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ما هو برنامج الزمالة المهنية في التعليم والتعلم في جامعة اإلمام عبد الرحمن 
بن فيصل؟ 
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الملحق: تصميم البرنامج بالتفصيل



5

pfutl.iau.edu.sa



6

الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي                                                                                          

أقـــر مجلـــس الجامعـــة فـــي جلســـته )88( بتاريـــخ 17/07/1442هــــ اســـتحداث برنامـــج الزمالـــة المهنية فـــي التعليم 
والتعلـــم الجامعـــي فـــي جامعـــة اإلمام عبـــد الرحمن بـــن فيصل، وهـــو برنامج احترافـــي مدته عـــام أكاديمي واحد 
يهـــدف إلى تعزيـــز معرفة التعليم والتعلم، باإلضافة لتطوير المهارات والممارســـات لألســـاتذة الجامعيين. يتكون 
البرنامج من التطوير المهني المرّكز، واألنشـــطة التأملية والتقييمات، والممارســـة القائمة على األدلة التي تؤدي 
إلـــى اعتـــراف متقدم فـــي التعليم العالي الســـعودي. ُتظهـــر المعايير واالتجاهـــات الدولية الحالية، واســـتطالعات 
أصحـــاب المصلحـــة ومجموعـــات التركيـــز، ومعاييـــر الجـــودة الوطنية الحاليـــة بوضـــوح أن الـــدورات التدريبية وورش 
العمـــل وحدهـــا، رغـــم كونهـــا مفيدة، لـــم تعد تلبي الطلـــب بالكامـــل أو تلبي معاييـــر واحتياجات التدريـــس والتعلم 

فـــي التعليم العالي الســـعودي. 

إن التطويـــر األكاديمـــي المتقـــدم يتطلـــب برامـــج أكثـــر تأثيًرا تدعـــم احتياجـــات أعضاء هيئـــة التدريـــس وتتوافق مع 
احتياجـــات القـــوى العاملـــة المحليـــة. يقـــدم برنامـــج الزمالـــة المهنيـــة في التعليـــم والتعلـــم الجامعي فـــي جامعة 
اإلمـــام عبـــد الرحمـــن بن فيصـــل برنامًجـــا احترافًيا ومتماســـًكا لجلســـات التطوير، والتقييـــم، والتفكير، والممارســـة 
القائمـــة علـــى األدلة التـــي تلبي المعايير الوطنية والمؤسســـية باإلضافـــة إلى احتياجات المجتمع ضمن الســـياق 
الســـعودي. ســـوف نذكـــر في هـــذا الدليـــل اإلعالمي النقـــاط البـــارزة الرئيســـية في البرنامـــج بما فـــي ذلك نظرة 
عامـــة عنـــه، ومزاياه، وأسســـه، وتصميمـــه، وكيفية التقديـــم والجدول الزمني المحـــدد له، واإلجابات على أســـئلة 

البرنامـــج المهمة.

مرحبًا بكم في الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل! 

- االعتراف بالتميز، التأثير الرائد في التعليم العالي -

مـــا هو برنامـــج الزمالـــة المهنية فـــي التعليم والتعلم فـــي جامعة 
اإلمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل؟ 
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ببســـاطة، يعـــد التدريـــس القائم علـــى األدلة والتأمل فـــي التعلم واالعتراف بالممارســـة المؤثـــرة، كما هو مقدم 
مـــن خـــالل هـــذا البرنامج، خطـــوة إيجابيـــة لتعزيز الحيـــاة المهنية لعضـــو هيئة التدريـــس. على وجـــه التحديد، هناك 
العديـــد مـــن األســـباب والمزايـــا لالنضمام إلى برنامـــج الزمالـــة المهنية في التعليـــم و التعلم فـــي جامعة اإلمام 

عبدالرحمـــن بن فيصل، ســـواء كفـــرد محتـــرف أو كعضو في المجتمـــع األكاديمي:

كفرد محترف:

االعتراف الوطني والدولي   :

يعـــد برنامـــج الزمالـــة المهنيـــة فـــي التعليـــم و التعلـــم فـــي جامعـــة اإلمـــام عبدالرحمن بن فيصـــل برنامـــج تطوير 
أكاديمـــي معتمـــد فـــي جامعـــة اإلمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل. ســـيحصل األســـتاذ الجامعيـــون الجامعيـــون الذين 
يكملـــون البرنامـــج علـــى شـــهادة “الزمالة المهنية فـــي التعليم والتعلـــم الجامعي” من جامعة اإلمـــام عبد الرحمن 
بـــن فيصـــل بالتعـــاون مـــع جامعة توركـــو الفنلنديـــة التي تدعـــم البرنامج مـــن خالل مراجعـــة البرنامج واالستشـــارة.

تحسين ممارسة التعليم والتعلم:

ســـيتقدم كل متعلـــم مـــن أســـاس القيـــم والمعرفة األساســـية إلـــى الممارســـة المثبتة فـــي الفصول الدراســـية 
وداخـــل مجتمعهـــم األكاديمـــي. وســـتتوج كل وحـــدة من الوحـــدات األربع بتطبيـــق نهائي يوضح مهـــارات وكفاءات 

التعليـــم و التعلـــم المتنوعـــة ضمن أفضل الممارســـات العاكســـة لكل مشـــارك. 

زيادة الطلب على مؤهالت التعليم والتعلم بالجامعة:

تعتبـــر المعرفـــة والخبرة المهنية للتعليـــم والتعلم اآلن ضرورية لمعلمي التعليم العالـــي في القرن ٢١ . وبالتالي، 
أصبحـــت الشـــهادات المهنية بشـــكل متزايـــد معياًرا للتوظيـــف و / أو الترقية فـــي التعليم العالي على المســـتوى 
الدولـــي. حيـــث يلبـــي برنامـــج الزمالـــة المهنية فـــي التعليـــم و التعلم فـــي جامعة اإلمـــام عبدالرحمـــن بن فيصل 

الطلـــب علـــى التعليـــم والتعلم عالي الجـــودة مع تقديـــم أوراق اعتماد للتميز فـــي التدريس.    

لماذا هذا البرنامج مهم؟
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كعضو في المجتمع األكاديمي:

دعم رؤية التعليم العالي   :

أكـــدت رؤيـــة المملكة العربية الســـعودية ٢٠٣٠ على أهمية التعليم على جميع المســـتويات، بمـــا في ذلك التعليم 
العالـــي، كأســـاس للتحـــول المجتمعـــي واالقتصـــادي. حيـــث يدعـــم برنامج الزمالـــة المهنية فـــي التعليـــم والتعلم 
فـــي جامعـــة اإلمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل الرؤيـــة الوطنية للتأثيـــر اإليجابي علـــى التعليم العالي مـــن خالل دمج 

المعرفـــة الخاصـــة باإلنضبـــاط للمعلمين مع الممارســـة المبتكرة فـــي التعليم والتعلـــم الجامعي.

