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 هـ1435-1434للعام الدراس ي  أنشطة ومشروعات مركز التعلم والتعليم

 

 في أرقام: املركز 

 في دراسات ومشروعات ولجان املركزحتى اآلن بلغ العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريس ممن شارك  -1

 .الجامعة والعمادات املساندة عضو هيئة تدريس من مختلف كلياتألفي ( 2000)

طالب  ( ثمانية آالف8000) بلغ العدد اإلجمالي للطلبة الذين شملتهم دراسات ومشروعات املركز -2

 وطالبة.

 وعشرين25)التي أشرف عليها املركز أو قام بتنظيمها واللقاءات عدد ورش العمل بلغ  -3
ً
ورشة  ( خمسا

 .، مرتبطة بمشاريع وبرامج املركزولقاء عمل

 ثالثين  (30) التي قدمها أو أشرف عليها املركزواألنشطة البرامج عدد بلغ  -4
ً
، تضمن أو  برنامجا

ً
نشاطا

 .هذا الدليل معظمها

استطاع املركز أن يلبي سبل التعاون مع مؤسسات تعليمية محلية وذلك من مثل وزارة التعليم العالي،  -5

 جامعة امللك خالد، ،سلمان بن عبدالعزيزالهيئة امللكية للجبيل وينبع، جامعة أم القرى، جامعة 

الند عة أوكجام مثل:باإلضافة إلى مبادرته بالتواصل مع جامعات ومؤسسات عاملية جامعة طيبة، 

 نيتشر شركة، الوطنية جامعة سنغافورة، أوستن-جامعة تكساسبنيوزيالندا، جامعة هارفرد، 

 .العاملية التعليمية

شارك املركز في اللجان واملشاريع التي تنفذ من جهات أخرى في الجامعة ومن ذلك على سبيل املثال:  -6

مشروع االستبانات املوحدة في عمادة الجودة، مشروع إعداد الئحة استشارة النظراء في وكالة الجامعة 

 للتخصصاتلجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، برنامج التعلم والتعليم والتقويم في وكالة ا

الصحية، مشروع تطوير املقررات اإللكترونية في عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، مشروع 

في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، مشروع تطوير  إعداد الئحة برنامج درجة الشرف

 تعليمية واألكاديمية.العملية التعليمية والخطط الدراسية في وكالة الجامعة للشؤون ال
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 التميز منح  برنامجالدورة الثانية من إعداد وتنفيذ  .1

وقد تقدم للمشروع أعضاء هيئة التدريس، الدورة الثانية ملشروع منح مركز التميز في التعلم والتعليم بدأ 

من  %22من املشاركات من الرجال و %78 من أعضاء هيئة التدريس متوزعين على النحو اآلتي: 95مايقارب من 

من الكليات  %16و ،من الكليات العلمية %26و، من مجموع املشاركات من الكليات اإلنسانية %40النساء، و

، وبعد االنتهاء من إجراءات التحكيم )كليات املجتمع والعمادات املساندة(  من الجهات األخرى  %18و ،الصحية

 في قبل أعضاء هيئة التدريس الفائزين، بدأ تنفيذ املنح من  واملراجعة من لجان متخصصة،
ً
واليزال العمل جاريا

، ويمكن الرجوع ملوقع املركز االلكتروني لالطالع على نماذج من املنح الفائزة في الدورة الدورة الثانية تنفيذ منح

 الثانية.

 

 Clickersالطلبة استجابة  أنظمةمشروع وتنفيذ إعداد  .2

أنظمة االستجابة الشخصية من مشروع منح التميز الذي يشرف عليه مركز التعلم نبعت فكرة مشروع 

والتعليم، ثم صدر توجيه من معالي مدير الجامعة بإجراء التجربة على مستوى الكليات فقامت وكالة الجامعة 

ميع الكليات للمشاركة في للشؤون التعليمية واألكاديمية وضمن مشروع تطوير العملية التعليمية بدعوة ج

التجربة. وأبدت أربع كليات رغبتها في املشاركة وهي كليات: العلوم وطب األسنان وعلوم الحاسب واملعلومات 

ل لجنة تنفيذية تتضمن ممثلين للكليات املشاركة، 
ّ
والطب. وتولى مركز التعلم والتعليم إدارة املشروع وشك

ليم عن بعد. وبعد االنتهاء من اإلجراءات النظامية في شراء األجهزة من إدارة لكتروني والتعوكذلك عمادة التعلم اإل

جهاز )جهاز لكل طالب( باإلضافة إلى أجهزة أعضاء هيئة التدريس واألجهزة  1000املشتريات حصل املركز على 

 الفنية األخرى. 

