
 

 نبذة عن العمادة

أنشأأأأأأأة التطويا وضمان الجأأأأأأأتطما  ااويافيالطبقرا  منااللأأأأأأأقاة   كابةا وباشرا  ختضرا   مجراةتلطعأأأأأأأ يا فضلأأأأأأأط أأأأأأأط اب م ا وضقمل ا وقط يافيا

للتطوياتمان اةط ا ا راللىاوبجالتطوياجأأأأأأأأأتطما  ااويال كلضتطوا   طو   اا5/5/1437هأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاة ت ا27/6/1437 لضتطلهطا  خطب ا  ق اواةضطكنخا

طاتضت قافي طابناطاأماهشطرارطل اجأأأأ لكنرالبمملطاأسأأأأطسأأأأن
ن
طابةا  اطبقراومضااسا   أأأأضت اوااا وضمان ال وضتكًالموك   وضقطبقا ا وضقمل ا  اطبعي،اسأأأأقلن

هاوال ومطتط اساتك ي ا  اةكجطءيالاطلملرابعابضغكر  ا وقلأأأ ا  ق فيا  يط يا وت اتاتقابقهطا   ننابةا وضماكا   أأأضت ال    أأأطكن،ال ونابةافا

طاو أأأأأأأأأأألقا  ااويال وضتكًال وشال ا قط كراتلطسأأأأأأأأأأألراتا ل ن
ن
رافيالوضمان ابتطكسأأأأأأأأأأأط الأنشأأأأأأأأأأأمرا  ش ابرا  اطبقلراةتنفاااطاللتملطااطالبي لطااطالا ط

همأ ا  ال  هأطك  ابأطا خا وضقمل ال وضا أأأأأأأأأأأأأكما   أأأأأأأأأأأأأضت افيا  و ءاوض أن  اأاجأأأأأأأأأأأأأأقافأنبأرا قملتلأرالكاعاب أأأأأأأأأأأأأضا الاويا  خ نجارت ا تضمأنابةا و أنكا

ا.واوي  طافياساقا وقتق

 

 كلمة العميد

   اور  أأأأأأأ الطبقرا  منااللأأأأأأأقاللىاتااكراب ابط ا وضمان ا   أأأأأأأضت اومضقمل ا  اطبعي،الت ان الت اننا  و ء،ال ككت طءا قتملط ا وضمان ا   ط

تلرا ملاضتع،اللطءات  كاوبجا وقتطوتكماةت أأ  التطويا وضمان الجأأتطماوباطبقر،اوللأأقام ىاب أأضا ا وضتكًال و نكيا وضشطا أألرا وقطولرافيافنبرالتش

طاوضارلأأنا  اهاواةأأطلضلأأطكا طاهتأأ  ااويافيا  اأأطبقأأراو   اوالاوارأأطلأأرا  ىاملأأطويا وش  ،الهل مأأرامو كياب ابأأط ا وضمان ال  ااوياةأأط اأأطبقأأر،السأأأأأأأأأأأأأقلأأن

،ال وض طبقاالتطاةلناتطاي أأأأأأأطلنافياتل أأأأأأأكراسأأأأأأألقا وقتق،ال ق ن اب ابط االلهطماوقتمرال رني،ااطككتلططالثلقا ولأأأأأأأمراةكما وضمان الجأأأأأأأتطما  ااوي

ار  ااوي،الآولط او تابراجأأأأأأأأأتطأاط،احتطاأو ا ا قاتا أأأأأأأأأكماأو ءا  اطبقر،التمان افممهطالر  ب هطالتمان ابتطكسأأأأأأأأأطااطا وضقملتلرال ولا لرالفنب

 . ملاضتعالكنطوت 

طااطالأنشأأأأأمرابش ابلاطا  اطبقلراةتنفاااطالبي لطااطالت اننهطافياجأأأأأاءا  قط كرا وا شلراتضممعا  اطبقرا قناوبجا وقتطوتكماأمات اما قابتطكسأأأأأ

طالتماكن  ا.ل ونلولراوضللحافيابلطفا  اطبقط ا   باترا  حثرالمتن

 د. إبراهيم بن فهد البوخديم
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 مهام العمادة

 ولط اونش اث طارا  ااويال وضمان ا   ضت اةكمابن ابيا  اطبقر.آلجعا 

  قراتمللقاو طما و كيا  ااوياةط اطبقرافياجاءا  قط كرا ك طو تلراةتطا جتةاتا كما وقتملرا وضقملتلر.بضط 

 بضأط قأرا سأأأأأأأأأأأأأأ لجأطءابقأط كرا كلضتأطوا   أطو   ا  خسأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأأأل ال و ر بتياة تلعا وارأن  ا ك أطو تلأرال  و كنأراةأط اأطبقأرال ت ر  ا وما  حا

 ال  ل  ء  ا وضش لتلرال  ل  ء  ا وازبر.

 .   ت ن  ا ونل ال  شاكياوارن  ا  اطبقرا ك طو تلرال  و كنراالتطا يصاتمان ا كو ءالجتطما  ااويال كلضتطوا   طو 

 وضن لقا وجن اللىاب طتبا  ااوياةطو ملط ال وقتطو  اةتطا ا قا هن فا  ااويال كلضتطوا   طو   .ا  

 المت  كافمطالتقاهذها وارن  التمان هط.تش ل ابهطما وارن  ال  و ك  ا   تلمراةطوقتطويا 

 لأن والتشجلأذا و ر بجا وضأنكن لأرا وت ا  أأأأأأأأأأأأأأه افياتمان التا أأأأأأأأأأأأأأكما و أنك  ا و لأطو أرال ك أطو تلأرال  و كنأراةتأطايق زالاويا وضقمل افيا 

   اطبقر

 ر(.طبقرا)فيا ملاطك ا ملخضمجلجعا ولط اومضاجكًاللىا وضتكًافيا  و ءا ن ابيا  اطبقرال وارن  ا ك طو تلرال  و كنراةط ا 

 .ًت ر  ا  قط كرال  ل  ء  ا  ضقم راةطو رعلحال كفضلطكاوبيلاساللىالا   ا وضتك  

 .ات ن  ا    ررط ال وضا لط ا وت ابةاعطأاطاكاعاب ضا ا  ااويالتمان ا  و ءا   طو   ا  ىامو كيا  اطبقر 

 أأأأأأأأأأأأضينماوض لل اأنشأأأأأأأأأأأأمرا  اطبقرا ملخضمجر،الت لل اأو ءا و ملط اة طول اطا   طو   الجأأأأأأأأأأأأعا وش  ال  قط كرال وشتط تا ملخضمجرا وت ا  

 ال  و كياولشطءاأو ترا  ااويا ون فملرا  ضا ا رابعابضمملط ا وهلئرا وا شلراومض ان ال كلضتطوا   طو   .

