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  مقدمة

ج وفيه تم التطرق ملشاريع املركز القائمة وهي برنام هـ،1442جازات مركز التميز في التعلم والتعليم للعام إنالتقرير  عرضستي

 بعض لتوقف كورونا جائحة أدتوبطبيعة الحال  وبرنامج الطالب املساعد ومنح التميز بدورتها الخامسة. الواعدين،سفراء 

حدت من اللقاءات  كذلكإذ تتنافى طبيعته مع اإلجراءات االحترازية،  برنامج أنظمة االستجابة الشخصية مثل امؤقتا  املشاريع

 . ولقاءات املنح ومجتمع املمارسات املهنيةسفراء الواعدين الحضورية وبالتالي تم استبدالها باللقاءات عن بعد كما في برنامج 

 تيوتطوير قاعد ،عن إنجازات املركز كترونيإلجازات التقنية التي تمت خالل العام وهي نشر كتيب نبعض اإل  كما شمل التقرير

لكتروني ا على املوقع اإلمنشرهاحدة تضم املستفيدين من مشاريع املركز واألخرى خصصت ملشاريع املنح وقد تم و : بيانات

 للمركز.

 الواعدين سفراء برنامج

 

 
ا
 في الواعدين سفراء برنامج سعى فقد ،"متميزين تدريس هيئة أعضاء" للجامعة االستراتيجية للخطة الثاني الهدف من اانطالق

 التدريس تطوير رسالة يحملون  متميزين تدريس هيئة أعضاء إعداد" على تنص التي رسالته تحقيق إلى الجامعي التدريس

 ". الجامعي

 املشروع  مراحل

 فصول  ثالثة ملدة ثانية ومرحلة دراس ي فصل ملدة أولى بمرحلة بدأ دراسيين عامين ملدة البرنامج امتد

 .دراسية

 املرحلة األولى 

  هـ.1441األولى خالل الفصل الدراس ي األول وتم عرض تفاصيلها في التقرير السنوي للعام كانت املرحلة 

  الثانية املرحلة

وقد هدفت املرحلة الثانية من البرنامج إلى  ،هـ.1442 الثاني الفصل إلىهــ 1441 الثاني الفصل مناملرحلة الثانية  استمرت

االستمرارية في التطوير املنهي لألعضاء واإلعداد املجّود لتقديم حلقات نقاش وممارسات واعدة في التدريس الجامعي وكذلك 

إنشاء مساحة استشارات تعليمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ومشاركة في لقاءات مجتمعات املمارسة املهنية.  كما تم 

خاصة للبرنامج في نظام البالك بورد يتضمن جميع النماذج واملصادر ويتيح التواصل الغير متزامن من خالل منتديات النقاش 

من خالل الجلسات االفتراضية والتي استخدمت للقاءات الدورية كل أسبوعين خالل الفصل األول  التواصل املتزامنوكذلك 

مهام  االفتراضية إلى مناقشةالدورية اللقاءات  وقد هدفت  هـ.1442والثاني بينما كانت اللقاءات أسبوعية خالل الفصل الثاني 
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ت النقاش وتطويرها، وعرض تقارير ندوات النقاش عبر اإلنترنت، البرنامج وإنجازات األعضاء وتبادل الخبرات في إعداد حلقا

 وسلسلة املمارسات التعليمية. 

  إنجازات البرنامج

  شملت:تنوعت إنجازات البرنامج فقد 

  .سلسلة من املمارسات التعليمية الواعدة في التدريس الجامعي .1

 عدد من حلقات نقاش التميز في التعليم والتعلم أقيمت على مستوى الجامعة،   .2

 .املهنية املمارسة مجتمعات مشروع .3

 سلسلة املمارسات التعليمية الواعدة في التدريس الجامعي .1

املمارسات تتضمن أن :  وهيتم إعداد سبع ممارسات تعليمية من قبل األعضاء وقد تم تحديد ضوابط إلعداد هذه املمارسات 

تعرض في أن قضايا لتطوير التعلم والتعليم في التدريس الجامعي )مثل التحديات التي تواجه تطبيق استراتيجيات تدريسية( و 

