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 مركز تطوير التعلیم

  

 مقدمة:

ً لتطوير التعلیم  باإلسكندريةأنشأت جامعة فاروس  ً لقرار رئیس الجامعة رقم ( 2012مارس  فيمركزا ) لعام 10وفقا

وھو مركز أكاديمي يختص بالشئون التعلیمیة، مھمته األساسیة تقديم الدعم  29/2/2012الصادر بتاريخ  2012

واألكاديمي ألعضاء ھیئة التدريس والھیئة المعاونة بھدف تطوير أداء العملیة التعلیمیة والوصول بھا ألرقى  الفني

ً للمعايیر العالمیة. فالھدف مست المستمر بالجامعة  المھنيلمركز تطوير التعلیم ھو التطوير  األساسيوى طبقا

 خلق بیئة تعلیمیة تفاعلیة لضمان التحسین المستمر ألداء الطالب.والعملیة التعلیمیة  فيوتعزيز مشاركة الطالب 

الجامعة األمريكیة حیث تناولت طرق و الدوليعلیم وقد تم تقديم أول ورشة عمل بالمركز بالتعاون مع معھد الت

ركزت على طرق التعلیم التفاعلیة المختلفة إلى جانب  التيإستراتیجیات التعلیم والتعلم والتدريس المبتكرة 

قد وطرق تحفیز الطالب كما غطت ورش العمل مجاالت التعلیم المختلفة وطرق تعلیم البالغین والنزاھة األكاديمیة 

ساعة تم تقديمھا  40وكانت مدة ورشة العمل  2012فصل الربیع  فيذلك وعضو ھیئة تدريس بالجامعة  25حضرھا 

  على مدار ستة أسابیع.

  

  الرؤية

ً للتمیز في تطبیق   للتطوير المھني المستمر.والتعلیمیة  االبتكاراتيطمح مركز تطوير التعلیم أن يكون مركزا

  

  الرسالة

 فيعلي التحسین المستمر لجودة العملیة التعلیمیة  باإلسكندريةيعمل مركز تطوير التعلیم بجامعة فاروس 

ً. المعترف بھا االعتمادالكلیات علي نحو يتفق مع معايیر    دولیا

  

  األھداف

  التعلم.وخلق بیئة تعلم إيجابیة داخل المؤسسة، والتي يمكن أن تزدھر بھا طرق التعلیم 

  الدارسین ومؤسستھم  احتیاجاتتشجیع المعلمین على تطوير العملیة التدريسیة بما يتالئم مع ومساعدة

 القومیة.وواألولويات المحلیة 

  فعالة في وتلبیة االحتیاجات الجديدة للمدرسین والمدربین والمعلمین إلشراكھم بكل ثقة في أدوار إيجابیة

 مجال التعلیم.

 ج الدراسیة وبرامج التدريب.المساعدة في تصمیم وتنفیذ المناھ 

  التعلیمیة بالكلیة. اإلستراتیجیةتقییم مدى رضا الطالب عن العملیة التعلیمیة، ووفقا لذلك يتم تجديد الخطة 

 تصمیم األنشطة التعلیمیة التي تعزز المعرفة المھنیة ألعضاء ھیئة التدريس والمھارات المتصلة ببیئة تعلیمیة. 

  للطالب. الذاتيتعزز التعلیم  والتيعالیة الجودة 

  اإلدارات من أجل تحسین جودةوالوحدات وأنشطة المراكز األخرى والتنسیق بین أنشطة مركز تطوير التعلیم 

 .العملیة التعلیمیة 

 تزويد أعضاء ھیئة التدريس بالتدريب المالئم والمناسب  لتطوير أسالیب التقويم وتقییم الطالب.  

 ث العلمیة لمصلحة العملیة التعلیمیة.تطبیق ونشر نتائج البحو 
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 آلیة العمل بمركز تطوير التعلیم

  الھیئة المعاونة عن مواضیع الدورات وأراء أعضاء ھیئة التدريس  استبیانالتدريبیة من خالل  االحتیاجاتتقدير

  حضورھا. فييرغبون  التي

  من سیقوم  واسمالفئة المستھدفة ومواعید تقديمھا و، يتم تحديد الدورات االستبیانبناًء على تحلیل نتائج

  تواريخ مختلفة إلعطاء فرصة أكبر للحضور.  فيالدورات  يتم تكراروبإعطاء الدورة، 

  مواعید تقديمھا إلى السادة العمداء حتى يقوم كل عضو ھیئة تدريس بتحديد وإرسال قائمة بأسماء الدورات

  ما يلزم ذلك من ترتیبات.والقاعات وبناًء علیه يتم تحديد األعداد وسیحضر فیه الدورة،  الذيالتاريخ 

  .للخطة الموضوعة ً   تنفیذ الدورات طبقا

  الھیئة المعاونة لكل دورة.وتسجیل أسماء الحضور من أعضاء ھیئة التدريس  

  فصل ال فيإرسال أسماء المتخلفین عن الحضور إلى عمداء الكلیات إلعالمھم بضرورة حضور ھذه الدورات

  .التالي الدراسي

  آخر عن رأى المدرب والدورة  فيأراء المتدربین  استبیان فيممثل  فورييشمل مردود وقیاس مردود الدورات

