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كلمة وكيل الجامعة
للشؤون التعليمية

د. أحمد بن علي الرميح

الحمــد هلل الــذي علــم اإلنســان مالــم يعلــم ، وأصلــي وأســلم 
علــى إمــام المعلميــن محمــد صلــى هلل عليــه وعلــى آلــه أجمعيــن ، 

أمــا بعــد :

ــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة تعمــل  فقــد اســتقر بــأن وكال
ضمــن منظومــة تعليميــة متكاملــة ، مــن أهمهــا وكاالت الكليــات 
للشــؤون التعليميــة ، وهــذه الــوكاالت تقــوم بعمــل كبيــر ومهــم؛ 
لخدمــة العمليــة التعليميــة داخــل كلياتهــا ، والتــي تركــز علــى 
األركان األربعــة وهــي : الطالــب و عضــو هيئــة التدريــس و الخطــة 

ــة . ــة التعليمي الدراســية و البيئ

علــى  التعليميــة  للشــؤون  الجامعــة  وكالــة  حرصــت  وقــد 
التطويــر والتحســين، وتشــجيع المبــادرات واألفــكار اإلبداعيــة ونقــل 
ــز  ــة فيمــا بينهــا   مــن أجــل التمي تجــارب وكاالت الشــؤون التعليمي
ــره  ــذا وغي ــل ه ــة ؛ وألج ــتفادة المتبادل ــي واالس ــي والمعرف العلم
نلتقــي اليــوم فــي )) ملتقــى التجــارب الناجحــة لــوكاالت الشــؤون 
، والــذي يُعــد مــن المبــادرات    )) التعليميــة بكليــات الجامعــة 
اإلنســانية  والدراســات  العلــوم  لكليــة  والمشــكورة  المميــزة 

ــدير . ــة س بحوط

أرجــو أن يحقــق هــذا الملتقــى رســالته وأهدافــه التــي رســمت 
مــن أجلــه . واهلل الموفــق .
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كلمة عميد الكلية

د. طارق بن سليمان البهالل

الحمــد هلل وحــده ، والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده 
، وبعــد :

فانطالقــًا مــن رؤيــة ورســالة وأهــداف الكليــة المســتوحاة مــن 
الجامعــة ، وامتــدادًا لتوجيهــات معالــي مديــر الجامعــة ، ووكالــة 
ــة  ــة التعليمي ــة، فــي االهتمــام بالعملي الجامعــة للشــؤون التعليمي
والرقــي بمســتواها ، واالســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن التعليميــة ، 
وخــالل زيــارة ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة د/ أحمــد 
بــن علــي الرميــح لكليتنــا ، واجتماعــه بالــوكالء ورؤســاء األقســام ، 
تــم طــرح مقتــرح ملتقــى للتجــارب التعليميــة الناجحــة بيــن الكليــات، 
وقــد أبــدت الكليــة اســتعدادها التــام؛ لتنظيمــه والترتيــب لــه ، 

فأبــدى ســعادته موافقتــه و دعمــه لمثــل هــذه المبــادرات .

وهــا نحــن نضــع بيــن أيديكــم كتيــب الملتقــى ، يضــم بيــن 
دفتيــه 23 تجربــة تعليميــة ناجحــة مطبقــة داخــل كليــات الجامعــة .

وبهــذه المناســبة المباركــة أتقــدم بالشــكر الجزيــل لســعادة 
وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة علــى دعمــه وتشــجيعه لنــا في 
ــا ،  ــز مخرجاته ــة ويمي ــة التعليمي ــع العملي ــأنه يرف ــن ش ــا م كل م
والشــكر يمتــد لوكالــة الكليــة للشــؤون التعليميــة ممثلــة بوكيلهــا 
ورؤســاء الوحــدات والعامليــن فيهــا علــى جهودهــم الموفقــة 

إلنجــاح هــذا الملتقــى .  

أن  ونســأله  الســبيل،  ســواء  إلــى  والهــادي  الموفــق  واهلل 
يحفــظ أمننــا ووطننــا وأمتنــا، إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه .

نلتقي .. 

   ... لنرتقي
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كلمة وكيل الكيلة 
للشؤون التعليمية

د. يوسف بن محمد المهوس

الحمد هلل والصالة والسالم على خير رسل اهلل r  أما بعد :

التعريفــي  الكتيــب  يديــك  بيــن   .. الكريــم  القــارئ  فأيهــا 
ــات  ــة بكلي ــؤون التعليمي ــوكاالت الش ــة ل ــارب الناجح ــى التج لملتق
الجامعــة، والــذي شــرُف بتنظيمــه واإلعــداد لــه وكالــة الكليــة 
للشــؤون التعليميــة بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بحوطــة 
ســدير، وقــد اشــتمل علــى المعالــم الرئيســية للملتقــى ، ومعاييــر 
اختيــار التجــارب الناجحــة ، وملخصــَا للتجــارب التعليميــة الناجحــة 

ــة . ــل الجامع ــات داخ ــبع كلي ــن س ــا م ــت إلين ــي وصل والت

أختــم بشــكر اهلل جــل جاللــه علــى مــا يســر وســهل ، ثــم 
الشــكر يمتــد لســعادة الدكتــور/ أحمــد بــن علــي الرميــح – وكيــل 
الجامعــة للشــؤون التعليميــة – علــى حرصــه وتشــجيعه للزمــالء 
وكالء الشــؤون التعليميــة علــى مشــاركتهم فــي الملتقــى بطــرح 
تجاربهــم ، وشــكرنا يمتــد لجميــع الكليــات التــي تفاعلــت وأرســلت 
ــكري  ــاركة ، وش ــن المش ــذر ع ــه الع ــن حبس ــا لم ــا ، وعذرن تجاربه
ــوا  ــهروا وواصل ــن س ــالء الذي ــع الزم ــا ولجمي ــد كليتن ــاص لعمي الخ

ــارك . ــى المب ــذا الملتق ــاح ه إلنج

ــه  ــا في ــى لم ــدد الخط ــود ويس ــي الجه ــارك ف ــأل اهلل أن يب أس
ــالح . ــر والص الخي
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اإلطار العام الختيار 
التجارب الناجحة في 

وكاالت الجامعة 
للشؤون التعليمية

    يتضمــن اإلطــار العــام ألي تجربــة يتــم التقــدم بهــا للملتقــى 
األساســية  والركائــز  المعاييــر  تمثــل  التــي  والجوانــب  المفــردات 
التــي يتــم المفاضلــة علــى أساســها للتجربــة األكثــر نجاحــًا مــن بيــن 
التجــارب التــي يتــم تقديمهــا للملتقــى ، وهــي علــى النحــو التالــي :-

أواًل : اسم التجربة 

يجــب أن يكــون اســم التجربــة واضحــًا ومختصــرًا يعبــر عــن 
تجربــة حقيقيــة فــي وكالــة الكليــة للشــؤون التعليميــة وعلــى 

عالقــة مباشــرة فــي عملهــا .

