
هـ7143/8314التقرير السنوي ألنشطة مركز التميز في التعلم والتعليم لعام   
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعــــــــــلم التمــــيــــز في ـــــــركـــــــز مـ ألنشــــــطة الســــــنوي  التقـــريـــــــر 

 ه1437/1438 لعــــام والتـــــــعليم



هـ7143/8314التقرير السنوي ألنشطة مركز التميز في التعلم والتعليم لعام   
2 

 

 

 هـ:1438-1437أنشطة ومشروعات مركز التميز في التعلم والتعليم للعام الدراس ي 

 تحديد مؤشرات تقرير حالة التعلم    .1

علم في جامعة امللك سعود إلى تحديد ثالثة محاور توصل املركز من خالل لجنة تعتني بتقرير حالة الت

رئيسة: محور الطالب، محور البرامج، محور أعضاء هيئة التدريس، ويحتوي كل محور على عدد من املؤشرات 

التي تعكس طبيعة العملية التعليمية املتاحة في أنظمة الجامعة حيث يسعى التقرير في مرحلته األولى 

لحالية على أن يتم إدراج مؤشرات جديدة في مراحل متقدمة وبحسب احتياج وتطور لالستفادة من املؤشرات ا

  التقرير، واملؤشرات التي سيتم البدء بها هي املتعلقة بمحور الطالب وهي على النحو التالي:

 نسبة الرسوب حسب املقرر أو الشعبة في الفصل الدراس ي وبحسب البرنامج والكلية .1

 نسبة الحرمان حسب املقرر أو الشعبة في الفصل الدراس ي وبحسب البرنامج والكلية .2

 نسبة التحويل من البرنامج والكلية في الفصل الدراس ي .3

 نسبة التحويل إلى البرنامج والكلية في الفصل الدراس ي .4

 نسبة االنسحاب ويشمل املنطوي قيده واملنقطع من البرنامج والكلية في الفصل الدراس ي .5

 بة املفصولين من البرنامج أو الكلية في الفصل الدراس ينس .6

 نسبة املعتذرين حسب البرنامج والكلية في الفصل الدراس ي .7

 .نسبة املؤجلين حسب البرنامج والكلية في الفصل الدراس ي .8

 متوسط معدالت الطالب الفصلية والتراكمية حسب البرنامج والبرنامج والكلية .9

 معدل التخرج وفق البرنامج والبرنامج والكليةنسب التقديرات التراكمية حسب  .10

 .( حسب البرنامج والكلية والجامعة2نسبة من معدله التراكمي أقل من ) .11

 .( حسب البرنامج والكلية والجامعة2نسبة من معدله الفصلي أقل من ) .12

 .املتوسط العام ملعدالت تخرج الطالب والطالبات على مستوى البرامج والكليات والجامعة ككل .13

 .عدد اإلنذارات في كل فصل دراس ي حسب البرنامج والكلية والجامعة .14

نسبة التخرج في املدة )عدد الفصول التي امضاها بالدراسة/ عدد فصول الخطة( يؤخذ بعين  .15

 .االعتبار فصول التأجيل

أو مقياس محلي يتم  NSSE متوسطات اندماج الطالب في العملية التعليمية )وفق املقياس العاملي .16

 .(تطبيقه على نحو دوري

ر التحصيلي ومعدل الثانوية وصف مدخالت القبول في الجامعة بحسب اختبار القدرات واالختبا .17

 .العامة
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 في التعلم والتعليم تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج منح التميز    .2

عضو هيئة تدريس من 13لتعلم والتعليم بمشاركة أنهى املركز تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج منح التميز في ا

 على الطالب بحسب مجال كل منحة، ويمكن االطالع على 
ً
 إيجابيا

ً
مختلف الكليات، وأبرزت املشاركات أثرا

 تفاصيل املنح على موقع املركز اإللكتروني.

