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دليل النمو المهني لألستاذ الجامعي

كلمة عميد تطوير التعليم الجامعي

فــي  المهنــي ال ســيما  النمــو  أهميــة  أحــد  علــى  يخفــى  يــكاد ال   
الجامعــات  فــي  التدريــس  هيئــة  فأعضــاء  العالــي؛  التعليــم  مؤسســات 
بمثابــة القلــب مــن الجســد، علــى أكتافهــم يلقــى جــزء كبيــر مــن مســؤولية 
المســتفيدين  توقعــات  فــي  والمتســارعة  المســتمرة  للتغيــرات  االســتجابة 
واحتياجــات المجتمــع وتحديــات النظــام التعليمــي الجامعــي... وهــذا يفســر 
التوجهــات العالميــة والدراســات المســتفيضة التــي تؤكــد ضــرورة التطويــر 
يعــد  لــم  التدريــس.   هيئــة  لعضــو  المســتمر  المهنــي  والنمــو  األكاديمــي 
حتميــة  ضــرورة  وإنمــا  فكريــة،  رفاهيــة  الجامعــي  لألســتاذ  المهنــي  النمــو 

التعليــم والتعلــم، ومهــارات  المتالحقــة فــي مجــاالت  المعرفــي، والتطــورات  ملحــة لمواجهــة االنفجــار 
المجتمعيــة.   والمســئولية  والتطويــر،  البحــث  مجــاالت  فــي  األســاتذة  أدوار  إلــى  إضافــة  التدريــس، 

ولتســهيل هــذه الغايــة قامــت عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي بإعــداد دليــل للنمو المهنــي ُبذل فيه   
جهــد كبيــر وواســع مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي العمــادة، فتمــت مراجعــة األدب النظــري حــول التوجهــات 
العالمية، واالطالع على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجال النمو المهني.  كما تم عرض الدليل 
علــى مجمــوع مــن المحكميــن واألخــذ بتوجهاتهــم ومقترحاتهــم التطويريــة. يتضمــن الدليل ثمانــي موضوعات 
هي: مقدمتان إحداهما حول دليل النمو المهني، واألخرى حول التطوير المهني لعضو هيئة التدريس، ثم 
العوامــل التــي تعــزز أو تعيــق التطويــر المهنــي، كمــا تضمــن أبــرز كفايــات التعليــم والتعلم لألســتاذ الجامعي، 
واألدوار المقترحــة، يليهــا التخطيــط ألفضــل الممارســات، وأخيــرًا أنشــطة التطويــر المهنــي، ومصــادره.

إنــه لمــن دواعــي ســرورنا -فريــق العمــل فــي عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي بجامعــة اإلمــام   
عبــد الرحمــن بــن فيصــل- أن نضــع هــذا الدليــل بيــن أيــدي المســتفيدين مؤمليــن أن يســهم فــي رفــع 
النمــو  تيســير  أجــل  مــن  الجامعــي؛  المهنــي لألســتاذ  النمــو  أفضــل ممارســات  حــول  الوعــي  مســتوى 
المهنــي المســتقل ألعضــاء هيئــة التدريــس، وبالتالــي تمكيــن المجتمــع األكاديمــي.  تطمــح رؤيــة عمــادة 
تطويــر التعليــم الجامعــي إلــى تمكيــن المجتمــع األكاديمــي للتأثيــر فــي التعليــم؛ ممــا يســهم فــي تحقيــق 
خبــرات تعلــم عاليــة الجــودة لــدى الطلبــة –تفضــي إلــى تطويــر اتجاهاتهــم وقيمهــم ومعارفهــم ومهاراتهــم 
وكفاياتهــم.  كمــا أن جهــود التطويــر األكاديمــي والنمــو المهنــي المســتقل تمكــن المؤسســات التعليميــة 
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مــن االســتجابة لمتطلبــات هيئــة تقويــم التعليــم ومعاييــر المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، 
التقويــم، وفقــًا لمخرجــات  التدريــس، وأســاليب  التعلــم، واســتراتيجيات  بيــن مخرجــات  وذلــك بالمواءمــة 
اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت؛ كل ذلــك مــن أجــل توفيــر تعليــم فعــال وخبــرة تعلــم ذات معنــى للطــالب.

وختامــًا، أســجل شــكري وتقديــري لــكل مــن ســاهم فــي إعــداد ومراجعــة وتطويــر هــذا الدليــل،    
فــي  الطيــب  األثــر  لــه  ُأُكلــه، ويكــون  يؤتــي  أن  -عــز وجــل-  المولــى  غــدا واقعــًا ملموســًا، ســائاًل  حتــى 
عــام. –بشــكل  األكاديمــي  والمجتمــع  الجامعــي  النظــام  وفــي  فيصــل،  بــن  عبدالرحمــن  اإلمــام  جامعــة 

د. محمد بن صالح الكثيري        
عميد، عمادة تطوير التعليم الجامعي        

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل        
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دليل النمو المهني لألستاذ الجامعي

نبذة عن عمادة تطوير التعليم الجامعي

التعليــم  تطويــر  عمــادة  تقــوم  ورســالتها،  فيصــل  بــن  الرحمــن  عبــد  اإلمــام  جامعــة  رؤيــة  ضــوء  فــي 
الجامعــي.  التعليمــي  النظــام  ومخرجــات  مدخــالت  أداء  كفــاءة  رفــع  فــي  أساســي  بــدور  الجامعــي 
وخــارج  داخــل  مــن  المســتفيدين  العمــادة خدماتهــا آلالف  أساســية قدمــت  مبــادرات  خــالل ســت  فمــن 
الجامعــة بمــا يلبــي متطلبــات التطويــر واالحتياجــات الملحــة للمجتمــع األكاديمــي. تهــدف هــذه الجهــود 
للمؤهــالت  الســعودي  اإلطــار  معاييــر  لتحقيــق  الجامعــي  والتعلــم  التعليــم  ممارســات  تحســين  إلــى 
يفضــي  مــا  التعليــم؛  تقويــم  هيئــة  فــي  األكاديمــي  واالعتمــاد  للتقويــم  الوطنــي  والمركــز  )ســقف( 
إلــى تمكيــن أعضــاء هيئــة التدريــس وتوســيع فــرص تعلــم ومشــاركة الطلبــة. كمــا تقــوم العمــادة بنشــر 
ســواء. حــد  علــى  المحلــي  والمجتمــع  الجامعــي  المجتمــع  مــن  كل  فــي  والتدريــب  التطويــر  ثقافــة 

ــر التعليــم الجامعــي مــع عــدد مــن الجهــات المحليــة والدوليــة مــن أجــل تيســير فــرص  تعاونــت عمــادة تطوي
قــدم  كمــا  األكاديمــي.  والمجتمــع  للجامعــة  الممارســات  أفضــل  وتقديــم  المســتمر  المهنــي  التطويــر 
العمــادة.  برامــج  فــي  رائــدة ورش عمــل قيمــة ومشــاركات  مــن جامعــات  الدولييــن  الخبــراء  مــن  العديــد 
عملــت العمــادة علــى نشــر ثقافــة التطويــر والتعلــم مــدى الحيــاة فــي كل مــن الجامعــة والمجتمــع المحلــي.