 مل .تن لقا لن وا  خمرا كس ر تل لراوباطبقرالبضط قض اتشجلذهطالاقاب ض ن  او  ا وضق 

 ت ن  ا  شأأأأاكيا وجشلراومتخسأأأأ أأأأط ال    ح ا وقمتلرال وضقملتلرافيا  شم رالفطكلهطاةت طساتمان ا  و ءالجأأأأتطما  ااوياةطوضن أأأألقا

 بعا  اهط ا   ا وقاتر.

 قر.ب كع  فاللىالجعالتشجلذا  خمطا وضمان نراةشطءاللىا وض ان ا وذ  يا ونلكياو طارا وارن  ا ك طو تلرال  و كنراةط اط 

 .ا ت ر  ا نشطءالرن  الب  ح ال و ك  اونل ابضمملط ا  ااويال وضمان اةط اطبقر
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 ًيا)و فأأقا  تمكأأرالفأأطكلهأأط(اوضلأأطوسا  وقتأأقاللىامتأأطبأأرالاتأأط المتلأأرالبهشلأأرابعا  اأأطبقأأط ال  خسأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأط ا وضقملتلأأرا  ف  ا  ضتك

 اط ا   ا وقاتر.  خ ر  افيا قابطاو الاتراةطوضمان الجتطما  ااوياةطوضن لقابعا  اه

 ةشأأطءالتمان اأول  ا و لأأطلال وض ان اوضاأأن أأناب أأأأأأأأأأأأأأضانأأط الاويا  و ءالتلأأطلا وضغكر  افياأو ءالرأأن  ا  اأأطبقأأرا ملخضمجأأراحقتملأأرا

 وضمان الاوياأو ءا  اطبقرافياجاءابقط كرا  ااويال كلضتطوا   طو   

 ط ال لوانط ا  اطبقراوضا أأأأأأأأأأكمالتمان الاويا  و ءاةتيضم ا لن والول ا ونك سأأأأأأأأأأط ال  لطوك  ا وضمان نراالتطا يصا سأأأأأأأأأأ ر تل ل

 لرن  ا  اطبقرا ك طو تلرال  و كنر.

 ت ن  ا كسأأأأأأأأأأأأأأ شأأأأأأأأأأأأأأطك  ا وضقملتلرال ونل ا وجن اوم لطو  ا   طو تلرالألجأأأأأأأأأأأأأأطءاهلئرا وضنكي االتطا ضقمقاةضا أأأأأأأأأأأأأأكمالتمان ا و ر بجا

 لرا وضقمل ال وضقم اةطوضن لقابعا  اهط ا   ا وقاتر.ل    ك  ال   طهترافيالاتا  شكا ا وت اتناتا ل التم

 .ل نا وم طء  ال وشنل  ال  ختت   ا وت اتيصا وضمان ال  ااوي 

 لجأأأأأأأأأأأأأعافمطاتمان نراوضاتل ات شلط ا وضقمل ا كوك رلنيافيافنبرا وقتملرا وضقملتلراةط اطبقرالاقاب أأأأأأأأأأأأأض ن  ات شلط ا وضقمل ا

 قمابط .  ين  راةطوضن لقابعالتطويات شلرا  

 ت ر  ات عأأأأأأألحاألجأأأأأأأطءاهلئرا وضنكي ا يجأأأأأأأاكا  ختت   ال و ر بجا وضنكن لراللكاا وقتقا ون فملرال  خطكللراالتطا ضقمقاةطوضمان ا 

 لجتطما  ااويال و اعاولطربا ولارلر.
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 اهليكل التنظيمي
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 وحدات العمادة

 :برنامج االعتماد المؤسسي 
 كلضتطوا  خسأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأأل افيالطبق ا  منااللأأأأأأأأأأأأأقابةافاسا  ضط قرال كتلأأأأأأأأأأأأأطسابعا   ح ا وا ن اومض ان ا شأأأأأأأأأأأأأ فاهذها وارنياللىاة وطبجا

ل كلضتطوا   طو   احتطاتضط عا وارنيابضمملط ا  يلاساللىا كلضتطوا  خسمل الجعافم التقاوباهط ا   خلورالةاتشجلذهطالبضط قرا

 وارنياللىاملن والتشجلذالبضط قراة  بجازنطكيا    لقكما  خطكللكما اطبقرا  منالتمهطالت ن  ا ونل ال كس شطكياوهذها  اهط ال ش فا

 اللق.

 :وحدة االعتماد البرامجي 
  أأأأأأأأأعىاهذها وارنياوض ن  ا ونل اوات أأأأأأأأأطما ك طو تلرا وت ات تباةط يلأأأأأأأأأاساللىا كلضتطوا   طو   او ر ب هطابةاهلئط اباملرالولولرا

ط ا    ررط ال كسأأأأأأأأ شأأأأأأأأطك  اراسا سأأأأأأأأ ر تل للرا وت ات نما كلضتطوا و ر بتيال وضا  أأأأأأأأقابقهطالت ن  ارلثات اماة رعأأأأأأأألحا وهلئط ا ونلو

لت اما وارنياةنك سأأأأأأأأراباثاتلرا  خسأأأأأأأأ أأأأأأأأط ا وت اتتشحا كلضتطوالحذونا وضةحنابةابا ا را  اهط االألوانط ا  اطبقراوالضتطوا و ر بتي

م ىات ن  التلعافنبط ا ونل ال   أأأأأأطونيا ا ساا ريا وضاجأأأأأأكرال كلن وا ضمملط اا و سأأأأأأتلرافيا  تمكراللىاهذها  خسأأأأأأ أأأأأأط ،اةط جأأأأأأطار

  كلضتطوا و ر بتيا ونل ي.

 :وحدة جوائز التميز 
 شأأأأأأأأأأأأأ فاهأذها وارأنياللىالا   ا وضتكًا وت ات أنبهأطالتأطويا وضمان الجأأأأأأأأأأأأأتأطما  ااويال يالأط  يالجأأأأأأأأأأأأأااهلئأرا وضأنكي ا  ضتكًا)و أط ي(ا

 ا   .وباا ملط ا و رشحل سض لطسالوك سراال  ل  ء  ا ملخضمجرل كلضتطوا   طو   ابةافاسالجعا  قط كراللط  يا  اطبقراوبااويا

 وحدة ضمان الجودة: 
لنشأأأأأأ اث طارا  ااوياةكمابن أأأأأأابيا  اطبقرابةاافيا و ملط ال وقتطو  ال  و ك  ا ملخضمجرا(QMS)ا  ااويتضط عا وارنياتمللقاو طمامو كيا

 كسأأأأأأأ شأأأأأأأطك  ال ونل اوارن  ا  ااويافيا و ملط ال  و ك  ا ملخضمجرافيا قابطا ضقمقاافاسا و ر بجال واكاا وضنكن لراحتطا  أأأأأأأعىاوض ن  

ا.ة جط طا  ااويالتملل طااط
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 :إدارة التطوير اإلداري 
امأر  نشأأأأأأأأأأأأأابةاب تالأرافاسابةا  اأطبقأرابن أأأأأأأأأأأأأابيابةا  اتجكمالتأنكنأباتمان اتضا ىاوت  ا  و كيا ياةأط اأطبقأرا  و كياا وضمان امو كي

ل  خنبط ا وت ات نبهطا وقتطويال ونابةافاسابضط قرا و رشحاو ر بجابقهنا  و كياللجعا و ر بجا وضنكن لرا وت ا  طه افياملن واال و ر بج

ا ول ا و طنيابةا و لطو  ا  و كنر.

