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لعمادة تطوير املهارات

 C 1432هـ   



برنامج منح بحوث تطوير التدريس والتعلم

مقدمة
التدريس والتعلم ونقلها بشكل  إلى تطوير أساليب  البرنامج استجابة للحاجة  يأتي هذا 
نوعي من حيز التنظير إلى املمارسة العملية، ونقل اخلبرات املتميزة لالستفادة منها في جامعة 
امللك سعود. وتعتبر هذه املنح من أهم أنشطة مراكز تطوير وحتسني التدريس العاملية املماثلة لعمادة 

تطوير املهارات.

 وتهدف للوصول إلى أفضل اخلبرات واملمارسات في التدريس اجلامعي، ومبا يسهم في تطبيق أحدث 
االستراتيجيات وكل ما له عالقة بتحسني وتطوير التدريس اجلامعي، وكذلك يعكس االستفادة من برامج 

العمادة التدريبية والفعاليات التي تقيمها.

وتأتي مبادرة عمادة تطوير املهارات بتقدمي هذه املنح في مجال التدريس والتعلم جلعل عمليتي التدريس 
والتعلم جزءاً ال يتجزأ من احلياة األكادميية لعضو هيئة التدريس، يحقق من خاللها تطويراً في مفاهيم وآليات 
التدريس والتعلم على املستوى الفردي واملؤسسي على حد سواء. كما تدفع قدمًا نحو نشر املزيد من اإلنتاج 
العلمي للجامعة وترقى مبستوى األداء التدريسي واألكادميي ألعضاء هيئة التدريس، وتساهم في حتسني مستوى 

خريجي اجلامعة وتزيد من فرص توظيفهم في سوق العمل.

أهداف البرنامج
من أهم أهداف برنامج تطوير التدريس والتعلم ما يلي:

  تشجيع ودعم البحوث التربوية في مجال التدريس في التخصصات األكادميية املختلفة.

  تعزيز وتبادل اخلبرات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس.

  دعم اإلبداع واالبتكار في التدريس اجلامعي.

  االطالع على األدبيات العلمية في مجال التدريس والتعلم وتطبيقاتهما.

  تطبيق أفضل املمارسات في مجال التدريس والتعلم اجلامعي.

  تشجيع األنشطة التي تسهم في حتسني جودة التدريس.

  حتسني مخرجات تعلم الطالب وصقل مهاراتهم وكفاياتهم التوظيفية.

مجاالت منح تطوير التدريس والتعلم

تغطي منح تطوير التدريس والتعلم العديد من املجاالت ومنها:

1 - تطوير إحدى الطرق املعروفة في التدريس أو التعلم أو ابتكار طريقة جديدة.
2 - إجراء بحوث عن إحدى تطبيقات طرق التدريس أو التعلم في مجال التخصص.

3 - نشر ثقافة تبني املمارسات اجليدة في التدريس والتعلم بني أعضاء هيئة التدريس.
4- تطبيق أحد املفاهيم احلديثة في التدريس والتعلم ونشر النتائج ملجتمع اجلامعة.

فئات المنح
تقسم املنح إلى فئتني: 

   الفئة )أ(: املنح الكبيرة وتصل قيمتها حتى 50 ألف ريال.

   الفئة )ب(: املنح املتوسطة وتصل قيمتها حتى 25 ألف ريال.

النتائج المتوقعة من منح بحوث تطوير التدريس والتعلم
تؤدي بحوث التدريس والتعلم إلى حتقيق النتائج التالية:

   تطوير طرق التدريس والتعلم والتقومي من خالل طرق فاعلة ومبدعة.

   االرتقاء بكفاءة أعضاء هيئة التدريس.

   بناء مقررات دراسية أفضل وأكثر تطوراً.

   توثيق التحسن والتطور في عملية التدريس والتعلم. 

   توثيق التحسن في تعلم الطالب.

   تطوير معايير للممارسات التعليمية املثلى في التعليم اجلامعي.

معلومات إضافية
لالستفسار ومزيد من التفاصيل والتسجيل بالبرنامج وعن الالئحة التنظيمية للمنحة، ميكنك زيارة املوقع 

. skills@ksu.edu.sa أو إرسال بريد إلكتروني عبر  dsd.ksu.edu.sa اإللكتروني للعمادة

يبدأ انطالق البرنامج وفتح باب التسجيل للمنح يوم 17 ذو القعدة 1432هـ.


