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الشهادة المهنية في التدريس الجامعي

مقدمة
ُيعد برنامج الشهادة املهنية في التدريس اجلامعي فرصة فريدة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك 
املجاالت  والتعلم بصفة عامة وتطبيقاتهما في  بالتدريس  املتعلقة  واملهارات  املعارف  لتحصيل  سعود 
البرنامج يتيح له  امللك سعود بهذا   التدريس بجامعة  التحاق عضو هيئة  إن  التخصصية بصفة خاصة. 

االستفادة من مفاهيم التدريس والتعلم ومن تطبيق املمارسات التدريسية اجليدة  واألكادميية الفاعلة.

إن النجاح في تقدمي تدريس جيد يتطلب االستخدام الواعي والفهم العميق للعديد من استراتيجيات 
التدريس وآليات وأساليب تقييم أداء الطالب، والتي ينبع استخدامها بالكيفية والوقت املناسبني من فهم 

حتليلي ونقدي عميقني ألفضل ممارسات التدريس والفلسفة التي تدعمها.

الهدف من البرنامج
يهدف برنامج الشهادة املهنية في التدريس اجلامعي إلى دعم أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود وتعزيز 
قدراتهم في مجال التعلم واملمارسات التدريسية الفاعلة. ويأتي البرنامج متوافقًا مع اخلطتني اإلستراتيجيتني لكل من 
عمادة تطوير املهارات وجامعة امللك سعود من حيث دعم وتعزيز ممارسات التدريس اجليدة، وحتقيق جودة التعلم.

المخرجات التعليمية المتوقعة
بعد اجتياز برنامج الشهادة املهنية في التدريس اجلامعي بنجاح، يتوقع أن يكون املشارك قادراً على أن:

   يصمم املقرر الدراسي بطريقة علمية وفعالة.

   يطبق أفضل ممارسات التدريس والتعلم.

   يستخدم أدوات وأساليب قياس مناسبة لتقييم مخرجات تعلم الطالب.

   يستخدم بكفاءة تقنية املعلومات واالتصال في عملية التدريس والتعلم.

   يصمم بكفاءة ويطبق بحوثًا تربوية في مجال التخصص.

   يدرك أهمية التنمية املستدامة والتطوير املستمر ملهنة التدريس.

مدة الدراسة

تستغرق الدراسة ببرنامج الشهادة املهنية في التدريس اجلامعي عام أكادميي واحد.

مكونات البرنامج
يتكون برنامج الشهادة املهنية في التدريس اجلامعي من ثالثة محاور رئيسة، تتضمن )49( تسع 

وأربعني ساعة تدريبية مباشرة، على النحو التالي:

 احملور األول: مقدمة في التدريس والتعلم )9 ساعات تدريبية(

يقدم من خالل هذا احملور مجموعة متنوعة من احملاضرات والندوات التي تستمر مدة الواحدة منها ثالث 
ساعات خالل يومني من اللقاءات والفعاليات. يلتزم املشارك بحضور ثالث ندوات )9 ساعات( من إجمالي 

عدد 12 ندوة / محاضرة، يقوم بإختيارها حسب إهتماماته ورغبته الشخصية. ال يشترط حضور تلك الندوات 
داخل العمادة فقط، بل ميكن للمشارك حضورها في أي مكان آخر داخل أو خارج اجلامعة.

احملور الثاني: التخطيط واإلعداد للتدريس )20 ساعة تدريبية(

يشتمل هذا احملور على عدد من الدورات التدريبية التي متثل في مجموعها 20 ساعة، وتهتم مبوضوعات التخطيط 
واإلعداد للتدريس وتشمل على سبيل املثال تصميم املقرر الدراسي، تقييم مخرجات التعلم والتدريس املصغر.

احملور الثالث: ممارسات التدريس )20 ساعة تدريبية(

يتطرق هذا احملور إلى خبرات وممارسات أكثر عمقًا في التدريس اجلامعي وذات إرتباط مبوضوع التخصص، 
ومن الدورات التي ستقدم في هذا احملور )دعم تعلم الطالب – إستخدام التقنية في التدريس اجلامعي – التدريس 

املبني على التخصص والبحوث التربوية(. 

التكليفات المطلوبة إلتمام الشهادة
يقدم املشارك مجموعة من التكليفات التي تعد متطلبًا ضروريًا إلمتام برنامج الشهادة املهنية في التدريس 
اجلامعي. من تلك التكليفات تقدمي ملفًا للتدريس في صورة إليكترونية، يحتوي على خبراته التدريسية في 
مجال تخصصه، والذي يعكس بشكل وصفي وحتليلي ونقدي تلك املماراسات واخلبرات، مع الدعم والتعزيز 
باألدلة ومخرجات البحوث التربوية، وذلك في حدود )4000( كلمة. كما يقدم املشارك ورقة عمل في أحد 
املوضوعات التي يختارها، في مجاالت متعلقة بالتدريس والتعلم والتقييم واملمارسات األكادميية األخرى ذات 

اإلرتباط بالتخصص في حدود )3000( كلمة. أما التكليف الثالث فهو مشاهدتا تدريس، يقدم إحداها من 
خالل جلسات التدريس املصغر، واألخرى من خالل مشاهدة تدريس فعلية بقاعة احملاضرات.  
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