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إرشادات حول كيفية االستفادة من كتيبات دعم التعلم

اأبنائي... طالب وطالبات اجلامعة...

ت�ستقبلكم جامعتكم باملحبة وتقدم لكم هذه ال�سل�سلة  "�سل�سلة 
دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة "يف حماولة منها لتذليل ال�سعاب، 
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها 

الوطن يف بناء ح�سارته واقت�ساده.

لقد اأرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتطـــويـر واالعـتـمــاد 
االأكادميي من "�سل�سلة  دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" اأن تكون 
مر�سدًا بني يدي طلبة اجلامعة، تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة 

وم�سادرها وو�سائطها ومن ثم �سناعتها وتطبيقها.

 تاأتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات 
وطالبهم؛  التدري�س  هيئة  الأع�ساء  العلمية  امل�ساندة  هدفها  كثرية، 
نواجته، مت�سيًا مع االجتاهات  والرتكيز على  والتعليم،  التعلم  الإجادة 

احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة  

 د. اأحمد بن يحيى اجلبيلي

مدير اجلامعة
اأ. د. �سليمان بن عبداهلل اأبا اخليل

وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير والعتماد الأكادميي
اأ.د. خالد بن عبد الغفار اآل عبد الرحمن
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إرشادات حول كيفية االستفادة من كتيبات دعم التعلم

تقديم

تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�سادرها والتعليمات، ون�سرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك 
اإدراكًا منها لقيمة اإ�سراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم باأنف�سهم، ومن اأجل توفري الكثري من اأوقاتهم، 
خر جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية جهدًا يف مد يد  وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال تدَّ
العون ملن�سوبيها واأبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�سيل العلمي، وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوكًا 

وتطبيقًا، ليتميز بذلك خريج جامعة االإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�ساديات بالده.

التعلم يف اجلامعة حر�سًا منها على  ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية  اأن تقدم هذه  وي�سر اجلامعة 
ب�سكل خا�س  ال�سل�سلة موجهة  وهذه  التعليمية،  العملية  العمليات يف  اإىل جانب جودة  املخرجات،  جودة 
لطالب اجلامعة ومن�سوبيها من اأ�ساتذٍة وموظفني، وهي مبثابة اأدلة اإر�سادية تدعم عملية التعليم والتعلم 
يف اجلامعة، وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�ساعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية، 

وميكن للطالب اأن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من اأجل تثقيف اأنف�سهم ذاتيًا.

تعليمية  اأغرا�س  خلدمة  توجه  بحيث  تنظيمًا  اأكرث  بطريقة  الكتيبات  هذه  ا�ستخدام  املنا�سب  ومن 
الطالب  توجيه  برامج  لت�ستخدم يف  الكتيبات  العديد من  املثال: مت ت�سميم  �سبيل  وبحثية معينة، فعلى 
دعت  كلما  الدرا�سة  قاعات  ويف  املكتبة،  يف  التعريفية  املحا�سرات  ويف  اجلدد،  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

احلاجة.

هذه  من  اال�ستفادة  كيفية  يف  طالبهم  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ي�ساعد  اأن  املوؤمل  ومن 
الكتيبات، وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين، وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة 
من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت واإعداد البحوث، كما ميكن ا�ستخدام بع�س هذه الكتيبات يف 
توجيه الطالب لال�ستعداد لالختبارات، و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف اإر�سادهم لتحا�سي الغ�س 

وال�سرقات العلمية.

اإليها عند احلاجة، وال�ستخدامها يف دعم  للرجوع  والطالب  الكتيبات متاحة لالأ�ساتذة  وتبقى هذه 
م�سرية الطالب الدرا�سية، فالغر�س منها تقدمي االإر�سادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل  واالأمثل ملنا�سط 

اجلامعة ووقت الطلبة ومواردهم من اأجل التعلم املنتج واملفيد.
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إرشادات حول كيفية االستفادة من كتيبات دعم التعلم

تمهيد:
دعم  كتيبات  من  �سل�سلة  االإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  االإمــام  جامعة  اأ�سدرت 
التعلم يف اجلامعة، وهي موجهة ب�سكل خا�س ملن�سوبي اجلامعة من طالب  عملية 
التعليم  اإر�سادية تدعم عملية  اأدلة  الكتيبات  وتعد هذه  تدري�س وموظفني،  و هيئة 

والتعلم يف اجلامعة، وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على بع�س 
امل�ساعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية. 