 الجامعي:  وحدة تطوير التعليم 
 بجا و راافيا  اأأطبقأأراحتأأطات اماةأأ لأأن واللىالجأأأأأأأأأأأأأعالتشجلأأذا  خمطا وضمان نأأراو أأطاأأرا وارأأن  ا ك أأطو تلأأرال  و كنأأر شأأأأأأأأأأأأأ فاهأأذها وارأأنيا

فياتمان التا أأأأأأأأأأأأأكما و نك  ا و لطو رال   طو تلرال  و كنرافياتمان التملت ا وت ا  أأأأأأأأأأأأأه اال نا وم طء  ال وشنل  ال  ختت   لاا وضنكن لر

 مل ال وضقم  وضق

 :وحدة تنمية المهارات 
حتطا شأأأأأأأأأ فاللىالجأأأأأأأأأعابقط كرا فضلطكا  نكركماا نشأأأأأأأأأمرالر  بجا وقتطوياةطوضن أأأأأأأأألقابعا وارن  ا  ف  اتجأأأأأأأأأعا وارنيا  خمرا و أأأأأأأأأشانرا

ال و ر بجا وضنكن لرالتشجلذا و ر بجا وضنكن لراومقتطوي.

 :وحدة الدراسات واالستشارات 
ا لن والول ا ونك سط ال  لطوك  وقمتلرا وت اتنل التقا وقتطويال   ا  ا طكا وضمان نراحتطا  طه افيات اما وارنياة ل  ءا ونك سط ا 

  وضمان نرا وت اتيصا س ر تل لط ال لوانط ا  اطبقراوضا كمالتمان الاويا  و ءاةتيضم الرن  ا  اطبقرا ك طو تلرال  و كنر.

 :وحدة إعداد التق ارير 
 و ر بجا وت ات نبهطا وقتطويالت ن  ا وضغذ را و  لقرالناطالتان نا كرضلطلط ا وضنكن لرا   ض لملر،احتطات اما ش فا وارنياللىات لل ا

ة لن وا وض طكن ا و أأأأأشانرا  خط أأأأأرا قتطويا وضمان الجأأأأأتطما  ااوي.احتطاتضط عا وارنياة وطبجا دأأأأأالقا و ر بجا ون فملرالتجقلقا وضنكنبا

  كوك رلني.
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   التدريبية وورش العمل:وحدة البرامج 
نشأأأأأأأأأأأأمرا  لبضط قراسأأأأأأأأأأأأكرالتملط اتشجلذاا ق ارابا للنا  نشأأأأأأأأأأأأمرال و ر بجاومقتطويت اماهذها وارنياةطوضن أأأأأأأأأأأألقابعا وارن  ا ملخضمجرا

ً  ا وازبراوم ر بجال  نشمر.ال و ر بجا وضنكن لر  بةافاساتااكرا طارا كرضلطلط ال وض هك

 االعتماد املؤسسي برنامج
 اشأأأأأأأأأأ  ح ا وا ن اومض ان ال كلضتطوا   طو   اأرنا و  ط  ا و  ل أأأأأأأأأألراوبخمرا وا شلراوضمان ا وضقمل ،ال وناةطلضلطكها  اهرا   أأأأأأأأأأئاورالةانيقض را 

 اطث طارا  ااويافيابخسأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأط ا وضقمل ا وقط ياللةاتشتلرا  قط كرا وا شلرا وت اتضا حبابعا  قط كرا و لطسأأأأأأأأأأأأألرا ونلولرا لطوياهل مرا  خسأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأ

لفنبراالتا أأأأأأأأأأأكمالاويالتملطااطالبي لطااطاللىا وشااا وذيا خويام ىاح أأأأأأأأأأأباث را ملاضتعاا اط،الزنطوياتنك ااطا وضشطا أأأأأأأأأأألراباملطالولولطا وضقملتلر

 أت  ضا وضشتلرا   ضن برابةافاسارلاساتمنا  خس ط اللىا كلضتطوا  خسمل ال و ر بتي.

ملن وا  خس را وضقملتلراوض طكن اوك سرات ان ا(اNCAAA)ومض ان ال كلضتطوا   طو   اا ح ا وا ن   لنضممبا  يلاساللىا كلضتطوا   طو   ابةا

 وضقمل ااهلئرات ان   تلراوتل رالعأأأأأأأأطبمراو قاألل ا ونشأأأأأأأأططا وقمتلرال  و كنرال  خنبلرالتكرهطاوضان ناب أأأأأأأأضانط ا  ااوياون اطا سأأأأأأأأ شطو ا قط كرا

(ECC)وض ان افطكجيابةاتلقاا نقات ان اب أأأأض قاومضا قابةانأأأأيراوضط جاوك سأأأأرا وض ان ا وذ تلرال  يك اللىاا،الأماتيجأأأأعا  خسأأأأ أأأأرا وضقملتلر

ا قط كرا وهلئر.
ن
لنضقكماتلقا ولنءافيا وقتملط ا  شأأأأطكامو اطاألاهاأما    اومهلئرا سأأأأ لجطءا  خسأأأأ أأأأرا وضقملتلرا ضمملط اااب أأأأضانط الاويا  و ءالا ط

 ل أأأأأرافيابقط كراجأأأأأتطما  ااويال كلضتطوا   طو   ،اةط جأأأأأطارام ىا سأأأأأ لجطءا  خسأأأأأ أأأأأرا وضقملتلراومت أأأأأاتط ا وش طبلرابانوياتضقمقاةطوقشط أأأأأ ا و ا

ا تطكسرالتمهط.

