلل حيفظكم.
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أوالً :بيانات املشرور
عنوان املشرور:
تاريخ البدء يف املشرور:
التاريخ املتوقع لالنتهاء ما املشرور:
ميزانية املشرور:
ثانيا :بيانات مقدم املشرور
رئيس املشرور :الدكتور /
الكلية:

القسم:
ثالثا :بيانات سري عمل املشرور

 املبلو الذي ت صرفه ما ميزانية املشرور حتى تاريخ هذا التقرير:
.......................................................................................................................................................

 النسبة التقريبية ملا ت إجناز ما املشرور:
○ أقـل مـا % 25

○ ما  25إىل % 50

○ ما  50إىل % 75

○ أكثر مـا % 75

 ملخص ملا ت إجناز يف ضوء املهام املعتمدة ضما اخلطة الرئيسة للمشرور
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .
.......................................................................................................................................................

 خطة العمل للفرتة الزمنية املتبقية ما مدة املشرور
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .......

 املشكالت اليت تواجه العمل باملشرور ،واالجراءات اليت ت إعدادها ملواجهتها
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.مُعد التقرير:
االسم /

.....................................................................................

التوقيع...................................................................................../التاريخ/ / :
تعليمات عامة
-

-
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هـ

مقدم املشرور هو الشخص املسعول عا كتابة التقارير.
يكتب التقرير النصفي عا سري عمل املشرور بغض النظر عا نسبة اإلجناز ملراحل املشرور حسب ما ورد يف اخلطة.
الرجاء اإلجابة عا مجيع البيانات املطلوبة يف التقرير النصفي.
النسبة التقريبية ملا ت إجناز جيب أن متثل نسبة ما ت إجناز فعلياً ما مراحل املشرور حسب تقدير املشرف الرئيس.
املصروف حتى تاريخ إعداد التقرير هو جممور املبالو اليت صرفت على املشرور عا طريق مركز التميز يف التعلم والتعليم.
تذكر الصعوبات اليت تواجه املشرور وقد تعيق سري مع ذكر املقرتح لتاليف تلد الصعوبات يف املرحلة القادمة ما املشرور.

برنامج منح التميز يف التعلم والتعليم ـ مسرية إجناز

سلمه اهلل

سعادة الدكتور
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

تهديكم إدارة مركز التميز يف التعليم والتعلم أطيب حتية وتتمنى لكم التوفيق والن اح.
وحنيطكم علماً أن املركز مل يستلم أي تقرير منكم حول املشرور اليت فزت به يف برنامج املنح
يف الفصل  ....للعام الدراسي  .....ـ.
نأمل ما سعادتكم التواصل مع املركز وإبداء األسباب اليت أدت إىل عدم وجود أي
نشاط ما قبلكم .ويف حال عدم الرغبة يف االستمرار نأمل إرسال ما يفيد بذلد الستكمال إنهاء
املنحة ،واملركز يرحب بتقديم الدعم الالزم لكم.
وتقبلوا وافر التقدير ،،،
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نشكرك على جهودك املبذولة يف مشروعد املقدم لربنامج منح التميز يف التعلم والتعليم .ونأمل
مند تقديم التقرير النهائي يف موعد أقصا يوم 1438/ / .....هـ موضحا ما ت اجناز يف املشرور
ومتضمنا املرفقات اليت ميكا االستفادة منها.
أوالً :بيانات أولية
االسم (ثالثياً) :
أمساء املشاركني اآلخريا (إن وجد)
عنوان املشرور