ت�سعى اجلامعة، يف �سوء التعاليم والقيم االإ�سالمية، اإىل 
اأجل  من  االأكادميي  والتميز  االإ�سالمي  االلتزام  بني  الدمج 

روؤية  )انظر  وح�ساري،  اآمــن  معرفة  عامل  بناء  يف  امل�ساهمة 
جامعة االإمام واأهدافها، 1432هـ(. ومن بني اجلوانب الرئي�سة لهذه 

الروؤية هو توفري بيئة تعليمية داعمة تقدم كل ما ميكنها مل�ساعدة الطالب على 
النجاح يف عملهم االأكادميي والتطوير الذاتي. 

اأنف�سهم  اأجل تثقيف  اأن ي�ستخدم الطالب �سل�سلة دعم التعلم هذه من  وميكن 
ذاتيًا،بل اإنه ميكن ا�ستخدام هذه الكتيبات بطريقة اأكرث تنظيمًا بحيث توجه خلدمة 
اأغرا�س تعليمية، فعلى �سبيل املثال، مت ت�سميم العديد من الكتيبات لت�ستخدم يف 
برامج توجيه الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد، ويف املحا�سرات التعريفية يف 

املكتبة، ويف قاعات الدرا�سة كلما دعت احلاجة. 

بهذه  طالبهم  الكليات  جميع  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ف  ُيعرِّ اأن  املوؤمل  ومن 
الكتيبات، وميكن القيام بذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين، وعند 
تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت 
الطالب  توجيه  يف  الكتيبات  هذه  بع�س  ا�ستخدام  اأي�سًا  وميكن  البحوث،  واإعــداد 
لال�ستعداد لالختبارات، و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف اإر�سادهم لتحا�سي 
الغ�س وال�سرقات العلمية، وينبغي اأن تكون هذه الكتيبات متاحة لالأ�ساتذة والطالب 

للرجوع اإليها عند احلاجة، وال�ستخدامها يف دعم م�سرية الطالب الدرا�سية. 

والغر�س من هذا الكتيب الذي بني اأيدينا هو تقدمي بع�س االإر�سادات حول كيفية 
اال�ستخدام الفعال ل�سل�سة دعم التعلم يف عملية التعليم والتعلم اجلامعي.
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الكتيب الأول
دليل الطالب امل�ستجد

طالبًا  ليكون  الطالب  ت�ساعد  التي  الن�سائح  بع�س  يقدم 
ناجحًا، يعرف كيف ي�ستعد للجامعة، ويتوا�سل مع االآخرين، 

ويكون متعلمًا ن�سطًا.

حقوق الطالب 
وواجباته

سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة

٢
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الكتيب الثاين

حقوق الطالب 
وم�سوؤولياته

ما  اأو  حقوقهم،  حول  للطالب  االإر�ــســادات  بع�س  ي�ستعر�س 
عاتقهم،  على  امللقاة  والواجبات  اأ�ساتذتهم،  من  يتوقعونه 

كاأع�ساء يف جمتمع اجلامعة.

كيفية التعلم
في الجامعة



سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة
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الكتيب الثالث
كيفية التعلم يف اجلامعة

التفكري  مـــهـــارات  ــر  تــطــوي كــيــفــيــة  عـــن  نــ�ــســائــح  يـــحـــوي 
واإ�سرتاتيجيات التعلم.

االستعدادات
لالختبارات

سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة
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الكتيب الرابع
ال�ستعداد لالختبارات

يقدم الن�سائح حول كيفية اال�ستعداد لالختبارات والتعامل 
معها، وبع�س االإر�سادات حول اأنواع معينة من االختبارات.

التعلم الفعال من 
المحاضرات

سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة
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الكتيب اخلام�ض

التعلم الفعال من 
املحا�سرات

يقدم ن�سائح عملية حول كيفية كتابة اأهم نقاط املحا�سرة، 
وكيفية اإعداد ملف للمقرر من اأجل املذاكرة.