تغطي المبادرات الرئيسية للعمادة مدخالت وعمليات ومخرجات التعلم في جميع المستويات األكاديمية
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الرؤية

تمكين المجتمع األكاديمي ليبتكر ويؤثر في التعليم.

الرسالة

تعزيز النمو المهني لألساتذة واألكاديميين من خالل تزويدهم بالقيم األساسية، والمعارف المهنية، 
والكفايات المبنية على الشواهد، والممارسات المشتركة، التي تلهمهم لتحقيق خبرات تعليم وتعلم 

عالية الجودة في القاعات الدراسية وخارجها.

األهداف 

تحسين ورفع مستوى الوعي حول أفضل ممارسات التعليم والتعلم في المجتمع األكاديمي 	 
الجامعي من أجل تحقيق خبرات تعليم وتعلم عالية الجودة في الكليات.

توفير الدعم والموارد الالزمة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير المعارف والمهارات والقيم المتعلقة 	 
بالتعليم والتعلم لتسهيل التعلم المهني المستقل وتوفير التعليم الفعال للطالب.

تعزيز الموائمة بين مخرجات التعلم، واستراتيجيات التدريس، وأساليب التقويم وفقًا لمتطلبات 	 
اإلطار الوطني للمؤهالت، وهيئة تقويم التعليم، والمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

تحليل نتائج تقييم تقارير األداء المتعلقة بالتعليم والتعلم، واقتراح الحلول التي من شأنها تعزیز 	 
وتجويد تجربة التعليم والتعلم لکل من أعضاء هيئة التدريس والطالب.

البحث في الجوانب األساسية لعمليتي التعليم والتعلم داخل الجامعة لتزويد مجتمعنا األكاديمي 	 
بمعلومات موثوقة ومبنية على الشواهد من شأنها أن تحسن مستوى ونوعية التعليم والتعلم 

بشكل عام.
تطوير وتعزيز سياسات التعليم والتعلم والتقويم في البرامج األكاديمية واقتراح التعديالت 	 

المناسبة.

الفئات المستهدفة

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.	 
القيادات األكاديمية.	 
أصحاب العالقة في األقسام والكليات المختلفة في الجامعة.	 
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دليل النمو المهني لألستاذ الجامعي

مبادرات العمادة

ترتبــط عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي بوكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة، وتشــرف العمــادة علــى عدد من 
األقســام التــي تنفــذ عــددًا مــن المبــادرات النوعيــة، وذلــك بهــدف تعزيــز ممارســات التعليــم والتعلــم وهــي:

تطوير ومراجعة البرامج األكاديمية.	 
أكاديمية التميز في التدريس.	 
تطوير مهارات األستاذ والتطوير المهني التربوي.	 
برامج القياس والتقويم.	 
السياسات والبحوث في التعليم والتعلم.	 
التوعية واإلعالم والخدمات اإللكترونية في التعليم والتعّلم.	 
برامج التطوير المهني المستمر.	 

اإلطار المفاهيمي لعمادة تطوير التعليم الجامعي

اقترحــت العمــادة إطــاًرا مفاهيمًيــا للتطويــر األكاديمــي، والــذي ســيوجه أعضــاء هيئــة التدريــس والمســتفيدين 
خــالل رحلتهــم الخاصــة للتطــور والنمــو المهنــي. يتضمــن اإلطــار أربــع مجــاالت شــاملة مــع اختصاصــات 
محاذيــة لــكل مجــال، والتــي تشــكل المبــادئ األساســية لإلطــار المفاهيمــي. يأخــذ اإلطــار فــي االعتبــار 
مــن  للفــرد  )ســواًء  المهنــي  النمــو  وســياق  الخبيــر(،  إلــى  المبتــدئ  )مــن  المســتفيدين  خبــرة  مســتوى 
المختلفــة للمســتفيدين. تلبيــة االحتياجــات  التعلــم( وبذلــك يمكــن  أعضــاء هيئــة تدريــس، أو مجتمعــات 
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منهجية التدريب

يدعــم منهــج العمــادة فــي التطويــر األكاديمــي برامــج التدريــب قصيــرة المــدى وطويلــة المــدى؛ بهــدف تلبيــة 
االحتياجات المختلفة للمستفيدين. تدعم البرامج قصيرة المدى احتياجات المجتمع األكاديمي العاجلة، بينما 
تقــدم البرامــج طويلــة المــدى تدريًبــا مكثًفــا ومتعمًقــا فــي المجــاالت الرئيســية للتعليــم والتعلــم.  باإلضافــة 
إلى دعم جهود التعلم المســتقل المســتمر من خالل توفير محتوى مفتوح مســاند ومصادر للتعلم الذاتي.

منهج التدريب والتطوير المهني: )1( برامج تدريب قصيرة )يمثلها الخط األفقي(، )2( برامج تدريب مكثفة )يمثلها الخط 
العمودي(، )٣( محتوى مساند ومصادر تعلم ذاتي )تمثلها الخطوط الذهبية(
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مقدمة
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مقدمة حول الدليل

من الذي ينبغي عليه قراءة هذا الدليل؟

ُصمم هذا الدليل ألعضاء هيئة التدريس و 
المساهمين في التطوير المهني المتعلق 

بممارسات التعليم والتعّلم لعضو هيئة التدريس 
في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. كما 

قد تنطبق المبادئ والمنطلقات التي يتبناها هذا 
الدليل على أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين 

عن التطوير المهني في مؤسسات التعليم 
العالي بشكل عام.

ماهي الحاجة لوجود هذا الدليل؟

لم تكن جودة التعليم العالي والحاجة إلى تقديم 
تعليم على مستوى عال أكثر أهمية مما هي عليه 

اليوم. مع استمرار العولمة وآثارها  كاإلعتماد 
اإلقتصادي المتبادل والمنافسة العالمية وتوسع 

تكنولوجيا االتصال ، أصبح التعليم العالي أكثر 
أهمية لجميع البلدان في جميع أنحاء العالم 

)Friedman, 2007( من هذا المنطلق، يتعدى 
أثر التعليم العالي درجات وتحصيل الطالب 

للمساهمة في النجاح االقتصادي واالجتماعي 
العالمي. 

كما يواجه التطوير المهني  في التعليم العالي 
تحديات تنبع من نفس التحديات التي تواجهها 

مؤسساته مثل التوجة نحو خصخصة مؤسسات 
التعليم العالي، الحاجة إلى استيعاب أعداد أكبر 

من الطالب، الثورة المعلوماتية والتقنية وغيرها 
من التحديات. وعليه أصبح هنالك إهتمام أكبر 

بجودة التعليم من خالل الحصول على االعتماد 
األكاديمي في المملكة وحول العالم. 
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هذه التحديات وغيرها نقلت االهتمام بالتطوير 
األكاديمي من هامش أجندة مؤسسات التعليم 

العالي الى قلب االهتمام خالل العشرين 
سنة الماضية )Land, 2005( . ففي المملكة 

العربية السعودية، تنص الئحة معايير اإلعتماد 
المؤسسي للمركز الوطني للتقويم واإلعتماد 

األكاديمي على عدة معايير تتعلق بالنمو المهني:

5-2-1 تقدم المؤسسة برامج فعالة لتهيئة 	 
وتدريب هيئة التدريس والموظفين الجدد.