 عناوين املنح واملشاركين :8 جدول 

 االسم  

 الكلية

 عنوان مشروع املنحة

د.  1

 سمرقندي عبدالحليم أسامة

الطب للخدمات سلطان األمير

 الطارئة ية

ل اإللكتروني الطبي والتوثيق الطالب ملتابعة شامل تقييمي إلكتروني برنامج استحداث

 الصحية الكليات طالب

 القحطاني هادي د.مبارك 2

 والترجمة اللغات

 الترجمة في الحاسوب استخدام مقرر  تدريس تطوير

  

 حسين أبا عثمان د.محمد 3

 التطبيقية الطبية العلوم
 االكلينيكي والتقييم االداء سجل

 الواصل عبدهلل د.عذاري  4

 االعمال إدارة
Assessment and Grading Rubrics 

 د.عبير حميدي الحربي 5

 العلوم
Discovering Mathematics with Maple -An Introductory E-book 

 أرتولي د.عبداملنعم 6

 واملعلومات الحاسب علوم
Interactive simulation 

 د. أنس محمد الشعالن 7

 التربية

 تحصیلھم على قبل الطالب من األسئلة وحلھا أثرصیاغة

 تجاهها وموقفھم الدراس ي

 القضاة محمد د.باسل 8

ا  وخدمة التطبيقية الدراسات

 ملجتمع

 الدماغ أبحاث على قائم تدريس ي نموذج تصميم

 الطالب تحصيل  في وأثره والتعليم التعلم خرائط واستراتيجيات

د.ماجد بن عبدالرحمن  9

 السالم

 التربية

تحسين مهارات الطالب الصم وضعاف السمع في املرحلة الجامعية من خالل 

 استراتيجيات التعليم

1

0 

 د.سامية بكري عبد العاطي

 التربية

والتحصيل وخفض  فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء الذاكرة في تحسين التذكر

 قلق االختبار في مقرر نظريات الشخصية

1

1 

بن عبدالرحمن  د.عبدهللا

 السليمي

 علوم الرياضة والنشاط البدني

فعالية بعض استراتيجيات ما وراء املعرفة في تنمية الذكاء الوجداني لدى طالب كلية 

 علوم الرياضة والنشاط البدني

1

2 

 د.عبير محمد العرفج

 التربية
 تطوير مقرر مقدمة في التعلم والتعليم

1

3 

 د.منصور حسن الشهري 

 العلوم
 عمل شرائح خاصة ملقرر التفاضل
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   تنفيذ مشروع أنظمة االستجابة الشخصية )كليكرز(:    .3

سعى املشروع إلى دمج التقنية في البيئة التعليمية من خالل تطوير قاعة دراسية تفاعلية بين عضو هيئة 

وهو من ضمن املشاريع الرائدة في جامعة امللك سعود لتطوير   التدريس وطالبه لتعزيز عملية التعلم.

لفصل األول للعام الجامعي العملية التعليمية، وتم مباشرة العمل باملشروع في دورته الثالثة بداية ا

عضو هيئة تدريس  60طالب وطالبة وأكثر من  2200هـ. وانتهى املشروع باستخدام أكثر من 1437-1438

-1438في مختلف الكليات. كما أعد املركز خطة تطويرية للدورة الرابعة للعمل عليها في العام الدراس ي 

 هـ.1439

  

 1438-1437: املشاركون في كليكرز لعام 9 جدول 

 الكلية املطبق فيها االسم م

 القسم النسائي:

 أ. منال ناصر الفاخري  .1

 العلوم الطبية التطبيقية

 أ.وداد هديب الهديب .2

 أ.حال محمد خلف امليموني .3

 د.امل قاسم آل درويش .4

 د.نبيله مصطفى سايحي .5

 د.ميسون محمود االنصاري  .6

 د.نبيلة عبدالعزيز الجابر .7 العلوم

 د.أمل محمد املحيميد .8

 د.نوف محمد العودة .9

 د.بشرى توفيق القضيب .10 الصيدلة

 د.فضيلة صفوق العنزي  .11

 أ.منار سعيد الشهري  .12

 أ.عهود خالد الشلهوب .13 التربية

 أ.ايمان ابراهيم الريس .14

 أ.رنده عبد العزيز املليفي .15

 اآلداب

 