كيفية الحصـول علـى 
المعلومات من الكتب 
والمواقــع ا�لكترونـية

سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة
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الكتيب ال�ساد�ض

كيفية احل�سول على 
املعلومات من الكتب 

واملواقع الإلكرتونية

من  نحتاجه  ما  حتديد  حــول  الن�سائح  بع�س  على  يحتوي 
املكتبة  وا�ستخدام  بحث  اإ�سرتاتيجية  وت�سميم  املعلومات، 

واالإنرتنت.
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دليل قواعد 
اللغة ا�نجليزية 
واستخداماتها  

٧

الكتيب ال�سابع
دليل قواعد 

اللغة الإجنليزية 
وا�ستخداماتها

وي�سرح  االجنليزية،  اللغة  لقواعد  وا�سحة  مقدمة  يعر�س 
كيفية الكتابة ال�سحيحة باللغة االإجنليزية.

1(- محتوى كتيبات دعم التعلم وأهدافها:
 تاأتي �سل�سلة دعم التعلم يف ثالثة ع�سر كتيبًا، وفيما ياأتي و�سف لكل كتيب من هذه الكتيبات:
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إرشادات حول كيفية االستفادة من كتيبات دعم التعلم

املحتوى والغر�ضالكتيب

السرقة العلمية:
ما هي؟ وكيف أتجنبها؟

سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة
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الكتيب الثامن

ال�سرقة العلمية: ما هي؟ 
وكيف اأجتنبها؟

ي�سرح مفهوم ال�سرقة العلمية واأنواعها وكيفية جتنبها.

االستشهاد بالمراجع
 في المقـاالت 

والتقارير العلمية  

سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة
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الكتيب التا�سع

ال�ست�سهاد باملراجع 
يف املقالت والتقارير 

العلمية

ب�سكل  االآخــريــن  اأعمال  من  االقتبا�س  كيفية  للطالب  يبني 
االأمناط  با�ستخدام  املراجع  قائمة  ت�سميم  وكيفية  �سحيح 

املعروفة لتوثيق املراجع )APA، MLA، هارفارد(.
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إعداد التقارير 
وعرضها  

الكتيب العا�سر
اإعداد التقارير وعر�سها

يقدم الن�سائح حول كتابة التقارير، واإعداد �سرائح العر�س 
وتقدمي  ال�سرائح،  وت�سميم  باوربوينت،  برنامج  وا�ستخدام 

عرو�س الو�سائط املتعددة.

صياغة مقترح بحثي

سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة
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الكتيب احلادي ع�سر
�سياغة مقرتح بحثي

لكل  الالزمة  واملعلومات  بحثي  مقرتح  كتابة  كيفية  ي�سرح 
فقرة.

نصائح للحصول 
على منحة بحثية

سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة

www.quality.emamu.edu.sa
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الكتيب الثاين ع�سر

ن�سائح للح�سول على 
منحة بحثية 

ومراجعته  البحثي،  املقرتح  لكتابة  الن�سائح  بع�س  يقدم 
وحتريره وت�سليمه، للح�سول على منحة بحثية.
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إرشادات حول كيفية 
االستفادة من كتيبات 

دعم التعلم

سلسلة دعم التعلم والتعليم
  في الجامعة
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الكتيب الثالث ع�سر
اإر�سادات حول كيفية 
ال�ستفادة من كتيبات 

دعم التعلم

ت�ساعدهم يف  التدري�س  يحتوي على معلومات الأع�ساء هيئة 
عمليات  يف  التعلم  دعم  كتيبات  من  اال�ستفادة  اآلية  معرفة 
ويف  الدرا�سة،  قاعة  ويف  اجلدد،  واالأ�ساتذة  الطالب  توجيه 

التطوير املهني.
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مع  فردية  لقاءات  عقد  فيمكن   ، اأوجــه  عدة  يف  التعلم  عملية  لدعم  الكتيبات  هذه  ا�ستخدام  ميكن 
الطالب، ويف املحا�سرات، وعند عقد اللقاءات التعريفية يف املكتبة، ويف برامج التوجيه للربنامج، ويف 

اأي و�سائل عملية اأخرى.