5-2-2 تقدم المؤسسة الدعم المالي 	 
والمهني الالزم لهيئة التدريس، وبخاصة 

حديثي الخبرة، في المجاالت التعليمية 
والبحثية )مثل توفير التوجية الشخصي، 

وإشراكهم في الفرق البحثية، ومساعدتهم 
في تطوير مشروعاتهم البحثية(.

5-2-٣ تتيح المؤسسة فرصًا عادلة ومناسبة 	 

للتطوير المهني والشخصي لهيئة التدريس 
والموظفين.

5-2-4 توفر المؤسسة آليات فاعلة لتحفيز 	 
هيئة التدريس والموظفين على تطوير 

ادائهم.
5-2-5 تطبق المؤسسة آليات تضمن مشاركة 	 

أعضاء هيئة التدريس باستمرار في األنشطة 
العلمية والبحثية والمهنية.

5-2-6 تطبق المؤسسة نظامًا فعااًل ومعلنًا 	 
لتقويم أداء هيئة التدريس والموظفين، 

وتقدم لهم التغذية الراجعة، ويستفاد منها 
في تطوير االداء.
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ــه  ــذي تولي ــدور ال ــًا لل ــات وتحقيق ــي فــي مواجهــة هــذه التحدي ــم العال ــًا مــن دور مؤسســات التعلي   إنطالق
رؤيــة المملكــة 2030 لمنظومــة التعليــم، تأتــي أهميــة وجــود هــذا الدليــل. حيــث يعتبــر التطويــر المهنــي ومــا 
يتضمنــه مــن تطويــر للعمليــات واألفــراد أداة مهمــة لتحقيــق هــذه الرؤيــة. كمــا يرتبــط ســواء بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر بأهــداف جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل االســتراتيجية والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا إيجــاد 
واســتدامة تعليــم ذو جــودة عاليــة. ونظــرًا  لمــا تتضمنــه عمليــة تخطيــط وتنفيــذ خطــط وبرامــج التطويــر المهني 
ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن عوامــل فرديــة ومؤسســية متداخلــة،  أصبح من الضرورة وجود إطار عمل شــامل 
ــي مــن اســتخدامة كمرجــع  ــر المهن ــة التدريــس و المســاهمين والمســؤولين عــن التطوي ــن أعضــاء هيئ يمّك
ودليــل إرشــادي للممارســات التــي تتعلــق بهــذا الصــدد. مــن هــذا المنطلــق وإســتنادًا إلــى مبــادئ ونظريــات 
التطويــر المهنــي، ُصمــم هــذا الدليــل الســتخدامه كمرجــع فــي إعــداد وتنفيــذ وتقويــم ممارســات التطويــر 
ــة و مؤسســية. ــم فــي الجامعــة بطريقــة منهجي ــم والتعّل المهنــي التــي مــن شــأنها االرتقــاء بجــودة التعلي

ماهي األهداف التي سيساعدك هذا الدليل على تحقيقها؟ 

تحديد المفاهيم األساسية المرتبطة بالتطوير المهني لألستاذ الجامعي.	 
وضع إستراتيجيات لمعالجة العوامل المعيقة لجهود التطوير المهني.	 
تحديد األداور المرتبطة بالتطوير المهني في الجامعة.	 
تحديد الكفايات األساسة لألستاذ الجامعي.	 
تطوير خطة للتطوير المهني متوائمة مع أهداف الجامعة.	 
تحديد مصادر وأنشطة التطوير المهني داخل وخارج الجامعة.	 

ماهي االفتراضات والمبادئ التي يستند إليها هذا الدليل؟ 

تحــول جهــود التطويــر المهنــي مــن جهــود فرديــة إلــى جهــود منهجيــة ومؤسســية متوائمــة مــع أهــداف 	 
.)Hitchcock, Stritter, &Bland, 1993( وثقافــة وســياق الجامعــة

جهود التطوير المهني مصممه لتناسب إحتياج الفرد، المجال العلمي، والمؤسسة.	 
 	 Cannon, Kitchel,( التطويــر المهنــي عمليــة مســتمرة ومدمجــة بممارســات التعليــم والتعّلــم اليوميــة

 .)& Duncan, 2013
تبــدأ عمليــة التطويــر المهنــي مــن خــالل تقييــم االحتيــاج ووضــع األهــداف والتخطيــط المنظــم للحصــول 	 

.)Guskey & Yoon, 2009( علــى أفضــل النتائــج
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 	 .)Simpson et al., 2006( التطوير المهني عملية قابلة للتكيف واإلستجابة للمتغيرات
التطوير المهني مسؤولية مشتركة بين األستاذ الجامعي والمؤسسة التعليمية.	 
إشــراك عضــو هيئــة التدريــس فــي التخطيــط لعمليــات التطويــر المهنــي لتعزيــز دوره وملكيتــه للتطويــر 	 

)Hitchcock et al., 1993(
 	.)Steinert et al., 2006( ترتكز أنشطة وممارسات التطوير المهني على نظريات تعّلم الكبار
 	)Hitchcock et al., 1993( البيئة والدعم المؤسسي عامل أساسي للتطوير المهني
مخرجات التطوير المهني واقعية وقابلة للقياس .	 
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التطوير المهني لألستاذ الجامعي

ماهو التطوير المهني لألستاذ الجامعي؟

يتوافق التعريف الذي يتبناه هذا الدليل مع 
 Bland &( و  )Centra,1976(  تعريفات كل من

 )Sheets & Schwenk, 1990( و )Schmitz,1988
وينص على أن: 

التطوير المهني في التعليم العالي هو عملية 
مستمرة مخطط لها تهدف إلى مساعدة عضو 

هيئة التدريس على النمو من أجل تحقيق رسالة 
المؤسسة وتلبية إحتياجات الطالب التعليمية 

وذلك من خالل تنمية مهاراته ومعارفة في 
مايتعلق بالجوانب األساسية لدوره كأستاذ 

جامعي. 

ماهي مستويات التطوير المهني؟

تتضمن برامج تنمية أعضاء هيئة التدريس 4 
مستويات من المشاركة من أجل تشجيع النمو 

 .)Young et al., 2010( في مسيرتهم  المهنية

التطوير التعليمي، حيث يتم تزويد هيئة 	 
التدريس بفرص تحسين التدريس. 

التطوير المهني، حيث يتم تزويد هيئة 	 
التدريس بالفرص العلمية لتعزيز النجاح 

األكاديمي.
تنمية المهارات القيادية، التي تعزز المهارات 	 

الالزمة لتخطيط المناهج وأن يكون األستاذ 
عاماًل للتغيير.