كذلك  تقدم حلول قابلة  علمي،تقدم املمارسات حلول تربوية مبنية على أساس وأن  ،سياق واقعي من البيئة الجامعية املحلية

 . رقمية   رائيةإثمصادر باإلضافة إلى التزويد بامعية، في البيئة الج يقللتطب

. كما تم (https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/2255كتروني للمركز على الرابط )لفي املوقع اإل التعليمية املمارسات نشرت 

 .يتضمن رابط صفحة سلسلة املمارسات التعليمية الواعدة في التدريس الجامعي إرسال إعالن من املركز ملنسوبي الجامعة

 حلقات نقاش التميز في التعلم والتعليم .2

تقديم  هـ. وإعادة1442جميع الحلقات خالل الفصل األول  هـ، وتقديم1441تم إعداد ثالث حلقات نقاش خالل الفصل الثاني 

 : التالي الرابط علىاليوتيوب  قناة املركز علىوتم نشرها على  ه. 1442اثنتين منها خالل الفصل الثاني 

https://www.youtube.com/channel/UCpf550cAeEfyW9ixZ7D7nRQ/videos 

 مجتمعات املمارسة املهنية .3

لقاءات  عقد خاللتم استحداث مشروع مجتمعات املمارسة املهنية بهدف توفير بيئة محفزة لتطوير التعليم الجامعي وذلك من 

( لقاءات مدة كل لقاء 4بواقع ) دورية خالل الفصل الدراس ي ملجموعات مختارة ومحدودة العدد من أعضاء هيئة التدريس

يتم خالل اللقاءات مناقشة بعض املواقف  الجامعة.تدريس من كافة كليات  عضو هيئة 17 املستفيدينساعة وقد بلغ عدد 

التعليمية والتحديات التي تواجه العملية التعليمية وطرح ومناقشة الحلول املناسبة من خالل استعراض أفضل املمارسات 

تنظيم  الفاعلة،التغذية الراجعة  ،مواضيع هذه اللقاءات )ممارسة أخذ مالحظات الطالب لتطوير املنهج وكانت . التعليمية

 استراتيجيات التعلم النشط(. الطلبة،معارف 

  

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/2255)
https://www.youtube.com/channel/UCpf550cAeEfyW9ixZ7D7nRQ/videos
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  الواعدين سفراء نجاز إمؤشرات 

في سبعة مؤشرات  البرنامج فيتمثلت مؤشرات األداء 

ملخرجات البرنامج، وهي موضحة في الشكل التالي. ويليه 

قيمة املؤشرات للدورة األولى وقد تم التعرف على رضا 

أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا حلقات النقاش 

ومجتمعات املمارسة املهنية من خالل استطالعات 

 . الرأي

 

 

 الناتج الفعلي املستهدف املؤشر

 النقاش التي تم تقديمها وإدارتهاعدد حلقات 
 فصلين دراسيين  خالل آخربمعدل حلقتي نقاش في الفصل الدراس ي لكل عضو 

6 5* 

 عدد تقارير الندوات
 فصول  3تقارير لكل مشارك خالل   3بمعدل 

9 11 

 عدد املستفيدين من حلقات النقاش
 عضو هيئة تدريس في كل حلقة نقاش 50بمعدل 

250 240 

 املمارسات التعليمية الواعدة في التدريس الجامعيعدد 
 بمعدل ممارستين  في الفصل الدراس ي لكل عضو خالل  آخر فصلين دراسيين 

6 7 

 عدد لقاءات مجتمعات املمارسة املهنية
 بمعدل ثالثة لقاءات في الفصل الدراس ي

3 4** 

 نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن حلقات النقاش
 إمكانية تطبيق املمارسات التعليمية في حلقات النقاش في مجال التخصصنسبة الرضا عن 

90% 97.8% 

 %100 %90 مجتمعات املمارسة املهنية عننسبة رضا أعضاء هيئة التدريس 
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 " الخامسة الدورة"التميز في التعلم والتعليم  منح

 

إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس  الخامسةالتميز في التعلم والتعليم إلى أن تكون منح التميز في دورتها  سعى مركز

على التميز في ممارساتهم التدريسية من خالل تطوير وتطبيق استراتيجيات تدريس أو وسائل تقييم مبتكرة أو من خالل تطبيق 

دمة في فرص التعلم املق هممن شأنها زيادة تحصيل الطالب العلمي وزيادة اندماجالتأثير والقابلة للتطوير والتي  عاليةاملمارسات 

 لهم.