يف  للم�ساعدة  طالبهم  مع  امل�سادر  كاأحد  الكتيبات  هذه  ا�ستخدام  التدري�س  هيئة  الأع�ساء  وميكن 
حت�سني حت�سيلهم العلمي، وميكنهم واأمناء املكتبة ا�ستخدامها عند تعريف الطالب بكيفية جمع املعلومات 

الالزمة حلل واجباتهم، وتنفيذ م�ساريعهم البحثية، وكيفية توثيق املراجع.

مرهقة  واحــدة  دفعة  كلها  توزيعها  عملية  تكون  فقد  جــدًا،  مهمًا  الكتيبات  هذه  توزيع  توقيت  ويعد 
للطالب، مما قد يقلل من حتقق الفائدة املرجوة منها، ولذا ي�ستح�سن توزيع الكتيبات املتعلقة بتوجيه 
الطالب اجلدد، وتعريفهم باحلياة اجلامعية )كالكتيبني االأول والثاين( يف االأ�سبوع التوجيهي للطالب 
اجلدد، وميكن اأن يوزع اأع�ساء هيئة التدري�س الكتيبات االأخرى املتعلقة مب�ساعدة الطالب يف حت�سيله 

الدرا�سي واال�ستعداد لالختبارات يف اأوقات منا�سبة خالل الف�سل الدرا�سي.

اأن  فينبغي  بحثية  منح  على  واحل�سول  البحثية  املقرتحات  اإعــداد  كيفية  تتناول  التي  الكتيبات  اأما 
توزع على طالب امل�ستوى االأخري ممن لديهم م�ساريع تخرج، اأو طالب الدرا�سات العليا، وقد تكون هذه 

الكتيبات مفيدة الأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد الذين يبحثون عن �سبل دعم اأن�سطتهم البحثية.   

 ومن امل�ستح�سن اأن توزع الكتيبات على فرتات متعددة وفقًا الأهدافها، لتكون عونًا للطالب يف رحلتهم 
الدرا�سية وحت�سيلهم العلمي. وينبغي بعد توزيعها الأول مرة اأن تكون متاحة يف اجلامعة كلها من خالل 
عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل وعمادة �سوؤون الطالب و عمادة �سوؤون املكتبات، وغريها من الوحدات التي 

تقدم خدمات طالبية.
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وعرضها  إعداد التقارير 
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إرشادات حول كيفية االستفادة من كتيبات دعم التعلم

2(-  توجيه الطالب الجدد:
االأوىل  االأ�سابيع  يف  وقت  تخ�سي�س  مبكان  االأهمية  من   
من الف�سل الدرا�سي لتوجيه الطالب اجلدد، ففي هذا الوقت 

يقوم الطالب باالآتي: 

اإنهاء اإجراءات ت�سجيلهم. ��
اال�ستقرار يف ال�سكن اجلامعي. ��
التعرف على املدينة اجلامعية.  ��

التعرف على النوادي واملجموعات واملنظمات الطالبية.  ��
امل�ساركة يف برامج التوجيه.  ��

الإعداد  الطرق  اأف�سل  من  اجلــدد  الطالب  توجيه  ويعد 
اأنه  كما  درا�ستهم،  يف  النجاح  مــن  يتمكنوا  حتى  الــطــالب 
لهم  اأفراد  واأنهم  باالنتماء  ي�سعروا  اأن  على  اأي�سًا  ي�ساعدهم 

قيمتهم يف جمتمع التعلم باجلامعة. 

حقوق الطالب 

وواجباته

سلسلة دعم التعلم والتعليم

  في الجامعة

٢
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ويقدم الكتيب االأول "دليل الطالب المستجد" معلومات مفيدة للطالب حول ما يتعني 
عليهم القيام به من اأجل النجاح يف اجلامعة، واإحدى االإ�سرتاتيجيات اجليدة يف هذا ال�سدد هي حماولة 
اال�ستفادة من خربات الطالب القدامى، حيث يتحدثون اإىل الطالب اجلدد حول جتاربهم اخلا�سة يف 

اجلامعة. 