ثانياً :األهداف اليت حتققت ما املشرور:
املطلــوب :فض ـالً اذكــر أهــم األهــداف الــيت حتققــت مــا املشــرور وكي ـ ت قيــاس حتققهــا،
وكذلد األهداف اليت وردت يف املقرتح ومل تتحقق (إن وجدت) مع مربرات عدم حتققها
ثالثاً :كيفية تنفيذ املشرور:
املطلــوب :فض ـالً اعــرض اإلجــراءات واملهــام الــيت ت تنفيــذها وجــدولتها الزمنيــة بشــكل ميكّ ـا
اآلخــريا مــا إعــادة تطبيقهــا بوضــوح ،مــع ذكــر نوعيــة الفئــة املســتهدفة وعــددها .وكــذلد ذكــر
اإلجراءات اليت ت ذكرها يف املقرتح ومل يتم تنفيذها (إن وجدت) مع مربرات عدم تنفيذها

رابعاً :وص خمرجات ونتائج تنفيذ املشرور
املطلــوب :فضـالً وصـ املخرجــات والنتــائج املتحققــة (يف حــال كــان املشــرور لتطبيــق اســرتاتي ية
تدريسية ،أو وص املنتج النهائي مع طريقة استخدامه يف حال كان املشرور لتصميم منتج).
مع وص جوانب التغيري املعثر والفاعل للمشـرور سـواء علـى الطـالب أو املقـرر أو الـزمالء موضـحاً
التأثري للمشرور وعرض نتائج جناحه.
كما يرفق انيتوى التطويري املشرور أو املنتج الذي انتهت إليه املنحة
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خامساً :قياس فاعلية تطبيقها :
املطلوب :فضالً وص كيـ ت قيـاس فاعليـة املشـرور ،ووصـ األدوات الـيت ت اسـتخدامها أثنـاء
تطبيق املشرور واليت ت استخدامها ملعرفة أثر تطبيق املشرور ونتائ ه ،وإرفاق األدوات لذلد
سادساً :الصعوبات واملعوقات وكيفية التغلب عليها أثناء تطبيق املشرور :
املطلوب :فضالً ذكر الصعوبات واملعوقات اليت واجهت تطبيق املشرور ،وكي ت التغلب عليها.

سابعاً :التوصيات واملقرتحات ما املشرور:
املطلــوب :فض ـالً ذكــر أهــم التوصــيات واملقرتحــات الــيت انتهــت إليهــا خربتــد يف تطبيــق املشــرور،
وإمكانية االستفادة ما تلـد التوصـيات واملقرتحـات يف مشـاريع وبـرامج أخـرى ،وتقـديم مقرتحـات
إلمكانيـة اســتمرار تــأثري الربنـامج علــى املــدى الطويـل واالســتفادة منــه ومـا تطبيقاتــه كنمــوذج يف
حتسني التعلم والتعليم وجودة األداء بشكل مستدام

ثامناً :قائمة املرفقات
املطلوب :فضالً إرفاق شواهد على حتقق ما ورد فيما سبق (مـا أوالً وحتـى خامسـاً) وذلـد مـا مثـل
أدوات عمــل متكــا اآلخــريا مــا تطبيــق االســرتاتي يات املتبعــة ( يف حــال االســرتاتي يات) أو دليــل
اجرائي الستخدام املنتج ( يف حال املنت ات) وأدوات قياس املشرور ،و إرفاقها مع النموذج
فضالً اذكر القائمة:
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سعادة عضو هيئة التدريس املشارك يف منح التميز يف التعلم والتعليم –

