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 هـ1434-1433للعام الدراس ي  التميز في التعلم والتعليم ملركز السنوي التقرير 

 

 :ألعضاء هيئة التدريس التعلم والتعليممنح مشروع من  الدورة الثانيةتدشين  -1

-1433منح التعلم والتعليم ألعضاء هيئة التدريس خالل الفصل الدراس ي الثاني بدأ املركز الدورة الثانية ملشروع 

من املشاركات  %78 من أعضاء هيئة التدريس متوزعين على الشكل اآلتي: 95وقد تقدم للمشروع مايقارب من  .هـ1434

 ،لكليات العلميةمن ا %26و، املشاركات من الكليات اإلنسانية من مجموع %40من النساء، و %22من الرجال و 

، ويقوم املركز بإجراءات )كليات املجتمع والعمادات املساندة(  من الجهات األخرى  %18و ،من الكليات الصحية %16و

 .هـ1435-1434العام الدراس ي  فيالتحكيم واملراجعة من لجان متخصصة على أن يبدأ تنفيذ املنح 

 

 الدولي   NSSEمقياستطبيق  نتائج دراسةاالنتهاء من  -2

د  تقيس ِّ
م، ثم تزو 

ُّ
األداة مستوى مشاركة الطلبة واندماجهم في املمارسات التعليمية ذات املستويات العليا من التعل

 
ً
طبق األداة سنويا

ُ
م. ويتراوح عدد املؤسسات التعليمية التي ت

ُّ
الكليات باملعلومات والدعم الالزم لتطوير عملية التعل

ة وتعتبر  .حول العالم مؤسسة تعليمية 770-580مابين  ة و هذه األداة واحدة من أكثر األدوات أهمي 
 
مر ت  حيثدق

 وأصبحتبمراحل من املراجعات والتجريب واالعتماد؛ مما جعلها أداة فاعلة في تحسين نظام التعليم العالي األمريكي، 

 معيار 
ً
 في التعليم الجامعي. أساسأ  ا

جريت
ً
ى الطالب والطالبات، وقد بلغت العينة الفعلية التي قامت بتعبئة االستبانة االستبانة في جامعة امللك سعود عل أ

  %30إلى صل تتقريبا )النسب العاملية  %60طالب وطالبة بنسبة مشاركة  2100تقريبا 
ً
 وذلك ألن التطبيق يتم غالبا

  عن طريق االنترنت(.
ً
ية نشرت في نفس السنة، وتم إعداد ومقارنتها بنتائج عامل كما تم االنتهاء من تحليل النتائج إحصائيا

 الدراسة ونتائجها. عنتقرير متكامل 

 

 

 

 Clickers  نظام االستجابة الشخصيةإعداد خطة تنفيذية ملشروع  -3

قام املركز بالتواصل مع جميع الكليات الستطالع رغبتها في املشاركة األولية في املشروع وبعد استجابة عدد من الكليات 

التواصل وتم  ،عمادة التعليم االلكتروني وبالتعاون مع  عن الكليات املشاركةين ممثلمع  اتاالجتماعت عدد من أجري

 على أن يتم البدء بالتنفيذ في العام عروض ، ويقوم املركز بدراسة المع ثالث شركات عاملية لتقديم عروضها
ً
 وماليا

ً
فنيا

 هـ.1435-1434الدراس ي 
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 للواعدين في التدريس برنامج األكاديميالشروع إعداد خطة تنفيذية مل -4

يهدف البرنامج لدعم أعضاء هيئة التدريس الجدد وتحفيزهم وتشجيع الواعدين منهم نحو التميز واإلبداع في التعليم 

الجامعي واختيار نخبة منهم ليكونوا نماذج رائدة مميزة في التعليم الجامعي بما يحقق تحسين مخرجات التعلم على نحو 

.مستمر 
ً
 ويؤثر بشكل مباشر في تحصيل الطلبة وتميزهم أكاديميا

وقد بدأ اإلعداد للبرنامج وتقديم خطة عمل تنفيذية، وسيتم تشكيل اللجان املشرفة والبدء بالشراكة الدولية مع برامج 