 

 التقديمجراءات إو  الضوابط

جراءات وضوابط التقديم على منح التميز في دورتها الخامسة كما قام املركز بتطوير نموذج التقديم إاملركز بتحديد  قام

 املوقع اإللكتروني –الجامعة  رسالة – راملتاحة تويتونشر على جميع وسائل التواصل  بذلك،الكليات  مخاطبة وتمت املنحعلى 

 لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية ومركز التميز. 

  املنحة مجاالت

الل برامج نترنت، والرحالت امليدانية "االفتراضية" من خحاضرات التفاعلية املبنية على اإل مجاالت املنحة تصميم امل تشمل

فرة توفير التقنيات التعليمية غير املتو أو  وتصميم التعليمية،الحاسوبية ومقاطع الفيديو  برمجيات(، أو الsimulationاملحاكاة )

 كالتالي: ةى أي مرفق من مرافق الجامعة موضحلد

    لكترونيةإأنشطة تعلم.  

  لكتروني وتقييم عن بعدإتقييم.  

  إلعادة االستخدامكترونية قابلة إلمصادر تعلم. 

  التحكيم إجراءات

تم  كما (،ى خر أ-صحية –لمية ع – )إنسانيةحسب املسارات التالية  تم فرزهااستالم الطلبات عبر البريد اإللكتروني و  تم

ا ُرفعتهداف املنح .أطلبات التي ال تتوافق مع استبعاد ال   قبل ليتم تحكيمها من السحابيالطلبات على املستودع  وأيضا

 أعضاء لجنة التحكيم .
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  حصائياتإو  رقامأ

 سارات الثالثة )الكليات اإلنسانية والكليات العلمية والكليات الصحية(.امل فيداخل الجامعة  من محكمين بستةتمت االستعانة 

من األعضاء ليصبح املشاركين  3اعتذر و  13 وعددها الفائزة املنح اختيار تم حيث طلب، 38 املقدمة الطلبات عدد جماليإوكان 

( العلوم الطبية 1( كلية طب األسنان )2( الصيدلة )1التمريض ) كلية: التالي الكليات حسب على موزعة مشاركين عشرة

 (.1( التربية )1( اآلداب )1( الهندسة )1( علوم الرياضة والنشاط البدني )1( كلية علوم الحاسب واملعلومات )1التطبيقية )

  املقترح على املوافقة بعد التنفيذ جراءاتإ

حدى إمع منسوبي املركز بحضور  هـ،12/6/1442 بتاريخ الفائزين عضاءاأل  مع زوم برنامج عبر تمهيديافتراض ي  لقاء قدعُ 

  العقود.عضاء لتوقيع األ  التنسيق مع، كما تم للحديث عن تجربتها مع منح التميز منح التميز في دورته الرابعة فيالفائزين 

تقرير نصفي  األعضاء بتقديمكما قام  املركز،هيئة التدريس املشاركين املنحة حسب الخطة املوافق عليها من قبل  أعضاء طبق

 .وتم تقييمه وتقديم التغذية الراجعة لعضو هيئة التدريس املشارك هـ،1/8/1442حسب النموذج املتفق عليه وذلك في تاريخ 

النشر وتم تحكيمه من قبل لجنة التحكيم مع تقديم التغذية الراجعة  ونموذجُرفع التقرير النهائي هـ 11/10/1442وفي تاريخ 

بعد ذلك سلمت املنحة املالية  .ذلكعلى  ءا بإجراء التعديالت النهائية بنا عضاء هيئة التدريسألعضو هيئة التدريس وقد قام 

  .اإللكترونيورفعت املنتجات النهائية للمشروع على موقع املركز 

 اإليجابيةاملشاريع  ثر أ

 التطبيق عبر األجهزة  باستخدام لها الوصول  يسهل فيديو مقاطع ثلم رقمية عدد من املشاريع عناصر أضاف

 أي وقت وفي أي مكان. في الذكية

 املقلوب للتعلم كنموذج والصوتية البصرية بالوسائل معززة ةتفاعلي إلكترونية محاضراتتطوير  تم. 