 اآللية والخطوات املتبعة:

 تم حصر أعداد املشاركين في املقررات قيد 
ً
طالب وطالبة وتم تخصيص  979التجربة ليصل العدد تقريبا

 ملتابعة املشروع في الكليات  15فنيين للكليات لتقديم الدعم الفوري، وعقدت اللجنة التنفيذية 
ً
 دوريا

ً
اجتماعا

، ولرفع مستوى جودة األداء وتحقيق أفضل التطلعات، كما اعتمدت اللجنة أدوات قياس ملخرجات املشروع

. وقد استغرقت التجربة كامل العام الدراس ي ميع املصادر املعرفية الالزمة على موقع املركز االلكترونيووفرت ج

 وتدريب أعضاء هيئة التدريس 1434-1435
ً
 وفنيا

ً
ه، حيث كان الفصل الدراس ي األول لإلعداد والتهيئة إداريا

ملقررات في الكليات املشاركة، وبلغ مجموع والفنيين في الكليات، وفي الفصل الدراس ي الثاني تم التطبيق على ا

 و 425منهم  979الطلبة املشاركين 
ً
في كلية العلوم )طالب فقط(  130طالبة، موزعين على أربع كليات:  539طالبا

في  270وطالبات( وفي كلية طب األسنان )طالب  253في كلية علوم الحاسب واملعلومات )طالبات فقط( و 326و

 منهم  30البات(. كما بلغ عدد املشاركين من أعضاء هيئة التدريس )طالب وط كلية الطب
ً
 عضو  15عضوا

ً
من  ا

من النساء. وقد واصلت اللجنة اجتماعاتها املستمرة ومتابعة التقارير الدورية التي تقدم من الكليات  15والرجال 

لتي يمكن أن تعترض وذلك لدعم الجوانب اإليجابية ومعالجة الصعوبات والتحديات واملشكالت الفنية ا
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التجربة، كما صممت اللجنة أداة لقياس التجربة مستفيدة من الدراسات والتجارب العاملية، وبعد انتهاء التجربة 

 تم تطبيق األداة على الطلبة وبعد تحليل بياناتها توصلت اللجنة لعدد من النتائج ذات األهمية لتقويم التجربة.

 أبرز النتائج:

/ تشير النتا
ً
 لدى طلبة جميع الكليات وبنسب عاليةأوال

ً
 ئج إلى أن االتجاه نحو فاعلية األجهزة كان إيجابيا

( ثم كلية علوم الحاسب %83وذلك وفق ما يلي: بلغت نسبة االتجاه اإليجابي لدى طلبة كلية طب األسنان )

(، ويلحظ أن كلية الطب %70( ويليهم كلية الطب بنسبة )%81( ثم كلية العلوم بنسبة )%82واملعلومات بنسبة )

مع ارتفاع اتجاه طلبتها إال أنه كان األقل بين الكليات األربع ويبدو ذلك عائد لسببين: اختالف نوع الجهاز 

 حيث أبدى 
ً
 كان اتجاه الطلبة إيجابيا

ً
املستخدم، واختالف الطريقة التي استخدمتها الكلية لألجهزة. وإجماال

( من الطلبة املقررات التي %79م الجهاز في مقررات أخرى، كما فّضل )( من الطلبة رغبتهم في استخدا86%)

( أن مميزات استخدام الجهاز فاقت عيوبه %86تستخدم الجهاز على غيرها من املقررات األخرى، ورأى )

 ومشاكله.

/ بينت النتائج اإلجمالية نسبة الرضا العالية لدى الطلبة على التغيير اإليجابي الذي أحدثه
ً
الجهاز في  ثانيا

األداء داخل املحاضرات على وجه الخصوص، حيث إن استخدام الجهاز ساهم بفاعلية واضحة في إحداث 

 التغيرات التالية:

 ( %83أوضح للطلبة مستوى فهمهم للمادة العلمية أثناء املحاضرة ) -1

 ( %84حفزهم على التفكير والتحليل أثناء املحاضرة ) -2

 ( %84شجعهم على التركيز أكثر في املحاضرة ) -3

 ( %87زاد من فرصهم للمناقشة بفاعلية ) -4

 ( %88شجعهم على اإلجابة بدون تردد أو خوف من الخطأ ) -5

 (%88جعل املحاضرات ممتعة وجاذبة ) -6

 

