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 والتعليم التعلم في التميز مركز
 

 

  تتكون إدارة املركز من ثالثة أعضاء هيئة تدريس: مدير املركز ونائب للشؤون اإلدارية

ونائب للشؤون الفنية، وخمسة من املوظفين اإلداريين والسكرتارية، وثالثة في  واملالية

 القسم النسائي. 

  بلغ العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريس ممن شارك في دراسات ومشروعات ولجان املركز

 عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات. 1300

  طالب وطالبة. 6500وعات املركز بلغ العدد اإلجمالي للطلبة الذين شملتهم دراسات ومشر 

  ورشة عمل. 20بلغ عدد ورش العمل التي أشرف عليها املركز أو قام بتنظيمها 

 أو دراسة. 20بلغ عدد املشروعات والدراسات التي قدمها أو أشرف عليها املركز 
ً
 مشروعا
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 املشروعات والدراسات التي قدمها وأشرف عليها املركز م

مبادرة  20أكثر من  تحتها تضمنت خمسة أهداف، ويندرج للتعلم والتعليم في الجامعةستراتيجية الخطة ال  1

 . مشروع خاصة بتحقيق التميز في التعليم والتعلم في الجامعة100و

 . مبادرة تعليمية في الجامعة 1700تم حصر أكثر من تصميم قاعدة بيانات املبادرات التعليمية: 2

مركز تميز في التعليم والتعلم في أبرز الجامعات العاملية  40، تمت دراسة العامليةدراسة مراكز التميز  3

 . لالستفادة من البرامج والخبرات املقدمة لديهم

من أعضاء هيئة التدريس في  71: تم ترشيح مشروع منح التميز في التعلم والتعليم ألعضاء هيئة التدريس 4

التعليم في قاعة التدريس ومشاركة وتحصيل الطلبة. وتم عقد شراكة مختلف الكليات، وهدفها رفع مستوى 

 مع جامعة أوكالند بنيوزيلندا لتقديم الخبرات في إدارة البرامج وتمت استضافة خبيرة دولية ملدة أسبوع.

من أبرز األدوات العاملية  وهو NSSEدراسة مدى إشراك الطلبة في العملية التعليمية وفق مقياس عاملي   5

 . لدراسة مدى إشراك الطلبة في العملية التعليمية، وحصل املركز على ترخيص بترجمتها وتطبيقها

 60: كلف املركز بالدراسة وقدم أربعة تقارير علمية وشارك في تنفيذ الدراسة دراسة تقويم السنة التحضيرية 6

 عضو 
ً
من مدربي مدرب  900 من طلبة السنة التحضيرية و طالب 3000من أعضاء هيئة التدريس وشملت  ا

من أعضاء هيئة  عضو 200من خريجي السنة التحضيرية و خريج 1300السنة التحضيرية وموظفيها و

 التدريس في الكليات.

 مقترح مشروع مؤشرات جودة البرامج الجامعية. 7

 مشروع نظام استشارة النظراء. 8

 اإلبداعي.مشروع طرق التدريس  9

 .  Nature Educationمقترح مشروع تطوير العلوم بالشراكة مع شركة نيتشر التعليمية العاملية 10

 مقترح مشروع تقويم املجال التدريس ي لعضو هيئة التدريس املقدم للترقية. 11

 . قدمة للمنافسة بوزارة التعليم العالياملشروعات عدد من امل 12

 تقويم التعليم والتعلم في الجامعات العاملية.دراسة عن إعداد  13

 . إنشاء كرس ي بحث في التعلم والتعليممقترح  14

 . لوزارة التعليم العالي ةتقويم السنة التحضيرية مقدممقترحة لدراسة  15

 . إنشاء مركز اإلرشاد الطالبي مقترح 16

 . مقترح مشروع جودة األداء التعليمي 17

 . لالستفادة من أفضل املمارسات العاملية الخاصة بالشؤون التعليمية األكاديميةدراسة  18

 . لقاء دوري عبر التصال املرئي مع الخبراء الدوليين في التعلم والتعليممقترح  19

 . إنشاء وإدارة مراكز مصادر التعلم مقترح 20

 