احتراف التعليم والتعلم في السياق السعودي:

أصبحـــت ورش العمـــل والبرامـــج المكثفة وإضفـــاء الطابع المهني علـــى التعليم والتعلم هي المعيـــار في التطور 
األكاديمـــي حـــول العالم في العقد الماضي. في حيـــن أن البرامج الدولية ضرورية، فـــإن التطوير المهني ألعضاء 
هيئـــة التدريـــس، تماًمـــا مثـــل التعليـــم والتعلم للطـــالب، يجب أن يكـــون وثيق الصلـــة ثقافًيا ومحفـــوًرا في القيم 
المؤسســـية والوطنية والثقافة والممارســـات. تســـتند أنشـــطة التصميم والممارســـة للبرنامج على إطار التطوير 

األكاديمـــي ونتائـــج البرنامج متعلقة ومتوافقة مع ســـياق التعليم العالي الســـعودي.

مجتمع متزايد من الزمالء:

إن برنامـــج الزمالـــة المهنيـــة فـــي التعليـــم و التعلـــم فـــي جامعـــة اإلمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصل يقدم ويســـهل 
ويشـــجع الفـــرص ليـــس فقط للتميز الفـــردي والنمو المهني ولكـــن أيًضا للعضوية في مجتمـــع متزايد من الزمالء 
داخـــل المجتمـــع األكاديمـــي العـــام والمتخصص. و يمنـــح البرنامج عـــدة اجتماعات للزمـــالء المســـتقبليين لاللتقاء، 

ودعـــم اإلرشـــاد مـــن زمالء معتـــرف بهم بالفعـــل، وفرًصا للتفكيـــر والتعلم والمشـــاركة داخـــل المجتمع.

لهـــذه األســـباب وأكثر، يقـــدم برنامـــج الزمالة المهنيـــة في التعليـــم والتعلم فـــي جامعة اإلمـــام عبدالرحمن بن 
فيصـــل ألســـاتذة الجامعـــات المحترفين فـــي المملكـــة العربية الســـعودية برنامًجا يهـــدف إلى تســـهيل االبتكار 
والتغييـــر اإليجابي، واالرتقاء بالممارســـة الحالية، واالعتراف باألســـاتذة الجامعيين المتفانيـــن للتميز في التعليم 

والتعلم.
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الرؤية   :

تمكين أعضاء هيئة التدريس واالعتراف بهم كعوامل تغيير إيجابية في التعليم والتعلم.

الرسالة:

إشـــراك األســـاتذة الجامعييـــن المحترفيـــن فـــي التطوير األكاديمـــي المرّكـــز، والكفـــاءات األساســـية القائمة على 
األدلـــة، والممارســـة العاكســـة للنهوض بالمهن األكاديميـــة الناجحة في التعليم العالي وتعزيـــز التميز في التعليم 

والتعلـــم الجامعي.

مبادئ الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي
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أهداف البرنامج:

تركـــز أهـــداف الزمالة المهنية للبرنامـــج على الجوانب المهمة للـــدور المقصود للزمالء فـــي حياتهم المهنية في 
العالي: التعليم 

١. إظهار المعتقدات والقيم واألخالق األساسية لألساتذة الجامعيين المحترفين لتطوير المؤسسة والمجتمع.
٢. تطبيـــق المعرفة والمبادئ واألســـاليب التعليميـــة القائمة على األدلة للنهوض بالممارســـات األكاديمية الناجحة 

فـــي التعليم العالي.
٣. تيسير تطوير المهارات البحثية التعليمية المؤثرة والتربوية لخدمة احتياجات المجتمعات األكاديمية والمهنية.

٤. إظهـــار االلتـــزام المعتـــرف بـــه بالتعلـــم مـــدى الحيـــاة، والممارســـة المشـــتركة المســـتمرة )المجتمـــع(، والقيـــادة 
األكاديميـــة كعوامـــل تغييـــر إيجابيـــة فـــي التعليـــم والتعلم. 
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يتبنــى برنامــج الزمالــة المهنيــة فــي التعليــم والتعلــم الجامعــي فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل علــى 
اإلطــار المفاهيمــي للتطويــر األكاديمــي )الشــكل١( .

يتكون اإلطار المفاهيمي من أربعة مجاالت شاملة أو مجاالت رئيسية للتطوير األكاديمي المهني.

اإلطار المفاهيمي للبرنامج: 

القيم
القيم واألخالق التي تدعم التعلم 
مدى الحياة وإضفاء الطابع المهني 
على التدريس في التعليم العالي

الممارسة
المهارات والكفاءات التعليمية في 
الممارسة أو التطبيق في السياق 

التعليمي

المجتمع
التعليم خارج نطاق الفرد إلى مجتمعات 

أوسع من المتعلمين على جميع 
المستويات الداخلية والخارجية للجامعة

المعرفة
المحتوى التربوي األساسي 

والنظريات والمفاهيم التي توفر 
األساس للتعلم والتعليم

مختص مبتديء

فرد

مجتمع

)المحفظة اإللكترونية والعرض التقديمي للزمالة المهنية(

الشــكل  .١ اإلطــار المفاهيمــي واألنشــطة ذات الصلــة لبرنامــج الزمالــة المهنيــة فــي التعليــم و التعلــم فــي جامعــة 
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصل.
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تصميم البرنامج والتقويم 
الزمني 

مرشــدين  مــن  وتوجيــه  بمســاعدة 
محترفين، ســوف يكمل المشــاركون 
فــي برنامــج الزمالــة المهنيــة وحدات 
تأمليــة،  مهــام  مهنــي،  تطويــر 
وأنشــطة عمليــة، ضمــن كل مجــال 
مــن المجــاالت األربعــة، حتــى إكمــال 
بتقديــم  المهنيــة  الزمالــة  رحلــة 
شــواهد مثبتــة فــي ملــف التقــدم 
وعــرض تقديمي، تتــم مراجعتها من 
قبــل فريــق مراجعــة الزمالــة المهنيــة 

فــي التعليــم والتعلــم الجامعــي.
البرنامــج  عــن  ملخصــة  معلومــات 
التالــي،  الجــدول  فــي  موضحــة 
وحــدات  عــن  مفصلــة  ومعلومــات 
البرنامــج ومتطلبــات إنجازهــا متوفــرة 
الدليــل. الملحــق ضمــن هــذا  فــي 
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  جدول )١( تصميم و تقويم البرنامج 

١
إعداد البرنامج 
للمتقدمين 
المقبولين

أكتوبر ٢٤-٣١جلسة إعالمية حول الزمالة المهنية في التعليم و التعلم  )الجلسة الجماعية ١(
أكتوبر ٢٤-٣١بداية مزاملة المرشد المهني المحترف

نوفمبر ١البداية الرسمية لبرنامج الزمالة المهنية في التعليم و التعلم
نوفمبر ١-٧اكتمال خطط البرنامج الفردية للمشاركين

٢
وحدات 
البرنامج 

والتطبيق 
النهائي

وحدة القيم
إجمالي 

الساعات: 
٢٤

ساعات 
التواصل:

٦-٨ 

الساعات 
المستقلة: 

١٦-١٨
نوفمبر-ديسمبر 

الشواهد الرئيسية
1. شهادات التطوير المهني في مجال القيم.