 للمعامل كبديل لكترونيةاإل املحاكاة عبر التعليم استخدام تم. 

 للطالب تعلم وموارد مصادر لتكون  لكترونيةإ مواقع تطوير تم. 

 الفورية الراجعة التغذية وتقديم النوعي للتقييم آليات تطوير تم. 

 التعلم فيالتي دعمت التعلم الذاتي وعززت دور الطالب  االستراتيجيات من عدد تفعيل تم.  
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 برنامج الطالب املساعد

 

 DLX21مقرر الطالب املساعد  –انطالقة برنامج الطالب املساعد بدورته الثالثة 

همة للمسااللتحاق بالبرنامج في االراغبين ، استقبل البرنامج العديد من الطالب 1442مع بداية العام الدراس ي األول للعام 

  652وقد تجاوز عددهم . بتفعيله وتحقيق أهدافه
ا
ا وطالبة ن قام أقسام والتخصصات في الجامعة؛ بعد من مختلف األ طالبا

 فريق البرنامج على تجهيز وتنظيم برنامج الطالب املساعد، وإعداد كل ما يتطلبه من تنسيق وإعالن عن التسجيل به، وذلك

 ك سعود.بهدف توظيف منصة التعلم الخاصة بالبالك بورد وتعزيز الجانب التقني في جامعة املل

مقرر الطالب  إدراجاألولى الخاصة بالطالب املساعد، و  بعد حصر عدد املشاركين، تم تنسيق مواعيد اللقاءات التعريفية

 .شاركين في برنامج الطالب املساعدنظام البالك بورد، والذي كان بمثابة قاعدة للتدريب والتواصل مع امل عبر DLX21املساعد 

ات دائم بكل ما هو متعلق بالبرنامج وآلية عمله، وقد تم منح األعضاء املتفاعلين في البرنامج شهاد طالعإحتى يكونوا على وذلك 

ساعة تطوعية. وعند بداية الفصل الدراس ي الثاني،  50مشاركة تحتسب في السجل املهاري الخاص بهم، وتضيف لهم ما يبلغ 

يفية والتدريبية للطالب املشاركين، مع إضافة خاصية تسجيل ا في عملية إعداد الورش التعر ا مشابها اتخذ البرنامج مسارا 

حال عدم قدرة الطالب املساعدين املتدربين على حضور اللقاءات في الطالع على محتواها لللقاءات، إلتاحة الفرصة للطالب ا

 املباشرة.

 آلية البرنامج خالل الدورة الثالثة:

 الخطوات التالية:فيما يخص مساعدة أعضاء هيئة التدريس تم اتباع 

 
ا

  تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام نظام البالك بورد - أوال

ا خالل دورات البرنامج السابقة لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام  منصة تم توفير عدة ورش عمل تم تسجيلها مسبقا

طريقة رفع امللفات  –كيفية إعداد االختبارات وخواصها  –لكتروني )البالك بورد( تشتمل على )أساسيات البالك بورد التعلم اإل

 (.رفع الواجبات عبر املنصة وخواصهاكيفية  –إنشاء جلسات افتراضية  –واملحاضرات 
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 اس ي على البالك بوردمساعدة الطالب املساعد لعضو هيئة التدريس من خالل إدارة املقرر الدر  - اثانيا 

 (Course Builder) 

تاح مركز التميز في التعلم والتعليم املجال لعضو هيئة التدريس في الجامعة فرصة أ 

التعاقد مع طالب مساعد ليقوم باملساعدة في بناء املقرر الدراس ي ورفعه على نظام إدارة 

 بورد. التعلم البالك

الطلبة املسجلين لديه في املقرر واالتفاق  حيث يقوم عضو هيئة التدريس باختيار أحد

معه على ذلك ثم يقوم بطلب مساعد في التدريس من نظام العناية باملستفيدين، ليقوم 

املركز بتدريب الطالب ومنحه صالحية )مساعد في التدريس( تمكنه من رفع املحاضرات 

 والواجبات واإلعالنات على البالكبورد.