وباطما التطب التطويا وضمان الجتطما  ااوياة لن وا ونك سرا وذ تلراوباطبقرابنلت اةط وورا قط كرا كلضتطوا  خسمل ا كرن الش اةطوضقطلمابع

  ا ومض ان ال كلضتأأطوا   أأطواومت ح ا وا ن ط أأأأأأأأأأأأأأراة أأقابقلأأطكالب  لقلاأأطابعاف ر ءافأأطكللكمالت ات أأن  ا وأأنك سأأأأأأأأأأأأأأرا وأأذ تلأأراةلأأأأأأأأأأأأأاكااأأطا وناأأط لأأرا  خأأ

(NCAAA الاالئرابن ابيا  اطبقرا ضمملط)ا  خطكللكمالتااكراب  او   اومت  لقكما  خطكللكم.ا    لقكماا نقازنطكيا

هأأأأارلثاتجتش ا و نطكيا لضتطلط ابعا اطما كلضتطوا3/6/1438هأأأأا  ىا29/5/1438  خطكللكمافاسا وج ريابةاا  لقكم سض لم ا  اطبقراا نقا  

 ان  خسأأأأأمأأأأأل ال و لطو  ا ك طو تلرال  خ ن كمال كرطاا وقتقاحتطاتجأأأأأتش ازنطك  املخضم الهط ا  اطبقرا ملخضمجرال سأأأأأضمت ا  اطبقراو ل را وض  ا

ةالأأأاوهطاللىا كلضتطوا  خسأأأمأأأل اا2017(اةتط ااNCAAA(ابت ااةط  ح ا وا ن اومض ان ال كلضتطوا   طو   ا)ECCقمل ا) و سأأأ  ابةاهلئرات ان ا وض

ال ونا نياأكبعاسشا  .
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 لجان االعتماد المؤسسي
ا. اشرا  قلطكا  لس:ا و سطورال وغط ط ال  هن ف -

ا. اشرا  قلطكا و طني:ا و ممط ال  و كي -

 ا. و طوث:اجتطما  ااوي اشرا  قلطكا -

 . اشرا  قلطكا و   ع:ا وضقم ال وضقمل  -

ا. اشرا  قلطكا  خطب :اعخلما ومااال  خنبط ا   طوني -

 . اشرا  قلطكا و طول:ابلطوكا وضقم  -

-   ً  . اشرا  قلطكا و ط ع:ا    اقال وض هك

 . اشرا  قلطكا و طبة:ا وضيملطال  و كيا  طولر -

ا.لتملط ا وضاتل  اشرا  قلطكا وضطسع:ا -

 . اشرا  قلطكا وقطع :ا ولاثا وقم   -

 . اشرا  قلطكا  يطويالش :ا وقاتط ابعا ملاضتع -

 االعتماد الرباجمي

لضتطواو ناةطعأأ  التطويا وضمان الجأأتطما  ااويافيا  أأالعا و ملط اومتلطعأأ ياةط يلأأاساللىا كلضتطوا و ر بتيابةاتلقا   ح ا وا ن اومض ان ال كا

(اةط جأأأأأأأأأأأأأطارا  ىا وهلئط ا ونلولرا كف  ال ونا  تطأاطاةةهتلرارلأأأأأأأأأأأأأاسا طاراة  بجا  اطبقراللىا كلضتطوا   طو   .الر  أأأأأأأأأأأأأ اNCAAA   طو   ا)

 ر بتي.او  وقتطوياللىا دأأأخكرا طارا كب طوط ال واسأأأط قا وت ابةاعأأأةأاطاتذولقا وق لط افيالل ا و ملط ال  ت أأأطما   طو تلراوبيلأأأاساللىا كلضتطوا

اللتم ا وقتطوياللىا سض مطااف ر ءا  ااويال كلضتطوا و ر بتيافيا و ملط ال و ر بجا   طو تلر.

اهأابةاهلئط افطكللر.1436/1437ة  بجارلم اللىا كلضتطوا و ر بتياومقطما

ا(.ABETة  بجاللىا كلضتطوا و ر بتيابةا)اركبقأ ملرا وهشنسر:ارلم ا •

ا(.ABETقمابط :ارلقاة وطب كماللىا كلضتطوا و ر بتيابةا) ملرالماما  يطسبالت شلرا   •

ا(.CCAPP(ال)ACPE ملرا وللنورا ك ملنلكلر:ارلقاة وطبجال رناللىا كلضتطوا و ر بتيابةا قابةا) •
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 و ر بتياا كلضتطولبعارلاسا  اطبقراللىا كلضتطوا  خسمل ات الجعافم التقاوم اثاسشا  ا و طوبراو ملط ا  اطبقرا ملخضمجراوبيلاساللىا

ا(.EEC-NCAAAبةا   ح ا وا ن اومض ان ال كلضتطوا   طو   ا)

 م2018 -2017الجدول الزمني لالعتماد البرامجي للعام األكاديمي 

 البرنامج الكلية

امو كيا كلتطس

او  ابقمابط امو كنر

اباطسلر

امو كي

ابطولر

الماما  يطسبالت شلرا  قمابط 

الماما  يطسب

ا  قمابط و  ا

ا وشل ط ال كتلطك 

ا وهشنسر

اهشنسراحلتلط لر

اهشنسرابل طولكلر

اهشنسرابنولر

اهشنسراحه رط لر

ا ومبال  ا  ررا ومب

ا وللنورا وللنورا ك ملنلكلر
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 م2019 -2018الجدول الزمني لالعتماد البرامجي للعام األكاديمي 

 البرنامج الكلية
اة  بجفت رااتذ رل  ا وقماما و ك للرا

اثاثراة  بجا آلو ا

اة وطب كما و رةلر

ا وقمام

ا و نطجلط 

ا وكلتلطء

ً طء ا وجك

ا كرلطء

ا ومبا وللم ياا ومبا وللم يا
 

 م2020 -2019الجدول الزمني لالعتماد البرامجي للعام األكاديمي 

 البرنامج الكلية
افت راة  بجا وقماما و ك للرال كتذ ر

اأكبقراة  بجا آلو ا

ا وقماما ومللرا وضملل لر
ا وضت نض

ا وصيرا وقطبر

ال  ررا كسشطما با كسشطم

اثاثراة  بجا و رةلر

ا وهشنسرا ومللرا  يلانرا وهشنسر

ا و طواماا و طواما
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 جائزة اجلامعة للجودة واالعتماد األكادميي

ل لضتن ابقط كرا كلضتطوا مليليال ونل يا ةرناأه اأهن اهطاو ناتلن الطبقرا  منااللأأأأأأأأأأأأأقاتجأأأأأأأأأأأأألرا   أأأأأأأأأأأأأا ا وضقمل  اح جأأأأأأأأأأأأألرا سأأأأأأأأأأأأأ ر تل لر،اا

 ا  كس ر تل لر،ال  عىالطهنياوإلةن نال وضتكًارلثاكحل اعامرا وضمان ال وضا كمالجتطمالاويابي لط ا وضقمل ال  خ ن كمال و ر بجال    كا