٢. بيان فلسفة التدريس.

وحدة المعرفة
إجمالي 
الساعات:

٣٦ 

ساعات 
التواصل:

٣٠ 

الساعات 
المستقلة:

٦ 
نوفمبر-ديسمبر 

الشواهد الرئيسية
1. شهادات التطوير المهني في التعليم 

والتعلم الجامعي في مجال المعرفة )عام(.
2. شهادات التطوير المهني في التعليم 

والتعلم في مجال التخصص.
3. اجتياز اختبار القياس المعرفي بنسبة )75%( 

على األقل.

منتصف البرنامج
مراجعة التقدم المحرز، والحصول على تغذية 
يناير راجعة، وجلسة مناقشة )الجلسة الجماعية 2(.

وحدة الممارسة
إجمالي 

الساعات: 
٦٠

إجمالي 
الساعات: 

٦٠

الساعات 
المستقلة: 

٥٠
يناير - أبريل 

الشواهد الرئيسية
1. مالحظة الزميل للتدريس أو التدريس 

المصغر.
2. مشروع بحث إجرائي وملصق بحثي.

وحدة مجتمع الممارسة
إجمالي 

الساعات: 
٢٤

ساعات 
التواصل:

١٨ 

الساعات 
المستقلة: 

٦
يناير - أبريل 

الشواهد الرئيسية
1. خدمة مجتمع التخصص العلمي في مجاالت 

التعليم والتعلم.
2. مشاركة مشروع البحث اإلجرائي في معرض 

.)TLEX( التعليم والتعلم الجامعي
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الملف النهائي 
لبرنامج الزمالة 

المهنية في التعليم 
والتعلم في جامعة 
اإلمام عبدالرحمن 

بن فيصل 

إجمالي الساعات:
٢٤

ساعات التواصل:
١-٣

الساعات 
المستقلة:

٢١-٢٣

أبريل -  مايو 

الشواهد الرئيسية
١. محفظــة إلكترونيــة تتضمــن الشــواهد مــن جميــع الوحــدات 

األربــع.
ــة وأثرهــا  ــة الزمال ــر فــي رحل ٢. عــرض تقديمــي يتضمــن التفكي

علــى الممارســة.

ملخص ساعات 
التعلم

إجمالي الساعات 
المقدرة:

١٦٨

ساعات التواصل اإللزامية:
٦٥

الساعات 
المستقلة 
المقدرة: 

١٠٣
ملخص ساعات ملخص البرنامج

التعلم
إجمالي الساعات 

المقدرة:
١٦٨ 

ساعات التواصل 
اإللزامية:

٦٥

الساعات 
المستقلة 
المقدرة: 

١٠٣

٣

نهاية برنامج 
الزمالة المهنية 
في التعليم 
و التعلم في 
جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن 

فيصل

مايو - يونيو المراجعة النهائية واالعتماد

حفل التكريم: تكريم الزمالء المحترفين في التعليم و التعلم 
الجامعي )الجلسة الجماعية ٣(

يونيو 
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المرشدين المؤهلين
تعـــد العالقة بين المرشـــد والمشـــارك مفتاًحا لنجاح رحلة برنامـــج الزمالة المهنية في التعليـــم و التعلم في جامعة 
اإلمـــام عبدالرحمن بن فيصل. وســـيعمل كل مشـــارك مع مرشـــد محتـــرف، وهو زميل معترف بـــه، لدعم احتياجات 
ب ســـيدعم ويوجـــه الزميل المســـتقبلي في  برنامجهـــم مـــن بدايـــة الرحلـــة إلـــى نهايتها. لـــذا هذا المرشـــد المـــدرَّ
تصميـــم خطـــة البرنامـــج الفردي للمشـــارك، من خـــالل ورش العمل في كل وحدة، واألنشـــطة والمهام العاكســـة، 

وأخيـــرًا عن طريـــق عملية التقديم مـــن خالل المراجعة والتشـــاور.

البيئة التعليمية
هنـــاك نوعـــان من بيئـــات التعلم األساســـي في برنامج الزمالـــة المهنية فـــي التعليم والتعلم فـــي جامعة اإلمام 

عبدالرحمـــن بـــن فيصل: بيئة ورشـــة العمل / األنشـــطة وبيئة التعلـــم االفتراضية.

ورش عمل وأنشطة التطوير المهني
مبنــى عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي )مبنــى D27 فــي الحــرم الجامعــي بالراكــة( هــو الموقــع الرئيســي للبرنامــج 
والميســر لــورش العمــل التعليميــة الشــخصية. ورش العمــل المعرفيــة الخاصــة بالتخصصــات واألنشــطة العمليــة، 
مثــل مالحظــات الزمــالء للتدريــس، يمكــن إجراؤهــا فــي أقســام المشــاركين أو األماكــن المهنيــة األخــرى. كمــا يتــم 
قبــول ورش العمــل االفتراضيــة، بمــا ال يزيــد عــن 10 ســاعات، وشــهادات التطويــر المهنــي مــن خــارج الجامعــة 
لتحقيــق جــزء مــن متطلبــات البرنامــج. يرجــى االطــالع علــى جزئيــة “األســئلة واألجوبــة المهمــة” لمزيــد مــن التفاصيــل.

بيئة التعلم االفتراضية    
تتوفــر مــواد البرنامــج والمســتندات والمهــام المطلوبــة لــكل وحــدة ومرحلــة مــن برنامــج الزمالــة المهنيــة فــي التعليــم 
والتعلــم فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل علــى بيئــة التعلــم االفتراضيــة لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن 

فيصل.
والتقييمــات  المــواد ووســائل االتصــال  إلــى جميــع  التعلــم االفتراضيــة وصــواًل مناســًبا ومرّكــًزا  بيئــة  ســتوفر 

بالبرنامــج.         الخاصــة  والتعليقــات 

االنضمام والرسوم  -    
ســيبدأ برنامــج الزمالــة المهنيــة فــي التعليــم والتعلــم فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فــي قبــول 
ــا مــع إعــالن قــرارات القبــول  ــرة التقديــم لمــدة ١٤ يوًم ــات للمجموعــة األولــى فــي ســبتمبر . وستســتمر فت الطلب
النهائيــة فــي أكتوبــر. كمــا هــو موضــح فــي الجــدول الزمنــي أدنــاه، مــن المقــرر أن يبــدأ البرنامــج رســمًيا فــي األول 

ــم وجــدول رســوم البرنامــج. ــات التقدي ــول ومتطلب ــة القب ــر . يوضــح مــا يلــي الجــدول الزمنــي وعملي مــن نوفمب

       التوجيه المهني  والبيئة التعليمية 
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التقديم المبدئي والجدول الزمني لالنضمام.