 

 آلية االستفادة من هذه التجربة: 

 يقوم عضو هيئة التدريس بإبالغ الطلبة املسجلين لديه في املقرر رغبته في التعاقد مع أحدهم ليكون طالب مساعد.      .1

املوجودة يقوم عضو هيئة التدريس بطلب مساعد في التدريس من نظام العناية باملستفيدين )معين( بإتباع الخطوات       .2

 بنموذج طلب إضافة كورس بلدر املوجود على صفحة املركز.

 يقوم املركز بتدريب الطالب وإعطائه الصالحية الالزمة.      .3

يقوم عضو هيئة التدريس على مدار الفصل بإعطاء الطالب املساعد ملفات املقرر التي يجب رفعها كل أسبوع وكذلك       .4

 ضه على الطلبة املسجلين في الشعبة.اإلعالنات وكل ما يرغب بعر 

 رابط صفحة البرنامج:في اذج طلب إضافة الكورس بلدر رفاق نمإوقد تم 

2142https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/. 

 

 

 

 

 

 املساعد صورة لنموذج طلب الطالب

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/2142
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 ولقد تضمنت صالحيات الطالب املساعد ما يلي: 

  اإلعالنات الخاصة باملقرر.إمكانية رفع وحذف 

 .رفع وحذف الواجبات 

 .رفع وحذف املحاضرات 

 ودون أن تتضمن صالحياته التالي:

 .رفع وحذف االمتحانات 

 .وضع وتعديل الدرجات 

  .التصحيح واالطالع على درجات الطالب 

 

 

 
ا
 هيئة التدريس بقوالب جاهزة من قبل الطالب املساعدتزويد أعضاء  -ا ثالث

البرنامج بحقيبة الطالب املساعد، والتي كانت مزودة بقوالب في تم تزويد الطالب املشاركين 

جاهزة تم إعدادها من قبل املركز لكي تسهل عملية بناء املقرر بشكل مبسط. وكذلك 

تضمنت الحقيبة عدد من املقاطع املرئية التوضيحية لطريقة رفع هذه القوالب، ليتمكن 

الطالب املساعد من تسليمها ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريسهم، باإلضافة 

 ملدرس ي املقررات من األقسام األخرى.

 

 

 

صورة توضيحية للقالب الجاهز 

 بالواجهة العربية

 صورة توضيحية لصالحيات الطالب املساعد بجامعة امللك سعود
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ة أخرى ونماذج متعلقة ببرنامج الطالب ومن الجدير بالذكر أن حقيبة الطالب كانت تحتوي على عدة ملفات مهم

 املساعد:

 قوالب ترحيبية ألعضاء هيئة التدريس باللغتين العربية واإلنجليزية.  -1

 ملفات فيديو لشرح طريقة رفع القالب على النظام. -2

 نموذج طلب الكورس بلدر بكال اللغتين العربية واإلنجليزية. -3

 استخدامهم للبالك بورد.املحفزات املقدمة ألعضاء هيئة التدريس حال  -4

 بعض التقارير املطلوبة من الطلبة املشاركين في أوقات محددة تحتوي على بيانات يجمعها الطالب املساعد  -5

 من قسمه ويزود املركز بها وكذلك تقرير ألعضاء هيئة التدريس.

 ة الفصل الدراس ي.تقرير أنشطة الطالب املساعد لتوثيق األنشطة التي يؤديها حتى يرسلها للمركز بنهاي  -6

ة تم التعاقد مع عدد من الطالب املتميزين واملتقنين للبرنامج وتكوين فريق من الطلب وسعًيا لتطوير ورفع جاهزية البرنامج

ح حيث تم ترشي .شراف مباشر من قبل مركز التميز في التعلم والتعليمإاملساهمة في إدارة البرنامج تحت املدربين القادرين على 

م في اتقان نظام إدارة طالب مساعد للقيام بهذا العمل واعتمادهم من قبل املركز بعد ما تمت مالحظة تميزهم ومهاراته 15

