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 هـ1444 الثالثةالدورة  الواعدين،برنامج 
 

مج ا امعي الواعدي ن ب رن  دري س الج  ي الت 
 
 ف

 

 

 

دعم أعضاء هيئة التدريس  إلىبرنامج الواعدين في التدريس الجامعي  يهدف     

ليكونوا نماذج رائدة مميزة  ؛وتحفيزهم نحو التميز واإلبداع في التعليم الجامعي

في التعليم الجامعي بما يحقق تحسين مخرجات التعليم على نحو مستمر ويؤثر 

. حيث يتم تزويد املشاركين اي تحصيل الطلبة وتميزهم أكاديمي  بشكل مباشر ف

في هذا البرنامج بمجموعة من األنشطة التطويرية املهنية بما يجعل التدريس 

 أكثر فاعلية. 
 

 

 الرؤية

 امعي في جامعة امللك سعود برنامج  أن يصبح برنامج الواعدين في التدريس الجا

 والتعليم.على املمارسات األصيلة واملبتكرة في مجال التعلم ا معتمد   اريادي  

 

 الرسالة

واعدة في التدريس الجامعي قادرة على إحداث نقلة وطنية إعداد وتهيئة كفاءات 

نوعية في العملية التعليمية في جامعة امللك سعود وتميز مخرجاتها على نحو 

 مستمر.

 

 

يتم تنفيذ البرنامج خالل الفصل 

والثالث للعام  الدراسي الثاني

  ـه1444

 

 مميزات للمشاركين

 

إفادة بإنجاز املشارك  منحي   .1

الجامعة  من وكالةمتطلبات البرنامج 

 .للشؤون التعليمية واألكاديمية

 

 .فنيشارك على دعم امليحصل  .2
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 جية البرنامأهم

من التحديات  افي سنواته األكاديمية األولى عدد  يواجه عضو هيئة التدريس  

ومن أبرزها حجم الوقت والجهد املطلوب القيام به ضمن متطلباته 

يقوم بجهود ذاتية فردية  التدريسية، مما يجعل كل عضو هيئة تدريس

وتميزه  عضو هيئة التدريس ويعتمد نجاح .دائه في املجال التدريس يآ لتحسين

على قدرته في تنمية مهاراته واستثمار وقته في هذا املجال، مما يجعل الجامعة 

تكون منتظمة وتخضع ملستوى قناعة عضو هيئة  أمام تجارب فردية قد ال

لكل أن يكون  ي من الضرور أصبح و التدريس ورغبته في تجويد عملية التدريس. 

 لنمو منهي في مجاليؤسس ومتوافق مع معاييرها متكامل جامعة برنامج 

 .التدريس

في أعضاء هيئة  انوعي   ااستثمار   برنامج الواعدين في التدريس الجامعي ويعد

ئة أن التدريس يستغرق من عضو هي حيث ،التدريس وأوقاتهم الثمينة

دراسة أكدت ذلك من وقته األكاديمي كما  اتقريب   %40التدريس مايصل إلى 

ويسعى . في الواليات املتحدة األمريكيةية أجريت في جامعة فاندربيلت مسح

ى أعضاء هيئة التدريس مخرجات نوعية واعدة على مستو  البرنامج إلى تحقيق

التميز  ودعم كليات الجامعة جميع بيئة إيجابية في ونشر ،وعلى مستوى الطلبة

  في مجال التعلم والتعليم.

التربوية في مجال حصوله على جائزة خليفة  جودة البرنامجومن املؤشرات على 

 2016املشروعات والبرامج التربوية املبتكرة على مستوى الوطن العربي لعام 

 

  

 هـ1444 الثالثةالدورة  برنامج الواعدين،
 

 

 

 داف البرنامجأه

 

في التدريس لواعدين يحقق برنامج ا

من األهداف املتنوعة،  االجامعي عدد  

 :من أبرزها مايلي

استثمار نوعي ملجموعة من أعضاء  .1

هيئة التدريس في الجامعة وتطوير 

دائهم على نحو علمي ليكونوا نماذج آ

 رائدة في التدريس الجامعي.

استثمار الفرص واملوارد املتاحة في  .2

الجامعة ملساندة أعضاء هيئة التدريس 

والتحفيز لهم  الدعماعدين وتقديم الو 

 لتحقيق أفضل املمارسات التعليمية.

تمكين أعضاء هيئة التدريس من  .3

اعلة استخدام أساليب تعليم جاذبة وف

دائهم آلتنشيط تعلم الطلبة وتحسين 

األكاديمي بما يساهم في رفع مستوى 

جودة العملية التعليمية في جامعة 

 امللك سعود.