ثانيًا : الوضع العام قبل تنفيذ التجربة او البرنامج 

ــة  ــه حال ــت علي ــذي كان ــع ال ــان الوض ــب بي ــذا الجان ــن ه يتضم
الضعــف وجوانــب  نقــاط  وبيــان   ، التجربــة  تنفيــذ  قبــل  الكليــة 
القصــور فــي األوضــاع التــي تناولتهــا التجربــة قبــل عمليــة التنفيــذ 

ــة. ــار التجرب ــد ثم وحص

ثالثًا : أهداف التجربة 

يتضمــن هــذا الجانــب األهــداف التــي ســعت التجربــة إلــى 
، ويفضــل تقســيمها حســب  تحقيقهــا مصاغــة بشــكل واضــح 
المســتهدفين مــن التجربــة مثــل : أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب 
والعمليــة التعليميــة والمناهــج ، أو المقــررات وأســاليب التدريــس.

رابعًا : الخطوات اإلجرائية المتبعة ) الخطة ( في تنفيذ التجربة 

يتضمــن هــذا الجانــب الخطــوات اإلجرائيــة أو الخطــة التنفيذيــة 
ــق  ــة؛ لتحقي ــي الكلي ــة ف ــؤون التعليمي ــة الش ــا وكال ــي اتخذته الت

األهــداف أو الغايــات التــي تــم تحديدهــا فــي البنــد الســابق .
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خامسًا : اآلثار أو النتائج المترتبة على أعضاء الهيئة التدريسية

ويتضمن هذا المعيار :

- االنعكاسات النفسية والمعنوية على عضو هيئة التدريس

- اآلثار المنعكسة على أداء أعضاء هيئة التدريس

- اآلثار المترتبة على كفاءة أعضاء هيئة التدريس

- نشر الوعي والثقافة العامة بموضوع التجربة لدى أعضاء هيئة التدريس

 سادسًا : اآلثار او النتائج المترتبة على الطالب 

ويتضمن هذا المعيار :

- االنعكاسات النفسية والمعنوية على الطالب المستهدفين

- اآلثار المنعكسة على أداء الطالب

- اآلثار المترتبة على كفاءة الطالب في الفصول الصفية

- نشر الوعي والثقافة العامة بموضوع التجربة لدى الطالب 

- االنعكاسات على التحصيل العلمي وإثارة الدافعية التعليمية لدى الطالب بفعل التجربة

- زيادة فرص التعلم الذاتي لدى الطالب

سابعًا : اآلثار أو النتائج المترتبة على العملية التعليمية

يتضمــن هــذا الجانــب اآلثــار المترتبــة علــى العمليــة التعليميــة للكليــة بفعــل تطبيــق التجربــة ومــا ترتــب 
عليهــا مــن عمليــات تحســين فــي العمليــة التعليميــة ووســائل وأســاليب التدريــس والقيــاس والتقويــم وتطويــر 

المناهــج الدراســية وغيرهــا مــن الجوانــب ذات العالقــة بالعمليــة التعليميــة .

ثامنًا : اآلثار أو النتائج المترتبة على البيئة التعليمية 

ويشــمل ذلــك اآلثــار المترتبــة علــى البيئــة التعليميــة بفعــل تطبيــق التجربــة وآثارهــا فيمــا يتعلــق بتحســين 
البيئــة التعليميــة الماديــة وغيــر الماديــة  .

تاسعًا  : اآلثار آو النتائج المترتبة على الكلية بشكل عام

ــق  ــى االعتمــاد المؤسســي واالكاديمــي وتحقي ــة عل ــق التجرب ــة بفعــل تطبي ــار المترتب ــك االث ويشــمل ذل
ــك . ــر الخاصــة بذل المعايي
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية التربية للشؤون 
التعليمية بالمجمعة  

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

الهــدف منهــا نشــر ثقافــة التطــوع داخــل المجتمــع مــن خــالل المؤسســات التعليميــة، و غــرس حــب العمــل 
التطوعــي لــدى الطالبــات ، ونشــره  فــى المجتمــع المحيــط، مــن هنــا كان الهــدف األساســي أثنــاء  تدريــس هــذه 

المــادة هــو تفعيــل المشــاركة الحقيقيــة للطالبــات فــي العمــل الخيــري داخــل مجتمعهــن

1 ( قدمت مالبس للعامالت وأبنائهم.
2( إعداد لوحتين ألذكار الصباح والمساء.

3( تجهيز المصلى الخاص بالكلية بمجموعة من سجاد الصالة وغطاء للرأس أثناء الصالة .
4( تجهيز فطور للعامالت داخل الكلية لعدة أيام.

5( جمع تبرعات من بعضهن وتصدقن بها لصالح جمعية من جمعيات رعاية األيتام .

اوصي بتفعيل مشاركة الطالبات في العمل الخيري وتكرار مثل هذه التجارب الناجحة .

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

نشر ثقافة التطوع داخل المجتمع

د. منى الجمل 

الفصل األول 1435\1436

التجربة مبتكرة 

قسم العلوم التربوية 
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كليه العلوم الطبية 
التطبيقية للشؤون التعليمية 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

تتمثــل التجربــة فــي تنفيــذ خطــة متكاملــة تهــدف إلــى جعــل كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة أول كليــة 
ــة  ــاء هيئ ــبة ألعض ــواءا بالنس ــز س ــي و متمي ــكل كل ــم D2L  بش ــام إدارة التعل ــل نظ ــوم بتفعي ــة تق بالجامع

التدريــس أو الطــالب. أهــم بنــود خطــة التفعيــل :
- التدريب و الدعم و المتابعة ألعضاء هيئة التدريس و الطالب أثناء مراحل التفعيل.

إنشــاء مقــرر تجريبــي بمســمى لجنــة التفعيــل علــى البيئــة الحقيقيــة للنظــام، تمــت إضافــة كل أعضــاء هيئــة   -
التدريــس بالكليــة فــي هــذا المقــرر كطــالب و تقســيم عمليــة التفعيــل علــى عــدة مراحــل، كل مرحلــة لهــا 
متطلبــات معينــة، يطلــب مــن عضــو هيئــة التدريــس فــي كل مرحلــة تفعيــل مجموعــة أدوات داخــل النظــام و 

ذلــك فــي المقــررات الحقيقيــة التــي يدرســها لطالبــه.
يتم تقييم كل عضو في هذا المقرر التجريبي من خالل األدوات التي يوفرها النظام.  -

االعالن عن جائزة عميد الكلية للتميز في تفعيل النظام و ذلك لتحفيز الطالب و أعضاء هيئة التدريس  -
االعتمــاد علــى االدوات التــي يوفرهــا النظــام لتقديــم محاضــرات بنظــام الفصــول االفتراضيــة بيــن أقســام   -
الطــالب و الطالبــات وأيضــا تقديــم محاضــرات لطــالب و طالبــات الكليــة يقدمهــا عــن بعــد أســاتذة متميــزون 

مــن جامعــات عالميــة مرموقــة.

تفعيل كلي لنظام D2L  على مستوى الكلية بالنسبة للطالب و أعضاء هيئة التدريس

تعميــم الطريقــة المتبعــة فــي التفعيــل علــى باقــي كليــات الجامعــة بتقديــم مقتــرح لعمــادة التعلــم 
الكترونــي و التعليــم عــن بعــد لتبنــى هــذه التجربــة. و إحــداث لجنــة عليــا تســهر علــى تفعيــل نظــام D2L علــى 

مســتوى الجامعــة باعتمــاد الخطــوط العريضــة لهــذه التجربــة.