و ر بجال  قأأط كرا وأأنلولأأرا  ف  ا أأةول  او لأأطلالت ان او أأطرأأط ال أأطاأأرانشأأأأأأأأأأأأأأأط أأطااأأطا  و كنأأر.ال لضتأأن ابقأأط كرا وهلئأأرا وا شلأأراوالضتأأطوالت ان ا 

وضشتلأرا مةن لطااطا ا حلرا وضماك  ا  ين  رابةاألقا ونااضاةط خنبط ا ملاضتقلرا مليملرا طارام ىا   أأأأأأأأأأأأأضانط ا ونلولرا   باترا،الوناعاعامرا

اوضا أأأأأكما  لجأأأأأطنا كتضلأأأأأطو رال وضشتانراللىا ولأأأأأقلنا 
ن
ا ما و ر بجا   طو تلرا ياللأأأأأبا  ااويا   أأأأأضن براتنبط

ن
مليليال  تمل  ال ونل ي،الو   

ابةا  اطبقراللىاول ال  أأالعا  ت أأطما ملخضمجراوم أأعياوبيلأأاساللىا كلضتطوا   طو   ابةا وهلئط ا 
ن
ًااطا  ل ىا،الر  أأط نلولرا،اوةط اطبقرالكحك

نعأأأأأةار برابةا  يا ا ا ملخلأأأأألأأأأأراوم ملط ال و ر بجا
ُ
 وت اتالأأأأأقاللىا كلضتطوا   طو   ا،ال مشطاث راةةما  اتلعاي أأأأأعىاوذونالوكةاهناشطاا أاطات

ازنطويا  شطا راوضا لقا ونافياأت االت ابتكة.

 الفئة األولى: الكليات ذات البرنامج الواحد 
 األهداف:

 .ا ككت طءا قتملت ا وضقم ال وضقمل اة ملط ا  اطبقرا   ا و روطبجا وا رن

 ا   طو   . وضنكي اللىا وقتقا  ضا  قاوبيلاساللىا كلضتطوارثاألجطءاهلئرا

 ال وضقمل . وضشتلرا   ضن براوقتملت ا وضقم ا

 اجلائزة: 

تالأأأأأأأأأأأأأأأقا و ملأأرا   ا و روأأطبجا وا رأأنالشأأناتا ل هأأطاوالضتأأطوا   أأطو   ابةاتلأأقاهلئأأراباملأأراألاولولأأراللىاب أأطاأأ  ابأأطو أأرالا أأطاو رتلأأبا

ا   طو   احتطا لي:رلاوهطاللىا كلضتطوا

 اكنطساسقاوي.اأو ا750  لس:ا

 اأو اكنطساسقاوي.ا50 و طني:ا

اأو اكنطس.اا200لتالقا قا ملراتا قا كلضتطوا و ر بتيا قنا وناللىالط  ياتنكهطا
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  الفئة الثانية: الكليات ذات البرامج المتعددة  
 األهداف:

    ا  ضقنو. و روطبجاا ككت طءا قتملت ا وضقم ال وضقمل اة ملط ا  اطبقرا

 ا   طو   .رثاألجطءاهلئرا وضنكي اللىا وقتقا  ضا  قاوبيلاساللىا كلضتطوا

 ال وضقمل . وضشتلرا   ضن براوقتملت ا وضقم ا

 اجلائزة:  

اوهطاللىاو رتلبارلأأأأأأأأأأأأأاتالأأأأأأأأأأأأأقا و ملرا   ا و روطبجا وا رنالشناتا ل هطاوالضتطوا   طو   ابةاتلقاهلئراباملراألاولولراللىاب طا  ابطو رالا ط

ا كلضتطوا   طو   احتطا لي:

 *اسقاوي.اكنطساأو ا500ا-  لس:اا

 *اأو اكنطساسقاوي.ا300ا- و طني:ا

 *اأو اكنطساسقاوي.ا200ا- و طوث:ا

اأو اكنطس.اا100لتالقا قا ملراتا قا كلضتطوا و ر بتيا قنا وناللىالط  ياتنكهطا

  الفئة الثالثة: المراكز البحثية 
 :األهداف

 .ا ككت طءاةط لتطسا وت ات اماباطا    ح ا ولا لراةتطا ينما  اطبقر

 ا ملاطك .با حلرا وضماك  ا وقط لرافيا طارا

 .ا  كسضت  كنرافيا وضتكًافياب طسا ولاثا وقم  اةتطا ينما ملاضتعا مليلي

 



13 

 

 اجلائزة: 

 اسقاوي.اكنطساأو ا500  لس:ا

 :اأو اكنطساسقاوي.ا300ا و طني

 :اأو اكنطساسقاوي.ا200ا و طوث

 معايري التقييم 

النوا  ةاطثا  نشاكيافاسا وقطبكما و طة كماوضطكنخا وض ن  . -أ

اتش ل األا سضجطارابختت   الط لراألاولولر. -ا

اوا رن(. لنوا  شطكيعا  تاورال  نلابرا وت ارلقالم اطا   ح ابةالهط افطكتا  اطبقر.ا)بعا  فذا قكما كلضلطكاحا ا  لمغاومتش لنا -ت

اتشانا وضقطلما وجطلقابعا  اهط ا وقط لرا   باتر. -و

ابقط كراأف  ا   الاتراةط ااوياتانوهطا اشرا  اط  ي.ا -ه

  

  الفئة الرابعة: الخطط االستراتيجية 
 األهداف:

 .ا رثا ملط اللرن  ا  اطبقراللىاحضطةرا  خمطا كس ر تل لرا  خط راباط

 اجلائزة:

 اسقاوي.اكنطساأو ا300  لس:ا

 اأو اكنطساسقاوي.ا150 و طني:ا

 اأو اكنطساسقاوي.ا100 و طوث:ا
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 معايري التقييم 

الجا ا  هن فا كس ر تل لر. -أ

اعتاوللاطا اتلعالا وبا وجق افيا و ملر. -ا

اأمات اماتناُةشل اللىاتاملقاوملنلرا ون فملرال  خطكللر. -ت

اأمات اماب   رابعا  خمرا كس ر تل لراوباطبقر. -و

ابكضتمرا وقشط  .أمات اما -ه

اأمات امابخع   ا  و ءاتطةمراوم لطلال وض ان . -ل

ابقط كراأف  ا   الاتراةط ااوياتانوهطا اشرا  اط  ي. -ز

ات اما  اط  يا خمرال رنياللىاأما  اما  النا وناطئياومض ن  ،اسشرا طبمرابةاتطكنخا  لامالةا  اط  ي. - 

 (.نقاطي)املتميز  التدريس هيئة عضو جائزة
طافياأيابخس را قملتلرا  عىاواكت طءال وض نم،اااا تكةاأماتكضتقا  ش ابرا وضقملتلراةة قطوهطا و ايقنال ر،اثجااهلئرا وضنكي ابااكن اأسطسلن

اىلو  ن ا ي صالطبقرا  منااللأأأأأأأقاللاا وضقمل ال وضقم ا وجقطسال ولاثا وقم  ا و  أأأأأأأكم،الفنبرا ملاضتعامكاةالاواأسأأأأأأأضط الطبعيابضتكًال تا .