أغسطس ٢٤- سبتمبر٢٣لقاءات ومعلومات عن الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي

سبتمبر ١ – سبتمبر٩دعوة لتقديم الطلبات
سبتمبر ٩ – سبتمبر ٢٣فترة التقديم عبر بوابة القبول

تأكيد الطلب ومراجعته من قبل فريق القبول في برنامج الزمالة المهنية في 
التعليم والتعلم الجامعي

سبتمبر ٢٦ – أكتوبر ٧

أكتوبر ١٠ – أكتوبر ١٧تقديم المتطلبات النهائية للمرشحين الذين تم إخطارهم والموافقة عليهم
اإلعالن عن مجموعة الزمالء المرشحين في برنامج الزمالة المهنية في التعليم 

والتعلم الجامعي
أكتوبر ١٧  - أكتوبر ٢٤

أكتوبر ٢٤ – أكتوبر ٣١لقاء جماعي وتعيين المرشد المهني لكل مشارك
نوفمبر ١البداية الرسمية للبرنامج

نوفمبر ١ – نوفمبر ٧اكتمال برنامج خطط المرشحين

قدم عبر الرابط اإللكتروني أدناه )بوابة القبول( 
https://pfutl.iau.edu.sa

طريقة االنضمام:
١. سيكون البرنامج متاحًا للتقديم لجميع أعضاء هيئة التدريس المؤهلين في التعليم العالي.

يجب مراعاة أن يكون جميع المتقدمين قد أكملوا ما يلي:
- مؤهل علمي في أي تخصص معترف به على مستوى الدراسات العليا )أي درجة الماجستير أو الدكتوراه(. 

- سنة كاملة من الخبرة في التعليم العالي وقت تقديم الطلب.
- استكمال جميع متطلبات التقديم بما في ذلك الشواهد المطلوبة.

٢. إذا لـــم يتـــم إتمـــام الطلب كامـــاًل عبر بوابـــة القبول في غضون أســـبوعين مـــن الدعوة لتقديم الطلب، بســـبب 
المقاعـــد المحـــدودة، فلن يتم النظـــر في الطلـــب للمجموعة الحالية مـــن البرنامج.

٣. بمجـــرد إغـــالق طلـــب التقديم، ســـيقوم فريـــق القبول فـــي البرنامج بتقييـــم كل طلب مكتمل لضمان اســـتيفاء 
المتقدميـــن النهائيين لمعاييـــر البرنامج.

٤. يعتمد االختيار النهائي للمرشحين على عدة معايير بما في ذلك ما يلي:
١( دقة مســـتندات الطلب المكتملة مع التركيز على أســـباب مقدم الطلب للتقدم إلى البرنامج، وخطاب التوصية، 

واالهتمام الواضح بالتطوير المهني المستمر.
٢( التنوع والشـــمول لضمان تمثيل المجموعة للمجتمع األكاديمي األوســـع بما في ذلك االنتماءات المؤسســـية 

المتنوعة والجنس والتخصصات األكاديمية وســـنوات الخبـــرة والمرتبة األكاديمية.
٥. بمجرد اكتمال عملية المراجعة، سيتم إخطار جميع المتقدمين بحالة طلباتهم.

٦. سيتم اعتبار المتقدمين المعتمدين مرشحين للبرنامج عند االنتهاء من توقيع اتفاقية المرشح.
٧. فـــي حالـــة عـــدم تمكن المرشـــح المعتمد من االســـتمرار قبل بدء البرنامـــج أو رفض القبول، ســـيأخذ متقدم من 

قائمة االنتظـــار المقعد المتاح.
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متطلبات تقديم الطلب *

* سيتم استكمال جميع مستندات التقديم وتحميلها عبر بوابة القبول.

�تعبئة استمارة الطلب١
�دليل )على سبيل المثال: شهادة( ألعلى درجة مكتسبة )مستوى الماجستير أو الدكتوراه(٢
�دليل على خبرة سنة واحدة على األقل في التعليم العالي من أعلى درجة مكتسبة٣
نموذج سيرة ذاتية مكتمل مع التركيز على التعليم والتعلم بما في ذلك بيان شخصي من ٤

٣٠٠ إلى ٥٠٠ كلمة
�

خطاب توصية من المشرف المباشر )يفضل( أو من كبار الزمالء الذين يركزون على ممارسة ٥
)PDF( وخبرة التعليم والتعلم للمرشح بصيغة

�

شهادات بأهم دورات التطوير المهني في التعليم والتعلم التي تم االلتحاق بها سابقًا ٦
)تجمع في ملف PDF واحد( وبحد أقصى عدد 10 شهادات

�

بعد الحصول على موافقة القبول المبدئية، إكمال توقيع اتفاقية البرنامج التي تصف ٧
التوقعات من المرشح، وتقديم إثبات دفع رسوم البرنامج *

�

جدول الرسوم

كبرنامـــج تطويـــر مهنـــي متعمـــق مقر من مجلـــس الجامعـــة ويختتم بشـــهادة، تبلـــغ الرســـوم الدراســـية للزمالة 
المهنيـــة للتعليـــم و التعلـــم بجامعة اإلمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل ١٠,٠٠٠ريال ســـعودي )غير قابلة لالســـترداد(. 

ســـيحصل أعضـــاء هيئة التدريـــس بجامعة اإلمام عبدالرحمن بـــن فيصل على خصم ٥٠٪ بمبلـــغ إجمالي قدره ٥٠٠٠ 
ريـــال ســـعودي للبرنامـــج. بالنســـبة للمتقدميـــن من غيـــر جامعة اإلمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل، يمكن دفع رســـوم 

البرنامـــج على دفعتين:
 ١( عند قبول القبول في البرنامج ، و ٢( بحلول شهر يناير. 

مقابـــل هذه الرســـوم، ســـيحصل المتقدمـــون الناجحون على خطة برنامج إرشـــادية تناســـب احتياجاتهـــم األكاديمية 
الفرديـــة، وأكثـــر من ٤٠ ســـاعة تطويـــر مهني مقدمة من جامعة اإلمـــام عبد الرحمن بن فيصـــل، وإمكانية الوصول 
إلـــى المـــوارد والمـــواد مـــن خالل بيئـــة التعلم االفتراضيـــة، والتوجيه طـــوال مراحـــل البرنامج من قبـــل عضو هيئة 
تدريـــس ذو خبـــرة أعلـــى، ومقعـــد محجوز في أي ورشـــة عمل تطويـــر مهني خارجيـــة )دولية( برعايـــة جامعة اإلمام 
عبدالرحمن خالل العام الدراســـي، واســـتحقاق شـــهادة الزمالة المهنيـــة في التعليم والتعلـــم الجامعي من جامعة 

اإلمـــام عبدالرحمن بن فيصل، بشـــراكة مـــع جامعة توركو، فـــي فنلندا.