التطوير التنظيمي، حيث يشارك أعضاء 	 
هيئة التدريس في األنشطة التي تؤثر على 

اإلجراءات والسياسات.
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ماهو التطوير المهني الفّعال؟

يقدم هذا الدليل إطار عمل يمكن استخدامه 
لتخطيط وتنفيذ أنشطة تطوير مهني فّعالة. 

ويتضمن هذا اإلطار استراتيجيات تطبيقية تضع 
في عين االعتبار خصائص التطوير المهني الفعال 

، كما يتضمن اإلطار االستراتيجيات التي يمكن 
استخدامها لتالفي التحديات والمعوقات التي 

قد تحول دون الوصول إلى نتائج ناجحة للتطوير 
المهني. وتتضمن خصائص التطوير المهني 

الفعال: 

العمل ضمن الثقافة والسياق المؤسسي 	 
.)Hitchcock et al., 1993(

تستند جهود التغيير على نظريات التعّلم 	 
.)Steinert, 2000(

تعزيز الشراكات والتعاون ضمن جهود 	 

.)Steinert, 2000( التطوير المهني
تقييم جهود التطوير المهني بشكل دقيق 	 

.)Steinert, 2000(
 	 Steinert,( إستخدام طرق تعّلم متنوعة

.)2000
إدراك والعمل على تذليل العوائق والتحديات 	 

 Steinert,( التي تواجه جهود التطوير المهني
.)2005

دعــم وتأييــد القيــادات لجهــود التطويــر المهنــي 	 
)Simpson et al., 2006(

إشــراك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي التخطيــط 	 
ملكيتهــم  وتطويــر  المهنــي  التطويــر  لجهــود 

)Hitchcock et al., 1993( للتطويــر  
التســويق لجهــود التطويــر المهنــي بالشــكل 	 

)Steinert et al. 2006( المناســب 
للتطويــر 	  التخطيــط  فــي  الخبــراء  تضميــن 

)Hitchcock et al. 1993( المهنــي 
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 	)Hitchcock et al. 1993; Steinert 2005(  تطوير أهداف وأولويات التطوير المهني 
 	)Steinert et al., 2006( إجراء تقييم لالحتياجات
 	)Steinert et al., 2006( استيعاب تنوع المشاركين
 	)Simpson et al., 2006( موائمة أدوار األستاذ ، واالحتياجات المؤسسية
 	 Accreditation Council for( إعطــاء فــرص لتبــادل الخبــرات والتطبيــق علــى أرض الواقــع فــي بيئــة آمنــه

)Graduate Medical Education Information,2013
 	 Accreditation Council for Graduate( تطويــر برامــج تمتــد لفتــرات طويلــة عندمــا يكــون ذلــك متاحــًا

)Medical Education Information,2013
تخصيص موارد مالية وبشرية مناسبة.	 
 	.)Eckhert, 2002( تعزيز ثقافة تنظيمية مفتوحة
 	.)Fullan, 1993( التشاور و إعطاء الملكية والتفاوض وااللتزام
إذا كان الهــدف مــن التطويــر التغييــر ، فيجــب تلبيــة أربعــة شــروط: تحقيــق الرغبــة فــي التغييــر ، ومعرفــة 	 

 Kirkpatrick,( مــا يجــب القيــام بــه وكيفيــة القيــام بــه ، وبيئــة عمــل داعمــة ومكافــأة علــى تبنــي التغييــر
 )1994

ماهي النظرية خلف التطوير المهني لألستاذ الجامعي؟

نظريات تعّلم الكبار

بحسب تعريف معجم SAGE للعلوم اإلجتماعية والسلوكية، فإن نظرية تعّلم الكبار تشير إلى الجسم 
المعرفي الذي يتضمن ماتم اكتشافه عن كيفية تعّلم الكبار. ففي السبعينيات من القرن الماضي، 

سعى المشاركون في تعليم الكبار إلى فصل مجال عملهم عن مجال التعّلم بشكل عام، والذي سبق أن 
تم بحثه بشكل أساسي من قبل علماء النفس وعلماء علم النفس التربوي. حيث تمّيز نظرية تعّلم الكبار 

نفسها  عن بقية مجاالت التعليم وكذلك بين كيفية تعّلم األطفال وكيفية تعلم الكبار. ويعتبر مفهوم نولز 
)Knowles,1984(  لالندراغوجي )فن وعلم مساعدة الكبار على التعّلم( من بين النماذج األكثر شهرة في 

تعّلم الكبار. يكمن جوهر  نظرية نولز  في االفتراضات التالية حول البالغين والتي اعتبرها حاسمة في 
تصميم برامجهم التعليمية:
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ذاتية التوجيه: عندما ينضج الشخص يتحول من كونه شخصية اعتمادية إلى شخصية ذاتية التوجية. 	 
يعد تراكم الخبرات مصدرًا غنيًا لتعّلم الكبار. 	 
استعداد الكبار للتعّلم يرتبط مباشرة بالمهام المطلوبة في أدوارهم االجتماعية.	 
تعّلم الكبار متمركز حول حل المشكالت أكثر من الموضوع نفسه حيث يسعون للتطبيق المباشر.	 
دوافعهم الذاتية أكثر قوة من الدوافع الخارجية للتعّلم.	 
الكبار بحاجة إلى معرفة سبب وأهمية تعلمهم وتطبيقاته. 	 

 
ومن النظريات األخرى التي تفسر تعّلم الكبار:

المصدر النظرية
Brown, Collins, & Duguid, 1989 Situated Cognition
knowles, 1975 Self-Directed Learning
Ryan & Deci, 2000 Self-Determination Theory
Schön, 1983,1987 Reflective learning
Kolb’s,1984 Experiential Learning
Mezirow, 2000 Transformative Learning
McCluskey,1963 Theory of Margin
Jarvis›s, 1987 Model of the Learning Process
Illeris›s, 2002 Three Dimensions of Learning Model
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نظرية التغيير

يعّرف جيمس  )james, 2011( نظرية التغيير حسب مفهومها الشامل بأنها »عملية مستمرة للتفكير في 
استكشاف التغيير وكيفية حدوثه - وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الجزء الذي نلعبه في سياق معين«. فإلى 
جانب كونها أداة مفيدة في التخطيط لمبادرات التطوير، فهي تفي أيضًا بعدد من األغراض المختلفة بما 

.)Stein and Valters, 2012( في ذلك التخطيط اإلستراتيجي، التواصل، وتحّمل المسئولية والتعّلم

تعتبر نظرية عالم النفس اإلجتماعي Kurt Lewin للتغيير أحد أشهر نماذج نظريات التغيير. وتتكون نظرية 
Lewin من ثالثة مراحل للتغيير: 

إذابة الجليد )Unfreezing(: عندما يكون هنالك حاجة للتغيير.	 
التغيير )Moving(: عندما يبدأ التغيير.	 
إعادة التجميد )Refreezing(: تأسيس وإستدامة التغيير.	 