السأألن  ،اا ناةطوك التطويا وضمان الجأأتطما  ااوياة  اقالط  ا
ن
لجأأااايتااكرا  شطخا   طو   ا مليج ا ن أأار اطابةاألجأأطءاهلئرا وضنكي اكلطك

ارهلئرا وضنكي ا  ضتكًاتا الشا ما"ة وطبجاو ط ي"اوجضحاآاطقالن نياوإلةن نال وضشطا ا وشأأأأأأأأأأأأأ ن اةكماألجأأأأأأأأأأأأأطءاهلئرا وضنكي ابتطا ناعا  اطبق

الب ضتقهطا مليلطاومض نمال كزوهطك.

 أهـداف اجلـائـزة:
اتاجكًالجااهلئرا وضنكي اوض ن  اأاجقا  تطكسط ال وضملل ط . .1

افمقاةلئراأ طو تلرامةن للراتشطا لر. .2

ا ح شطفا  ا هبا  ضقنوياون األجطءاهلئرا وضنكي اةط اطبقر. .3

ا وضنكي . ككت طءا قتملرا وضقمل ال وضقم اون األجطءاهلئرا .4
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امث  ءا  ةاطثا وقمتلرا و  لشرابةاتلقاألجطءاهلئرا وضنكي . .5

ا  شطكحرا وجقطورافيافنبرا ملاضتع. .6

  والعينية النقدية اجلوائز

 الحاصل على المركز األول ما يلي:يمنح عضو هيئة التدريس المثالي  
اعهطويالبلن ولرا وضتكًابةا  اطبقر. .1

ااماأو اكنطس(.كنطسا)فت ا50000ب طاةيابطولراتنكهطا .2

كرمأأرالمتلأأرابأأناالأأرا وض أأطول ا يجأأأأأأأأأأأأأاكاأرأأنا وم أأطء  ا وضقملتلأأرافأأطكتا  تمكأأرا)كاتا  أأأأأأأأأأأأأأباهأأذها و رمأأراجأأأأأأأأأأأأأتةا و را ا وضقملتلأأرا .3

اوقجااهلئرا وضنكي (
ن
ا ملخللراو طبط

اأيات ن    ابطو راألابقشانراأف  ات  امو كيا  اطبقرابشاهط. .4

 يلي:   ما  الثاني  المركز  على  الحاصل  المثالي  التدريس  هيئة  عضو  يمنح
اعهطويالبلن ولرا وضتكًابةا  اطبقر. .1

اكنطسا)ثاثاماأو اكنطس(.ا30000ب طاةيابطولراتنكهطا .2

اأيات ن    ابطو راألابقشانراأف  ات  امو كيا  اطبقرابشاهط. .3

 يلي:   ما  الثالث  المركز  على  الحاصل  المثالي  التدريس  هيئة  عضو  يمنح
ا  اطبقر.عهطويالبلن ولرا وضتكًابةا .1

اكنطسا)فت رالش اأو اكنطس(.ا15000ب طاةيابطولراتنكهطا .2

اأيات ن    ابطو راألابقشانراأف  ات  امو كيا  اطبقرابشاهط. .3

 يلي:   ما  العاشر  وحتى  الرابع  من  المراكز  على  الحاصلين  التدريس  هيئة  أعضاء  يمنح
اكنطسا)فت راآكفاكنطس(.ا5000ب طاةيابطولراتنكهطااا .1
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 املستقبليةاخلطط 

ب طونيا و ر بجا   طو تلرافيا و ملط اوبيلاساللىا كلضتطوا   طو   ا و ر بتيابةاهلئرات ان ا وضقمل افاسا  خت اسشا  ا و طوبرا .1

 لر با  انلسا و بن .ا

 بضط قراتا لط ات  ن اهلئرات ان ا وضقمل ا  ضقم راةطكلضتطوا  خسمل . .2

ً ماةتضمملطت .اب  لقرالتان ثاو طمامو كيا  ااوياوم .3  ضةحنابةاعتاولض الاقطولض ال وقتقاللىابضط قراتملل  ال كو 

اول الب طونيا    ح ال  و ك  افيا وضةهقاوبيلاساللىاعهطو  ا كلضتطوافياأو ترا  ااويال ونا قنا وضةحنابةارطلراتمنا    ح الت لل  .4

ت اما وقتطويارطولطاةنك سرابن ا رضلطتامو كيا  بةام ىا  يلاساللىاابن ا كسضجطويا  ضا  رابةا  يلاساللىاب قاهذها وشهطو  ،ارلث

ا ا    ل ال  يلاساللىاا9001:2015عهطوي ال  خطكجي ا ون فلي ال وض لل  ا وضةهلق التملر افي ا وازم ا ونل  ا قنا وناةض ن   ا وقتطوي وض ام

ا وشهطوي.اا

 املبادرات
ًمام اتهطال ي:اون التطويا وضمان الجتطما  ااوياب تالرابةا  لطوك   ا ق 

 : (بُعد  عن  التدريب)  اإللكتروني  التدريب"  مشروع .1
 اللىاتت امالتملرا وضنكنباللىاتمللرا  يطلط ا و لطو رال   طو تلرال  و كنرا ن ابيا  اطبقر،ال وناةتطا نل اة طئا اللىا  اناو   الب ض

ال  و كنر،الحذونا  قابقطكاه البهطك اا التمان هط.اأرنثا  تطكسط الأاجمهطافيا ملاطك :ا و لطو ر،ال   طو تلر،

وذ  يا مماوفاسا وقتطويام ىالطو ا وضنكنبا  وك رلنيا) وضنكنبالةاُ قن(اة   طةلطت ا ملخضمجرا ط  لورا   طولرال و بطولر،الب  لطيا  خماا

اهط:ومتضنكركم،المك ئا ابق الطالبهطكنط،اسافا ا قا وقن نابةا  هن فا وت ابةاأة زا

 زنطويالنوا و ر بجا وضنكن لرا وت ات نبهطا وقتطويالرطوضط يا  و واتشالهط. -

 موفطسا وضكشاواللطافيالتملرا وضنكنبا   طو   ال  و كياةتطا نل ا و نطويا و تتلراوباطبقر.ا -

 تا لقا وضتكًال  ةن نافيا وضمان ا   طو   ال  و كيال وضشتلرا و ش نراة طبقرا  منااللق. -
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 على النحو التالي:("ُبعد عن التدريب)اإللكتروني  التدريب"تتم مراحل  وسوف

اب  رقا  ش لن

اب ئاولرا وضشجلذ

ا   طونيا  سطسلر

   رمرا  ل ى:ا شأأأأأأأأكلقا اشرا وضنكنبالةا قنابةالتطو ي:ا وضمان الجأأأأأأأأتطما  ااوي،ال وضقم ا

ا  وك رلنيال وضقمل الةا قن.