 لكتروني وكذلك امتالكهم املعلومات الالزمة وحرصهم على نقلها للطلبة االخرين.التعلم اإل

ها، وتجهيز منشورات تملقاطع التوضيحية وتنقيحها ومنتجوتصوير اإقامة الورش التدريبية،  وتضمن عمل فريق املدربين

ساعدين وأعضاء هتوضيحية، وإنشاء ملف يحتوي إجابات على األسئلة األكثر شيوعا 
ُ
يئة ا، واستقبال استفسارات الطلبة امل

يليقرام(، وتجهيز استبيانات ت -لكتروني، حلقة النقاشات في البالك بورد، تطبيقات واتساب إالتدريس في عدة منصات )بريد 

 خاصة بالبرنامج وتحليلها، والعمل على توثيق مخرجات البرنامج.
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 فيما يخص تدريب الطالب املساعد على استخدام نظام البالك بورد، فقد تم اتباع اآللية التالية:

 
ً

 إقامة الورش والجلسات التدريبة -أوال

 4الطلبة املساعدين للعمل بإدارة املقررات الدراسية، وقد بلغ عددها  عقد املركز بضعة ورش عمل مخصصة لتدريب وإعداد

 لى جلسة تعريفية بالبرنامج، فيما يلي سنلقي الضوء على نبذة ملا تضمنته:إباإلضافة ورش 

، وهدفت لتوضيح LMSلكتروني برنامج على نظام إدارة التعلم اإلوالتي كانت عبر مقرر الالجلسة التعريفية للبرنامج  -1

هيئة  الفكرة العامة من البرنامج للطلبة املساعدين، وتدريبهم على املهارات األساسية لالستفادة منها لصالح أعضاء

 .التدريس وتقديم العون لهم

  .والتي كانت بعنوان: بناء املقرر الدراس ي وإدارة الفصول االفتراضية الورشة التدريبية األولى -2

 .قرر والواجبات ونظرة على األدواتنت بعنوان: اختصارات إنشاء املوالتي كا الورشة التدريبية الثانية -3

  .والتي كانت بعنوان: االختبارات ومركز الدرجات الورشة التدريبية الثالثة -4

  .والتي كانت بعنوان: إعداد املجموعات وحلقات النقاش الورشة التدريبية الرابعة -5

 ساعد إنتاج مقاطع ومنشورات تدريبية للطالب امل -ا ثانيً 

يبي( مقطع تدر  25من مقاطع الفيديو التدريبية ) اقام مركز التميز في التعلم والتعليم من خالل فريق املدربين بإنتاج عددا 

بغرض جعل عملية تجهيز وتدريب الطالب املساعدين أكثر مرونة وسالسة من حيث اتاحة هذه املقاطع على قناة البرنامج 

دين مشترك( وكذلك رفعها على املقرر التدريبي لكي يتسنى للطلبة املساع 154باليوتيوب الذي بلغ عدد املشتركين فيها )

لوبة الوصول لها متى ما أرادوا وبسهولة تامة. وقد شملت معظم املقاطع على توضيح املهام واألدوار الرئيسية والفرعية املط

من الطلبة املساعدين، كتصحيح الواجبات، ورفع ملفات املحاضرات وإنشاء مجموعات عبر البالك بورد باإلضافة للعديد 

 على استفسارات الطالب املساعدين.من املقاطع التي تم انتاجها بناء 
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 ها:هام األدوار املطلوبة من الطلبة املساعدين ومنملفيديو التدريبية، والتي توضح ا من مقاطع اأنتج فريق املدربين عددا 

 االختبارات والواجبات. 

 إنشاء اختبار قصير. 

  عدادات االختبارإضبط. 

 عداد واجب بمؤقت زمنيإ. 

 عداد واجب ملجموعاتإ. 

 كسل )مقدمة من قبل د. عمر التويجري(واسطة برمجية مسبقة في برنامج اإلطريقة عمل اختبار في البالك بورد ب. 

 محتويات الفصل االفتراض ي. 

 طريقة إنشاء فصل افتراض ي على جميع املنصات. 

 خصائص الفصل االفتراض ي. 

 رصد الدرجات.  