حفظه اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
يشكر لكم مركز التميز يف التعلم والتعليم جهودكم املبذولة يف مشروعكم التطويري
متمنياً لكم التوفيق والسداد ،ويتطلع إىل استقباله بعد إمتامه وقد حقق اهلدف املنشود منه سعياً
لرفعة كفاءة العملية التعليمية يف اجلامعة وحتسني خمرجاتها ،ويسر أن يرفق لكم منوذج
التقرير النهائي وضوابطه العامة.
ويأمل املركز ما سعادتكم االلتزام بالضوابط التنظيمية الواردة فيه ،ويسر إحاطتكم
ببعض التنبيهات املتعلقة بكتابة تقريركم النهائي ،وهي على النحو التالي:
 – 1ضرورة االلتزام خمكونات التقرير النهائي وضوابطه العامة الواردة يف منوذج التقرير النهائي،
إذ إن التقارير اليت ال تلتزم بالشروط الواردة فيه سوف تعاد إىل أصحابها حتى يتم التقيد بها.
 - 2ستخضع مجيع التقارير النهائية إىل فحص ما قبل خمتصني لتحكيمها وبعد إجراء
التعديالت الالزمة يتم اعتماد التقارير بشكل نهائي.
 - 3مجيع التقارير املستوفية لضوابط املركز ،ستنشر يف كتاب خمصص للدورة ،وسيكون
متاحاً جلميع املستفيديا منه.
 - 4املشارك مسعول عا يفتويات التقرير النهائية ،فالتقارير اليت ستصدر يف الكتاب النهائي
ملنح التميز تعرب عا وجهة نظر كاتبيها وليس عا وجهة نظر مركز التميز يف التعلم والتعليم.
 - 5ال جيوز نشر مشرور التطوير أو جزء منها يف مكان آخر بعد إقرار نشر يف الكتاب النهائي
ملنح التميز يف التعلم والتعليم إال بعد احلصول على إذن كتابي بذلد ما املركز.
 – 6سوف تكون حقوق الطبع يففوظة ملركز التميز يف التعلم والتعليم.
هذا وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التقدير.
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سلمه اهلل

سعادة الدكتور  /يفكم منح التميز يف التعلم والتعليم
السالم عليكم ورمحة واهلل وبركاته

نشكر لكم موافقتكم على حتكيم التقرير النهائي ملنح التميز يف التعلم ونود إحاطتكم إىل أن
الربنامج يستهدف يف أساسه رفع كفاءة تعلم الطلبة ،لذا يأمل مركز التميز يف التعلم والتعليم ما
سعادتكم األخذ بعني االعتبار يف عملية التحكيم التحقق ما القيمة اليت تضيفها املنحة للطلبة.

أوالً :البيانات العامة:
اسم عضو هيئة التدريس

رقم الطلب

الكلية

القسم

أمساء املشاركني اآلخريا

- 1
- 2

عنوان املشرور

o
 oتطوير اسرتاتي
 oتطوير اسرتاتي

تصميم منت ات تعليمية تفاعلية

جمال املنحة

يات التدريس
يات التقييم ما أجل التعلم

أسم املقرر املستهدف
بالتطوير
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ثانياً :بنود التقييم:
مقياس تقدير األداء
م

ضعي
بنود تقييم التقرير النهائي

()0

مقبول

جيد

متميز

()1

()2

()3

احتوى التقرير النهائي على األهداف الـيت حتققـت مـا املشـرور
1

مع إيضاح ما حتقق منها ،وكذلد ايضاح األهداف اليت وردت
يف املقرتح ومل تتحقق (إن وجدت) مع مربرات عدم حتققها.
احتوى التقرير النهائي على إيضاح وافٍ لإلجراءات واملهام

2

اليت ت تنفيذها يف برنامج املنحة بشكل ميكّا اآلخريا
ما إعادة تطبيقها بوضوح.

3

احتـــوى التقريـــر النهـــائي علـــى وصـ ـ كيفيـــة ت قيـــاس
فاعلية املنحة
احتـــوى التقريـــر النهـــائي علـــى وصـ ـ لـــألدوات الـــيت ت
استخدامها أثناء تطبيق املنحة.
احتــوى التقريــر النهــائي علــى وص ـ شــامل للمخرجــات

4

والنتــائج املتحققــة ،متضــمنا ذكــر جوانــب التغــيري املــعثر
والفاعلة للمنحة.
احتــــوى التقريــــر النهــــائي علــــى ذكــــر أهــــم التوصــــيات

5

واملقرتحات اليت انتهت إليها املنحة ،وإمكانيـة االسـتفادة
ما تلد التوصيات واملقرتحات يف منح وبرامج أخرى.
الدرجة الكلية للمنحة على مقياس تقدير األداء
املستوى العام لتقدير املنحة

متميزة

جيدة

مالحظات انيكم
أبرز جوانب القوة يف التقرير النهائي:
.................................................................. .............................................................................................................................
...............................................................................................................................