لتطويا وضمان ا

الجتطما  ااوي

ضقم التطويا و

  وك رلنيا

ال وضقمل الةا قن

ا   رمرا و طولر:املن وا  ي ط با وضنكن لرال فضلطكا  نكاا وذياسل اما قتملرا وضنكنب.

ا   رمرا و طو ر:ا  لامالةا و روطبجا وضنكنب الرنءالتملرا وضنكنب.

ابةا وضنكنب .ا   رمرا و   قر:اتلطلاأث ا وضنكنباومتضنكا،ال وضا قابةا وقط ن

 

 تكريم جميع منسوبي الجامعة سنوياً الحاصلين على جوائز محلية أو دولية: .2
جتطمالاالفيام طكار صالطبقرا  منااللقاللىا  العابن ار اطاللىا وضماكال كةن نال كةض طكالوضااكرا  شطخا مليج ،اا ناةطوك التطويا وضمان 

حال  ااويافيا وقتقاللىاجعافممهطاوضك ن التلعابن ابيا  اطبقرا  يط مكماللىالا   اباكترال   ابقط كراسا ءا طو اباملرا لاولولرارت او 

اوباتلعاا  را  شطكحرافياب قاهذها  اا   ابتطايقاواللىا  اطبقرال ملاضتعاةطوشجعال وض نمال كزوهطكا
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 المستويات:  مختلف  على  المميزين  للموظفين  قيمة  مكاف أة  وضع .3
ل وذيا شقك اللىااوضتكًال وضماكا   ضت وضاجكًا  اتجكمال وقطبمكمافيا  اطبقراللىا  و طزال  لطوكيالرت ا  اوا ااطلمكمالون ا ا و تلراةطوش ط ال 

ً ما وذ  يا ون فليال ون اقلرا وقطولراومتاتجكماوذ اا ناةطوك ا  و ئا ا واتلجي،ابتطاي ه ا ش قابلطع افياتمان ا وقتقاةط اطبقراللىاأسطلا كو 

ً ةاةط اطبقر.التطويا وضمان الجتطما  ااويافيا وقتقاللىالجعاو طماوبيا ا ال   طا  اومتاتجكمال وجشلكم ال وقطبمكما  تك

 العيادة األكاديمية: .4
 ن ابيا  اطبقرابتةا ا لهاما  شكا ال ولقارط افيارلطاا ا وقتملرال وقمتلراولالئرا كلا ءا  شطسلراوه اوض ن  اأاجقابطا  يااك ياتمب ارطلر

اون ا ابةابتطكسط .

 كادميية  اهلدف العام من العيادة األ

ف ر  اسضجطويابةال وناةطكا،اتط طاا لماغا و رةانرال وضقملتلرال وشج لرال و خللرال كس شطكنراومتاضطلكمابةابن ابيا  اطبقراوت ن  ا  خنبط ا

ا   خلوكمال ملخضلكما وت ا  ضجلجه ا وقلطويا ش قاولكي.البهطك  

 كادمييةأهداف العيادة األ

 ل كس شطكنرا ن ابيا  اطبقرت ن  ا  خنبط ا و رةانرال وضقملتلرال وشج لرال و خللرا -

   قاورا  هشلرا لجطءاهلئرا وضنكي ال  اتجكم ت ن   -

 فنبط ارت ا تكةاوباتلعا كسضجطويابناطا  س  تطكابطا النافيا  اطبقرابة -

الةا  نقا وهطت ا كس شطكيا ت ن  ا  خنبط ا س شطكنرا ن ابيا  اطبقر -
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 التحديات
بطااطل له ا وقتطويا وقن نابةا وضان ط افاسا    رقا ملخضمجرا ش لنا كلضتطوا  خسمل ارلثالتم ا وقتطويالطهنياللىاتيميا قجطابناطاةلشت

ا   سا ولقضا آلف اةاطلرام ىات طت افيا  اهاواكتيط ا  ل  ء  ا  ا تر،الالتطا ليا ح ا ه اتمنا وضان ط :ا

   طارا  ااويال كلضتطوا   طو   الرطوضط ياتلطاا وضجطلقا  ممااافيا س لجطءال  مل ابضمملط ا  ااوي.لنماتلن ا قضا و ملط او -1

لنماتنكياب طتبا  ااوياللىا و لطماة تلعابهطمالب خلولط ا  ااويا سلطاالن نيابناطاأماولطاا وضنكي اب تجعالن اون اتطوللرا -2

  ا قضا  نكسكماةتهطمالب خلولط امجطالرا   ا مرا شخلما  ااوي.  نكسكمافيا قضا و ملط الرطوضط يا قاررات مل

بةا وضان ط ا ولطكزيا وت ا طماوهطا  ث ا ولطوغافيا  ينابةاتا لقا وقتطوياوضممقطااطاهاالنما سض طةرال قطلمالتطوياعخلماألجطءاهلئرا -3

ااباطج نةابضج تكمالبيضلكمافيا  ااويال كلضتطوا وضنكي اومملط ال رضلطلط ا وقتطوي،ارلثات نب ا وقتطوياةت  ر ابجطوها سض مط

   طو   اولض اتاتلجه افيالتلعا ملط ا  اطبقراحتت مكماوقتطويا وضمان الجتطما  ااويافيا و ملط ابانفا  ضط قرا  ي ل رال   ضت يا

ن  تراللىاهذ ا    ر ابةاتلقا وباشرا وقملطا وا اتلعاعخلما  ااويال كلضتطوا   طو   افيا  ت طمال و ر بجا   طو تلر،التناتت ا  ا ا ر

(الت اتاانقا  قطبمرام ىالتطوياا4هأا)ببيقاكت ا13/4/1436 ضط قرا  ااويا وشطبمرال وض ان ا   طو   اة  طسرابقط يابن  ا  اطبقراةضطكنخا

 وضا  قابعا وقتطوياباذ ا  خلاصارت اهذهاعخلماألجطءاهلئرا وضنكي امكاأو البقناب لكاأحثرابةالطماام ا ض ا تيط اأيا ل  ءاألا

  وبي را  ب ا وذيايقلقابةاتا لقا وقتطويا خممهطالأهن اهط.ا

ال س ر تل لط ا وضنكي ا -4 ا"  ق ا وضنكنب  ا و روطبج افي ا قمتاهط ا وت  ا كس ر تل لط ال وم ق ا مل ام ا وضنكي ا وذ ة اهلئر األجطء ن لر

   اطبعي"ا قنا  شطكحراال .

