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برنامج إعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

أهمية البرنامج
مسار  في  املرموقة  اجلامعات  تنظمها  التي  البرامج  أهم  من  اجلدد  التدريس  هيئة  أعضاء  برامج  تعتبر 
التطوير املهني لعضو هيئة التدريس فال تكاد تخلو جامعة أو برامج التطوير األكادميي من واحد منها، وقد 
كان لهذه البرامج أبلغ األثر في استمرار األداء املتميز والدور الفاعل الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في 
العملية التعليمية. ومن هنا جاء اهتمام عمادة تطوير املهارات بتنظيم برنامج ألعضاء هيئة التدريس اجلدد في 

جامعة امللك سعود وفق املعايير املتبعة عامليًا.

أهداف البرنامج
 يهدف البرنامج إلى حتقيق ما يلي:

  إملام عضو هيئة التدريس اجلديد باجلامعة ورؤيتها التطويرية وخطتها نحو العاملية والبرامج التطويرية فيها.
  مساعدة عضو هيئة التدريس في اجلامعة على التكيف العملي والنفسي في موقعه اجلديد وتخفيف حدة القلق التي 

ميكن أن تعيق اشتراكه واندماجه في األعمال واألنشطة اجلامعية.
  إحاطة عضو هيئة التدريس بالدور الذي تقوم به جامعة امللك سعود ومسؤولياته جتاه ذلك .
  إملام عضو هيئة التدريس ببرامج التطوير املهني في اجلامعة ليكون له دوراً فاعاًل ومؤثراً فيها.

  إتاحة الفرصة لعضو هيئة التدريس اجلديد لبناء شبكة من العالقات والتواصل مع أقرانه من األقسام والكليات األخرى.
  إملام عضو هيئة التدريس اجلديد بحقوقه وواجباته.

  التعريف ببرامج البحث العلمي في اجلامعة لتمكينه من اإلسهام في العمليات البحثية فيها.
  التعرف على اخلدمات التي تقدمها اجلامعة ملنسوبيها ليتمكن من االستفادة منها.

  التعرف على مصادر املعرفة واملعلومات اإللكترونية املتاحة لعضو هيئة التدريس في اجلامعة وإكسابه مهارة البحث 
في اإلنترنت وقواعد البيانات.

  تنمية مهارات عضو هيئة التدريس في التعليم والتعلم وإدارة العملية التعليمية.

الفئة المستهدفة
أعضاء هيئة التدريس اجلدد  واملعينني بقرار من املجلس العلمي خالل العامني السابقني.

محتوى البرنامج
يتم تنظيم البرنامج في جزئيني رئيسني:

اجلزء األول: احملاضرات والندوات املفتوحة ويستمر على مدار يومني، ويتحتم على جميع أعضاء هيئة 
التدريس اجلدد حضورها وتضم املوضوعات التالية:

  املشاريع التطويرية في جامعة امللك سعود.    املصادر املعرفية والتعليمية اجلامعية.
  األنشطة التي تقوم بها جامعة امللك سعود ومسؤوليات عضو هيئة التدريس في هذا الصدد.

  التدريب والتطوير املهني لعضو هيئة التدريس.   البحث العلمي في جامعة امللك سعود.
  حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس.    التعليم اإلليكتروني والتعليم عن بعد.

اجلزء الثاني: الدورات التدريبية وورش العمل املتخصصة الهادفة لتنمية مهارات التدريس اجلامعي متثل في 
مجموعها 36 ساعة تدريبية، وتشمل املوضوعات التالية:

1- بناء املقرر الدراسي )9 ساعات تدريبية(.
2- مهارات التدريس اجلامعي  الفعال  )12 ساعة تدريبية(.

3- مهارات تقومي الطالب )9ساعات تدريبية(.
4- التدريس املصغر  )6 ساعات  تدريبية(.

التكليفات المطلوبة إلتمام البرنامج:
يقدم كل مشارك عدد من التكليفات إلمتام البرنامج وتتمثل في اآلتي:

.NCAAA ملف املقرر الدراسي حسب ما تتطلبه مواصفات الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي  

  تغذية راجعة في حدود 1500 كلمة يجيب املشارك من خاللها على عدد من األسئلة التي تعكس استفادته 
واخلبرات املكتسبة من البرنامج.

  تقدمي عرض حملاضرة مختصرة ملدة 15 - 20 دقيقة من خالل جلسات التدريس املصغر.

شهادة إتمام البرنامج:
يتم منح شهادات إجناز برنامج أعضاء هيئة التدريس اجلدد في جامعة امللك سعود بعد اكتمال النصاب التدريبي 

لكل عضو هيئة تدريس )36 ساعة تدريبية( وتقدمي كافة التكليفات املطلوبة.

معلومات إضافية
لالستفسار ومزيد من التفاصيل والتسجيل بالبرنامج، ميكنك زيارة املوقع اإللكتروني للعمادة 

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