ر�سالة  معرفة  اإىل  باالإ�سافة  واأهدافها،  اجلامعة  ر�سالة  معرفة  اإىل  بحاجة  امل�ستجدون  والطالب 
مفكرين  ي�سبحوا  اأن  منهم  يتطلب  االأهــداف  هذه  حتقيق  واأن  واأهدافها،  اإليها  ينتمون  التي  الربامج 
خالل  وميكن  اجلامعية.  االأن�سطة  يف  بفاعلية  وي�ساركون  تعلمهم،  م�سوؤولية  يتحملون  فاعلني،  ودار�سني 

الف�سل الدرا�سي الرجوع اإىل ذلك عند احلاجة، لتقدمي امل�ساعدة لتطوير بع�س اجلوانب لدى الطالب.

ومن املو�سوعات التي تتناولها الكتيبات ما ياأتي:
�� كيفية التعلم يف اجلامعة )الكتيب الثالث(.

كيفية تدوين النقاط الرئي�سة يف املحا�سرات )الكتيب اخلام�س(. ��
كيفية اال�ستعداد لالختبارات  )الكتيب الرابع(. ��

كيفية اإعداد التقارير وتقدميها  )الكتيب العا�سر(. ��
كيفية جمع املعلومات الأداء الواجبات )الكتيب التا�سع(.  ��
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وينبغي  اأن تتعاون االأق�سام العلمية والكليات مع املكتبة لتقدمي التوجيه الالزم للطالب ب�ساأن املراجع 
عملية  تت�سمن  اأن  املهم  ومن  اإلكرتونية.  اأم  ورقية  املراجع  هذه  كانت  �سواًء  تخ�س�س،  كل  يف  املتوفرة 
مهم  التخطيط  وهذا  امل�ستمر،  بالدعم  وتزويدهم  الق�سايا،  ببع�س  الطالب  تعريف  الربنامج  تخطيط 
املعنية، وي�ساهم يف تعزيز معرفة  االأن�سطة وترتيبها بني جميع االأطراف  ي�ساعد على تنظيم  جدًا؛ الأنه 
الربامج  يف  املحتملة  التعلم  نواجت  معرفة  يتطلب  وهذا  اجلامعية،  حياتهم  يف  اجلوانب  بع�س  الطالب 
التح�سريية، وم�سوؤولية هيئة التدري�س واالإداريني وموظفي املكتبة يف تقدمي برامج التوجيه، وحتديد بع�س 

املوا�سيع التي ميكن تناولها يف حما�سرات م�ستقلة. 

3( - حلقات مناقشة دعم التعلم 
للطالب:  

الطالب  جميع  م�ساعدة  هو  التعلم  دعم  من  الغر�س  اإن 
وبع�س  االأكــادميــي،  اأدائــهــم  وحت�سني  النجاح  حتقيق  على 
بغريهم،  مقارنة  التعلم  دعم  من  مزيد  اإىل  بحاجة  الطالب 
يحتاج  قد  بينما  جيد،  ب�سكل  الكتابة  بع�سهم  ي�ستطيع  فقد 
البع�س االآخر اإىل امل�ساعدة يف التعرف على اأ�سا�سيات قواعد 
اللغة، ويعرف بع�سهم كيفية تدوين املذكرات والدرا�سة ب�سكل 
فعال، بينما ال يتقن البع�س مهارات الدرا�سة واإ�سرتاتيجيات 

التعلم. 

هذه  تطوير  على  الطالب  مل�ساعدة  الطرق  اأف�سل  ومــن 
املهارات االأكادميية العملية هي تقدمي دورات ق�سرية وحلقات 
نقا�س حول موا�سيع حمددة، وهذا فيه نفع جلميع الطالب، 
يفتقرون  مهارات  تطوير  اإىل  يحتاجون  الذين  اأولئك  ال�سيما 

اإليها، ليكونوا ناجحني  يف مقرراتهم الدرا�سية. 
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إرشادات حول كيفية االستفادة من كتيبات دعم التعلم

وفيما يلي اأمثلة من املهارات االأكادميية العملية التي ميكن تدري�سها من خالل ور�س العمل وحلقات 
النقا�س: 

تدوين املذكرات، والقراءة، واأ�ساليب التعلم. مهارات التعلم: ��

معرفة املعلومات:�� معرفة اأين وكيف يبحثون عن املعلومات اجليدة، وكيفية ا�ستخدامها يف واجباتهم 
وم�ساريعهم الدرا�سية على نحو فعال.

