
 يسر عمادة التطوير وتنمية املهارات
:اطالق برنامج  

 التأهيل للزمالة  في التميز بالتعليم والتعلم
 ألعضاء هيئة التدريس

في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن   

(                        برنامج التأهيل للزمالة في التعليم والتعلم حصري لعمادة التطوير وتنمية المهارات) 1
(82-42516)تحويلة      الدهامنجالء / إعداد                    

الخطة التدريبية قابلة للتعديل : مالحظة  26/03/1440

 حسب املستجدات 
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 المقدمة
تقديم الطرق المبتكرة في التعليم والتعلم ودمجها في البرامج األكاديمية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  تتبنى

وتوثيقًا لهذه السلسلة دعمت , مثل التعليم الرقمي والتعليم التعاوني والتعليم الذاتي والتعليم المستمر وبرامج القيادة
عمادة التطوير وتنمية المهارات متمثلة بمركز التميز في التعليم والتعلم هذه البرامج للحصول على الزمالة في 

 .التميز بالتعليم والتعلم

 التعريف بالبرنامج
هو برنامج تدريبي معد ألعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد وما فوق للحصول على الزمالة في التميز 

 : ويتكون البرنامج من, بالتعليم والتعلم 
 (ساعات أسبوعيا 8) ساعة 52دورة تدريبية بواقع 13

(                                          برنامج التأهيل للزمالة في التعليم والتعلم حصري لعمادة التطوير وتنمية المهارات)
(82-42516)تحويلة      الدهامنجالء / إعداد  

26/03/1440 
الخطة التدريبية قابلة للتعديل : مالحظة 

 حسب املستجدات 



 عن البرنامج نبذة 
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 :الهدف العام 

 

 :مخرجات البرنامج
 (البروتفوليو) تقديم ملف اإلنجاز التدريسي 
تقديم أدلة على استخدام أفضل الممارسات العالمية في التدريس. 
إعداد التقييم الفعال وتقديم التغذية الراجعة في عملية التعليم والتعلم. 
قياس فعالية التغيير في األداء التدريسي. 

التهيئة للحصول على الزمالة في التعليم والتعلم. 
ربط نواتج التعلم باالستراتيجيات والتقييم. 

.تهيئة أعضاء هيئة التدريس لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للحصول على الزمالة في التميز بالتعليم والتعلم  

(                      برنامج التأهيل للزمالة في التعليم والتعلم حصري لعمادة التطوير وتنمية المهارات)
(82-42516)تحويلة      الدهامنجالء / إعداد                      26/03/1440 

الخطة التدريبية قابلة للتعديل : مالحظة 

 حسب املستجدات 
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 الدورة/ البرنامجاسم  اسم البرنامج
اسم القائم 
 على النشاط

 تاريخه اليوم مدته
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زكية العتيبي /د اإلنجاز التدريس ي ملف  ساعات 4 هـ1440محرم9 االربعاء يوم 
 م5-م1

 

استراتيجيات التدريس في 
 21القرن 

 (1جزء)
 .التعلم املعكوس 
 .التعلم التعاوني
 .التعلم النشط

 (2جزء)
 التعلم باملشاريع

 .التعلم بحل املشكالت
 .التعلم بدراسة الحالة

الشيحة نوره  الثالثاء يوم 
1440محرم15

 هـ
 م5-م1 ساعات 4

 توصيف املقرر وتقريره
حنان / د

 الثالثاء يوم الغامدي
1440محرم22

 هـ
 م5-م1 ساعات 4

مهارات التدريس باستخدام 
 آليات التدريب

زكية العتيبي /د  االربعاء يوم 
23 

هـ1440محرم  
 م5-م1 ساعات 4

إكساب مهارة استراتيجية 
كتابة االنطباعات في القاعة 

 ( Reflection)الدراسية 
نوال الراجح/ د  الثالثاء يوم 

29 
1440محرم

 هـ
 م5-م1 ساعات 4

(               برنامج التأهيل للزمالة في التعليم والتعلم حصري لعمادة التطوير وتنمية المهارات)
(82-42516)تحويلة      الدهامنجالء / إعداد                             

26/03/1440 
الخطة التدريبية قابلة للتعديل : مالحظة 

 حسب املستجدات 
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اسم 
 البرنامج

 الدورة/ اسم البرنامج
اسم القائم 
 على النشاط

 تاريخه اليوم مدته
عدد 
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البصري في  التدوييناستخدام 
(نوت سكتش) التدريس  

الصبان مروة/ أ  م5-م1 ساعات 4 هـ1440صفر1 االربعاء يوم 

آليات التعامل مع الطالبات في ظل 
 21التحديات بالقرن 

مزنة العنزي / د  م5-م1 ساعات 4 هـ1440صفر8 االربعاء يوم 

التفكير الناقد والتفكير التحليلي في 
 عمليتي التعليم والتعلم

منيره املرعب/د  الثالثاء يوم 
14 

 هـ1440صفر
 م5-م1 ساعات 4

بناء املقرر عن طريق ربط النواتج 
 باالستراتيجيات وطرق التقييم 

خيرية / د
 القحطاني 

 االربعاء يوم
15 

 هـ1440صفر
 م5-م1 ساعات 4

مريم القرني/ د تقييم العملية التعليمية   الثالثاء يوم 
21 

 هـ1440صفر
 م5-م1 ساعات 4

التعامل مع الثقافات املتعددة وتقبل 
 .اآلخرين في البيئة األكاديمية

نورة / د
 االربعاء يوم الحساوي 

22 
هـ1440صفر  

 م5-م1 ساعات 4

 العدالة التنظيمية
فوزية / د

 الثالثاء يوم الشمري 
28 

 هـ1440صفر
 م5-م1 ساعات 4

إجراءات التقديم على الزمالة في 

 التميز في التعليم والتعلم
لطيفه الفريان/د  االربعاء يوم 

29 
هـ1440صفر  

 م5-م1 ساعات 4

(                      برنامج التأهيل للزمالة في التعليم والتعلم حصري لعمادة التطوير وتنمية المهارات)
(82-42516)تحويلة      الدهامنجالء / إعداد                      

26/03/1440 

الخطة التدريبية قابلة للتعديل : مالحظة 

 حسب املستجدات 