نعي بأن أعضاء هيئة التدريس لديهم جداول عمل مزدحمة، لذا فإن العديد
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نعي بأن أعضاء هيئة التدريس لديهم جداول عمل مزدحمة، لذا فإن العديد

األسئلة واألجوبة المهمة
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بأي لغة يمكنني إكمال البرنامج؟   

ســـيكون للمشـــاركين خيـــار إكمـــال البرنامـــج وجميع متطلباتـــه باللغة العربيـــة أو اإلنجليزية حســـب اختيار المشـــارك. 
يوصـــى بأخـــذ البرنامـــج باللغة األكاديمية للمشـــارك، أي لغة التدريس، حيث أن اســـتكمال أنشـــطة ومهـــام برنامج 

الزمالـــة المهنيـــة بلغـــة المشـــارك المرتبطـــة بالتخصص هـــو أيًضا جزء مـــن عملية التطويـــر المهني.

كيف يمكنني التسجيل في هذا البرنامج؟

علـــى عكـــس برامـــج عمادة تطوير التعليـــم الجامعي األخرى، نظـــًرا ألن برنامج الزمالة المهنية فـــي التعليم والتعلم 
فـــي جامعـــة اإلمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصل مدته عـــام دراســـي واحد ولـــه مقاعد محـــدودة، فهناك جـــدول زمني 
ومراجعـــة ونهـــج للتقديم. ســـيتم إخطار جميـــع المتقدمين بوضعهم طوال ســـير العملية. إذا لم يتـــم قبول مقدم 

الطلـــب فـــي المجموعـــة الحالية، يتم تشـــجيع المتقدمين على إعـــادة التقديم للمجموعات المســـتقبلية.

كيف يمكنني الحصول على مزيد من المساعدة؟

يمكنك التواصل مع عمادة تطوير التعليم الجامعي على 0133332850
ded@iau.edu.sa أو على البريد اإللكتروني
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تصميم البرنامج بالتفصيل 
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وصف وحدة القيم

ســـتعّرف هـــذه الوحـــدة المشـــاركين علـــى القيـــم المهمـــة فـــي التعليـــم العالـــي وأدوار أعضـــاء هيئـــة 
التدريـــس فـــي التعليـــم العالي بما فـــي ذلك القـــوى الدافعة الرئيســـية لتكون مدرًســـا جامعًيـــا ناجًحا؛ 
القيـــم المهنيـــة والدافع الداخلي الذي يحدث فرًقا في ممارســـة التدريس. مـــاذا يعني أن تكون محترًفا 
فـــي التدريـــس وما هي القيـــم التي يتم إدخالهـــا في الفصول الدراســـية؟ من خالل التفكيـــر والتقييم 
الذاتـــي، ســـيقوم المشـــاركون بصياغة بيان فلســـفة التدريس والتعلم الخاصة بهـــم - وهي مجموعات 

رئيســـية مـــن القيم التي ســـتدعم ممارســـاتهم في جميـــع الوحدات.

التوافق مع 
مخرجات البرنامج

نتائج الزمالة المرجوة ١، ٧، ٨
١/نتيجـــة الزمالـــة المرجـــوة .١ إظهـــار فهـــم واضـــح لقيـــم ومعتقـــدات األســـتاذ الجامعييـــن المحترفيـــن 

ومفهـــوم التعليـــم المهنـــي فـــي التفكيـــر والممارســـة.
٢/نتيجـــة الزمالـــة المرجـــوة .٧ تجســـيد مهـــارات القيـــادة التحويلية كمعلم مـــن خالل الممارســـة والتفكير 

بشـــكل فـــردي وداخل مجتمـــع االنضبـــاط األكاديمي.
٣/نتيجـــة الزمالة المرجوة .٨ الســـعي بشـــكل مســـتقل للفرص الموســـعة لتطوير التعليـــم والتعلم في 

تخصصهم. مجاالت 

تاريخ استحقاق 
وحدة القيم

٣١ ديسمبر 
إجمالي الساعات المطلوبة لوحدة 

٢٤القيم

رقم

متطلبات 
الوحدة

 )المهمة أو 
النشاط(

التقييم المبدئي أو الدليلالوصف المختصر
الساعات المخصصة 

ساعات 
االتصال

الساعات 
المستقلة

١

القيم 
المهنية /

 ورش العمل 
التأسيسية

كونـــك  ورســـالة  مهنـــة  استكشـــاف 
عضـــو هيئـــة تدريـــس فـــي المملكـــة 

الســـعودية: العربيـــة 
األســـتاذ  مـــن  يجعـــل  الـــذي  مـــا   /١

عظيًمـــا؟ معلًمـــا  الجامعـــي 
٢/ ما المتوقع من األستاذ الجامعيين 

في السعودية في القرن ٢١؟
٣/ االنخـــراط فـــي التفكير فـــي القيم 
وعالقتهـــا  الشـــخصية  والمعتقـــدات 

. لتعليم با
٤/ الدافـــع للتعلم والقيـــادة والتعليم 

كـــوكالء تغيير.

شـــهادات ورشـــة عمـــل فـــي ورش 
عبدالرحمـــن  اإلمـــام  جامعـــة  عمـــل 
 ٤ لمـــدة  يعادلهـــا  مـــا  أو  للقيمـــة 

ســـاعات.

٤

 ١٦ - ١٨
ساعة 
ذاتية 

للتحضير، 
وانعكاس 
القيم، 
وكتابة 

بيان عن 
فلسفة 
التدريس.

٢

القيم في 
عالم شامل 

وسمات 
خريج الجامعة

ممارســـة  فـــي  القيـــم  ١/تضميـــن 
محـــددة. تخصصيـــة 

٢/استكشـــاف التنـــوع واالندماج في 
المملكـــة  فـــي  الدراســـية  الفصـــول 

العربيـــة الســـعودية.

شـــهادة ورشـــة عمل في السمات/ 
اإلمـــام  لجامعـــة  العالميـــة  القيـــم 
لمـــدة  يعادلهـــا  مـــا  أو  عبدالرحمـــن 

ســـاعتين.

٢

بيان فلسفة ٣
التدريس

والقيـــم  المـــواد  علـــى  باالعتمـــاد 
التـــي تـــم تناولها فـــي ورش العمل، 
يكتـــب المشـــاركون بيان عن فلســـفة 
التدريـــس يتكـــون مـــن ٧٥٠ إلى ١٠٠٠ 

. كلمة

فلســـفة  عـــن  مكتمـــل  ١/بيـــان 
. يـــس ر لتد ا

علـــى   * عمـــل  ورشـــة  ٢/شـــهادة 
كتابـــة بيـــان عـــن فلســـفة التدريـــس 

)ســـاعتان(.
*تعتبر ورشـــة العمـــل اختيارية لهذا 
المطلب إذا كان المشاركون يرغبون 

فـــي كتابة البيـــان على الفور.