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

تجربة وحدة التعلم االكتروني بالكلية في تفعيل نظام إدارة التعلم 
Desire to Learn D2L المعتمد بالجامعة

رئيس الوحدة : كمال صميدة

العام الجامعي 1436/1435 هـ

تجربة مبتكرة

قسم العلوم التربوية 



12

ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كليه الهندسة 
للشؤون التعليمية 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــة  ــإن كلي ــة ف ــة والتطبيقي ــات النظري ــن المعلوم ــط بي ــرورة الرب ــية وض ــات الهندس ــة التخصص ــرا لطبيع نظ
الهندســة أدرجــت ضمــن اســتراتيجيات التدريــس ضــرورة أن يقــوم الطــالب بإنجــاز مشــاريع صغيــرة عمليــة فــي 

كل مقــرر هندســي .
ونظــرا لتنــوع المقــررات الهندســية واختــالف مســتوياتها فــإن الطالــب يقــوم باجــراء 3-5 صغيــرة بالفصــل 

الواحــد تنمــي مهاراتــه فــي التطبيــق العملــي .

- اكتساب الطالب المهارات العملية والتطبيقية .
- تحفيز العمل الجماعي بين الطالب ومشاركة وتبادل المعلومات.

- اكساب الطالب مهارات البحث وتحليل المعلومات.
- ايجاد التنافسية األيجابية بين الطالب لعمل مشاريع متميزة.

تعميم التجربة على جميع المقررات في الكلية.  -
استخدام المشاريع الصغيرة المتميزة الحتضانها وتوسعتها.  -

ــر توصيفــات المقــررات وخاصــة الجــزء  ــدة مــن المشــاريع المنجــزة فــي تطوي ــة العائ االســتفادة مــن التغذي  -
ــا. ــي منه العمل

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

مشاريع عملية صغيرة لكل مقرر هندسي

د.عبداهلل العبدالكريم

الفصل األول 1435\1436

التجربة منقولة ولكن مبتكرة في تطبيقها

 



13

ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية التربية بالزلفي 
للشؤون التعليمية 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

تحويــل الطالبــات مــن مســتهلكين للتعليــم إلــى مبتكريــن مــع الدمــج بالتطــورات فــي تقنيــات التعليمية)الفصــل 
المقلــوب (فــي بعــض أجــزاء المنهــج ,مــع تفعيــل نظــام إدارة التعلــم D2lبشــكل كلــي علــى محتــوى المنهــج .  

1( زيادة تفاعل الطالبات بشكل شبة كلي خاصة الطالبات ضعيفي المستوى .
2( زيــادة الوعــي لــدى الطالبــة بعــدم االقتصــار علــى المحاضــرة والمراجــع المقــررة بــل البحــث داخــل المكتبــات 

الرقميــة واليوتيــوب .
3( تحسن مستوى الطالبات الباقيات في المادة اكثر من مرة .

4( زيادة الوعي بأهمية مثل هذه التطبيقات في خدمة الطالبة وعضو هيئة التدريس .

1( اثبت مثل هذه البرامج فاعليتها في تحفيز الطالبات على التعلم الذاتي والتعاوني .
2( حث أعضاء هيئة التدريس على استخدام مثل هذه التقنيات في العلمية التعليمية . 

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

التجربة المدموجة بثالث تقنيات على طالبات حساب التفاضل والتكامل 

أ/منيرة عبدالعزيز البداح،  طالبات شعبة حساب التفاضل والتكامل 

الفصل الدراسي األول 1436/1435هـ.

تم ابتكار الفكرة ودمج 3 تقنيات علما بأن تقنية 
الفصل المقلوب مطبقة في بعض الجامعات .

وحدة التعليم االلكتروني وتقنيات التعليم 

 #  التجربة لم تنتهي وستظهر توصيات الحقا وقد يكون هنالك حاجة لزيادة التوصيات والنتائج.
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية التربية بالزلفي 
للشؤون التعليمية 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

لقــد قامــت عمــادة التعليــم االلكترونــي بجامعــة المجمعة-كليــة التربيــة بالزلفــي  بعمــل دورة تدريبــة عــن 
ــي  ــتخدامه ف ــا اس ــى مزي ــرف عل ــد التع ــس, وبع ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض ــة التعليمي ــي العملي ــاد ف ــتخدام االي ب اس
العمليــة التعلميــة مــن خــالل هــذه الــدورة و التــي  اهمــا مقــدرة الكثيــر مــن التطبيقــات ســواء برامــج التصميــم أو 
ــر لــدى المتعلميــن و تنميــة مهاراتهــم و التعاطــي  ــة التــي يوفرهــا متجــر أبــل علــى إثــارة التفكي البرامــج اإلثرائي
معهــم وفــق االســتراتيجيات الحديثــة فــي التدريــس مثــل المحــاكاة و حــل المشــكالت. تــم اســتخدام اآلي بــاد فــي 
التدريــس بقســم الكيميــاء خــالل الفصــل الدراســي االول مــن العــام الدراســي 1435-1436 ه ,  تــم اســتخدام جهــاز 

)model A1460,assembled in china designed by apple in California( 4 آي بــاد
حيــث بــدأ عليــه التطبيــق مباشــرة  بعــد انعقــاد الــدورة التدريبيــة بتاريــخ 26-1435/12/27 ه . مــن اهــم 

ــة : ــذه التجرب ــي ه ــتخدامها ف ــم اس ــي  ت ــات الت التطبيق
 Ibook, Teacher kit, Slide shark, Teacher kit, Kenote, Explain everythin, Make it, Tiny Tap, Note  
.  Book, ,Creative Book Builder

1( العرض على شاشة البروجكتر  باستخدام توصيلة  VGA Adapter تماما كالكمبيوتر المحمول 
2( هنالــك كثيــر مــن البرامــج التــي يمكــن اســتخدامها لعمــل دروس بصــورة تفاعليــة وإنشــاء ملفــات وســائط 

تعليميــة مثــل Note Book, Tiny Tap, Make it, Explain everything, وغيرهــا  .
3( تستطيع الوصول إلى ملفاتك في و قت دون الحاجة الى استخدام كثير من االوراق .

4(  يســتطيع كل مــن المعلــم و الطالــب تعلــم اشــياء جديــدة وذلــك بعمــل التطبيقــات الموجــودة او الرجــوع 
الــى االنترنــت .