ومن النظريات األخرى التي تفسر حدوث التغيير:

المصدر النظرية
Hiatt, 2003 ADKAR model
Kotter, 1996 Kotter’s theory
Kübler-Ross, 1969 Kübler-Ross’ change curve
Satir, 1991 The Satir change management model
Thaler & Sunstein, 2008 Nudge theory
Peters & Waterman,1980 McKinsey -7S model
Rogers, 2003 Five Phases of Planned Change
Lippitt, Watson, & Wesley, 1958 Lippitt›s Seven Phases
Prochaska & DiClemente, 1983  Prochaska and DiClemente’s Change Theory
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إطار عمل التطوير المهني

تأطير
جهود التطــوير المهنـــي
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إطار عمل التطوير المهني

تأطير جهود التطوير المهني

مــع  الدليــل  هــذا  فــي  المقتــرح  اإلطــار  يتوافــق 
المعاييــر وأفضــل الممارســات المنصــوص عليهــا 

فــي:

معايير اإلعتماد المؤسسي المتعلقة 	 
بالتطوير المهني لهيئة تقويم التعليم )2-5(.

إطار المعايير المهنية للمملكة المتحدة 	 
للتعليم ودعم التعّلم في التعليم العالي  

)UKPSF(
 	 David Kern›s ٍSix Steps Model for

 Curriculum Development
 	 The Conceptual Framework of Barriers

 and Supports by Rosemary S. Caffarella
 and Lynn F. Zinn

ماهي العوامل التي تعزز أو تعيق 
التطوير المهني؟

ينبغــي  المهنــي،  التطويــر  جهــود  نجــاح  لضمــان 
األخــذ بعيــن اإلعتبــار العوامــل التــي قــد تعيــق أو 
تعــزز هــذه الجهــود. و يمكــن تقســيم هــذه العوامــل 
 Rosemary, Caffarella, &( مجــاالت  أربعــة  إلــى 

 :)Zinn, 1999

األشخاص والعالقات فيما بينهم 	 
الهياكل المؤسسية 	 
االعتبارات وااللتزامات الشخصية	 
الخصائص الفكرية والنفسية االجتماعية  	 

https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Documents/standards/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A_18-01-2018.pdf
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Documents/standards/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A_18-01-2018.pdf
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Documents/standards/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A_18-01-2018.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/downloads/uk_professional_standards_framework.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/downloads/uk_professional_standards_framework.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/downloads/uk_professional_standards_framework.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/downloads/uk_professional_standards_framework.pdf
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People and Interpersonal Relationships  األشخاص والعالقات فيما بينهم

العوامل المعززة

ُنظم الدعم الشخصي في موقع العمل	 

عالقات عمل إيجابية مع رئيس القسم 	 
والمسؤولين

التوجيه أو تمثيل القدوة من قبل الزمالء 	 
والتي تعطى بحرية

العمل ضمن فريق والتعاون في العمل 	 
بين أعضاء هيئة التدريس في التدريس 

والبحث والخدمة

إحترام األعضاء بعضهم البعض كزمالء، 	 
على الرغم من االختالفات في الفلسفات 

الشخصية وطرق العمل

االعتراف والتقدير المقدم لعمل األستاذ 	 
من قبل الزمالء على المستويات المحلية 

والوطنية والدولية

العوامل المعيقة

عدم وجود أنظمة الدعم الشخصي في 	 
موقع العمل

معارضة سلبية أو نشطة من قبل رئيس 	 
القسم أو المسؤولين

القليل ، إن وجد، من دعم الزمالء 	 
والتفاعل المرتبط بالعمل

معظم أعضاء هيئة التدريس يعملون 	 
بشكل فردي ونادرا ما يتعاونون في أي 

مشروع

تفاعل أعضاء هيئة التدريس يطغى عليه 	 
االقتتال الداخلي، وعدم االحترام 

االعتراف بالعمل والتقدير فقط في حدود 	 
ضيقة

Adapted from: Caffarella, R.S. & Zinn, L.F. Innovative Higher Education )1999( 
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دليل النمو المهني لألستاذ الجامعي

  

Institutional Structures الهياكل المؤسسية

العوامل المعززة

توفير الموارد الالزمة )مثل التمويل، 	 
الموارد البشرية، الوقت، والتكنولوجيا( 

للتطوير المهني

مجموعة متنوعة من الفرص للتطوير 	 
المهني داخل وخارج الحرم الجامعي

االعتراف من خالل سياسات رسمية 	 
واضحة بمختلف أشكال التطوير المهني 

)التعّلم الذاتي، البرامج الرسمية، والتطوير 
التنظيمي(

تخصيص الوقت للتطوير المهني ضمن 	 
الخطة المهنية لعضو هيئة تدريس

مناخ القسم و / أو الكلية الذي يعزز 	 
التعاون والزمالة

إجراءات وسياسات مكتوبة وغير مكتوبة 	 
للوحدة التي تشجع التطوير المهني 
والنجاح الوظيفي لجميع أعضاء هيئة 

التدريس والتي تسمح بتعريفات مختلفة 
للنجاح

العوامل المعيقة

نقص الموارد أو الوصول إلى موارد 	 
التطوير المهني

قلة أو ضعف التنسيق لفرص التنمية 	 
المهنية المتاحة داخل وخارج الحرم 

الجامعي
السياسات التي تعترف فقط ببرامج 	 

التطوير المهني الرسمية

عدم توفير الوقت الكافي للتطوير المهني 	 
نظرًا لمتطلبات دور عضو هيئة التدريس

مناخ المنافسة  بين األفراد والجماعات 	 
داخل اإلدارة، القسم،  و / أو الكلية

إجراءات وساياسات مكتوبة وغير مكتوبة 	 
تشجع على التطوير المهني على شكل 

برامج رسمية فقط لعدد قليل من 
المتميزين )في مجال البحث في المقام 

األول(

Adapted from: Caffarella, R.S. & Zinn, L.F. Innovative Higher Education )1999( 
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Personal Considerations and Commitments االعتبارات وااللتزامات الشخصية

العوامل المعززة

دعم وتشجيع أفراد األسرة واألصدقاء	 

توفر الموارد )على سبيل المثال ، 	 
الموارد البشرية والوقت واألموال( لتلبية 

متطلبات الحياة.

قلة وتباعد األزمات والتحوالت الكبرى في 	 
الحياة

الصحة الجيدة التي تمكن من القيام 	 
بأدوار عضو هيئة التدريس واإلنخراط في 

أنشطة التطوير المهني

القيم الثقافية و/ أو الدينية التي تؤكد دور 	 
عضو هيئة التدريس وااللتزام بالتطوير 

المهني

العوامل المعيقة

اإلحباط وعدم وجود دعم من جانب أفراد 	 
العائلة واألصدقاء

نقص الموارد الكافية للوفاء بمتطلبات 	 
الحياة.