 تصحيح البحوث. 

 

 

 

 

 

 

 

 YouTubeصورة توضيحية من قناة برنامج الطالب املساعد على 
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ً
 الدعم الفني للطالب املساعد من خالل التجاوب الدائم معهم  -ا ثالث

 قدم املركز كامل الدعم الفني والخدمات للطالب املساعد من خالل تواصله املستمر مع الطلبة والرد على استفساراتهم من

 ضمنها:خالل عدة منصات. ومن 

 البالك بوردفي حلقة النقاش .1

لكي تشكل حلقة وصل بين املركز والطلبة املساعدين والرد على  DLX21أضيفت حلقة نقاش ملقرر الطالب املساعد  حيث

استفساراتهم بشكل سريع. وكذلك لالستفادة من بعضهم البعض. وكانت تحتوي حلقة النقاش في هذا املقرر على عدد من 

 التي تم الرد عليها. االستفسارات 

 لكتروني الخاص باملركز البريد اإل.2

لكتروني بتسهيل عملية استقبال االستفسارات وطلبات الكورس بلدر على مدار الساعة، ونجح املركز ساهم بريد املركز اإل

 باإلجابة على جميع تلك الطلبات واالستفسارات خالل وقت قياس ي.

 STA@ksu.edu.saلكتروني للبرنامج: البريد اإل

 التليقراممجموعة في تطبيق .3

بأن ا طالب علما  675حوالي  قرام تحتوي علىيلتحتوي مجموعة في تطبيق الت

طالب مما يظهر حجم  4000مجموعة جامعة امللك سعود الرسمية تحتوي على 

الف االستفسارات آيث تم الرد من قبل املدربين على التفاعل والعمل املقدم. ح

 والتساؤالت املقدمة من الطالب املشاركين بالبرنامج.

 

 

 

 

صورة توضيحية من تفاعل طالب 

 البرنامج في مجموعة التيليقرام
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 حساب البرنامج على تويتر.4

ا لنقل جتماعي تويتر لتكوين حلقة اتصإنشاء حساب على موقع التواصل اإل  تم حداث البرنامج أال مع الطالب، وكذلك سعيا

انتشاره. حيث يتم نشر اإلعالنات من خالله وبث الورش التدريبية والجلسات التعريفية. وقد بلغ عدد متابعين وتوسيع 

  .متابع( 295الحساب )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج

تم الحصول على بعض النتائج من خالل االستبيانات التي وزعت على أعضاء هيئة التدريس أو من خالل التواصل املباشر 

معهم سواء في مكاتبهم أو أثناء عقد ورش العمل. كما تم الحصول على بعض النتائج التي قام الطلبة املساعدون بتزويدنا بها. 

من خالل قياس استخدام  والتعامالت اإللكترونيةالنتائج من عمادة االتصاالت  إضافة إلى ذلك فقد تم الحصول على بعض

 الطلبة للنظام.

 

 صورة توضيحية لحساب البرنامج على تويتر

صورة توضيحية كمثال ملا يتم نشرة في 

 حساب البرنامج على تويتر
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 وكانت هذه أهم النتائج:

  :ا 59عدد أعضاء هيئة التدريس الذي تم التواصل معهم عبر املشروع  عضوا

  :ا 56عدد املقررات التي تم استخدام النظام فيها خالل العام الدراس ي  مقررا

  عدد( الطلبة املساعدين الذين عملوا في إدارة مقررات دراسيةCourse Builder): 59 ا  طالبا

  :امساعدا  اطالبا  674عدد الطلبة الذين استفادوا من املشروع خالل العام الدراس ي 

  عدد الطالب املساعدين املسجلين في مقرر الطالب املساعدDLX21 :652  امساعدا  اطالبا 

  إفادة 31بالبرنامج التي تم إصدارها للطالب خالل الدورة الثالثة: عدد إفادات املشاركة 

 

 

 التحديات

تبرز أهم التحديات بعدم تجاوب أعضاء هيئة التدريس مع الدعوات التي تصلهم سواء من البرنامج أو الطلبة، وللتغلب عليها 

 .لتجاوب الزمالء اوقيادات الكلية كي تكون محفزا  امالبد من إظهار االستجابة اإليجابية من الزمالء اآلخرين ومن رؤساء األقس

 

 الخالصة

قام املشروع على فكرة إشراك الطالب في دعم العملية التدريسية في الجامعة ودعم الثقة بينه وبين عضو هيئة التدريس لزيادة 

نظام إدارة التعلم كما هدف املشروع لتسهيل ذلك عن طريق عمل قوالب جاهزة  افعيل التقنية في التعليم وتحديدا استخدام وت

 لالستخدام.