ــك  ــر المحمــول وذل ــاد فــي التدريــس وســوف يكــون بديــال فعــاال عــن الكمبيوت اوصــي باســتخدام اآليب
ــة بســهولة . ــدروس التفاعلي ــة عمــل ال ــوزن . باإلضافــة إلمكاني ــه لخفــة ال لســهولة حمل

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

استخدام أي باد في التدريس

د. نوال محجوب سليمان 

الفصل الدراسي االول 1435-1463 هـ

موجودة في جامعات أخرى

وحدة التميز في التعليم والتعلم 
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية التربية بالزلفي 
للشؤون التعليمية 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــام  ــم ، وتتضمــن قي ــم موجــه ومتمركــز حــول المتعل ــى أســاس أن التعلي تقــوم اســتراتيجية تدريــس األقــران عل
طالبــة متعلمــة بتدريــس أقرانهــا وقــد تكــون الطالبــة المدربــة أكبــر ســنًا مــن الطالبــات المتعلمــات وقــد تكــون مــن 
ــن  ــران م ــس األق ــتراتيجية تدري ــتخدام اس ــة اس ــع أهمي ــارة ، وتنب ــدرة ومه ــر ق ــا أكث ــي لكنه ــتوى الصف ــس المس نف
ــدان  ــي مي ــم،  وف ــات التعل ــودة مخرج ــى ج ــس عل ــا ينعك ــا، بم ــي وتنوعه ــس الجامع ــاليب التدري ــر أس ــة تطوي أهمي
التربيــة الخاصــة يحتــاج طــالب التربيــة الخاصــة إلــى اكتســاب المهــارات األساســية المتصلــة بالمنهــج، مــن خــالل التنــوع 
فــي طــرق التدريــس واســتحداث طــرق بديلــة  كطريقــة تدريــس  األقــران.  وتتلخــص التجربــة فــي انــه تــم اختيــار قرينــات 
معلمــات وفــق معاييــر محــددة مــن طالبــات المســتوى الثالــث شــعبة التربيــة الخاصــة )عددهــم 11 تراوحــت معدالتهــن 
األكاديميــة بيــن )4,5 : 5( لتدريــس مقــرر المدخــل الــى التربيــة الخاصــة  )SEDU111( الــذي يقــدم فــي المســتوى األول 
ــات المعلمــات بمــا ال  ــة، حيــث تــم تحديــد وقــت التدريــس المناســب للقرين ــات الشــعبة وعددهــم )26( طالب إلــى طالب
يتعــارض مــع مواعيــد محاضراتهــن.  تــم تقســيم الطالبــات المعلمــات بحيــث كل طالبــة معلمــة تقــوم بشــرح محاضــرة 
واحــدة فقــط ، لتدويــر الخبــرة ، وتقــوم الطالبــة المعلمــة  بعــرض موضــوع الــدرس. بعــد أن يتــم  تصميــم الــدروس التــي 
ســيقمن القرينــات بتدريســها. وتحديــد المفاهيــم المرتبطــة بنــوع الــدرس المكلفــة بــه كل قرينــة معلمــة وتحليــل 
ــتها  ــات لدراس ــات المعلم ــا للطالب ــلوكية وتقديمه ــا الس ــى مكوناته ــا إل ــال دقيق ــس تحلي ــوع التدري ــارات موض المه
بالتفصيــل ثــم تــم تدريــب القرينــات المعلمــات علــى طريقــة العــرض وتسلســل الموضــوع وطــرق التفاعــل والنقــاش 
ــات  ــة القرين ــى مجموع ــدرس عل ــة لل ــة المعلم ــذ القرين ــم تنفي ــز . ت ــرق التعزي ــئلة وط ــه األس ــل المحاضــرة وتوجي داخ
المتعلمــات فــي المقــررات والموضوعــات المحــددة والوقــت المحــدد لعــرض الــدرس .يلــي ذلــك قيــام أســتاذة المقــرر 
ــاء تنفيذهــا  ومجموعــة مــن القرينــات المتعلمــات والمعلمــات بتســجيل مالحظاتهــن علــى أداء كل قرينــة معلمــة أثن

للــدرس .وتــم مناقشــتها فــي أدائهــا مــن حيــث جوانــب القــوة والضعف.)فــي شــكل مقترحــات تطويريــة(.

نتائــج التجربــة : عــدد طالبــات الشــعبة)26( دخــل 
ــار)25( نجــح )25( بنســبة نجــاح )100%( كمــا يتضــح  االختب

التقديــرات النهائيــة مــن النمــوذج االحصائــي التالــي: 

1( يمكــن تعميــم التجربــة علــى طــالب التخصصــات االنســانية والعلميــة مــع مراعــاة التخصــص الدقيــق والفــروق 
الفرديــة والمســتويات الدراســية للقرنــاء.

2( يمكــن تعميــم التجربــة مــع الشــعب ذات األعــداد الكبيــرة وذوى المســتويات التحصيليــة المتباينــة لالســتفادة 
مــن الطــالب مرتفعــي األداء فــي مســاعدة الطــالب منخفضــي األداء للمســاعدة علــى تحقيــق أهــداف التعلــم .

3(  تفعيــل اســتخدام االســتراتيجية لجعــل أنشــطة التعلــم متمركــزة حــول المتعلميــن بــداًل مــن تركيزهــا حــول 
المعلميــن بحيــث يصبــح المتعلميــن أكثــر إيجابيــة فــي المشــاركة الفعالــة فــي عمليــة التعلــم وهــو مــا يتفــق 

مــع معاييــر الجــودة وتطويــر اســاليب التدريــس .

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

استخدام استراتيجية تدريس األقران في التعليم الجامعي 
The use of peer teaching strategy in college education

د. منى توكل السيد ابراهيم

الفصل الدراسي األول 1436/1435هـ.

التجربة مبتكرة )في حدود علم مقدمة التجربة(

التعلم االلكتروني
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية علوم الحاسب 
والمعلومات للشؤون التعليمية 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــة فحــص األعمــال المقدمــة مــن  ــة التدريــس فــي الجامعــة إمكاني ــة Turnitin ألعضــاء هيئ ــح برمجي تتي
ــم توثيقهــا  ــواردة فــي األبحــاث أو المشــاريع ت ــع المصــادر ال ــات والتأكــد مــن أن جمي ــل الطــالب والطالب قب
بشــكل دقيــق وان الطالــب لــم يقــم بعمليــة نســخ أو إعــادة طباعــة األعمــال تعــود لطــالب آخريــن أو أبحــاث أو 
مشــاريع تــم نشــرها علــى االنترنــت مســبقاً  وذلــك عــن طريــق مقارنــة أعمــال الطلبــة بمحتــوى قاعــدة بيانــات 

ضخمــة يتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر تضــم أشــهر قواعــد البيانــات العالميــة ومالييــن مواقــع األنترنــت.

: Turnitin مزايا وفوائد
•  تشجيع الطلبة على توثيق مصادرهم بالشكل الصحيح.

•  ما يزيد على 23 بليون صفحة إنترنت تم فحصها وأرشفتها.
•  ما يزيد على 211 مليون ورقة بحثية لطالب.

•  ما يزيد على 80,000 صحيفة ومجلة ودورية علمية.
•  تحتوي على أالف الكتب في قواعدها.

•  عمل تقارير قابلة للطباعة.
.D2L يعمل على كثير من منصات التعليم مثل  •

•  يساعد األساتذة في تدقيق األوراق من ناحية االمالء والقواعد.

لتجربة ناجحة في الكشف عن السرقات االدبية في ابحاث الطلبة والحد منها.

