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استشارة النظراء في التدريس الجامعي

مقدمة
لتقدمي أفضل اخلدمات ألعضاء  امللك سعود مفاهيم اجلودة وأسسها وتسعى  تتبنى جامعة 
يستخدمونها  التي  والتعلم  التدريس  واستراتيجيات  مهاراتهم  تطوير  وعلى  بها،  التدريس  هيئة 
بهدف حتسني املخرجات التعليمية للجامعة. ومن هذا املنطلق حترص اجلامعة ممثلة في عمادة تطوير 
املهارات على إيجاد مرجعية علمية في التدريس على مستوى  الكليات واألقسام العلمية باجلامعة من 
اجلامعي  التدريس  توفير خدمة االستشارات في مجال  إلى  الذي يهدف  النظراء  استشارة  برنامج  خالل 
ألعضاء هيئة التدريس. وتنبع فكرة هذا البرنامج من حاجة عضو هيئة التدريس باجلامعة إلى احلصول على 
املشورة والنصح في مجال التدريس من زميل التطوير، وهو عضو هيئة تدريس باجلامعة مت إعداده خصيصًا 
لهذا الغرض ولدية اخلبرة والقدرة على تقييم اآلداء التدريسي وإعطاء تغذية راجعة تساعد على تطوير طرق 
التدريس والتقومي وتنمية مهارات التواصل وإدارة قاعات الدرس بفاعلية، باإلضافة إلى االسترشاد برأيه في ملف 

املقرر كمرشد تدريسي، وهو ما يعتبر نوع من أنواع التدريب على رأس العمل.

أهمية البرنامج
يسهم برنامج استشارة النظراء في التدريس اجلامعي في  حتسني العملية التعليمية في جامعة  امللك سعود، 

وتتمثل أهميته في التالي:

تطوير عملية التدريس بجامعة امللك سعود.   

تنمية مهارات التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس.   

حتسني مخرجات التعلم لدى الطالب وضمان اجلودة النوعية للخريجني.   

تشجيع نقل وتبادل اخلبرات املهنية بني أعضاء هيئة التدريس.   

حتديد االحتياجات الالزمة لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.   

  حتقيق متعة التعلم لدى كل من الطالب واألستاذ.

الفئة المستهدفة
جميع أعضاء هيئة التدريس بقطاع الكليات الطبية والعلمية اإلنسانسية.

 التقدم بطلب اإلستشارة
إمكاناته  تنمية  في  الراغب  التدريس  هيئة  لعضو  الذاتية  الرغبة  على  االستشارة  على  احلصول  يعتمد 

فإذا  املستشار.  زميله  وإرشادات  لنصائح  التدريس مستجيبًا  قدراته في مجال  والرفع من مستوى  ومهاراته 
كنت –عزيزي عضو هيئة التدريس- ترغب في تطوير أدائك التدريسي واحلصول على استشارة من قبل خبير 

متخصص،  ميكنك التسجيل مبأل النموذج املخصص لذلك واملوجود على موقع العمادة.

التنسيق لالستشارة
وبني  االستشارة  على  احلصول  في  الراغب  التدريس  هيئة  عضو  بني  التنسيق  املهارات  تطوير  عمادة  تتولى 
املستشار وحتديد كل مواعيد املقابالت التي تناسب كل منهما، ومتابعة التأكيد عليها والتذكير بها. كما تقوم 

مبتابعة االستشارة والتأكد من إمتامها على الوجه األكمل وحتقيق أهدافها.

سرية المعلومات
يؤكد املستشار الزميل منذ اللقاء األول )ما قبل املالحظة( على سرية وخصوصية املعلومات التي يحصل   
عليها من عضو هيئة التدريس الراغب في احلصول على استشارة، أو من استطالعه ألراء الطالب حول أداءه 

التدريسي، أو يقدمها له في تقرير التغذية الراجعة.

لمزيد من التفاصيل
لالستفسار ومزيد من التفاصيل والتسجيل بالبرنامج، ميكنكم زيارة املوقع اإللكتروني للعمادة    

 skills@ksu.edu.sa أو إرسال بريد إليكتروني عبر  dsd.ksu.edu.sa


