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 التعلم والتعليم للعام الدراسيالتميز في أنشطة ومشروعات مركز 
 ـه1436-1437 

 

 مشروع الواعدين في التدريس الجامعي .1

التقييم الشامل حليل و الت اتمام من خالل وذلك الجامعيبرنامج الواعدين في التدريس مشروع تم اإلنتهاء من 

التقييم. وفق نتائج  هواعادة تطوير تقييم البرنامج لفي دورته األولى. كما تم تشكيل لجنة بجميع حيثياته للبرنامج 

املسودة النهائية  وضعكما تم  ،2016 حصل البرنامج على جائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي وقد

 ه الثانية وفق التقييم.في دورت تدشينهللمشروع إلعادة 

  والتعليم التعلم في منح التميز نفيذ الدورة الثالثة من برنامجبتالبدء عداد واإل .2

يهدف  ،والتعليمفي التعلم  من برنامج منح التميز الثالثةلدورة ل عداداإل  بدأ مركز التميز في التعلم والتعليم

تشكيل لجنة  حيث تم .من خالل املبادرات يةلتدريسا املهاراتفي تطوير  ق اإلبداعيةاملشروع لتكريس الطر 

سيتم و . في مرحلته الثالثة وللخروج بصيغة نهائية ويرهوالثانية لتطفي مرحلتيه األولى  ومراجعة املشروعللتخطيط 

 .هـ1438-1437 لألعضاء خالل العام الدراس ي املقبل تدشينه

    Academic Status متابعة حالة التعلم مشروع  .3

ثلى للمؤسسات املمارسات العاملية امل وفق Academic Statusالتعلم مشروع "متابعة حالة قرار إلى إى املركز يسع

إلى متابعة حالة التعلم في جامعة امللك سعود وتقديم وصف موضوعي  املشروع حيث يسعى، ة املرموقةياألكاديم

مستوى عن ت بغية الوصول إلى أحكام موضوعية حول الوضع الراهن ملستوى األداء األكاديمي للطالب والطالبا

 سعود.كفاءة مخرجات جامعة امللك دائهم األكاديمي بهدف رفع مستوى أ

للبرامج األكاديمية والتعليمية لألقسام  واملوضوعيةالبيانات الالزمة  كما يهدف مشروع حالة التعلم إلى توفير

صدار األحكام املوضوعية حول كفائتها واتخاذ إتمرة لها و صول إلى املتابعة املسوالكليات واملعاهد بغية الو 

 .والتي ستمكن من تطوير املنظومة التعليمية في الجامعة حيالها،التدابير الالزمة 
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  NSSE سعودمستوى اندماج الطلبة في العملية التعليمية في جامعة الملك  .4

وتعد هذه هي  ،في جامعة امللك سعود(NSSEالتعليمية )قام املركز بتطبيق استبانة اندماج الطلبة في العملية 

حجم الوقت والجهد الذي يقوم به الطلبة من أجل  قياس مقدار التي تهدف لدراسةو ها املرة الثانية لتطبيق

املؤسسة من موارد وفرص تعلم ومناهج من أجل مشاركة الطلبة في أنشطة  ورصد ماتتيحهدراستهم وتحصيلهم، 

من طالب السنة االولى وطالب السنة االخيرة من  طالبا وطالبة 3105املشاركين في االستبانة التعلم. وقد بلغ عدد 

 جميع كليات الجامعات. 

مهارات التعلم الذاتي مثل مهارة تنمية جامعة امللك سعود إلى  طلبةوقد كان من أهم ما أبرزته الدراسة هو حاجة 

م املعلومات ومهارة التقييم الذاتي ومهارات القراءة.  الجدير بالذكر تحليل األفكار واملفاهيم والبراهين ومهارة تقيي

 .التعلم التعاوني يملكون مهارة بأنهميتميزون  جامعة امللك سعو أن طلبةأن الدراسة كشفت عن 

 الشخصية كليكرز االستجابةمشروع أنظمة  .5

لخلق قاعة دراســــــــــــــية تفاعلية بين عضــــــــــــــو هيئة التعليمية وذلك  في البيئةإلى دمج التقنية هذا املشــــــــــــــروع يهدف 

 و رفعتتيح تعزيز اســــــــــــــتراتيجيــات تــدريســــــــــــــيــة  كمــا ،التعلمالتــدريس وطالبــه لتوفير الوقــت والجهــد وتعزيز عمليــة 

 التعليمية،من ضمن املشاريع الرائدة في جامعة امللك سعود لتطوير العملية  وهوالتدريس.   مهارات عضو هيئة

ـــ، 1436/1437الفصـــل األول للعام الجامعي  من بدايةشـــروع وتم مباشـــرة العمل بامل ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هــ
 
والقى قبوال واســـتحســـانا

من الطالب وأعضـــاء هيئة التدريس، ولوحأ تأهيره اإليجابي الكبير في القاعات الدراســـية من تحفيز وتأهير فاعل 

لجنة ملتابعة املشـروع، حيث قام  والتعليم بتشـكيلقبل مركز التميز في التعلم  منوقامت اللجنة املكونة  للطلبة.