ــر  ــي نش ــة( ف ــي الجامع ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــاح لجمي ــام مت ــرى )والنظ ــات االخ ــاركات الكلي مش
ــة ــة البحــث العلمــي للطــالب والحــد مــن الســرقات االدبي ثقافــة أصال

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

برنامج )Turnitin( الرائد عالميا في مجال الكشف عن السرقات األدبية

د. أحمد الحسين

الفصل الدراسي الثاني لسنة 1435هـ

موجودة في بعض الجامعات األخرى
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية علوم الحاسب 
والمعلومات للشؤون التعليمية 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

قامــت كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بعمــل اختبــارات الكترونيــة لتســهيل عمليــة مشــاركة 
ومزامنــة األســئلة مــع األقســام والمراكــز فــي جامعــة المجمعــة ولضمــان التأكــد مــن علــو المخرجــات فــي 
كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات. كمــا تــم اســتخدامه الختبــار تحديــد مســتوى المتقدميــن علــى برنامــج 
تجســير ودبلــوم الشــبكات واختبــار المتقدميــن للوظائــف األكاديميــة فــي كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات. 
ــد وجمــع  ــة األســئلة وتولي ــاع طريقــة كتاب ــة فــي اتب ــر العالمي ــارات بالمقاييــس والمعايي ــت االختب وقــد عمل

بنــك األســئلة.  
الطريقة:

• تكليــف بعــض مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة كتابــة أســئلة فــي مجــال الحاســب االلــي كال علــى 
حســب تخصصــه وأن تمييــز هــذه األســئلة مــن مســتوى الصعوبــة )سهل,متوســط,صعب(  ومــن حيــث التنــوع 

فــي الموضوعــات ومــن ثــم ربطهــا بالمخرجــات التعليميــة التــي تطلبهــا الكليــة مــن الطالــب.
•  مراجعة األسئلة من أعضاء هيئة التدريس اخرين وتقييم األسئلة والموافقة عليها.

•  األسئلة تتكون من أسئلة متعددة االختيارات واسئلة الصح والخطأ.
•  فحتى االن تمت كتابة ما يفوق عن خمسمائة سؤال )بنك األسئلة(.

•  تم جمع األسئلة باستخدام برنامج لكي يتم توليد األسئلة عشوائيا لكل طالب اثناء االختبار.

مميزات االختبارات االلكترونية: 
•  يستطيع المختبر أن يختبر من أي مكان وفي أي وقت.

•  توحيد الجهود والطريقة في كتابة االختبارات.
  GRE,CCNA,IELTS ــة وتدريــب الطالــب عليهــا مثــل اختبــارات •  محــاكاة االختبــارات العالميــة االلكتروني

ــهورة. ــارات المش ــن االختب ــا م وغيره
•  حساب الدرجات سريعا وإخراج النتيجة للمختبر حاال.

•  سهولة معرفة مناطق الضعف لدى المختبر.

ناجحة وفعالة وقد طبقت على المتقدمين على وظيفة معيد في الكلية .

انشاء مركز لالختبارات في الكلية

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

برنامج )Turnitin( الرائد عالميا في مجال الكشف عن السرقات األدبية

ا. أحمد الحسين

الفصل الدراسي األول لسنة 1435 هـ

موجودة في بعض الجامعات األخرى
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية علوم الحاسب 
والمعلومات للشؤون التعليمية 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

 Cisco، Microsoft، Oracle،( قامــت كليــة علــوم الحاســب بالتعاقــد مــع الشــركات العالميــة وهــي
SAP، EMC، VMWare( والتســجيل فــي اكاديمياتهــم المعتمــدة للعمــل علــى منتجاتهــم المســتخدمة فــي 
ــرى  ــة وأخ ــج وأجهــزة حقيقي ــن برام ــات م ــذه المنتج ــف ه ــة. وتختل ــر الحكومي ــات والدوائ ــركات والهيئ الش
محــاكاة للواقــع. هــذه البرامــج والمــواد تؤهــل الطــالب للحصــول علــى الشــهادات االحترافيــة مــن الشــركات 
الكبيــرة كاعتــراف لهــم بالمقــدرة علــى اعــداد أجهــزة شــبكات الحاســب المنتشــرة فــي العالــم وحــل 
المشــاكل التــي تحصــل فــي شــبكات الحاســب االلــي وأمــن الشــبكات. وتعــد هــذه الشــهادات مــن الشــهادات 
ــم الحقيقــي. ــر فــي العال ــه الحصــول علــى وظيفــة والتطوي ــا والحاصــل عليهــا يســهل علي المعتمــدة عالمي

مميزات وفوائد التعاقد مع شركات:
•  ربط الطالب بالعمل وتعريفهم وتدريبهم على المنتجات المستخدمة في سوق العمل.

•  الحصول على المنتجات والبرامج التدريبية من الشركات العالمية.
•  الحصول على المواد التعليمية المؤهلة للحصول على شهادات احترافية.

•  الحصول على برامج وأجهزة مجانا.
•  تمكين األساتذة من الحصول على االعتماد في التدريب في مقررات الشركة.

ــار  ــدم لالختب ــركات أو التق ــذه الش ــن ه ــة م ــهادات العالمي ــارات للش ــى االختب ــات عل ــى تخفيض ــول عل •  الحص
ــس ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــًا للط مجان

كمــا قامــت الكليــة بالتعاقــد مــع بعــض الشــركات لتجهيــز المعامــل فعلــى ســبيل المثــال تــم التعاقــد 
ــركة  ــع ش ــد م ــم التعاق ــة، وت ــة المتوازي ــي البرمج ــة ف ــم الخاص ــى منتجاته ــول عل ــركة )Intel( للحص ــع ش م
ــة. ــة الغــراض تعليمي ــات مجاني ــع هــذه االتفاقي ــول وجمي ــى محاكــي لغــة كوب )MicroFocus( للحصــول عل

تفاعــل طــالب وطالبــات الكليــة فــي النــوادي االكاديميــة مثــل نــادي سيســكو اكاديمــي وميكروســوفت 
اكاديمــي، ونتــج مــن هــذه االتفاقيــات الحصــول علــى دعــم للكليــة مــن خــالل انشــاء بعــض المعامــل مثــل معمل 

اكاديميــة سيســكو وكذلــك فوتشــرات امتحانــات ميكروســوفت للطــالب للحصــول علــى شــهادات مهنيــة.   

مــن اهــم توصيــات التجربــة هــو االســتمرار فــي نشــر ثقافــة الشــهادة المهنيــة لــدى طــالب وطالبــات 
ــات ســوق العمــل. الجامعــة للمــزج والتكامــل بيــن مخرجــات التعليــم الجامعــي ومتطلب

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

توقيع االتفاقيات مع شركات عالمية في مجال التقنية

ا. أحمد الحسين

الفصل الدراسي األول لسنة 1435هـ

موجودة في بعض الجامعات األخرى
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية علوم الحاسب 
والمعلومات للشؤون التعليمية 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــوم  ــة عل ــوم كلي ــال تق ــع االعم ــن جمي ــب ولتدوي ــوم الحاس ــة عل ــي كلي ــة ف ــة اإلداري ــهيل العملي لتس
الحاســب والمعلومــات بتصميــم النمــاذج لألعمــال الروتينيــة كــي يتــم تســهيل االعمــال وانجازهــا فــي أســرع 

وقــت باإلضافــة الــى حفــظ األعمــال. 

