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برنامج التأهيل للتدريس الجامعي

مقدمة
يعتبر برنامج التأهيل للتدريس اجلامعي أحد البرامج التدريبية املكثفة التي تنفذها عمادة 
تطوير املهارات بالشراكة مع الكليات املختلفة  في جامعة امللك سعود، ويغطي أهم املوضوعات 
واكتسابها  معرفتها  الواجب  واملهارات  املعارف  من  األدنى  احلد  متثل  التي  األكادميية  واملمارسات 
والعمل بها في مجال التدريس اجلامعي من قبل عضو هيئة التدريس، وتشمل التخطيط للتدريس – 
التدريس الفعال – تقومي مخرجات التعلم – التدريس املصغر  وذلك بهدف احلفاظ على جودة اخلدمة 

التعليمية املقدمة باجلامعة وتطوير القدرات واخلبرات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس.

الفئة المستهدفة:
أعضاء هيئة التدريس الذين ترغب الكلية واجلامعة في انخراطهم بالبرنامج الكتساب املعارف واملهارات 

الهامة املتعلقة بالتدريس اجلامعي.

أهداف البرنامج:
  سد الفجوة املهارية لدى عضو هيئة التدريس في أدائه املهني كأستاذ جامعي يقوم بتدريس طالب مرحلة 

البكالوريوس.

  حتقيق احلد األدنى املطلوب من املعارف واملهارات واالجتاهات الواجب إكسابها لعضو هيئة 
التدريس في مجال التدريس اجلامعي.

الرئيس  الهدف  باجلامعة وحتقيق  التدريس  الطالب ألداء عضو هيئة  استمارة تقومي    تفعيل 
منها، كأداة للتحسني والتطوير في مجال التعليم والتعلم.

مكان تنفيذ البرنامج:
التدريب  قاعات  اجلاسر-  – حمد  – مبنى 26  اخلامس  – الدور  املهارات  قاعات تدريب عمادة تطوير 

بالكليات املشاركة باملبادرة.

أسلوب التدريب: 
ورش عمل – مناقشات – تدريبات عملية – مشاهدات تدريسية – استشارات- تقييم- 

تغذية راجعة.

مكونات البرنامج: 
أواًل: املكون الرئيس للبرنامج )36 ساعة تدريبية( وتشمل:  

   التخطيط للتدريس )9 ساعات(
   تنفيذ التدريس )12 ساعة(

   تقومي املخرجات التعليمية للمقرر )9 ساعات(
   التدريس املصغر )6 ساعات(

ثانيًا: مكونات إضافية بتوصية من اخلبير: 
   مهارات االتصال )3 أيام(

   مهارات حتفيز الطالب على التعلم )يوم(
   مهارات العروض التقدميية )يومان(

   دمج مهارات التفكير في املقرر اجلامعي )يوم(
   مهارات استخدام تقنية التعليم )3 ايام(

   مهارات اإلشراف والتوجيه )يوم(
   مهارات إدارة الوقت )يومان(

   مفاهيم وآليات جودة التعليم واالعتماد األكادميي )يومان(
   استخدام نظام إدارة التعلم كبيئة للتعلم اإلليكتروني )يومان(

   مهارات استخدام السبورة الذكية )يوم(

التسجيل بالبرنامج:
يتم من خالل الكليات املشاركة باملبادرة بعد توقيع مذكرة تفاهم بينها وبني العمادة.

dsd.ksu.edu.sa وملزيد من التفاصيل زوروا موقع العمادة على اإلنترنت


