مكتب التنمية المهنية وتطوير علميات التعليم
Office of Faculty and Instructional Development

البرنامج التدريبي  -شركاء من اجل تحسين التعليم والتعلم
العام األكاديمي 1025-1024

أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى التدرب على استراتيجيات تدريس فعالة يمكن تطبيقها داخل الغرفة الصفية لتحسين
مخرجات التعليم .يستفيد من البرنامج أعضاء الهيئة األكاديمية الذين يلتزمون بحضور كافة ورش العمل
وجلسات المتابعة لها .نرجو اعتبار هذا اإلعالن دعوة مفتوحة لكافة أعضاء الهيئة األكاديمية وخاصة
مساعدي التدريس ومن تقل خبرتهم التدريسية عن ثالث سنوات.

مخرجات البرنامج
بانتهاء هذا البرنامج التدريبي ،يتوقع أن يكون المشاركون قادرين على:
 -1تطبيق العديد من استراتيجيات التعليم النشط
 -2تقديم أدلة وشواهد على مشاركات الطلبة
 -3تحليل التدريس الصفي من خالل المالحظة الصفية
تقييم البرنامج
 -1مالحظة الزميل هي عملية تكوينية تجري خالل الفصل األول من العام األكاديمي
 -2استبيانات الرأي القبلية والبعدية

شروط المشاركة
-1
-2
-3
-4
-5

االلتزام بالمشاركة بكافة الجلسات
اختيار مرشد من أعضاء فريق مالحظة الزميل
دعوة الزمالء (من أعضاء فريق مالحظة الزميل) لحضور محاضرة مرة واحدة على األقل
حضور محاضرات مع زمالء آخرين وتبادل الخبرات حول ذلك
االلتزام بحضور جلسات المتابعة أو االستشارة حسب الحاجة
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مكتب التنمية المهنية وتطوير علميات التعليم
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البرنامج التدريبي  -شركاء من اجل تحسين التعليم والتعلم
االثنين  9سبتمبر1024 ،
المكانOFID :

الوقت

9:00 - 20:30
am

22:00 -21:00
pm

12:15 -1:45
pm

سيعلن عنه
الحقا

عنوان الجلسة
ربط استراتيجيات
التدريس والتقييم
بنتائج مخرجات
التعلم

التوصيف
ربط استراتيجيات التدريس والتقييم بنتائج
مخرجات التعلم

المحاضر

الدكتور محمد
سليم
)(CAS

ستناقش هذه الجلسة ابرز التحديات المتعلقة
بإدارة الصف سواء اللوجستية منها أو التعليمية
وكيفية إيجاد الحلول لهذه التحديات من أجل
االدارة الصفية
خلق بيئة تعليمية صحية تضمن تحقيق األهداف
التعليمية وإشراك الطلبة.
سيتم التدرب في هذه الجلسة على كيفية استخدام
التكنولوجيا في التعليم من اجل زيادة الدافعية ،
الدكتور عبد
دمج التكنولوجيا
والمشاركة الطالبية ،و تفعيل التواصل بين
الجبار سعيد
بالتعليم :البالك بورد
الطلبة والمدرسين باستخدام خصائص
)(CSIS
كأداة للتعلم والتعليم
مجموعات المناقشة وغيرها وكيفية تقييم أداء
الطالب استنادا الى معايير واضحة.
جلسات متابعة واستشارات فردية ومالحظة
جلسات المتابعة
الزميل
المرتبطة
باستراتيجيات
التدريس

الدكتور علي
عيد
)(CAS
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