من ضمن النماذج التي تم عملها:
نموذج تغيير وقت المادة.  •

نموذج تبليغ عن تعارضات في الجداول الدراسية او االختبارات.  •
نموذج أسماء الطالب المحرومين والواجب تعبئته من األستاذ في كل مادة.  •

نموذج أسماء الحضور في االختبار.  •

مميزات وفوائد عمل النماذج:
اختصار الوقت.  •

تسهيل عملية اإلدارة.  •
توحيد العمل اإلداري.  •

حفظ األعمال وتدوينها.  •
تطوير العمل اإلداري.  •

سهولة فهم النموذج الحتوائه على المعلومات الكاملة والمطلوبة.  •

ناجحة ومفيدة لمتابعة الجودة في التعليم والحد من شكاوي الطالب مثال التغيير في الجداول.

مشاركتها مع الكليات األخرى.

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

تجربة النماذج

ا. أحمد الحسين

الفصل الدراسي األول لسنة 1435 هـ

موجودة في بعض الجامعات األخرى
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية العلوم الدراسات 
االنسانية للشؤون التعليمية 

بحوطة سدير 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــه ، فقــد تــم العمــل  ــة للوضــع الحالــي والمســتقبلي الــذي تطمــح بالوصــول إلي  مــن خــالل رؤيــة الكلي
علــى تحديــد خطــة تنفيذيــة ومســتقبلية للخــروج مــن الوضــع الــذي كان ســائدا إلــى الوضــع الــذي تطمــح لــه 
الكليــة  ضمــن مســارين وفــق برنامــج زمنــي محــدد إلنجــاز خطــط البرامــج الدراســية للكليــة وتــم تحديدهمــا 

ضمــن مرحلتيــن كمــا يلــي :
-الوضع الحالي وما فيه من خطط دراسية سارية المفعول مطبقة على ارض الواقع .

-الوضــع المســتقبلي وهــو الوضــع الــذي ســتكون عليــة الخطــط الدراســية ألقســام الكليــة مســتقبال وفــق 
رؤيــة وتطلعــات الكليــة المســتقبلية .

أوال :  تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى وإعــداد خطــط البرامــج التربويــة لألقســام األكاديميــة وفــق متطلبــات 
االعتمــاد والشــروط الــواردة فــي أدلــة الوكالــة، حيــث تــم اعتمــاد كامــل الخطــط الدراســية فــي الكليــة 

وعددهــا ســتة برامــج دراســية 
ثانيــًا :  تــم العمــل فــي المرحلــة الثانيــة وتطويــر الخطــط الدراســية  والســير فــي عمليــة التحــول مــن األقســام 
التربويــة إلــى األقســام العلميــة والتخصصيــة حيــث تــم االنجــاز فــي هــذه المرحلــة والتنســيق مــع 
األقســام المتناظــرة فــي الجامعــة بهــدف الوصــول إلــى تفاهــم مشــترك حــول الخطــط الدراســية للبرامــج 

المتناظــرة .
ثالثــًا : تــم نشــر الثقافــة والوعــي بأهميــة الخطــط الدراســية لــدى كافــة األطــراف المتشــاركة الطــالب وأعضــاء 

الهيئــة التدريســية والجهــات المســتفيدة ..
ــر  ــب األخ ــى الجان ــراك عل ــار الح ــة  أن أث ــي الكلي ــية ف ــط الدراس ــاص بالخط ــراك الخ ــار الح ــن أث ــًا :  كان م رابع
ــن  ــا م ــية له ــط  الدراس ــاد الخط ــك اعتم ــن ذل ــج ع ــرة ونت ــام المتناظ ــي األقس ــرى ف ــات األخ ــي الكلي ف
خــالل اعتمــاد كافــة الخطــط الدراســية للبرامــج األكاديميــة فــي األقســام المتناظــرة  وخــروج الخطــط 

ــة . ــج األكاديمي ــدة للبرام الموح

 كان مــن أهــم مخرجــات التجربــة فــي مرحلتهــا األولــى اعتمادهــا الخطــط الدراســية ليــس فقــط بالكليــة 
ولكــن فــي األقســام المتناظــرة فــي الجامعــة ، وعلــى ذلــك فــان أهــم مــا توصــي بــه التجربــة  يقــع ضمــن 

محوريــن همــا : 
األول : تطويــر الخطــط الدراســية التــي تــم العمــل علــى تعديلهــا وتطويرهــا فــي المرحلــة الثانيــة بنفــس اآلليــة 

التــي ســارت بهــا خطــط المرحلــة األولــى واعتمادهــا مــن مجلــس الجامعــة .
ــي ســارت بهــا  ــة الت ــا بنفــس المنهجي ــى اعتمــاد الخطــط الدراســية اعتمــادا خارجي ــم العمــل عل ــًا : أن يت ثاني
ــة . ــي الجامع ــرة ف ــام المتناظ ــة األقس ــاركة كاف ــية وبمش ــج الدراس ــي للبرام ــاد الداخل ــة االعتم عملي

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

إعتماد الخطط الدراسية

د. رافع رضا

عام 1435 هـ

مبتكرة

وحدة الخطط  والمناهج الدراسية
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية العلوم الدراسات 
االنسانية للشؤون التعليمية 

بحوطة سدير 

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــية  ــررات الدراس ــج المق ــة لنتائ ــة التوضيحي ــومات البياني ــع الرس ــة م ــة احصائي ــن دراس ــارة ع ــر عب التقري
الختبــارات الفصــل الدراســي االول 1435/1436هـــ ، كمــا تحتــوي التجربــة أيضــا علــى تقارير المراجعــة الداخلية 
الختبــارات األقســام األكاديميــة والتــي تقــوم أساســا علــى فحــص واســتبانة لقيــاس مــدي رضــا المســتفيد مــن 
ــار بأهــداف  ــاط األســئلة فــي ورقــة االختب ــل قيــاس مــدى ارتب ــارات المقدمــة فــي األقســام ، مث أوراق االختب
المقــرر وفــق التوصيــف ،  ومنهــا ايضــا مالحظــات بخصــوص المواصفــات الشــكلية والفنيــة للورقــة االمتحانيــه 
)هــل األســئلة تقيــس بوضــوح نــوع القــدرات المطلــوب تحقيقهــا فــي المقــرر، هــل تراعــي األســئلة التنــوع 
فــي المســتويات المعرفيــة , وقــد أشــاد ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة د. أحمــد الرميــح بتميــز 
التجربــة وقــد اوصــى ســعادته بتعميــم تقريــر التجربــة علــى وكالء الشــؤون التعليميــة بجميــع كليــات الجامعــة 

لالســتفادة ممــا جــاء فــي محتــواه.