/ بينت النتائج أن استخدام الجهاز كان له تأثير آخر على تحصيل الطلبة خارج قاعة املحاضرات
ً
لكن  ثالثا

 بدرجة أقل من سابقه حيث يرى الطلبة أن استخدام الجهاز ساهم فيما يلي:

 (%79تحسين فهم املادة العلمية ) -1

 (%69رفع مستواهم الدراس ي في املقرر ) -2

 ( %67زيادة حماسهم للمذاكرة ) -3

 ( %69زيادة حرصهم على حضور املحاضرات ) -4

 (%62إعدادهم وتحضيرهم املسبق للمحاضرات ) -5

/ من 
ً
( %82عضو هيئة تدريس( فقد أيد معظمهم ) 27جانب النتائج املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس )رابعا

( من املشاركين في املرحلة األولى رغبتهم في استمرار استخدام %94لتعم فائدتها، كما أبدى ) تعميم التجربة
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ميزات الستخدام الجهاز تمثلت الجهاز في الفصول الدراسية القادمة، ويرى أعضاء هيئة التدريس أن من أبرز امل

 فيمايلي:

 (%94شجع الطلبة على اإلجابة على األسئلة أثناء املحاضرة بدون تردد أو خوف من الخطأ ) -1

 (%92زاد مناقشات الطلبة بفاعلية أثناء املحاضرة ) -2

 (%95ساهم بشكل أفضل في تقييمهم ملدى استيعاب الطلبة للمادة ) -3

 (%91ناء املحاضرة )شجع الطلبة على التفكير أكثر أث -4

 (%92جعل املحاضرات بشكل عام أكثر متعة وجاذبية للطلبة ) -5

 

/ ناقشت اللجنة التنفيذية خيارات أخرى من حيث إمكانية استخدام جهاز الهاتف )
ً
( smart phoneخامسا

 عن الجهاز األصل )
ً
حيث إن جهاز  ( إال أن ذلك الخيار تبين أنه غير مناسب ألسباب فنية وعلميةclickerبديال

 لتشتيت الطلبة وعدم تركيزهم على املحاضرة كما أنه يتطلب انترنت مستمر طيلة وقت 
ً
الهاتف يكون مصدرا

 
ً
 سلبيا

ً
املحاضرة وهو مااليتوفر في بعض قاعات الكليات مما يعيق نجاح التجربة، إضافة إلى أنه قد يحدث تمييزا

 للطلبة الذين اليملكون هذا النوع من األجهزة.

 آخر وهو االستفادة من خدمات البالك بورد كبديل إال أن التجربة واملمارسات العاملية 
ً
كما ناقشت اللجنة خيارا

تفعيل التدريس ورفع مستوى ب(، حيث إن هدفه يختص clickerتؤكد اختالف الهدف من استخدام الجهاز )

تدريسية. كما أنه ومن خالل التجربة لكال جودته أثناء املحاضرة وداخل القاعة الدراسية وليس خارج القاعة ال

 لصالح استخدام األجهزة ) الجهازين
ً
( في القاعات، لكن يمكن أن clickerعلى بعض املقررات كان الفارق كبيرا

.
ً
 يكون هناك دمج للبيانات املستخدمة في األجهزة مع ماهو موجود في البالك بورد لكنه ليس بديال

 

 التحديات: 

 من التحديات واملشكالت وتمكنت اللجنة التنفيذية من التغلب عليها واالستفادة منها في 
ً
واجهت التجربة عددا

تجويد التجربة ومعرفة الصعوبات التي يمكن أن تحدث عند تعميم التجربة على نطاق أوسع، ويتمثل أكثر 

 في أمرين: 
ً
 الصعوبات تحديا

 لتزام باستخدام الجهاز وفق الطريقة التعليمية الصحيحة.( قدرة عضو هيئة التدريس وحماسه لال1)

 ( كيفية تعامل الطلبة مع األجهزة من حيث التوزيع أو امتالكه وإحضاره للمحاضرة.2)

ويشكل هذان العامالن جوهر النجاح في التجربة وهما بحاجة ملزيد من الجهود للتوصل إلى الحلول الفعالة، 

 قد خصصت  اللجنةحيث إن 
ً
 فني عضوا

ً
مما  في كل كلية ملتابعة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر ا

، وبالنسبة للطلبة فقد كان بعض الكليات يتولى توزيع األجهزة في كل محاضرة على كان له تأثير إيجابي في ذلك
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لفصل على أن الطلبة وجمعها في نهاية املحاضرة بينما كانت بعض الكليات قد سلمت األجهزة للطلبة من بداية ا

يحضروها معهم باستمرار في كل محاضرة، وكان لكل طريقة إيجابياتها وسلبياتها. من جانب آخر يبقى عامل إداري 

 في بدء املرحلة الثانية وهو التعامل مع األجهزة كعهد حيث إن ذلك 
ً
ر في تأخير بدء املشروع والزال يقف عائقا

ّ
أث

لي العهد على تفعيل استخدام األجهزة وسهولة انتقالها بين أعضاء يؤثر في رغبة أعضاء هيئة التدريس ومسؤو 

 هيئة التدريس. 