ال�سياغة،  ــادة  واإع والتلخي�س،  وبنائها،  املقاالت  وتخطيط  االأ�سئلة،  حتليل  الكتابة:��  مهارات 
واالإ�سارات املرجعية، واإ�سرتاتيجيات املراجعة والتحرير. 

مهارات التفكري:�� التفكري الناقد، وبناء احلجج.

مهارات الإدارة الذاتية:�� اإدارة الوقت وعبء العمل، والدافعية، واالن�سباط االأكادميي.

ذات  اأو  اخليارات،  متعددة  اأو  الق�سرية  لالأ�سئلة  اال�ستعداد  الختبارات:��  مع  التعامل  مهارات 
االإجابة الق�سرية، واال�ستعداد اأي�سا لالختبارات املقالية، واالإ�سرتاتيجيات املتبعة يف قاعة االختبار. 

اللغة الإجنليزية:�� تركيب اجلملة، وكتابة الفقرة، واالأ�سلوب االأكادميي. 

للعلوم  االإح�ساء  برنامج  بوينت،  باور   ، اإك�سل  وورد،  مايكرو�سوفت  الآيل:��  احلا�سب  ا�ستخدام 
وت�سميم  الكمية،  البيانات  لتحليل   nVivo وبرنامج   ،PASW برنامج  وكذلك   ،SPSS االجتماعية 

االأطروحة وتن�سيقها.

مهارات الريا�سيات والإح�ساءات الأ�سا�سية. ��

تقدم كتيبات دعم التعلم والتعليم اأفكارًا ميكن ا�ستخدامها يف ور�س العمل وحلقات النقا�س، وميكن 
توفريها يف �سورة ورقية واإلكرتونية، بحيث ي�سهل على الطالب الو�سول اإليها عند احلاجة. 

ويتفق توفري الدعم التعليمي بالطرق املبينة اأعاله مع روؤية جامعة االإمام واأهدافها، فالغاية هي متكني 
اأكرب عدد ممكن من الطالب من النجاح، وتعزيز �سمعة اجلامعة كموؤ�س�سة تقدم تعليمًا عاليًا مبوا�سفات 

ذات جودة عالية. 
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4( - استخدام الكتيبات في توجيه 
أعضاء هيئة التدريس الجدد:

التدري�س  وتقنيات  اإىل تطبيق طرق  االإمام  ت�سعى جامعة 
واأهدافها،  االإمام  جامعة  روؤية  )انظر  فعالية  االأكرث  والتعلم 
1432هـ(. وهذا يتطلب اأن يتم تعريف اأع�ساء هيئة التدري�س 
)الهيئة  الطالب  وتعلم  تعليم  دعم  ممار�سات  باأف�سل  كافة 

الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي، 2009(.

اأع�ساء  توجيه  يف  التعلم  دعم  كتيبات  ت�سهم  اأن  وميكن 
هيئة التدري�س اجلدد وتطويرهم املهني.

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  اجلــيــدة  املمار�سات  ومــن 
الأن  اجلــدد،  التدري�س  هيئة  الأع�ساء  توجيهي  برنامج  توفري 
التعرف  على  وي�ساعدهم  بهم،  الرتحيب  مبثابة  ي�سبح  ذلك 
على لوائح واأنظمة اجلامعة، واإدراك اإ�سرتاتيجيات التدري�س 

املحددة التي ينبغي عليهم تطبيقها عند التدري�س.

تعريف  التوجيهي  الربنامج  املهمة يف هذا  العنا�سر  ومن 
يندرج  وقــد  طالبهم،  منهم  يتوقعه  مبــا  اجلـــدد  االأ�ــســاتــذة 
املطلوب  ولكن  ومت�سعبة،  كثرية  جوانب  العن�سر  هذا  حتت 
دعم  كتيبات  يف  للطالب  املقدمة  الن�سائح  على  الرتكيز  هو 
التعلم، والتزام االأ�ساتذة اأنف�سهم بالتاأكيد على هذه الن�سائح 

واالإر�سادات عند توا�سلهم مع الطالب.
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إرشادات حول كيفية االستفادة من كتيبات دعم التعلم
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