 .ه1435-1434عاملية مشابهة وكذلك إتمام إجراءات الترشيح وتهيئة املرشحين وذلك مع بدء العام الدراس ي 

 

 طوير نظام ملتابعة معدالت التحسن األكاديمي للطالبتشروع إعداد خطة تنفيذية مل -5

بناء نظام تقني محدد ، و تابعة معدالت التحسن االكاديمي للطالب بالجامعات املرجعيةملتقديم آليات يهدف املشروع ل

كاديمي لكافة معدالت التحسن األتقديم تقارير نصفية وسنوية عن ، وليساعد في الصالحية حسب التسلسل االداري 

 األقسام والكليات.

وقد بدأ اإلعداد للبرنامج من قبل عمادة شؤون القبول والتسجيل وتقديم خطة عمل تنفيذية، وسيتم تشكيل اللجان 

 .ه1435-1434املشرفة والبدء بالتنفيذ مع بداية العام الدراس ي 

 

 لتميز في التدريسالجامعة لجائزة تطوير  -6

 من وافق معا
ً
لي مدير الجامعة على خطة املركز بشأن تطوير جائزة الجامعة للتميز في التدريس، وسيبدأ العمل بها بدءا

 .هـ1435-1434العام الدراس ي 

 

 املشاركة في اللجان والجهات األخرى  -7

 شارك املركز في لجنة إعداد نظام الستشارة النظراء. -

 عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد. شارك املركز في مشروع املقررات اإللكترونية في -

 شارك املركز في فريق العمل بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واالكاديمية. -

 شارك املركز في اللجنة اإلشرافية ملشروع تطوير العملية التعليمية. -

م املركز ورقة عمل في اللقاء السنوي لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمي - ة مع وكالء قد 

 الكليات.

م  -  .الدراسات العليانظمتها عمادة في ورشة عمل ورقة عمل املركز قد 

 

 إعداد خطة تنفيذية لتطوير مخرجات كلية العلوم بالشراكة مع شركة نيتشر العاملية -8

ية العلوم، وقد تواصل املركز مع شركة نيتشر التعليمية العاملية إلعداد مشروع لتحليل وتطوير العملية التعليمية في كل

تم عقد عدة لقاءات مع ممثلي الشركة وإعداد مشروع متكامل على مراحل مختلفة لتطوير مخرجات كلية العلوم 
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بالجامعة. وقد تواصل املركز مع الكلية ممثلة بعميدها ووكيل الكلية للشؤون األكاديمية وتم عقد عدة لقاءات لألخذ 

د. وقد تم الرفع بالنسخة برأي الكلية وبحضور وكالء الكلية ورؤسا ء األقسام وممثل من املركز والخروج بتصور موح 

 النهائية للمشروع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية.

 

 زيارة مركز التعلم والتعليم بجامعة تكساس -9

من ناحية أنها جامعة  اختيار مركز التعليم والتعلم في جامعة تكساس لتشابه وضع الجامعة مع جامعة امللك سعودكان 

حكومية وعدد الطالب فيها يتجاوز أكثر من خمسين ألف وتضم عددا كبيرا من التخصصات املختلفة. وقد قام نائب 

 أعضاء لشؤون املركز مدير مع مدير املركز للشؤون الفنية بزيارة إلى مركز التعليم والتعلم في جامعة تكساس واالجتماع

 على الحصول  تم كما بأعضائه، وااللتقاء املركز أنشطة على واالطالع املركز أهداف مناقشة وتم التدريس، هيئة

وقد تم إعداد تقرير بالزيارة وإرفاق املنشورات والوثائق لالستفادة منها في  .املفيدة الوثائق وبعض املركز لبرامج تفصيل

 عمل املركز.

 

 االنتهاء من إعداد الئحة تنظيمية للمركز -10

إعداد الئحة تنظيمية للمركز تنظم القواعد الداخلية بما يتفق مع أنظمة الجامعة ووزارة التعليم العالي، أنهى املركز 

 وتم إحالة الالئحة لإلدارة القانونية بالجامعة إلقرارها والرفع بها لجهة االختصاص.