 التوصيات:

االستمرار في التجربة وبدء املرحلة الثانية وتوسيع نطاقها واالستفادة من الجوانب اإليجابية ودعمها  -1

 ومعالجة جوانب القصور التي بينتها تجربة املرحلة األولى.

املناسبة في الجامعة وفي الكليات وتهيئة قاعات املحاضرات واألجهزة املتطلبة وتهيئة تهيئة العوامل  -2

 أعضاء هيئة التدريس.

 وعرض التجربة على الجهات املعنية و دعم التجربة من قبل الجامعة  -3
ً
الكليات ونشرها وتوثيقها إعالميا

اهتمام الجامعة وانجازها داخل وخارج الجامعة والتعريف بجوانب اإلنجاز املتحققة والذي يعكس 

 امللموس في املجال التعليمي. 

  لتميز في التدريسالجامعة لجائزة الئحة تطوير  .3

تأكيد ضمان الجودة في التعليم العالي، نحو توجه جامعة امللك سعود  التميز في التدريس جائزة تمثل

هي جائزة سنوية تمنح  التميز في التدريس جائزةو  وانتقاء الكوادر التعليمية املتميزة، واالهتمام بتنميتها وتطويرها.

ويخضع  والتميز.محددة للجودة عند توافر عناصر  والكليات االنسانية والعلمية والصحية على مستوى الجامعة

، وتحرص الجامعة ممثلة في لجنة الجائزة منح هذه الجائزة ملعايير دقيقة عند تقويم املرشحين في هذه املستويات

ى اإلمكانات والطاقات لجعلها متواكبةعلى توظيف ش حيث مع مستوى اآلمال واألهداف التي ُوِضَعت ألجلها،  تَّ

تم اختيارهم بدقة وعناية للمشاركة في لجنة الجائزة، أعضاء هيئة التدريس الذين يمن  عدداالستعانة بيتم 

يها مركز ويشرف عل مدير الجامعةيمثلوا مجمل الفئات العلمية داخل الجامعة. وتحظى الجائزة برعاية معالي ل

 .التعلم والتعليم بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

، ثم رأت وكالة الجامعة األولى سنواتهافي وإدارتها  وإعداد الئحتها ولقد تولت عمادة الجودة اإلشراف على الجائزة

بشأن تطوير جائزة الجامعة للتميز املركز خطته  مقّد و  للتطوير والجودة أن يتولى املركز اإلشراف على الجائزة،

تشكيل و قراراه باملوافقة على الخطة الجديدة ونقل اإلشراف إلى املركز، معالي مدير الجامعة وأصدر  في التدريس،

، وتشكلت أمانة خاصة على الجائزة لجنة دائمة برئاسة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية لإلشراف 

 هـ. 1436-1435الترشيح وسيبدأ العمل بالالئحة الجديدة في العام الدراس ي التنفيذ و آليات بالجائزة ملتابعة 
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 في الترقية في مجال التعلم والتعليم البحوث اعتمادمقترح تقديم  .4

في الجامعات له دور كبير في الرقي بمخرجات الجامعات وإعداد الطالب  التعلم والتعليمتطوير وتحسين 

 
ً
دور كبير في تعزيز العملية التعليمية وتقويمها وإعطاء تغذية راجعة  وللبحوثيتناسب مع تطور املجتمع.  إعدادا

صيص عن مسار التعليم في التخصصات املختلفة. وقد درجت كثير من الجمعيات العلمية املتخصصة إلى تخ

مسار في مؤتمراتها أو منشوراتها ملناقشة الجديد في مجال تطوير التعليم على املستوى الجامعي في التخصص 

 نفسه مثل التعليم الطبي، التعليم الهندس ي، التعليم اللغوي، وغيره.