أهم النتائج التي توصلت إليها وحدة التقويم والقياس من خالل االحصائيات والنتائج كانت
ــة  ــام األكاديمي ــي األقس ــى 100% ف ــا ال ــاح فيه ــبة النج ــت نس ــي بلغ ــررات الت ــي المق ــوظ ف ــاع ملح 1( ارتف

ــة. ــرة بالكلي ــالمية المعاص ــات اإلس ــم الدراس ــة وقس ــة االنجليزي ــمي اللغ ــي قس ــا ف وخصوص
ــى  ــن ب ال ــر م ــبة )تقدي ــت النس ــث بلغ ــة حي ــررات التخصصي ــي المق ــز ف ــب التماي ــي نس ــوظ ف ــاع ملح 2( ارتف
أ+( فــي تقديــرات الطــالب فــي بعــض  المقــررات 100%. فمثــال علــى ســبيل المثــال بالنظــر إلــى نســب 
التقديــرات لقســم الرياضيــات كمــا فــي الرســومات البيانيــة نجــد تقــارب النســبة بيــن مــن حصــل علــى تقديــر 
)د( وبيــن مــن حصــل علــى تقديــر )هـــ( ممــا قــد يــدل علــى تدنــى التحصيــل العلمــي لــدي طــالب القســم نظــرا 
للتقــارب بيــن نســبة الطــالب الناجحيــن بتقديــر)د( والطــالب الراســبون بتقديــر )هـــ( ، بالمثــل بالنظــر إلــى نســب 
التقديــرات فــي قســم الدراســات اإلســالمية المعاصــرة  يتبيــن ارتفــاع معــدل الطــالب الحاصليــن علــى تقديــر 

)أ+ و أ( ممــا يعكــس ارتفــاع معــدل التحصيــل األكاديمــي لــدى طــالب قســم الدراســات اإلســالمية. 

1( يتضــح مــن دراســة احصائيــات النتائــج وتبعــا للرســومات البيانيــة الموضحــة فــإن المســتوى العلمــي للطــالب 
ــة  ــات فعلي ــود مخرج ــن وج ــد م ــة للتأك ــل دراس ــر ، وعم ــادة نظ ــى إع ــاج إل ــاءات يحت ــذه اإلحص ــا له وفق
مطابقــة لمــا صمــم مــن أجلــه المقــرر التعليمــي، كمــا تحتــاج لجــان المراجعــة الداخليــة لألقســام إلــى لجــان 

خارجيــه لالطــالع علــى توصيــف المقــررات، وأســئلة االختبــار  ومــدى شــموليتها.
2( هناك أكثر من عضو هيئة تدريس نسبة النجاح في مقرراتهم تتراوح بين 97% إلى %100.
3( بعض أعضاء هيئة التدريس نسبة من حصلوا على )أ+( و )أ( في مقرراتهم أكثر من %86.

4( أثنــاء فحــص تقريــر المراجعــة الداخليــة وجــد أن بعــض األقســام نســبة االســتيفاء فيهــا بلغــت 100% وهــذا 
مــا ال يتطابــق مــع الواقــع.

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

إحصائيات االختبارات وتقرير المراجعة الداخلية الختبارات األقسام األكاديمية 
في الفصل الدراسي األول 1436/1435هـ

د . محمود حاب اهلل عبد المقصود

نهاية اختبارات الفصل االول 1436/1435هـ.

هــي تجربــة نوعيــة، اســتحدثتها وحــدة التقويــم 
والقيــاس بالكليــة وهــي تجربــة مبتكــرة.

وحدة التقويم والقياس
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية العلوم الدراسات 
االنسانية للشؤون التعليمية 

بالغاط

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــة( لمحافظــة الغــاط  ــة مركــز الرحماني ــة العامــة )مكتب ــي المكتب ــة ال  خــروج اســتاذ المقــرر مــع الطلب
إللقــاء المحاضــرة داخــل مكتبــة مركــز الرحمانيــة وتعريــف دور المكتبــة فــي خدمــة الطالــب الجامعــي فــي 

البحــث العلمــي  واالســتفادة مــن خدمــات المكتبــة

1( تعرف الطالب على المكتبة وطريقة االطالع.
2( خروج الطالب عن المعتاد بحيث يذهب الطالب مع استاذه الى المكتبة ويشجعه عليها.

3( أن يكون الطالب على دراية بكيفية االستعانة بالمكتبة للقيام بالبحوث المطلوبة منه داخل الكلية. 
4( قدرة الطالب على اعداد مشاريع التخرج والسمنارات المختلفة المطلوبة من داخل المكتبة . 

5( االســتعانة بالمكتبــات االلكترونيــة التــي لهــا اتصــال مباشــر مــع المكتبــة مثــل المكتبــة الســعودية الرقمية 
ومكتبــة االســكندرية ومكتبــة الكونجــرس االمريكي .

تعميمهــا علــي جميــع مقــررات الطلبــة داخــل الكليــة بوجــود اســتاذ المقــرر مــرة واحــدة علــي االقــل 
فــي الشــهر.

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

 دور المكتبة في خدمة الطالب الجامعي والبحث العلمي »تجربة عملية  
داخل مكتبة الرحمانية بالغاط .

 د. تاج الدين محمد فيروز أحمد

يوم االثنين 23/2/1436هـ

 معمول بها لدى بعض الجامعات

وحدة الخطط الدراسية
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية العلوم الدراسات 
االنسانية للشؤون التعليمية 

بالغاط

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــم  ــق )داعــم(  يت ــة مــن خــالل تطبي ــات الكلي ــم خدمــات لطــالب وطالب ــى تقدي ــة عل  تقــوم هــذه التجرب
ــي  ــب الجامع ــل الطال ــل : دلي ــة مث ــات الطالبي ــن الخدم ــد م ــدم العدي ــث يق ــوال حي ــزة الج ــى أجه ــه عل تحميل
ــدم  ــي تق ــات الت ــطة والخدم ــن االنش ــا م ــادية وغيره ــط االرش ــية والخرائ ــداول الدراس ــه والج ــاب معدل وحس
ــات  ــوم والدراس ــة العل ــي كلي ــدم ف ــا . فتق ــن نوعه ــرة م ــد مبتك ــرة تع ــة أو الفك ــذه التجرب ــب . وه للطال

ــة. ــة المجمع ــي جامع ــا ف ــن تطبيقه ــل ويمك ــاط ب ــانية بالغ االنس
ــة  ــام الكلي ــاط ألقس ــانية بالغ ــات االنس ــوم والدراس ــة العل ــي كلي ــات لخريج ــدة بيان ــاء قاع ــك انش كذل
المختلفــة علــي ان يكــون هــذا المشــروع هــو النــواة لخريجــي الكليــة للســنوات القادمــة بمشــيئة اهلل تعالــي. 
حيــث يتــم ربــط قاعــدة بيانــات الخريجيــن بســوق العمــل مــن خــالل الســماح للشــركات بالدخــول علــي قاعــدة 
ــالل التواصــل مــع  ــرات مــن خ ــن التخصصــات والتقدي ــده م ــا تري ــار م ــالع عليهــا واختي ــن واالط ــات الخريجي بيان

الطالــب.

1(  تفعيل دور الكلية في المجتمع المحلي حيث يتم توفير الكوادر التي يحتاجها سوق العمل المحلي.
2( قاعدة بيانات خريجي القسم هي نواة قاعدة بيانات الخريجين للسنوات القادمة.

