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 في جامعة الملك سعود «نحو تدريس جامعي متميز»انطالق برنامج 

 

 عبدهللا الحواس -الرياض 

للعام " األول"افتتح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر صباح أمس فعاليات برنامج     

نحو تدريس جامعي "ه، والذي تنظمه عمادة تطوير المهارات تحت شعار 4135/  4131الجامعي 

كيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور ويستمر لمدة أسبوع، وذلك بحضور و" متميز

عبدهللا السلمان وعميد تطوير المهارات الدكتور عبدالعزيز العثمان وأعضاء وعضوات هيئة التدريس 

 . 31بمبنى  -المشاركين في البرنامج بقاعة الشيخ حمد الجاسر 

لدور الفاعل لعمادة تطوير المهارات إن البرنامج يجسد ا: وألقى عميد تطوير المهارات كلمة جاء فيها

تجاه أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والجامعات السعودية حيث أنه يساهم في تطوير التدريس 

أن عدد : الجامعي وتحقيق أعلى مستويات التميز واإلبداع في العملية التعليمة والتعلمية، وأضاف

عضوات هيئة التدريس، وأن العمادة  مشاركا أغلبهم من 311المشاركين في البرنامج تجاوز 

استضافت عددا من الخبراء الدوليين للمشاركة في البرنامج، مبينا أن البرنامج يشمل محاضرات 

وورش عمل وساعات استشارية ويستهدف الطالب والمعيدين وطالب الدراسات العليا كما أنه يتيح 

سجيل في برنامج استشارة النظراء ألعضاء هيئة التدريس فرصة استشارة الخبراء من خالل الت

 . وحجز الموعد المحدد

أننا لم نعد بحاجة إلى التنبيه أن عالمنا : بعد ذلك ألقى راعي الحفل مدير الجامعة كلمة جاء فيها

يتغير، فالتعليم العالي صار إلى مرحلة جديدة بآلياتها ووسائلها الجديدة، أن المدرس الذي كان 

ليم فقد صار اليوم واحداً من مصادر متعددة هي في واقع اليوم أكثر مرونة باألمس مصدرا وحيدا للتع

األمر الذي يدعوه إلى أن يستوعب عالمه المتجدد ويطور من قدراته .. وأغزر وأقرب للمتعلم منه

أن ما تنشده عمادة تطوير المهارات من خالل فعاليات هذا : ومهاراته ويستعيد مجده القديم، وأضاف

 . دريس جامعي متميز هو ما نأمل أن يكون نقطة تحول في مسار تدريسنا الجامعيالبرنامج ت



ثم قدم وكيل العمادة للبرامج والتدريب الدكتور محمد الحارثي الخبيرين المحاضرين البروفسور بل 

بسكست من الواليات المتحدة األمريكية والدكتور أيوب األيوب من دولة الكويت معلنا بذلك انطالق 

رات والفعاليات للرجال والنساء حسب جدول فعاليات البرنامج المنشور على موقع العمادة الدو

http://dsd.ksu.edu.sa  

تجدر اإلشارة إلى أنه يشارك في هذا اللقاء عدد من المحاضرين الدوليين كما سيتخلى برنامج اليوم 

محاضرة عن تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في التدريس الجامعي يلقيها الدكتور نامي الجهني، 

 في التدريس تلقيها الدكتورة إقبال درندري في NCAAAومحاضرة عن معايير الهيئة الوطنية 

 .القسم النسائي
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