حة داخل نشر املمارسات الناج .4

حتذى في 
 
الجامعة وخارجها كنماذج ت

 التعليم الجامعي.
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 هـ1444 الثالثةالدورة  الواعدين،برنامج 
 

 

 أنشطة البرنامج

هارات وامل املعارف من مجموعة الواعدين في التدريس الجامعي في برنامج يتمثل

  .التدريسية

ساعة.  36 قدرها مجموع ساعاتب يندراسي ينيتكون البرنامج من فصل

 :ينأساسي ينعلى محور  يرتكز محتوى البرنامج

 

جموعة من مل تطبيق نوعي ويتضمن مبادئ واستراتيجيات التعليم :األول املحور 

ا يتضمن توظيف كم .واالستراتيجيات املعتمدة على نتائج البحوث العلميةاملبادئ 

 التقنية في التعلم.

 

يم تعلم و تق تضمنوي :الراجعةتقويم تعلم الطلبة والتغذية  املحور الثاني:

الة لكل طالب لتحسين ( مستمرة وفع  feedbackتقديم تغذية راجعة )و  الطلبة

  .دائه في املقرر آ

 ويتطلب، لتقنية في التعليماكما يتضمن تطبيق املحورين السابقين توظيف 

 :استخدام

o  اأدو( البالك بورد ت نظام إدارة التعلمblackboard)  واألدوات التقنية

 املساندة.

o لكترونيةأدوات التصويت اإل. 

o التعلم املقلوب. 

  

 

 

 

 مبادئ نجاح البرنامج

 

أن تكون للبرنامج  األولوية:

 الجامعةومتطلباته أولوية لدى 

ولدى املشاركين من حيث توفير 

الدعم والوقت والجهد لضمان 

تحقيق الجودة التي يسعى لها 

 البرنامج ويؤديها بإتقان.

أن يكون تركيز املشارك  العملية:

أفضل التطلعات  قما يحقعلى 

 الجامعةباإلمكانات املتاحة لدى 

والتعامل مع الظروف بإيجابية 

 وواقعية.

أن يوثق املشارك جميع  التوثيق:

قوم بها ألن ذلك أساس املهام التي ي

داءه وتقويمه، كما يتيح آللحكم على 

التوثيق إمكانية تحقيق التطوير 

شر النماذج املميزة املستدام ون

 . ىلتحتذ

أن يكثف املسؤولية الذاتية: 

املشارك جهوده الذاتية في إتقان 

املهارات التي يتطلبها البرنامج وبقدر 

من جهود مكثفة ومركزة في  ما يبذل

تميزه في  ما يكون تأدية املهام بقدر 

 تحقيق أهداف البرنامج.
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 متطلبات البرنامج
 الختامي.النصفي والتقرير  في املهام الدورية والتقرير توظيف محاور البرنامج -1

 .(ساعات 3 اللقاء )مدة البرنامج في مقر املركز بحضور لقاءاتاللتزام ا -2

في كل لقاء دوري  املمارسات التدريسية ومشاركة ةاملحدد املصادرقراءة  -3

 منها. مع عرض الدروس املستفادة أثناء اللقاء مع الزمالء  تهاومناقش

 حسب نماذج معتمدة مناملهام الدورية في منتدى النقاش تسليم وعرض  -4

 لكتروني.ت املحدد، وكذلك رفعها في ملف اإلنجاز اإلوفي الوق املركز

 حسب نماذج معتمدة منالختامي  والتقريرالنصفي التقرير تسليم وعرض   -5

 وفي الوقت املحدد.  املركز

   .شرط الجتياز البرنامجتقييم املتطلبات فما فوق في  %70 لحصول علىكما أن ا

 الخطة الزمنية للبرنامج

 اللقاء التاريخ

افق  23/4/1444 17/11/2022املو  اللقاء التمهيدي 

افق  14/5/1444   8/12/2022املو  اللقاء الدوري األول  

افق  21/5/1444 الثانيي اللقاء الدور  15/12/2022املو  

افق  5/6/1444  اللقاء الدوري الثالث 29/12/2022املو

افق  19/6/1444  اللقاء الدوري الرابع 12/1/2023املو

افق  4/7/1444  اللقاء الدوري الخامس 26/1/2023املو

افق  18/7/1444 السادس الدورياللقاء  9/2/2023املو  

افق 24/8/1444 السابع اللقاء الدوري 2023 /3 /16املو  

افق8/9/1444 عن بعد ( الثامن ) اللقاء الدوري 3/2023 /30املو  

افق 14/10/1444 التاسع اللقاء الدوري 2023 /5 /4املو  

افق 28/10/1444 العاشر اللقاء الدوري 2023 /5 /18املو  

افق 19/11/1444  اللقاء الختامي 2023 /6 /8املو

 

 

 هـ1444 الثالثةالدورة  برنامج الواعدين،
 

 

 
 

مركز التميز في التعلم موقع 

 والتعليم

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

 

 لمركزلكتروني للبريد اإلا

celt@kus.edu.sa 

f@ksu.edu.sa-celt 

 

 تويتر

@celtksu 
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