3 ( يســاعد المشــروع علــي متابعــة خريجــي الكليــة بعــد تخرجهــم وهــذا يعــد مــن التغذيــة الراجعــة ألربــاب 
ــع  ــار الراب ــن المعي ــي م ــاد األكاديم ــم واالعتم ــة للتقوي ــة الوطني ــات الهيئ ــن متطلب ــزء م ــو ج ــل , وه العم

)نواتــج التعلــم(
ــدة  ــاء قاع ــودة أنش ــات الج ــد متطلب ــث ان أح ــم حي ــي القس ــودة ف ــين الج ــي تحس ــروع عل ــاهم المش 4(  يس

بيانــات للخريجيــن ومتابعتهــم.
5( يســاعد المشــروع علــي توفيــر فــرص عمــل لخريجــي الكليــة مــن خــالل ربــط قاعــدة بيانــات خريجــي الكليــة 

بشــركات التوظيــف.

تبني الكلية الفكرة لتعميمها علي كليات الجامعة.

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

 برنامج »داعم« لدعم الطالب وخريجي الكلية

 د. توفيق المصري

عام  1436 هـ

مبتكرة

وحدة الجودة
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية العلوم الدراسات 
االنسانية للشؤون التعليمية 

بالغاط

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــدى الطالــب  ــادي ل ــر شــكل القاعــة لكــي يكــون علــي شــكل حــرف U حتــى نكســر الشــكل االعتي تغيي
بشــكل الفصــل الدراســي ويكــون جميــع الطلبــة علــى مســتوي واحــد والرؤيــة لــدي الدكتــور أوســع لمتابعــة 

جميــع الطلبــة.

 1 ( كسر الروتين.
الجميع بنفس االهمية.  )2

3(  سهولة النقاش المفتوح.
انفتاح المساحة امام عضو هيئة التدريس  )4

5(  سهولة ضبط القاعة.
6( سهولة تنقل االستاذ بين الطالب .
سهولة الدخول والخروج للطالب .  )7

تفعيلها على بعض قاعات الفصول الدراسية بالكلية

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

U اعادة تصميم وضع مقاعد القاعة الدراسية لتكون علي شكل حرف 

 أ. باسم اللهيب

عام 1435 هـ

 مبتكرة

وحدة التميز
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية العلوم الدراسات 
االنسانية للشؤون التعليمية 

بالغاط

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــي  ــة عل ــة التدريــس والطــالب وحرصــًا مــن الكلي ــام الجامعــة بنشــر برنامــج D2L ألعضــاء هيئ نظــرًا لقي
تعليــم أكبــر قــدر مــن الطــالب علــي البرنامــج وكيفيــة التعامــل معــه قــام د. احســان حمــوده بتجربــة شــرح 
برنامــج D2L للطــالب مــن خــالل دورة وتــم تســجيلها بالفيديــو ورفعهــا علــى موقــع الكليــة وعلــي CD لكــي 
ــي الشــرح  ــة التعامــل مــع برنامــج D2L هــذا باإلضافــة ال ــر قــدر ممكــن مــن الطــالب علــى كيفي ــم أكب يتعل

النظــري والعملــي للطالــب داخــل المعمــل.

D2L تعليم أكبر قدر من الطالب علي برنامج

تعميم التجربة علي باقي كليات الجامعة.

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

 تعليم طالب الكلية برنامج D2L من خالل موقع الكلية

 أ. حسان حموده

عام 1436 هـ 

مبتكرة

وحدة تقنيات التعليم االلكتروني
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية العلوم الدراسات 
االنسانية للشؤون التعليمية 

بالغاط

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

ــب  ــم الطال ــي اس ــوي عل ــب ( يحت ــاب الطال ــدل غي ــاع مع ــن )ارتف ــث يبي ــذار” حي ــم “إن ــوذج باس ــل نم عم
ــة  ــس بتعبئ ــة التدري ــو هيئ ــوم عض ــاب . يق ــام الغي ــخ وأي ــاب وتواري ــاعات الغي ــدد س ــي وع ــه الجامع ورقم
النمــوذج للطــالب الذيــن يتجــاوز غيابهــم %15 باللــون االخضــر وتعبئــة النمــوذج للطــالب الذيــن يتجــاوز 
غيابهــم %20 باللــون االزرق والطــالب الذيــن وصــل غيابهــم الــي %25 باللــون االحمــر. ثــم ترفــع هــذه النمــاذج 
ــب بالتوجــه  ــة إلعالنهــا للطــالب والطل ــي موقــع الكلي ــة لدراســتها ثــم ترفــع عل ــة الحــاالت الطالبي ــي لجن ال

ــوع . ــة الموض ــة لمعالج ــي بالكلي ــاد األكاديم ــدة اإلرش لوح

1( اعالن  نسبة غياب الطالب في وقت مبكر.
2( تقليل نسبة الغياب للطالب لوضوح الرؤية أمامهم.

3( بدأت ورقيًا وسيتم تعميمها إلكترونيا.

تعميمها على جميع المقررات لتطبيقها من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

 نموذج »إنذار« الرتفاع معدل الغياب

 أ. عبد اهلل السعدون

عام 1436 هـ

 مبتكرة

وحدة التميز في التعليم والتعلم
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ملخص 
التجربة المقدمة  من

وكالة كلية العلوم الدراسات 
االنسانية للشؤون التعليمية 

بالغاط

نبذة مختصرة 
عن التجربة :

توصيات التجربة: 

نتائج التجربة :

عنــد إعــالن الكليــة عــن انتخــاب مجلــس الطــالب االستشــاري كان هنــاك تخــوف مــن عــدم اقبــال الطــالب 
للعمليــة االنتخابيــة فــكان االقتــراح ان تتــم العمليــة االنتخابيــة للطــالب ببهــو الكليــة بــداًل مــن احــدي القاعات 
الدراســية وكانــت النتيجــة كالتالــي : فــي اليــوم االول تــم حشــد 78 % مــن اجمالــي الطــالب بأقســام الكليــة 
المختلفــة للتصويــت فانخفضــت عــدد ايــام االنتخابــات نتيجــة هــذا الحشــد. حيــث كان لوجــود الطــالب بكثــرة 

فــي بهــو الكليــة دور كبيــر فــي تشــجيع الكثيــر مــن الطــالب علــى عمليــة االنتخــاب.  

1 ( تشجيع الطالب علي االنتخاب.
2( معرفة أكبر عدد ممكن من الطالب علي العملية االنتخابية.

3( الشفافية المطلقة في االنتخابات. 
4( العمل علي اقامة فعاليات وحدة النشاط الطالبي ببهو الكلية.

1 ( العمل علي اقامة بعض فعاليات وحدة النشاط الطالبي ببهو الكلية.
2( تعميم هذه الفكرة في العملية االنتخابية للعمل بها وذلك للنجاح الذي ظهرت به .

اسم التجربة : 

مقدم التجربة: 

 مشاركة طالب الكلية للعملية االنتخابية داخل بهو الكلية

 د. طارق جاه الرسول

 عام 1436 هـ

مبتكرة

وحدة االنشطة الطالبية



نلتقي .. 

   ... لنرتقي



التجربة التعليمية الناجحة، 
هي خالصة عمل دؤوب واقعي وجاد 

لإلرتقاء باألداء األكاديمي 