بدء تشير النتائج التي حصلنا عليها حتى اآلن إلى أن املشروع يسير في االتجاه الصحيح بناءا على األهداف التي تم رسمها منذ ال

 فيه. 
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 املساهمة بتقديم مصادر حول التقييم عن بعد

ا من املصادمة من املركز في دفع عجلة التعليم والتقييم عن بعد التي مرت بها الجامعة خالل الجائحة، كمساه ر قدم املركز عددا

بر ثرائية للمهتمين بتطوير آليات واستراتيجيات التقييم باإلضافة إلى النماذج التطبيقية التي يمكن االستعانة بها حيث يعتاإل

ا في ال ا مهما  التقدم في تحقيق أهداف التعلم. وكانت مساهمة املركز ى لتعليمية إذ يساعد على قياس مستو عملية االتقييم عنصرا

ذن اليا إذ تم التواصل معهم لطلب اإل من خالل ترجمة عدد من املصادر التابعة ملركز التعليم والتعلم في جامعة نيوكاسل بأستر 

  :وقد شملت تلك املصادر املواضيع التالية يلكترونجمتها ونشرها على موقع املركز اإلبتر 

 .التقييم والتغذية الراجعة وساللم التقدير .1

 .اختبارات الكتاب املفتوح .2

 .تعليمات مهمة التقييم .3

 . /5032https://celt.ksu.edu.sa/ar/nodeيمكن الوصول إلى هذه املصادر من خالل الرابط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/5032
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 لكتروني ملركز التميز في التعليم والتعليم تحديث املوقع اإل

 

 لك تم االنتهاء من كتيب املركز اإللكتروني والذي شمل على أبرز منجزات ومشاريع املركز خالل األعوام السابقة وذ

روني لكتكما تم نشره على موقع املركز اإل بهدف التوعية بدور املركز وخطواته التي سعى بها لتحقيق رؤيته ورسالته. 

 ويمكن الوصول له على الرابط التالي:

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/2165 

 االستعالم من تم االنتهاء من تطوير قاعدة بيانات املستفيدين من مشاريع مركز التميز في التعلم والتعليم والتي تمكن 

 عن أسماء أعضاء هيئة التدريس املستفيدين من مشاريع املركز.

  مشاريع منح التميز في التعلم والتعليم تضم أسماء أعضاء هيئة التدريس وعناوين تم االنتهاء من تطوير قاعدة بيانات

 منح التميز في التعلم والتعليم لتسهيل البحث عن املشاريع التي تم تنفيذها وعد
ا

 .م تكرار اختيار املواضيع مستقبال

 لي في التعليم على املوقع اإللكتروني للمركز حيث يحتوي على عدد من قام املركز بتحديث موقع تطبيقات الحاسب اآل

 :للغرض من استخدامها على الرابطا والتربوية التي تم تصنيفها وفقا التطبيقات واألدوات التعليمية 

https://celteduapp.ksu.edu.sa/node/1084 

  ه على قناة1442رفع فيديوهات سلسلة حلقات نقاش التميز في التعلم والتعليم للفصل الدراس ي األول لعام تم 

 .لكترونياملركز على اليوتيوب واملوقع اإل

  
ا

 تم تزويد صفحة سفراء الواعدين تم تغذية املوقع بمصادر تساعد في التطوير املنهي ألعضاء هيئة التدريس فمثال

التعليمية الواعدة في التدريس الجامعي والتي تساعد على تطوير التوجهات لتعزيز املهارات املهمة باملمارسات 

 .للتدريس الجامعي

 

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/2165
https://celteduapp.ksu.edu.sa/node/1084

