
الزمالة في أرقام

زميل مشارك
زميل

زميل أعلى
زميل رئيس

 ومضات عن زمالة التعليم والتعلمأخــبــار
 تعد المملكة العربية السعودية من ضمن أعلى عشر دول في الحصول

 على الزمالة، ويوضح ذلك حرص جامعات المملكة على أن يكون التعليم
 والتعلم بجودة عالية

 يقدم مركز التميز في التعليم والتعلم استشارات مجانية للزمالة عبر برنامج
 CETL@pnu.edu.sa فويس ثريد لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على

 تمنحك الزمالة أحقية استخدام اختصار الزمالة بالحروف االنجليزية بعد 
اسمك لتمييز خبرتك

 تمكنك الزمالة من اظهار مدى التزامك بالتعليم والتعلم وتجربة الطالب
 التعليمية من خالل المشاركة في تجربة عملية تشجع على البحث والتأمل

والتطوير المهني

النشرة
اإلخبارية
للزمالة

مركز التّميز في التعليم والتعّلم

 تمنحك الزمالة من اكتساب تقديراً مهنًيا للتدريس ودعم عملية التعلم في
التعليم العالي من أكاديمية التعليم العالي البريطانية

 قدم مركز التميز في التعليم والتعلم في مارس هذا العام ورشة عمل على
 مدار يومين عن توحيد معايير الزمالة لنخبة من أعضاء هيئة التدريس

 الحاصلين على الزمالة. قدمت التدريب الدكتورة فيونا سمارت (زميل رئيس)
 من أكاديمية التعليم العالي البريطانية. كانت الورشة فرصة رائعة وخطوة نحو

 .التمكين من التوجيه المهني والتحكيم المحلي والدولي للزمالة
 كانت الورشة أيضا بمثابة رحلة تعليمية مثرية دعمت الزميالت في الجامعة

 لالرتقاء بخبراتهن في زمالة التعليم والتعلم

( AFHEA, FHEA, SFHEA, PFHEA)

 هناك أربع فئات للزمالة وهم: زميل مشارك، زميل، زميل أعلى 
وزميل رئيس
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 حصلــت الدكتــورة مهــا الســريحي، أســتاذ مشــارك فــي اللغويــات التطبيقيــة بكليــة اللغــات فــي
 جامعــة األميــرة نــورة، علــى الزمالــة العليــا، تقديــراً إلنجازهــا فــي إطــار المعاييــر المهنيــة
ــمل ــر ٢٠١٩. تش ــهر فبراي ــي ش ــي، ف ــم العال ــي التعلي ــم ف ــس والتعلَّ ــم التدري ــة لدع  البريطاني
ــوع ــات الن ــة، ودراس ــة االجتماعي ــر اللغوي ــات النظ ــة وجه ــريحي البحثي ــورة الس ــات الدكت  اهتمام

االجتماعي، وتحليل الخطاب النقدي

 
 حصلــت الدكتــورة الســريحي علــى منحــة فولبرايــت لألســتاذ الزائــر المرموقــة للمشــاركة فــي مشــاريع التدريس

 والبحث في جامعة ماساتشوستس في أمهيرست للعام الدراسي

زميلة تحت الضوء

مركز التّميز في التعليم والتعّلم

”

٢٠٢٠ ٢٠١٩/

 عند سؤالها عن تجربتها في الحصول على الزمالة العليا، أجابت الدكتورة السريحي: ”كانت تجربتي في الحصول على
 الزمالة العليا من                      غنية ومنيرة في مجال ممارسات التعليم والتعلم. يعكس الدعم المقدم من قبل
 مركز التميز في التعليم والتعلم ألعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة للحصول على الزمالة مدى تقدير جامعة
 األميرة نورة للتطوير المهني المستمر الذي سيرتقي في النهاية بتصنيف الجامعة وسمعتها. أنا ممتنة جًدا لـمركز

يز في التعليم والتعلَّم لدعمهم في تسهيل الحصول على هذه الزمالة المرموقة التمَّ
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