٠*-٢

الوحدة ١: وحدة القيم
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وصف وحدة 
المعرفة

ســـتعّرف هـــذه الوحـــدة المشـــاركين علـــى القيـــم المهمـــة فـــي التعليـــم العالـــي وأدوار أعضـــاء هيئة 
التدريـــس فـــي التعليـــم العالي بما في ذلـــك القوى الدافعة الرئيســـية لتكون مدرًســـا جامعًيـــا ناجًحا؛ 
القيـــم المهنيـــة والدافـــع الداخلـــي الـــذي يحـــدث فرًقا فـــي ممارســـة التدريس. مـــاذا يعنـــي أن تكون 
محترًفـــا فـــي التدريـــس وما هي القيـــم التي يتـــم إدخالها في الفصول الدراســـية؟ من خـــالل التفكير 
والتقييـــم الذاتي، ســـيقوم المشـــاركون بصياغة بيان فلســـفة التدريس والتعلـــم الخاصة بهم - وهي 

مجموعـــات رئيســـية مـــن القيم التي ســـتدعم ممارســـاتهم في جميـــع الوحدات.

التوافق مع 
مخرجات البرنامج

نتائج الزمالة المرجوة ٣، ٥، ٨
١/نتيجـــة الزمالـــة المرجـــوة ٣. تقييم وابتكار ممارســـات وأنشـــطة التعليـــم والتعلم باســـتمرار بناًء على 

والتفكير. العلميـــة  األدلة 
٢/نتيجـــة الزمالـــة المرجوة ٥. مواءمة نتائج التعلم والتقييم والممارســـة التعليميـــة بدقة مع االحتياجات 

المؤسســـية والوطنية واألطر ذات الصلة )رؤية الســـعودية ٢٠٣٠(.
٣/نتيجـــة الزمالـــة المرجـــوة ٨. الســـعي بشـــكل مســـتقل للفرص الموســـعة لتطويـــر التعليـــم والتعلم 

والتقـــدم فـــي مجـــاالت تخصصهم. 

تاريخ استحقاق 
وحدة المعرفة

٣١ ديسمبر 
إجمالي الساعات المطلوبة لوحدة 

٣٦المعرفة

رقم

متطلبات 
الوحدة

 )المهمة أو 
النشاط(

التقييم المبدئي أو الدليلوصف مختصر للمهمة
الساعات المخصصة 

ساعات 
االتصال

الساعات 
المستقلة

١

شهادات 
التطوير 
المهني 

في التعليم 
والتعلم 

في مجال 
المعرفة 

)عام(

هـــي الفعاليـــات / ورش العمل 
التي تركز علـــى معرفة التطوير 
المهني حول مجاالت المحتوى 
الرئيســـية في التعليم والتعلم 
فـــي التعليم العالـــي، بما في 
ال  المثـــال  ســـبيل  علـــى  ذلـــك 

: لحصر ا
١/ نظـريــات التـعــلم.

الفعـــل  وردود  التقييـــم   /٢
. ة ء لبنـــا ا

٣/ طرق التدريس ومهاراته.
٤/ إدارة الفصل / بيئة التعلم.

فـــي  التكنولوجيـــا  دمـــج   /٥
. يـــس ر لتد ا

٦/ مواءمة المناهج.
٧/ دعم الطالب/الطالبات.

٨/ تنوع المتعلم والشمول.
٩/ تصميـــم الـــدرس والتخطيـــط 

للدرس.
١٠/ التدريس المصغر. 

١/ شـــهادات ورشـــة العمل في خمســـة 
المحتـــوى  مجـــاالت  )مـــن  األقـــل  علـــى 
العشـــرة المذكـــورة( مـــن جامعـــة اإلمام 
 ٢٠ لمـــدة  يعادلهـــا  مـــا  أو  عبدالرحمـــن 

ســـاعة*.
٢/ يجـــب أن تكـــون إحـــدى ورش العمـــل 
ورشـــة عمل مدتها ســـاعتان في تنسيق 

المناهـــج و / أو تخطيـــط الـــدروس.
٣/ اجتيـــاز ٧٥٪ علـــى األقـــل فـــي اختبـــار 
المعرفـــة**. إذا لـــم يصـــل المرشـــحون 
إلـــى ٧٥٪ ، فيمكـــن إعـــادة االختبـــار مـــرة 

واحـــدة بعـــد ٣٠ يوًمـــا. 
 

الكفـــاءات  برنامـــج  اســـتخدام  *يمكـــن 
اإلمـــام  جامعـــة  فـــي  األساســـية 
عبدالرحمـــن لتلبيـــة متطلبـــات ٢٠ ســـاعة.
الذيـــن اســـتوفوا  بالنســـبة ألولئـــك   **
متطلبـــات المعرفـــة بشـــهادات ســـابقة 
خـــالل الســـنوات الثـــالث الماضيـــة ، ال 

يـــزال اجتيـــاز اختبـــار المعرفـــة مطلوًبـــا.

٢٠

 ٦
 إجمالي 
ساعات 
التعلم 
الذاتي 
لإلعداد 
وتقييم 
المعرفة

٢

التعليم 
التخصصي 

والتعلم 
والتطوير 
المهني

ركـــزت فعاليـــات /  ورش عمـــل 
التطويـــر المهني علـــى معرفة 
التعليـــم والتعلم بمـــا في ذلك 
واالســـتراتيجيات  النظريـــات 
ومـــا  والتقييـــم  والتقنيـــات 
تخصصـــات  فـــي  ذلـــك  إلـــى 
الهندســـة  مثـــل  المشـــاركين، 
وغيرهـــا. والعلـــوم  والتمريـــض 

شهادات ورشـــة العمل من ورش العمل 
الخارجيـــة المعتمـــدة مـــن جامعـــة اإلمام 

عبدالرحمـــن / الكلية لمدة ١٠ ســـاعات.
١٠

الوحدة ٢: وحدة المعرفة

تســـجيل التقـــدم فـــي منتصف البرنامج: في الفتـــرة ما بين ١ يناير و١٥ ينايـــر ، اجتماع تقدم منتصـــف البرنامج حول االنتهاء 
األوليين. الوحدتين  من 
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وصف وحدة 
الممارسة

تركـــز هـــذه الوحـــدة علـــى المهـــارات والكفـــاءات التعليميـــة فـــي الممارســـة والتطبيـــق فـــي الســـياق 
التعليمـــي. فـــي وحـــدة ممارســـة الزمالـــة المهنية فـــي التعليـــم والتعلم الجامعي، ســـيجمع المرشـــح 
بيـــن قيمـــه ومعرفتـــه المحدثـــة ويطبقها في ممارســـة التعليـــم والتعلم. كما يتم تشـــجيع المرشـــحين 
علـــى االبتـــكار بأفـــكار تـــم تشـــكيلها حديًثـــا، والتجربة مـــن خالل البحـــث اإلجرائـــي، والعثـــور على أفضل 
الممارســـات الخاصـــة بهـــم في هـــذه الوحـــدة للعمل نحـــو التميز فـــي التعليـــم والتعلم والقيـــادة في 

الدراســـية. فصولهم 

التوافق مع 
مخرجات البرنامج

نتائج الزمالة المرجوة ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦
تطبيق األسس المتقدمة والنقدية للنظريات التربوية وأفضل الممارسات في التعليم والتعلم.