 أ.شريفة عائض القحطاني .16

 أ.رحاب محمد املقيطيب .17

 د.خلود برجس العبدالكريم .18

 د.عزيزة فهد املبيريك .19
 طب األسنان

 د.هند محمد الحربي .20

 الطب د.هيام ابراهيم جاد .21
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 الكلية املطبق فيها االسم م

 اللغات والترجمة أ.هالة محمد سمان .22

 علوم الحاسب أ.منيرة عبد هللا العجالن .23

 الحقوق والعلوم السياسية د.أروى ابراهيم الجالل .24

 التمريض د.فاطمة مصطفى بدار .25

 الدراسات التطبيقية أ.موض ي بنت فهد املنديل .26

 السنة املشتركة أ. ساره مصطفى الكيالني .27

 قسم الرجال:

 حسن منصور   د.حسن محمد .1

 د. الحبيب الغالم بلقاسم .2 اآلداب

 املكينزي   د. عادل عبدالعزيز .3

 د.مبارك هادي القحطاني .4
 اللغات والترجمة

 د.بندر فهد ال حمدان .5

 د.نبيل حسين الحارثي .6

 د.حمد فهد الحربي .7 الهندسة

 د. عبدهللا عبداملحسن العبدالكريم .8

 د.عبد هللا احمد الثابت .9

 الدوسري   د.عبد العزيز ناصر .10 العمارة والتخطيط

 أ.د.عمر بن سالم باهمام .11

 أ.إيهاب مصطفى سعد الزيات .12

 الصيدلة
 د/ جمال محمد محروس رماح .13

 أ.أحمد عبد الوهاب عبد املجيد شهبه .14

 أ.د. عطا هللا فؤاد على أحمد .15

 د.حسام عبدهللا الفواز .16

 طب االسنان
 د.محمد عبد العزيز الربيعة .17

 د.محمد عبد هللا السرحان .18

 د.محمد موس ي الحسن .19

 د/ ياسر بن عبدالرحمن السحيباني .20
 التربية

 د. خالد بن عبدالعزيز العصفور  .21

 د.خالد عدنان الدبيان .22

 العلوم الطبية التطبيقية

 

 د.عادل عبد هللا الحصيني .23

 د. محمد فائز نادر الرز  .24

 د. عبدالرحمن بن محمد السبيهين .25

 أ. عبدهللا بن ناصر بن عمران .26
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 الكلية املطبق فيها االسم م

 د. محمد سهيل العابد .27

 د.محمد عبدهللا املهيزع .28

 د. عمر بن محمد التويجري  .29

 أ.حازم صالح منصور قاسم .30
 علوم األغذية والزراعة

 د. خالد عبدالواحد محمد أحمد .31

32. 
 

 د. وضاح محمد طشيش
 العلوم

 د.عبد هللا محمد الحيدري  .33

 أ. عبدهللا حمد الفقيه .34 إدارة األعمال

 الشمري   د. عبدالرحمن عبدهللا .35

  

  

كما قام املركز بطرح مسابقة أفضل استخدام بهدف التعرف على االستخدامات النوعية لكليكرز ونشرها.       

على   وعرضها على املوقع االلكتروني للمركز  للمشاركين  وقد تم جمع أفضل االستخدامات

. وكان من ضمن االستخدامات املتميزة: التعلم التنافس ي املبني  1525t.ksu.edu.sa/ar/node/https://cel الرابط

زاوج وشارك، تقييم  -على الفريق، األلعاب التربوية، اختبارات صديقة للبيئة، تمارين سرعة البديهة، فكر

 الزمالء، املناظرة، وشجرة املشكالت.