 مردود ممتد سیتم توضیحه.والحضور  في

  

 الفئات المستھدفة:ويقدمھا المركز  التيأنواع الدورات 

المعیدين بجمیع كلیات ودورات تدريبیة يتم تقديمھا إلى جمیع المدرسین، المدرسین المساعدين  أوالً:

الربیع وتشمل دورات وساعة إجبارية (ثمانیة دورات) خالل فصلى الخريف  16الجامعة. ھؤالء علیھم حضور 

ھم. ھناك دورات يحضرھا التقويم وكیفیة التعامل مع الطالب وتحفیزوالتعلم وتأھیلیة تتناول طرق التعلیم 

ساعة من الدورات المؤھلة يحصل المتدرب  16عند إتمام حضور وأخرى مخصصة فقط للمعیدين. والجمیع 

 حضرھا.  التيعدد الساعات وكذلك إفادة بالدورات وعلى شھادة حضور من الجامعة 

  

دورة تدريبیة)  11ساعة ( 22تشمل والتعیین بالجامعة  حديثيدورات تدريبیة تقدم إلى أعضاء ھیئة التدريس الجدد،  :ثانیاً 

  .طرق التدريس بالجامعةولتعريفھم بنظام 

  

يتم تكرارھا كل  التيدورات تدريبیة ذات موضوعات جديدة يتم إعدادھا بجانب الدورات التأھیلیة اإلجبارية  :ثالثاً 

  ھذه الدورات.. ويتم دعوة جمیع أعضاء ھیئة التدريس بالجامعة لحضور دراسيفصل 

  

:ً دورات تدريبیة يتم تقديمھا إلى مدرسات اللغة اإلنجلیزية بمركز تطوير التعلیم من جانب عضو ھیئة  رابعا

  تدريس مناھج اللغة اإلنجلیزية بكلیة التربیة بجامعة اإلسكندرية.  فيتدريس متخصص 

  

:ً إطار برنامج  فيألعضاء ھیئة التدريس بالجامعة  الدولييقدمھا معھد التعلیم  التيالدورات التدريبیة  خامسا

والفئة المستھدفة لھذه  ) يتم إدراجھا ضمن دورات مركز تطوير التعلیمLeadershipاللوتس عن القیادة (

يقوم  والذييتم دعوتھا بجانب جیل الشباب الواعد بكل كلیة  التيالدورات ھى القیادات األكاديمیة 

  .بترشیحه للحضور عمید الكلیة

أنشطة ووجدير بالذكر إلى أن جمیع دورات مركز تطوير التعلیم يتم تقديمھا بطريقة تفاعلیة من خالل تطبیقات 

  المتدرب لموضوع الدورة.  استیعابمناقشتھا، تعكس مدى  فيالمدرب ويشترك الحضور 
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 :قیاس مردود الدورات التدريبیة

  :الفوريالمردود 

علي الحضور للحصول علي التغذية الراجعة عن ورشة العمل من السادة  استبیانفي نھاية التدريب يتم توزيع 

 رأي المدرب ومالحظاته عن ورشة العمل، شاملة القاعة والتجھیزات والمتدربین. استقصاءالمتدربین، كما يتم 

  :يلييتم ما  االستبیاناتعن طريق تحلیل نتائج ھذه و

  الحلول المناسبة. واقتراحعملیة التدريب  فيأوجه القصور وتحديد األخطاء 

  الدروس المستفادة منھا.وتوثیق التجارب 

 .تعزيز نقاط القوة 

  

 المردود طويل األمد:

  :يلييتم قیاس مردود الدورات التدريبیة عن طريق ما 

  التقلیدية.التعلم غیر ويقدم من خالله كل قسم ما تم تطبیقه من طرق التعلیم  الذي العلميإقامة الیوم  

  ما تحتويه من تطبیق لطرق التعلیم الحديثة.وتكلیفات الطالب واإلطالع على التمارين وفحص ملف المقرر  

 للطالب. الورقي باالستبیانأراء الطالب، حیث تم إلحاق جزء خاص بطرق تطوير التعلیم  استبیان 

  تقییم لقیاس مدى تطبیق عضو ھیئة الھیئة المعاونة حیث يتم تخصیص جزء من الوتقییم عضو ھیئة التدريس

 تطويره ألسالیب تقییم الطالب.والتدريس  فيالتدريس لألسالیب الحديثة 

  الذين  المتمیزينالمحاضرين  واختیاريقدمھا  التينوعیة الدورات  فيكما أن المركز يعمل على التطوير المستمر

فى نفس الوقت تقوم إدارة العالقات الدولیة المشرفة ويقدمون لھم كل ما ھو جديد. والمتدربین  انتباهيجذبون 

) ألعضاء ھیئة التدريس بالجامعة القائمین onlineالدولیة بتوفیر دورات تدريبیة ( اتصاالتھاعلى المركز من خالل 

تم  التي) Teaching and Learning using ICTعن ( EMUNIكان آخرھا الدورات المتاحة من وعلى التدريب 

  تم تعمیمھا على جمیع أعضاء ھیئة التدريس بالجامعة من خالل خطابات تم إرسالھا للعمداء.وھا بل إعالمھم ب
  

  
  
  
 

 