قامت اللجنة بإصـــــدار الالـــــخة الثانية من دليل و األجهزة في العملية التعليمية.  ومتابعة اســـــتخداماملركز بتوزيع 

استخدام أنظمة االستجابة الشخصية باللغة العربية وكذلك انتاج ملحق تابع له، كما تم القيام بعقد عدد من 

 دريس بالجامعة، وكذلك عمل دراسة تحليلية لنتائج استخدام النظام في الكليات.ورش عمل ألعضاء هيئة الت

على اســـــتخدام النظام من  وتم تدريبهمعضـــــو هيئة تدريس  53جهاز طالب على  2132تم توزيع عدد من األجهزة 

 الكليات التالية:

 كلية العمارة والتخطيط .أ

 كلية الحاسب .ب

 كلية العلوم الطبية التطبيقية .ت

 دابكلية اآل .ث

 كلية العلوم .ج

 كلية الصيدلة .ح

 كلية التمريض .خ

 كلية الهندسة .د

 ادارة األعمال .ذ

 التربية .ر
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 األغذية والزراعة .ز

 طب األسنان .س

 علوم الرياضة والنشاط البدني .ش

 الطب .ص

 

ورشــــة عمل تدريعية على اســــتخدام  ةعشــــر  املركز احدىلتحقيق النجاح االمثل لإلســــتخدام تم تنظيم من قبل و

 .والطالباتية ألعضاء هيئة التدريس بفرعي الطالب أنظمة االستجابة الشخص

 الفرع اليوم والتاريخ الورشة رقم

 فرع الطالب هـ1437/ 1/  7الثالثاء  األولى

 فرع الطالب هـ1437/  1/ 14الثالثاء  الثانية

 فرع الطالبات هـ1437/  1/  22األربعاء   الثالثة 

 فرع الطالب هـ3/2/1437الثالثاء  الرابعة

 فرع الطالبات هـ1437 /2/  6األربعاء  الخامسة  

 فرع الطالب هـ 1437 /2 /26الثالثاء  السادسة

 فرع الطالبات هـ1437 /2/  27األربعاء  السابعة  

 فرع الطالب هـ1437 /4/ 9الثالثاء  الثامنة

 فرع الطالبات هـ1437 /4/  10األربعاء  التاسعة 

 

 :حيث شملت الورش شقين أساسيين

 :ـــــية  نبذة تناول شــــــــــــق نظري  األول ــ ــ ــ ـــــخصـ ــ ــ ــ ـــــتجابة الشـ ــ ــ ــ وتأهيره منه  واألهداف املرجوةعامة عن نظام االسـ

تحســـــين ســـــير العملية التعليمية في القاعات الدراســـــية وكيفية اســـــتخدام التغذية الراجعة  وأهميته في

ـــين مخرجات التعليم بالجامعة.   ــ ــ ــ ــ النظام في  من التجارب الســــــــــــــتخدام هذا وعرض عددللطالب لتحســـ

 العاملية.عدد من الجامعات 

  ـــــق العملي  توظيفه النظام، وكيفيةأعضــــــــاء هيئة التدريس على اســــــــتخدام  وتضــــــــمن تدريبالثاني: الشـــ

 ها.الجدول السابق عدد ورش العمل وتاريخها والفئة املقدمة ل الدراسة ويوضحداخل قاعات 

عمل دراسة ابعة الكترونيا على موقع املركز. و ميع نماذج املتولتحقيق التكامل في املتابعة قامت اللجنة بإنشاء ج

ـــــتخدام ــ ــ ــ ـــية تحليلية الســـ ــ ــ ــ ــ ـــــخصـــ ــ ــ ــ ـــــتجابة الشـــ ــ ــ ــ تم توزيع هالهة نماذج على أعضــــــــــــــاء هيئة التدريس حيث  أنظمة االســـ

 نموذج.وتم استخالص تقرير من كل  الشخصية.شاركوا في استخدام أنظمة االستجابة  والطالب الذين
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  التقارير:لهذه وفيما يلي عرض 

ـــــتعيان جاءت ــ ــ ــ ـــتجاب اســــــــــــتبانة لعضــــــــــــو هيئة التدريس  117) التقرير الدوري نتائج اسـ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدام أنظمة االسـ ــ ــ ــ ة السـ

 كالتالي: الشخصية في عدة كليات بالجامعة

  اجمالي عدد املحاضـــــــــــرات التي اســـــــــــتخدمت فلها كليكرز خالل الفصـــــــــــل الدراســـــــــــ ي األول للعام الجامعي

   محاضرة108 أكثر منهـ )1436/1437

  متوسـط عدد األسـئلة التي اسـتخدم فلها الجهاز خالل املحاضـرة الواحدة على مسـتوى كليات الجامعة

 اسئلة  8)

  دقيقة1.4)الجامعة لى مستوى كليات لإلجابة على السؤال الواحد ع املتاح للطلبةمتوسط الزمن  . 

  4 – 2 )منلى مســــتوى كليات الجامعة إجابات الطلبة على كل ســــؤال ع املتاح ملناقشــــةمتوســــط الزمن 

 .دقيقة 

ـــــتخدامكما اظهرت النتائج ان رضـــــــــــ ة اعضـــــــــــاء هيئة التدريس  ــ ــ  على املجالين العلمي  والطلبة لإلســ
 
 واألكاديمي جدا

 عالية.

 

 

 

 

 