أبرز جوانب الضع يف التقرير النهائي:
............................................................................................................................................
.................................................... ............................................................................................................................. ..............

مقرتحات إلضافة أو تعديل التقرير النهائي خما يكفل رويد املخرجات:
.................................................................................................................................................................................. .............

46
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توصية انيكم:
.................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................... ................................................................

ثالثاً :قرار التحكيم:
احلكم

o
o

مدى اجملمور الكلي

مقبول بدون تعديالت

()15- 13

مقبول مع إجراء بعض التعديالت التالية :

()12- 8

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

o

( 7فأقل)

غري مقبول

رابعاً :مرفقات املنحة
املرفقات

نعم

ال

ت ارفاق انيتوى التطويري للمنحة أو املنتج الذي انتهت إليه املنحة .
ت ارفاق أدوات القياس املعتمدة يف املشرور.
ت ارفاق الدليل اإلجرائي لتنفيذ املشرور.
اسم انيكم

التوقيع

خامساً :قرار املركز
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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سعادة الدكتور  ............................................................... /حفظه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
نشكر لكم موافقتكم حتكيم التقارير النهائية ملنح التميز املقدمة ما أعضاء هيئة التدريس
وما يف حكمهم ،ويسر مركز التميز يف التعلم والتعليم أن يزودكم بالتقارير مشتملة على منوذج
التحكيم  ،آملني تكرمكم استكمال إجراءات حتكيمها على أن تصلنا نتي تها قبل نهاية دوام
يوم  .........املوافق. ............
شاكريا لكم حسا راوبكم  ، ، ،وتفضلوا بقبول وافر التحية
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جيب أن يكتب امللخص على ورقة ذات القياس املعتاد  (8.5 x 11) A4بهامش 2سم لكل
اراهات الورقة .تباعد األسطر جيب أن يكون ي م  ،1.5كما أن اخلط باللغة العربية جيب أن
يكتب على منط  Simplified Arabicي م  ،12وللغة اإلجنليزية Times New 12
.Roman
يف منتص

أعلى الورقة يكتب اسم الربنامج ( )PT Bold Heading 12يين ال يت اوز

سطريا ما أمكا .يلي العنوان اسم  /أمساء املشاركني يف املشرور ،ثم اسم القسم والكلية اليت
ينتمي هلا املشارك  /املشاركون ،يعقبها كتابة كلمة ملخص يف منتص

الصفحة ،ومجيعها

تكتب باحل م والنمط (.)Simplified Arabic 12
جيب أن يكتب امللخص على شكل فقرة واحدة ،وأن حيتوي على وص خمتصر للمحاور املهمة
يف املشرور التطويري .ما اجليد أن يشتمل امللخص على هدف املشرور ،وص
الطريقة املتبعة يف تنفيذ املشرور ،إيضاح آلية قياس نتائج املشرور  ،تقديم وص

للعينة ،إيضاح
للنتائج اليت

توصل هلا املشرور التطويري .وما اجليد أن خيتتم امللخص بذكر التطبيقات املستقبلية للمشرور
واملواد والتخصصات األخرى اليت ميكنها االستفادة ما املشرور .جيب أال يقل امللخص عا 150
كلمة وال يزيد عا  250كلمة.
يعقب امللخص ذكر للكلمات املفتاحية للتقرير ،ثم ذكر عنوان التواصل للمشارك الرئيس ألي
مراسالت مستقبلية يفتملة ما املعنيني واملهتمني.
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
هذ االستبانة تقوم باستطالر لآراء احلاصلني على منح التميز يف التعلم والتعليم ما أعضاء هيئة
التدريسل عا برنامج املنح ورربتهم فيها