التحوالت الكبرى في الحياة واألزمات التي 	 
تكون متكررة مما يجعل من الصعب أداء 

دور عضو هيئة تدريس بشكل كاٍف أو 
المشاركة في أنشطة التطوير المهني

قضايا صحية شخصية متكررة تؤثر على 	 
دور عضو هيئة التدريس وإنخراطه في 

أنشطة التطوير المهني

قيم ثقافية و/ أو دينية تتعارض مع الدور 	 
المهني لعضو هيئة التدريس

Adapted from: Caffarella, R.S. & Zinn, L.F. Innovative Higher Education )1999( 
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دليل النمو المهني لألستاذ الجامعي

  

 Intellectual and Psychosocial  الخصائص الفكرية والنفسية االجتماعية
Characteristics

العوامل المعززة

معتقدات وقيم شخصية قوية تتطلب 	 
التميز في عملنا

معتقدات وقيم شخصية قوية حول قيمة 	 
التطوير المهني المستمر و الشعور 

بااللتزام بالتعّلم مدى الحياة

الثقة بالنفس وفي دور عضو هيئة 	 
التدريس وإدراك إمكانية إحداث فرق في 

حياة الطالب واألعضاء اآلخرين وفي 
مجاالت الدراسة

التمتع بالتحديات والتغيير	 

القدرة على رؤية قضايا »الصورة الكبيرة« 	 
المتعلقة بالجامعة والمجال بشكل عام

القدرة على االزدهار مع الحوافز الذاتية	 

الحماس المستمر لدور عضو هيئة 	 
التدريس والتطوير المهني المستمر

العوامل المعيقة

عدم االلتزام بالتميز ؛ اإلكتفاء بالحد األدنى	 

عدم االهتمام وااللتزام بالتطوير المهني 	 
المستمر و عدم االلتزام بالتعّلم مدى 

الحياة

مشاعر اإلحباط المتعلقة بدور عضو هيئة 	 
التدريس

التردد و/أو مقاومة التغيير 	 

التركيز فقط على عملك و القضايا ذات 	 
الصلة باإلدارة أو القسم الخاص بك

الحاجة إلى المكافآت الخارجية كمصدر 	 
أساسي للتحفيز 

مشاعر اإلرهاق أو اإلحتراق الوظيفي	 

Adapted from: Caffarella, R.S. & Zinn, L.F. Innovative Higher Education )1999( 
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إطار عمل التطوير المهني

كفايات التعليم والتعّلم لألستاذ الجامعي

يقدم إطار عمل المعايير المهنية للمملكة المتحدة 
للتدريس ودعم التعّلم في التعليم العالي

 )UKPSF( مجموعة شاملة ومتنوعة من المعايير 
المهنية والمبادئ التوجيهية لكل من يشارك 

في التدريس ودعم التعلم في التعليم العالي. 
ويمكن تطبيق  هذه المبادئ على برامج التنمية 
المهنية على المستوى الفردي أو المؤسسي 

لتحسين جودة التدريس.

يقسم إطار UKPSF أبعاد الممارسة المهنية 
المتعلقة بدعم التعليم والتعّلم كما يلي:

مجاالت األنشطة التي يقوم بها األستاذ.	 
 المعرفة األساسية الالزمة لتنفيذ تلك 	 

األنشطة على المستوى المناسب.
القيم المهنية التي ينبغي على األفراد الذين 	 

يؤدون هذه األنشطة تجسيدها.

 )Areas of Activity( مجاالت النشاط

A1: تصميم وتخطيط أنشطة التعّلم و/أو 	 
برامج الدراسة.

A2: التدريس و/أو دعم التعّلم.	 
A3: التقييم و إعطاء التغذية الراجعة 	 

للمتعلمين.
A4:  تطوير طرق و بيئات تعّلم فعالة لدعم 	 

الطالب وتوجيههم.
A5: المشاركة في التطوير المهني المستمر 	 

المتعلق بالمواضيع / التخصصات وطرق 
تدريسها، بما في ذلك البحوث وتقويم 

الممارسات المهنية.

https://www.heacademy.ac.uk/ukpsf
https://www.heacademy.ac.uk/ukpsf
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 )Core Knowledge( المعرفة األساسية

K1:  المادة العلمية.	 
K2:  األســاليب المناســبة للتدريــس والتعّلــم والتقييــم فــي مجــال التخصــص وعلــى مســتوى البرنامــج 	 

األكاديمــي.
K3:  كيف يتعّلم الطالب، بشكل عام وضمن مجال تخصصهم.	 
K4:  استخدام تقنيات التعّلم المناسبة.	 
K5:  طرق تقييم فاعلية التدريس.	 
ــز 	  ــة مــع التركي ــة والمهني ــز الجــودة للممارســة األكاديمي ــة علــى ضمــان الجــودة وتعزي ــار المترتب K6:  اآلث

بشــكل خــاص علــى التدريــس.

 )Professional Values( القيم المهنية

V1: احترام المتعلمين كأفراد وكمجتمعات تعّلم متنوعة.	 
V2: تعزيز المشاركة في التعليم العالي وتكافؤ الفرص للمتعلمين.	 
V3:  اســتخدام المخرجــات  والطــرق المســتندة إلــى األدلــة والنتائــج مــن البحــوث والمعــارف والتطويــر 	 

المهنــي المســتمر.
V4:  إدراك الســياق األوســع الــذي يعمــل فيــه التعليــم العالــي مــع إدراك اآلثــار المترتبــة علــى الممارســة 	 

المهنية.
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أدوار مقترحة للقائمين على التطوير المهني

يوائم إطار العمل الذي يقدمه هذا الدليل جهود 
القيادة المؤسسية مع »ملكية« هذة الجهود من 
قبل المساهمين والمستهدفين من هذه الجهود 
كأعضاء هيئة التدريس، المسؤولون عن التطوير 

المهني في الكليات والعمادات المساندة، 
والمجتمع األكاديمي بشكل عام. وتتضمن أدوار 

الجهات المسؤولة عن التطوير المهني مايلي:

عمادة تطوير التعليم الجامعي 

دراسة وتحليل الوضع الراهن للجامعة فيما 	 
يتعلق بالتطوير المهني وممارسات التعليم 

والتعّلم وتقديم التوصيات بشأنها.
المشاركة في وضع سياسات وإجراءات 	 

التطوير المهني داخل الجامعة بناء على نتائج 
دراسة الوضع الراهن.

تصميم وتنفيذ وتقويم برامج التطوير 	 
المهني على مستوى الجامعة.

تقديم خدمات وبرامج وموارد الدعم للكليات 	 
وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالتطوير 

المهني.
توفير بيئة داعمة للتطوير المهني وتزويد 	 

أعضاء هيئة التدريس باألدوات الالزمة 
للمعرفة والمهارات والقيم التعليمية 

لتسهيل التعّلم المهني المستقل.
متابعة تنفيذ خطة التطوير المهني وتوفير 	 

اإلحتياجات والموارد المطلوبة لتنفيذ الخطة 
على مستوى الجامعة.

توثيق أنشطة وفعاليات التطوير المهني 	 
على مستوى الجامعة.

تقويم  أنشطة وبرامج التطوير المهني على 	 
مستوى الجامعة.
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الكليات

تقييم إحتياجات التطوير المهني للكلية بناء على دراسة وتحليل الوضع الراهن.	 
وضع خطة للتطوير المهني متالئمة مع احتياجات المؤسسة واألفراد مع إشراك أعضاء هيئة 	 

التدريس ومطوري التعليم من عمادة تطوير التعليم الجامعي فيها.
التنسيق مع عمادة تطوير التعليم الجامعي بشأن تنفيذ برامج التطوير المهني.	 
متابعة تنفيذ خطة التطوير المهني وتوفير اإلحتياجات والموارد المطلوبة لتنفيذ الخطة.	 
توثيق أنشطة وفعاليات التطوير المهني للكلية واألعضاء.	 
تقويم أنشطة وبرامج التطوير المهني.	 