 

 االنتهاء من دراسة تقويم السنة التحضيرية -11

 املراحل التالية:يم نموذج املتعدد للتقو استخدمت الدراسة ال
ً
السياق  كإطار فكري تنظيمي للدراسة متضمنا

وقد استخدمت الدراسة  .(Context, Input, Process, Product - CIPP)واملخرجات املدخالت والعمليات و 

، اختبارات(ورش عمل، أدوات تقويم متعددة )استبانات، مالحظات، مقابالت، وب الكمي والكيفينهجين امل

باإلضافة إلى مراجعة عدد من الوثائق والتقارير والدراسات املتخصصة ذات العالقة، كما شارك في إعدادها 

عضو هيئة تدريس ومساعد باحث من مختلف كليات الجامعة. وتم تحليل بيانات ونتائج أكثر من  50أكثر من 

  20روجعت أكثر من ألف طالب وطالبة خالل ست سنوات دراسية. وبلغ عدد الوثائق التي  60
ً
وثيقة وتقريرا

 باإلضافة إلى مجموعة من الدراسات الدولية املتخصصة.
ً
 وقد تم تقديم الدراسة إلدارة الجامعة. محليا

 

 

 للتعلم والتعليم اإلستراتيجيةالتنفيذية للخطة الخطة  إعداد -12

هـ( بتشكيل لجنة إلعداد الخطة 05/09/1433( وتاريخ )290829/20/2صدر قرار معالي مدير الجامعة رقم )

التنفيذية للتعلم والتعليم بجامعة امللك سعود بناء على ما تضمنته الخطة اإلستراتيجية من مبادرات ومشاريع، 

تيجية احتوى كل منها على عدد من وقد تضمنت الخطة اإلستراتيجية للتعليم والتعلم خمسة أهداف استرا
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املبادرات واملشاريع الرئيسة للتعليم والتعلم، كما وضع لكل هدف من أهداف الخطة اإلستراتيجية مجموعة من 

 إلى البيئة اإلدارية والتعليمية في الجامعة، إضافة إلى مؤشرات األداء 
ً
مؤشرات األداء التي اختيرت استنادا

 لوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. املعتمدة من قبل الهيئة ا

 من  عرض الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للتعلم والتعليم بالجامعةتو 
ً
نماذج األهداف واملبادرات كال

واملشاريع واملدة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات األداء، ثم ختمت بتوصيات وإطار عمل مقترح يدعم فاعلية تنفيذ 

 تعليم والتعلم، بما يضمن بإذن هللا تنفيذ املبادرات واملشاريع الرئيسة بشكل مالئم.الخطة االستراتيجية لل

 

 (: أهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم1جدول )

 

 األهداف االستراتيجية
 عدد

 املبادرات واملشاريع

 على 
ً
 قادرا

ً
الهدف األول: توفير خبرات عالية الجودة للطالب ليكون خريجا

 املشاركة بفاعلية ومسؤولية في عالم متغير. 

 (6عدد املبادرات )

 (33عدد املشاريع )

الهدف الثاني: دعم أعضاء هيئة التدريس وتشجيعهم لتحقيق التمّيز في 

 مجال التعلم والتعليم في عالم متغير. 

 (4املبادرات )عدد 

 (24عدد املشاريع )

الهدف الثالث: تقديم برامج أكاديمية متميزة تستوفي املعايير األكاديمية 

 واملهنية تتمركز حول الطالب

 (4عدد املبادرات )

 (18عدد املشاريع )

زة وداعمة للتميز واإلبداع في التعلم 
ّ
الهدف الرابع: توفير بيئة أكاديمية محف

 والتعليم

 (4املبادرات )عدد 

 (22عدد املشاريع )

الهدف الخامس: توفير نظام للجودة والتحسين املستمر يضمن فعالية 

 التدريس وجودة مخرجات التعلم

 (3عدد املبادرات )

 (19عدد املشاريع )

 (21مجموع املبادرات: ) (5مجموع أهداف الخطة االستراتيجية: )

 (116مجموع املشاريع: )

 