والدعم املقدم هلم ما الفريق االستشاري....نأمل

التكرم بتعبئتها وارساهلا للربيد اإللكرتوني للمركز celt@ksu.edu.sa
علمًا أن ما يرد ما إجابات يف هذ االستبانة سيكون ألغراض حتسني األداء املستمر ،وستكون
املالحظات يفل اهتمامنا وتقديرنا.
بنود التقييم
تقييمد لربنامج منح التميز يف التعلم والتعليم
 .1فرتة التقديم على الربنامج كانت مناسبة.
 .2اجراءات التقدم على الربنامج مناسبة.
 .3فقرات منوذج التقديم على الربنامج واضحة.
 .4ضوابط وشروط التقديم على الربنامج واضحة.
 .5املدة الزمنية لتطبيق مشاريع الربنامج مناسبة.
 .6اجراءات املراجعة والتحكيم ملشاريع الربنامج مناسبة.
 .7املبلو املالي انيدد ملشاريع الربنامج مناسب
 .8استفدت ما اللقاء التعريفي االول
 .9ساهم املركز يف تذليل الصعوبات وتيسري إجناز مشاريع الربنامج.
 .10حققت لي الت ربة توقعاتي وطموحاتي.
 .11استطعت أن أحقق أهداف املشرور الذي تقدمت به.
 .12برنامج املنح كان فرصة لت ربة خربات جديدة.
 .13أ يد إجراء برنامج املنح للسنة القادمة.
 .14سأنصح زمالئي بالتقديم له يف السنة القادمة.
 .15مستوى تقديم الدعم الف مناسب لربنامج املنحة.
 .16ساهم التواصل الدائم للمركز يف اجناز الربنامج.
 .17سأستفيد ما خمرجات املنحة يف تدريس الفصول الدراسية القادمة.
 .18سأستفيد ما خمرجات املنحة يف نشرها علمياً .
 مقرتحات لتحسني منح التميز مستقبالً:
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موافق
جداً

موافق

موافق

غري

حلد ما

موافق

ال أعلم
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موعد اللقاء :يوم  .......ما شهر  .......للعام الدراسي  ، .......املوافق....................م
ما الساعة  11.00وحتى  12.00ظهراً.
مكان اللقاء :قاعة التشريفات يف مبنى إدارة اجلامعة ،مبنى  ،19الدور األرضي.
جدول فقرات اللقاء
الفقرة

الوقت

كلمة ترحيبية وعرض عام عا الدورة  .........لربنامج منح التميز يف التعلم والتعليم

11.10 – 11.00

عرض مرئي مللخص نتائج برنامج منح التميز يف التعلم والتعليم الدورة ......

11.20 – 11.10

كلمة ممثل الفائزيا بالدورة  ...........يلقيها أحدهم بالنيابة ثم يتاح اجملال

11.40 – 11.20

للمداخالت القصرية خما يعكس انطباعاتهم ومقرتحاتهم عا برنامج منح التميز
كلمة ختامية لسعادة وكيل اجلامعة للشعون التعليمية واألكادميية

11.50 – 11.40

توزيع شهادات الشكر واإلجناز لألعضاء املشاركني

12.00 – 11.50
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سعادة عضو هيئة التدريس املشارك يف برنامج منح التميز يف التعلم والتعليم

حفظه اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
يسر مركز التميز يف التعلم والتعليم بوكالة اجلامعة للشعون التعليمية واألكادميية
جبامعة امللد سعود أن يدعوكم حلضور اللقاء اخلتامي لربنامج منح التميز يف التعلم والتعليم وذلد
يضور سعادة وكيل اجلامعة للشعون التعليمية واألكادميية ،واستالم شهادات اإلجناز.
وسيكون اللقاء ب ذن اهلل يف قاعة التشريفات ،مبنى  ،19الدور األرضي ،ما الساعة  11.00وحتى
 12.00ما يوم

هـ املوافق
متمنني لكم دوام التوفيق والسداد

52

م.

011- 46٧8٣59 / 011 - 4695861
011- 46٧8٣59
celt@ksu.edu.sa
@CELTksu