عضو هيئة التدريس

المشاركة في التخطيط ألنشطة التطوير المهني للكلية.	 
وضع خطة تطوير مهني فردية متوائمة مع االحتياجات الفردية واحتياج الكلية.	 
المشاركة في برامج التطوير المهني داخل وخارج الكلية.	 
توثيق أنشطة التطوير المهني الفردية.	 
تقويم أنشطة التطوير المهني الفردية.	 
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خطة التطوير المهني

تهدف خطة التطوير المهني إلى إعداد وتنظيم 
أهداف وأنشطة التطوير المهني. ويكون العمل 

على هذه الخطة مسؤولية وجهد مشترك بين 
المسؤولين عن التطوير المهني في الكلية 

وعضو هيئة التدريس نفسه )أدوار مقترحة(. 

توضع خطة التطوير المهني في بداية كل سنة 
دراسية وتتم مراجعتها وتعديلها حسب الحاجة 

خالل السنة على أن تتم مراجعتها بشكل رسمي 
في نهاية السنة الدراسية قبل مرحلة التقييم 

السنوية. 

تتكون خطة التطوير المهني من 6 عناصر 
أساسية مترابطة على النحو التالي:

تحديد المشكلة واالحتياجات العامة. 1
تقييم االحتياج للمستهدفين من برنامج . 2

التطوير المهني
وضع أهداف مناسبة ومحددة وقابلة . 3

للقياس  
استراتيجيات التطوير. 4
التنفيذ. 5
التقويم . 6
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أمثلة على دليل التحقق  المرحلة

جمع بيانات عن الوضع الراهن	 
وصف للوضع المثالي أو المطلوب	 
تحديد الفجوة للوصول من الوضع الراهن 	 

إلى الوضع المثالي أو المطلوب

تحديد المشكلة واالحتياجات العامة

تعتبر الخطوة األولى في عملية التخطيط وتهدف 
إلى تحديد الغرض من خطة التطوير وربطها 

بأهداف الجامعة، مجال التخصص، واحتياجات 
عضو هيئة التدريس. يمكن تحديد ذلك من خالل 
تقييم احتياج عام لتحديد الوضع الراهن والوضع 

المرغوب وكيفية ملء الفجوة بينهما. 
على سبيل المثال: هل يتعلق برنامج التطوير 

المهني بمشكلة حالية يتطلب حلها بشكل عاجل 
أم هو تطوير مستمر يتعلق بالتعريف بالسياسات 

واألنظمة الجديدة. 

أدوات تقييم االحتياج لبرامج التطوير المهني	 
نتائج تقييم اإلحتياج لبرامج التطوير المهني	 

 تقييم االحتياج للمستهدفين من برنامج التطوير
المهني

بعد االتفاق على المشكلة أو الهدف العام لبرنامج 
تطوير أعضاء هيئة التدريس، يجب تحديد احتياجات 

أعضاء هيئة التدريس الفردية واحتياجات المؤسسة 
المتعلقة بالمشكلة. 

وتتضمن األسئلة الحاسمة في هذه المرحلة: 
من هم المستهدفون من البرنامج؟ هل هم 

أعضاء جدد أم من ذوي الخبرة؟ لماذا يحتاجون إلى 
برنامج التطوير؟ ما هو المستوى الحالي للمعرفة 

والمهارات؟ 

أهداف محددة وقابلة للقياس لبرامج التطوير 	 
المهني

وضع أهداف مناسبة ومحددة وقابلة للقياس
 

يتم في هذه المرحلة وضع أهداف محددة ويمكن 
قياسها لبرامج التطوير المهني بناء على ماتم في 

الخطوات السابقة.

   Adapted from: AMEE GUIDE NO 36 by Taylor and Miflin 2008

https://amee.org/publications/amee-guides
https://amee.org/publications/amee-guides
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أمثلة على دليل التحقق  المرحلة

وصف لخطة برنامج التطوير المهني و 	 
اإلستراتيجيات المستخدمة فيه متضمنة 

مبررات استخدامها وعالقتها باألهداف 
المنشودة

استراتيجيات التطوير

يجب أن تكون االستراتيجيات التطويرية 
المستخدمة في برنامج تطوير أعضاء هيئة 

التدريس متوافقة مع مخرجات التعّلم وأن تكون 
ذات صلة بالسياق وتستند على نظريات التعّلم.

قد تتضمن األسئلة في هذه المرحلة: كيف سيتم 
تحقيق النتائج المعلن عنها؟ ما هي األسس 
النظرية لهذا النشاط؟ كيف يمكن استيعاب 

تنوع المشاركين؟ ما هي األنشطة التي يمكن 
استخدامها من أجل تفاعل المشاركين ؟ 

توثيق لفعاليات التنفيذ.	 

التنفيذ

تتضمن هذه المرحلة تنفيذ برنامج أو خطة 
التطوير المهني على أرض الواقع. مع اإللتزام 

بالتوصيفات التي تتضمنها المرحلة السابقة. كما 
تتضمن تحديد الموارد والوقت الالزم للتنفيذ. 

خطة وأدوات تقييم برامج ومبادرات التطوير 	 
المهني.

تقارير التقويم متضمنة النتائج والتوصيات.	 

التقويم
 

يجب أن يرتبط تقييم برنامج تطوير أعضاء هيئة 
التدريس بالنتائج المرجوة.  كما يجب  طرح أسئلة 
مهمة حول قياس فاعلية البرنامج واإلجابة عليها 

أثناء مرحلة التخطيط وعندما يتم تحديد األهداف. 
تقيس أسئلة تقويم برامج التطوير المهني عدة 

مستويات تتمثل في قياس رضا المشاركين، 
تحقق التعلم، األثر على الممارسة، واألثر على 

الطالب والمؤسسة. 

   Adapted from: AMEE GUIDE NO 36 by Taylor and Miflin 2008

https://amee.org/publications/amee-guides
https://amee.org/publications/amee-guides
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مصادر وأنشطة التطوير المهني

أنشطة
التطوير المهني 
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مصادر وأنشطة التطوير المهني

أنشطة التطوير المهني

أنواع أنشطة التطوير المهني: 

أنــواع  ثالثــة  المهنــي  التطويــر  أنشــط  تتضمــن 
 Cranton, 1994; Elam, 1996; Houle,( أساســية
 1996; Schuster, Wheeler, and Associates,

:)1990

خبرات التعّلم الذاتي . 1
برامج التطوير المهني الرسمية . 2
إستراتيجيات التطوير التنظيمي.. 3

وتتفرع من هذه األنواع عدة أشكال يمكن 
تقسيمها كالتالي: 

الخبرة المهنية. 1
المؤهالت والتدريب. 2
المشاركة المجتمعية. 3
الدراسة الذاتية. 4

 ويوضح الجدول في الصفحة المقابلة نموذج  
المشاركة في أنشطة التطوير المهني.
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اإللزامية
النقاط
 عدد(

(الساعات

 أشكال التطوير
المهني مثال على النشاط

إلزامي الخبرة المهنية الممارسة المهنية: تطبيق أفضل الممارسات	 
مالحظة الزميل	 
اإلرشاد والتوجية من قبل أصحاب الخبرة	 
إجتماعات الفرق لتطوير المقررات، حل 	 

المشكالت، تحسين االداء، وتعّلم استراتيجية 
جديدة.