يم تهتم كثير من الجامعات بمساهمة عضو هيئة التدريس في تحسين العملية التعليمية وأدائه في التعلو 

واالهتمام بالنشر في هذا املجال، وتأخذ اللجان املتخصصة في الحسبان هذه املساهمة في قرارات الترقية إلى 

 (Gravestock & Gregor Greenleaf, 2008)على سبيل املثال، في دراسة كندية مسحية و أستاذ مشارك وأستاذ. 

أن معظم إلى ان لباحثأشار ا ،ومعهد في كنداجامعة  44عن أنظمة ترقية أعضاء هيئة التدريس شملت أكثر من 

 
ً
 ":"النشر والبحث في مجال التعلم والتعليمــيختص بـ الجامعات الكندية تضع في االعتبار معيارا

 املقترح: 

 يتضمن: 
ً
النشر في مجال التعلم والتعليم واعتماد قبول رفع املركز للمجلس العلمي بالجامعة مقترحا

 التالية:سابه في الترقية على ضوء الشروط تحااملقدم من عضو هيئة التدريس و في املجال التخصص ي 

أن يكون النشر في مايخص التعلم والتعليم في مراحل التعليم العالي وفي املجال املتخصص لعضو  -1

 هيئة التدريس.

املجلس العلمي مناسبا من القوائم  أو مايراه ISIأن يكون النشر في املجالت املحكمة واملدرجة في قوائم  -2

 األخرى.

يتم احتساب وحدة بحثية واحدة فقط )نقطة واحدة أو نصف نقطة( كحد أقص ى وتدخل في حساب  -3

 النقاط املخصصة للبحث والنشر العلمي في نظام الترقية.

 األهداف:

 البحث العلمي في التعلم والتعليم في التخصصات املختلفة لخدمة التعليم الجامعي. ثقافةنشر  -1

 تحسين وتطوير العملية التعليمية في الجامعة واالستفادة من خبرات اآلخرين في التعليم. -2

تحفيز أعضاء هيئة التدريس على البحث والنشر في مايخص العملية التعليمية في تخصصهم مما  -3

 هم التعليمي في الفصول الدراسية وخارجها.ينعكس على أدائ

وقراءة املستجدات في املجالت العلمية املحكمة في مجال  االطالعتشجيع أعضاء هيئة التدريس على  -4

 في تخصصاتهم. التعلم والتعليم

وتطبيق  لالطالعاملشاركة في نشر األبحاث التعليمية املتخصصة وحضور املؤتمرات ذات العالقة  -5

والتقنيات الحديثة في التخصصات ذات العالقة املعروضة في املؤتمرات وأوعية النشر طرق التدريس 

 الحديثة.
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 في التعامل مع ظاهرة الغش في االختبارات  الجامعات العامليةإجراء دراسة عن ممارسات  .5

ذلك بهدف واقع الغش في االختبارات، و الجامعات العاملية للتعرف على  من أجرى املركز دراسة تحليلية لعدد

املناهج العاملية والبيانات  ت الدراسةتعرضواساألكاديمية،  االختباراتصورة عامة عن ظاهرة الغش في  تقديم

 . االختباراتوالدراسات املنشورة باإلضافة إلى الدروس املستفادة بخصوص "الغش" في 
ً
وتضمنت الدراسة تحليال

موجود لدى تلك الجامعات من سياسات وإجراءات  لدور الجامعات في القضاء على الغش، واستعرضت ماهو

 بهذا الخصوص وماتضمنته من أدلة وأنظمة ولوائح محددة بتلك املمارسات.

حوز اهتماًما كبيًرا لدى الجامعات على مستوى أنحاء العالم. وبناًء على التجارب تأن هذه الظاهرة وبينت الدراسة 

اآلليات املتاحة للجامعات من أجل منع الغش في  ت الدراسةحدد العاملية والدراسات والدروس املستفادة منها

ر ادو كذلك تحديد أالسياسات واإلجراءات واإلرشادات ومواثيق الشرف و إعداد . وتشمل هذه اآلليات االختبارات

 تناولت الدراسةودور املراقبين. ويضاف إلى ذلك أن  االختباراتومهام أعضاء هيئة التدريس وإرشادات املراقبة في 

األساليب و االستراتيجيات وقدمت الدراسة مجموعة من  وتوجيههم في مقاومة "الغش". الطلبةقضية توعية 

 سياساتفي الجامعة، وأوصت بإعداد املمكنة التي تهدف إلى تشجيع مستويات أعلى من النزاهة األكاديمية 

 عة ونشرها والتوعية بها.في الجام يز النزاهة األكاديميةالجامعة تهدف إلى تعز خاصة بواضحة 

 

 

 

 

 

 

 

 