١/نتيجة الزمالة المرجوة ٢ 
٢/ نتيجـــة الزمالـــة المرجـــوة ٣ تقييـــم وابتـــكار ممارســـات وأنشـــطة التعليم والتعلم باســـتمرار بنـــاًء على 

األدلـــة العلميـــة والتفكير.
٣/ نتيجـــة الزمالـــة المرجـــوة ٤ تصميـــم عناصر مناهـــج ذات صلة تعكـــس معايير عالية مـــن القيم والجودة 
والشـــمول. ٤/ نتيجـــة الزمالة المرجوة ٦ االنخـــراط بمهارة في البحث التربوي وتقاســـم المعرفة متعددة 

التخصصـــات الذي يســـاهم في منحـــة التعليم والتعلم فـــي التعليم العالي.

تاريخ استحقاق 
وحدة الممارسة

١٥ مارس 
إجمالي الساعات المطلوبة لوحدة 

٦٠الممارسة

رقم

متطلبات 
الوحدة

 )المهمة أو 
النشاط(

التقييم المبدئي أو الدليلوصف مختصر للمهمة
الساعات المخصصة 

ساعات 
االتصال

الساعات 
المستقلة

١

مالحظة 
الزمالء 

للتدريس 
/ التدريس 

المصغر

تصـــف  التدريـــس  مالحظـــة   
فـــي  الجلـــوس  ممارســـة 
فصـــل مـــدرس آخـــر للمراقبة 

التفكيـــر. و  التعلـــم  و 
للتدريـــس  الزمـــالء  مالحظـــة 
هـــي عملية تكوينية شـــفافة 
حيث يالحـــظ األقـــران طريقة 
البعـــض  بعضهـــم  تعليـــم 
حولها. التعليقـــات  ويقدمـــون 
التدريـــس المصغـــر يمكن أن 
موجـــز،  درس  بمثابـــة  يكـــون 
يكـــون  مـــا  غالًبـــا  “صغيـــر”، 
مـــن ١٠ إلـــى ٢٠ دقيقـــة مـــع 
الزمالء، الذيـــن يقدمون بعد 
ذلك مالحظات إلى األســـتاذ 
الجامعـــي - مناســـب ألولئك 
فـــي  التدريـــس  فـــي  الجـــدد 
لتجربـــة  أو  العالـــي  التعليـــم 
التدريـــس  اســـتراتيجيات 

الجديـــدة.

١/ شهادة ورشة عمل في ورشة 
مالحظة الزمالء للتدريس في جامعة 
اإلمام عبدالرحمن أو ما يعادلها لمدة 

ساعتين.
٢/ نموذج مالحظة الزمالء للتدريس 

مكتمل كمراقب لمدة ال تقل عن 
ساعتين.

٣/ نموذج برنامج مالحظة الزمالء 
للتدريس مكتمل كما لوحظ مع خطة 

عمل موجزة لتحسين ممارسة التعليم 
والتعلم لمدة ال تقل عن ساعتين.

٤/ الرأي في التدريس: كتابة رأي من 
٤٠٠-٥٠٠ كلمة على التدريس المصغر 

/ مالحظة الزمالء للتدريس كمراقب 
ومعلم.

يوصى به ألعضاء هيئة التدريس 
الجدد: *

يمكن أيًضا االستعاضة عن التدريس 
المصغر مع الزمالء قبل برنامج 

مالحظة الزمالء للتدريس في الفصل 
الدراسي لمدة ساعتين.

٦

*ساعتان 
على األقل 

كمراقب 
لمالحظة 
األقران 

فالتدريس 
/

ساعتان 
على األقل 
كشخص 

تتم 
المراقبة 

عليه

 ١٠

ساعات ذاتية 
للمناقشة 

واستخالص 
المعلومات 
مع الموجه / 
التشاور مع 

الخبراء 

٢
مشروع 
البحث 
اإلجرائي

بحث تعليمـــي قائم على حل 
المشـــكالت مدته ٦-٨ أسابيع 
األهـــداف  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
والنتائـــج واإلجـــراءات وإظهار 
تأثيـــر إيجابـــي فـــي الفصـــل 
التعلـــم  بيئـــة   / الدراســـي 

بالمشـــاركين. الخاصـــة 

١/ شـــهادة ورشة عمل البحث اإلجرائي 
في ورشـــة العمل الخارجيـــة المعتمدة 
من جامعـــة اإلمام عبدالرحمـــن / الكلية 

٤ ساعات. لمدة 
٢/ ملصق البحث العملي.

٤
٤٠ ساعة 

ذاتية لمدة 
٦-٨ أسابيع 
من البحث 
العملي 
و إنشاء 

الملصقات

الوحدة ٣: وحدة الممارسة
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وصف وحدة مجتمع 
الممارسة

تجمـــع وحـــدة مجتمع الممارســـة بيـــن القيم والمعرفـــة والممارســـة الفرديـــة للوحدات الســـابقة وتؤكد 
علـــى التعليـــم خارج نطاق الفرد ليشـــمل المجتمع األوســـع مـــن المتخصصين في التعليـــم العالي مع 

التركيـــز علـــى التدريـــس القائم على األدلة والمســـاهمة فـــي منحة التعليـــم والتعلم. 
فـــي هـــذه الوحدة، ســـيأخذ المشـــاركون دوًرا قيادًيا تحويلًيا أكثـــر في التعليم والتعلم حيث ســـيظهرون 

مســـاهمة في تعليم وتعلم زمالئهـــم وتخصصاتهم.

التوافق مع 
مخرجات البرنامج

نتائج الزمالة المرجوة ٦، ٧،٨
١/النتيجـــة المرجـــوة ٦. االنخـــراط بمهارة في البحث التربـــوي وتبادل المعرفة متعـــدد التخصصات والذي 

يســـاهم في منحـــة التعليم والتعلم فـــي التعليم العالي.
٢/النتيجـــة المرجـــوة ٧. تجســـيد مهـــارات القيـــادة التحويلية كمعلم من خالل الممارســـة والتفكير بشـــكل 

فردي وداخـــل مجتمع االنضبـــاط األكاديمي.
٣/النتيجـــة المرجوة ٨. الســـعي بشـــكل مســـتقل للفرص الموســـعة لتطويـــر التعليم والتعلـــم والتقدم 

في مجـــاالت تخصصهم.