برامج التطوير المؤسسية الشاملة	 

إلزامي  المؤهالت
والتدريب

مؤهالت عمادة تطوير التعليم الجامعي	 
مؤهالت من مركز تدريب معتمد	 
مؤهالت مهنية من جهات مانحة للمكافآت	 
التدريب المدمج والتدريب عن بعد	 

غير إلزامي  المشاركة
المجتمعية

تنظيم فعاليات مرتبطة بالمجال	 
المساهمة في منتديات النقاش	 
حضور فعاليات مجتمعات التعّلم	 

غير إلزامي الدراسة الذتية الكتب، األدلة، والمنشورات	 
المجالت العلمية و دراسة الحالة	 
مصادر شبكة اإلنترنت 	 

 Adapted from: https://www.axelos.com

الحد األدنى من نقاط األنشطة اإللزامية: 
الحد األدنى من نقاط األنشطة غير اإللزامية: 

https://www.axelos.com/
https://www.axelos.com/
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مصادر التطوير المهني

مصادر 
التطــوير المــهني
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مصادر التطوير المهني

أمثلة لمصادر التطوير المهني

المؤسسات والمراكز
جهات تابعة لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

مكتب وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية. 1
عمادة تطوير التعليم الجامعي. 2
عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد. ٣
عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي. 4
عمادة شؤون المكتبات. 5
مركز جودة االختبارات والتقويم. 6
مركز القيادة األكاديمية. 7
وحدة البحث التربوي. 8
وحدات التعليم والتعّلم في الكليات. 9

جهات محلية
وكالة الوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي,  . 1

وزارة التعليم
المركز الوطني للقياس والتقويم. 1
المركز الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي. 2
هيئة تقويم التعليم والتدريب. ٣
مكتب البحث والتطوير RDO، وزارة التعليم. 4
المركز الوطني للتعليم اإللكتروني . 5

جهات عالمية
1 .Higher Education Academy

األدوات والمراجع
األدوات

1 .SDL المكتبة الرقمية السعودية
1 .EDUCAUSE Teaching and Learning
2 .MAGNA
٣ .McGraw-Hill Education
4 .Lynda.com
5 .mooc.org
6 .GetSmarter

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/offices-of-the-vice-presidents/office-of-the-vice-president-for-academic-affairs
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-academic-development
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-e-learning-and-distance-learning
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-quality-and-academic-accreditation
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-library-affairs
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/centers/quality-of-assessment-and-examinations-center
https://moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.qiyas.sa/ar/pages/default.aspx
https://rdo.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://rdo.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://rdo.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://rdo.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.elc.edu.sa/
https://www.heacademy.ac.uk/ukpsf
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning
https://www.magnapubs.com/
https://www.mheducation.com/
https://www.mheducation.com/
https://www.lynda.com/
https://www.lynda.com/
http://mooc.org/
http://mooc.org/
https://www.getsmarter.com/
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7 .edX
8 .TED-ED
9 .Conference Alerts

المراجع

رؤية السعودية 2٠٣٠. 1٠
التعليم ورؤية السعودية 2٠٣٠.. 11
اإلطار الوطني للمؤهالت )سقف(.. 12
ميثاق أخالق أعضاء هيئة تدريس جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.. 1٣
دليل التعليم والتعّلم لألستاذ الجامعي. 14
المحتوى التدريبي لعمادة تطوير التعليم الجامعي على البالكبورد.. 15
دليل تهيئة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.. 16
17 ..Horizon Report
18 ..Resource Guides, Center for Teaching, Vanderbilt University
19 ..Faculty Development Resources, Faculty Development Office, McGill
2٠ ..Harvard Initiative for Teaching and Learning, Harvard University
21 . Directory of Faculty Development Resources, Office of the Executive Vice President and

.Provost, University of Nevada, Las Vegas
22 ..Review of Educational Research
2٣ ..Learning and Instruction
24 ..Computers & Education
25 ..Educational Psychologist
26 ..Educational Researcher
27 ..Harvard Educational Review
28 ..Studies in Higher Education
29 ..Journal of Higher Education
٣٠ ..Active Learning in Higher Education
٣1 ..Assessment & Evaluation in Higher Education
٣2 ..Technology Pedagogy and Education
٣٣ ..INSIDE HIGHER ED

https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://ed.ted.com/
https://ed.ted.com/
https://conferencealerts.com/
https://conferencealerts.com/
https://vision2030.gov.sa/
https://vision2030.gov.sa/
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx
https://www.eec.gov.sa/nqf/
https://vle.iau.edu.sa/webapps/login/
https://vle.iau.edu.sa/webapps/login/
https://library.educause.edu/search#?publicationandcollection_search=Horizon%20Report
https://library.educause.edu/search#?publicationandcollection_search=Horizon%20Report
https://cft.vanderbilt.edu/teaching-guides/
https://cft.vanderbilt.edu/teaching-guides/
https://www.mcgill.ca/medicinefacdev/resources
https://www.mcgill.ca/medicinefacdev/resources
https://hilt.harvard.edu/
https://hilt.harvard.edu/
https://www.unlv.edu/provost/idr/services-resources
https://www.unlv.edu/provost/idr/services-resources
https://www.unlv.edu/provost/idr/services-resources
https://www.unlv.edu/provost/idr/services-resources
https://journals.sagepub.com/home/rer
https://journals.sagepub.com/home/rer
https://www.journals.elsevier.com/learning-and-instruction
https://www.journals.elsevier.com/learning-and-instruction
https://www.journals.elsevier.com/computers-and-education
https://www.journals.elsevier.com/computers-and-education
https://www.tandfonline.com/toc/hedp20/current
https://www.tandfonline.com/toc/hedp20/current
https://journals.sagepub.com/home/edr
https://journals.sagepub.com/home/edr
https://www.hepg.org/her-home/home
https://www.hepg.org/her-home/home
https://www.tandfonline.com/loi/cshe20
https://www.tandfonline.com/loi/cshe20
https://www.tandfonline.com/loi/uhej20
https://www.tandfonline.com/loi/uhej20
https://journals.sagepub.com/home/alh
https://journals.sagepub.com/home/alh
https://www.tandfonline.com/toc/caeh20/current
https://www.tandfonline.com/toc/caeh20/current
https://www.tandfonline.com/loi/rtpe20
https://www.tandfonline.com/loi/rtpe20
https://www.insidehighered.com/
https://www.insidehighered.com/
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