  

 نشر وثيقة تقييم تعلم الطلبة:    .4

تعبر الوثيقة عن سياسة الجامعة في تقييم تعلم الطالب وفق رؤية جامعة امللك سعود للعملية        

التعليمية كمنظومة شمولية تتضمن التعلم والتعليم والتقييم، حيث تؤمن الجامعة بأن تقييم تعلم 

، كما تحدد الجامعة الطالب هو أحد الجوانب الجوهرية في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها

أسوة بالجامعات الريادية بوضوح سياساتها وإجراءاتها في تقييم تعلم الطالب لترفع من مستوى كفاءة 

التعليم وتحسين نواتج التعلم. وتعتمد الجامعة في رؤيتها لعملية تقييم تعلم الطالب أسلوب التقييم من 

اد الوثيقة بموجب موافقة معالي مدير الجامعة (. وقد تم اعتمassessment for learningأجل التعلم )

هـ، 24/12/1437على قرار اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراس ي بجلستها األولى املنعقدة بتاريخ 

 ويمكن االطالع على الوثيقة كاملة من خالل موقع املركز االلكتروني.

 

  

 إعداد الخطة الجديدة للسنة األولى املشتركة:    .5

 من        
ً
قام املركز بتشكيل وإدارة لجنة إلعداد الخطة الجديدة للسنة األولى املشتركة بعد تغيير مسماها بدال

السنة األولى املشتركة، حيث شارك في اللجنة ممثلون من عمادة السنة املشتركة والكليات الصحية والعلمية 

جامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية. واإلنسانية وعمادة القبول والتسجيل وبإشراف مباشر من وكيل ال

وتمت االستفادة من خبرات الجامعة في ذلك والدراسات العلمية التي أجراها املركز والتقارير التي أعدت بهذا 

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1525
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الخصوص، وقامت اللجنة بعقد سلسلة من االجتماعات ورفعت مقترحها للجنة العليا في الجامعة والتي 

 اعتمدت املقترح.

 

 (:How Learning Worksء من ترجمة كتاب كيف يحدث التعلم )االنتها    .6

 في       
ً
حصل املركز على موافقة رسمية من الناشر لترجمة كتاب كيف يحدث التعلم والذي يعتبر مرجعا

تطوير ممارسات التعليم الجامعي على وجه الخصوص وتعتمده كثير من مراكز التميز في الجامعات العاملية 

لوصول إلى استراتيجيات تعليمية املرموقة، وذلك ملا يتميز به الكتاب من اعتماده على نتائج البحث العلمي في ا

قابلة للتطبيق في مختلف التخصصات، كما يتميز بتوفير إجراءات محددة وواضحة لتطبيق كل استراتيجية. 

 وستقوم مطبعة جامعة امللك سعود بطباعة الكتاب وتوفيره للمستفيدين.

 

 تعليم:االنتهاء من ترجمة تقرير أفضل عشرين مبدأ من علم النفس للتعلم وال    .7

لترجمة تقرير علمي عن أفضل  APA حصل املركز على موافقة رسمية من الجمعية األمريكية لعلم النفس       

عشرين مبدأ علمي في علم النفس يمكن توظيفها في ممارسات التعلم والتعليم وذات أثر إيجابي وفاعل في 

قع املركز بعد االنتهاء من اإلجراءات الفنية تحسين العملية التعليمية. وسيتم توفير التقرير العلمي على مو 

 لذلك.

 تدشين وإدارة حساب التواصل االجتماعي للمركز:    .8

( بهدف نشر أنشطة املركز والتعريف بها كما هدف تويتربدأ املركز بحسابه على شبكة التواصل االجتماعي )      

ليم للمساعدة في نقل املفيد واالستفادة منه ونشر إلى تعريف املجتمع األكاديمي باملمارسات العاملية في التع

 ثقافة التميز وأفضل املمارسات في التعلم والتعليم.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