تاريخ استحقاق 
وحدة مجتمع 

الممارسة

١٥ أبريل 
إجمالي الساعات المطلوبة لوحدة 

٢٤مجتمع الممارسة

رقم

مخرجات /
أهداف 

وحدة مجتمع 
الممارسة

التقييم المبدئي أو الدليلوصف المهمة أو النشاط
الساعات المخصصة 

ساعات 
االتصال

الساعات 
المستقلة

١

تهدف خدمة 
المجتمع 
الخاصة 

بالتخصصات 
إلى تحسين 
ممارسات 
التعليم 
والتعلم 
للمجتمع 

المهني و / 
أو األكاديمي

خدمة مجتمعيـــة كاملة خاصة 
التعليـــم  فـــي  باإلنضبـــاط 
والتعلـــم - مشـــروع أو بحث ، 

: مثل
تقديمـــي  عـــرض  تقديـــم   /١
إلـــى  والتعلـــم  للتعليـــم 
المتخصصيـــن فـــي التعليـــم 
المجـــال  هـــذا  فـــي  العالـــي 

الممارســـة. لتحســـين 
فيديـــو  مقاطـــع   / وثائـــق   /٢
تســـتهدف  كاملـــة  تعليميـــة 
فـــي  والتعلـــم  التعليـــم 

. لتخصـــص ا
٣/ النشـــر التربـــوي فـــي هذا 
المجـــال )علـــى ســـبيل المثال 
، تعليـــم الكمبيوتـــر ، تعليـــم 
اللغـــة  تعليـــم  التمريـــض، 
إدارة  تعليـــم  اإلنجليزيـــة، 

األعمـــال(.

دليـــل على ما ال يقل عن ١٠ ســـاعات 
التعليميـــة  المجتمـــع  خدمـــة  مـــن 

الخاصـــة بالتأديـــب * ، مثـــل:
أ ( عـــرض تقديمي بطريقة باوربوينت 

.PDF بتنسيق
أو   Scopus مـــن  بحثيـــة  مقالـــة  ب ( 
WOS تركـــز علـــى التعليـــم والتعلـــم 
التأديبـــي )قيـــد النشـــر( مؤرخة خالل 
مـــن  الماضيـــة  الثـــالث  الســـنوات 

البرنامـــج. تطبيـــق 
فـــي  مســـتخدمة  أخـــرى  مـــواد  ت (  
خدمـــة المجتمـــع ، كتيبـــات ، مقاطـــع 

إلـــخ. فيديـــو / مســـتندات ، 

*يجـــب أن تثبـــت األدلـــة مـــا ال يقـــل 
تكـــون  أن  ويجـــب  ســـاعات   ١٠ عـــن 
قائمـــة علـــى المجتمع. لذلـــك، ، فإن 
األنشـــطة مثـــل االستشـــارة الفردية 
الكتابـــي  الدعـــم  أو  المراســـالت  أو 
هـــذه  بمعاييـــر  تفـــي  لـــن  والتوجيـــه 

الوحـــدة.

١٠
إجمالي ٦ 

ساعات من 
التحضير 
الذاتي 
لخدمة 

المجتمع/ 
مشاركة 
المشروع

٢

المشاركة 
في معرض 

بحثي 
تعليمي 
متعدد 

التخصصات.

والمشـــاركة  الكامل  الحضـــور 
الســـنوي  المعـــرض  فـــي 
للزمالة المهنيـــة في التعليم 
و التعلـــم مـــع ملصـــق البحث 

العملـــي.

البحـــث  عمـــل  ورشـــة  شـــهادة   /١
اإلجرائي في ورشـــة العمل الخارجية 
اإلمـــام  جامعـــة  مـــن  المعتمـــدة 
عبدالرحمـــن / الكليـــة لمـــدة ٤ ســـاعات.

٢/ ملصق البحث العملي.

٨

الوحدة ٤: وحدة مجتمع الممارسة
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ملف المشارك 
النهائي لبرنامج 

الزمالة المهنية في 
التعليم و التعلم: 

المحفظة اإللكترونية 
والعرض التقديمي

تظهـــر المحفظـــة اإللكترونيـــة والعرض التقديمـــي الجهد المبـــذول والتعليم المهنـــي المتقدم 
وتعلـــم المرشـــح. كمـــا توفـــر المحفظـــة اإللكترونيـــة دليـــاًل على تقـــدم المرشـــحين و فهم قيم 
التعليـــم والتعلـــم والمعرفـــة والممارســـة داخـــل المجتمـــع األكاديمـــي األوســـع. أمـــا العـــرض 
الشـــفوي فيســـمح للزميـــل المحتـــرف الجديـــد بالتفكيـــر في رحلتـــه نحـــو الزمالـــة وتأثيرها على 

التعليـــم الجامعـــي وممارســـات التعلم.

تاريخ استحقاق إكمال 
المحفظة اإللكترونية 

والعرض

أبريـــل  )ســـيتم تحديـــد تاريـــخ 
معيـــن(

مجموع ساعات الملف 
النهائي للمشارك

٢٤

تاريخ استحقاق إكمال 
ملف المشارك 
النهائي والعرض

مايو  )ســـيتم تحديـــد تاريخ 
) معين

رقم
متطلبات 

الملف النهائي
الدليل المبدئي أو الوصف المختصر

التقييم المطلوب

الساعات المخصصة 

الساعات ساعات االتصال
المستقلة

محفظة ١
إلكترونية

تضـــم  إلكترونيـــة  محفظـــة 
جميـــع األدلـــة مجتمعـــة فـــي 
نهائيـــة  إلكترونيـــة  وثيقـــة 

واحـــدة.

المحفظـــة اإللكترونية مع 
المجمعـــة  األدلـــة  جميـــع 
وحـــدات  أربـــع  مـــن 

المطلوبـــة والوثائـــق 

١٦- ١٨ *٠-٢ 
ساعة من 
التحضير 
الذاتي 
إلنشاء 
محفظة 
إلكترونية

عرض شفوي٢

باســـتخدام  عـــرض تقديمـــي 
PowerPoint لمدة ١٥ دقيقة 
لعمـــل المرشـــح كامـــاًل خالل 
البرنامـــج مع انعـــكاس واضح 
التعليـــم  ممارســـات  علـــى 

والتعلـــم الخاصة بهـ/ــــا.

بطريقـــة  العـــرض   /١
. ينـــت بو ر و با

٢/ عـــرض شـــفوي لمـــدة 
دقيقـــة.  ١٥

 ساعة واحدة 
للعرض 
والتغذية 

االسترجاعية

٥ ساعات 
ذاتية للتفكير 

والتحضير 
للعرض 
التقديمي

ملف المشارك النهائي والحصول على شهادة البرنامج
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