  وازبراوماتط  اةط اطبقرال ونار با وا  ا واتلجياو قالتلجر.اتان نا  هطك   -5

اكرضلطلطاا ا وضنكن لر. -6
ن
ال تقلط

ن
(اكايقك الكايقميابخع  

ن
التشجلذ 

ن
 باضا ا سضتطك  ات لل ابن ابيا  اطبقرا)تلتلتط

 ر.و اتان نا كرضلطلط ا وضنكن ل  يلاساللىا وضاملقا كرلطئياملخ لط ا وض لل ا و شايابةا  اهرا   ئاورال وذيا تكةابةافا -7

  وضان نا ونتلقاوارضلطلط ا وضنكن لرافيا ملاطسا وض ن او قالتلجراةط اطبقر.
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 مقدمة عن برامج وأنشطة العمادة
بةاكسطولاطالأهن اهطاوضمان ا وضقمل ا  اطبعيابةافاساتنكنباألجطءاهلئرا وضنكي ال  اتجكماالجتطما  ااويضمان ا وتشممقالتطويا

اأما ومطوباهاابااكا وقتملرا وضقملتلر،الأماتا كماأو ءالجااهلئرا وضنكي التمان اأول ت ا
ن
بةا و لطسال و لن  .ال وقتطويا قم ا  لشط

ناا ما و ر بجالوذوا رةانرال وقمتلرا لبافيا وناط را خنبرا وهنفا وكلكرالهاا ومطوب   طو تلرال سضت  كنرا  ال اللىا   ض ن  ا و

ا التكشاواللطا   نبر ال ولاثا وقم  ، ال وضقمل ، ا وضقم  ال ي: ابهطك  اأكبقر اللى ال و لن  ات تك  ا و لطس ا وضنكي ابة اهلئر  لجطء

ا.ا  قمابط ،ال  هطك  ا وقطبر

الوذوناتم  ا وقتطويااتق ا  و كيال طربا  و ءا  ضتكًا نل اأو ءاألجطءاهلئرا وضنكي ال وماالكاعناأما  ات ا  ضتكةابةاب

ا وت ا  ه اةضا كمالتمان ا  و ءافيا وقتملرا  و كنرالحتطا  عىا وقتطويابةافاسلاكاعاتنك  البهطك  ا  اتجكماة  بجاتنكن لرا  طلنافيا

اهشلرافياب طك ا  و كنراةطو نكا وذياي ه افيامو طزا  لتطساةطوش قا  مماا.ت ن  اهذها و ر بجام ىاتشتلرا  اا وبا  

اةض ن  اب تالرابةا و ر بجا وضنكن لرا ون فملراو طار
ن
الفيام طكاسعيا وقتطوياوضا كمالتمان اأو ءا وقتملرا وضقملتلراا أاطات اماسشانط

ابةا و طوكا وضنكا ًي اويلرابضتك ا  نبهط اللىا سض مطاابنكرامابن ابيا  اطبقرال وت 
ن
اأ جط ا وقتطوي ال  عى يمل ابةابن ابيا  اطبقر.

اةتطاي ه افياتمان ا وضقمل ا  اطبعي.ااهطبضتكًلمافياب طك ااا ا وضقمل ا  اطبعيابةاو فقا  تمكرالفطكل
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 هـ 1438 – 1437للعام الدراسي  وضمان اجلودةتطوير الن الربامج التدريبية لعمادة إحصاءات عامة ع
 (: ملخص عام جلميع الربامج التدريبية الداخلية1جدول )

 

 عدد المتدربين عدد البرامج المنفذة الفئة المستهدفة
 637 24 رجال -أعضاء هيئة التدريس 

 525 25 سيدات -أعضاء هيئة التدريس 

 436 17 املوظفون 

 571 25 املوظفات

 2169 91 المجموع الكلي
 

   بربامج معهد اإلدارة العامة أعداد املشاركني(: 2جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة
 536  املوظفون  

 76 املوظفات

 612 المجموع الكلي
 

 (: عدد أعضاء هيئة التدريس ) رجال + سيدات ( املشاركني حسب اجلنسية3جدول )
 

المتدربين أعداد  الفئة المستهدفة
 السعوديين

أعداد المتدربين غير 
 السعوديين

 النسبة المجموع

 % 14.10 637 547 90 رجال -أعضاء هيئة التدريس 

 % 24.6 525 396 129 سيدات -أعضاء هيئة التدريس 

 %18.85 1162 943 219 المجموع الكلي
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 أوالً:

 برامج وأنشطة

وضمان اجلودةتطوير العمادة   
 أقسام الرجال
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: برامج وأنشطة عمادة 
ً
 أقسام الرجال وضمان الجودةتطوير الأوال

 

 البرامج التدريبية الداخلية للعمادة: .1

 .ألعضاء هيئة التدريس 

 .للموظفين 

 البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع الجهات األخرى: .2

 .الكليات 

 .العمادات املساندة 

 اإلدارات.  

 .العامة برامج معهد اإلدارة .3
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 الربامج التدريبية الداخلية للعمادة:

 رجال –عضاء هيئة التدريس ألاملقدمة  الربامج التدريبية 
 

 كل حمور يفاملتدربني أعضاء هيئة التدريس عدد الربامج وعدد  (: 4) جدول
 

 المتدربينعدد  عدد البرامج المقدمة المحور
 237 10 بهطك  ا ولاثا وقم  

 194 8 بهطك  ا وضقم ال وضقمل 

 140 3   هطك  ا وقطبر

 66 3 بهطك  اتكشاواللطا  قمابط 

ا637ا24 املجموع
 

 كل حمور يفاملتدربني أعضاء هيئة التدريس  نسبة(:  1) شكل
  

    

37%

31%

22%

10%

نسبة المتدربين في كل محور
مهارات البحث العلمي مهارات التعلم والتعليم

المهارات العامة مهارات تكنولوجيا المعلومات
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 املقدمة يف كل حمورالتدريبية الربامج  أمساء(:  2)شكل 
 

 

:مهارات التعلم والتعليم

1 .Developing Faculty Evaluation System.

2 .Problem-Based Learning.

 للمعايير العلم. 3
ً
.يةبناء االختبارات التحصيلية وفقا

.منظومة متكاملة ملخرجات فاعلة: التدريس اإلبداعي. 4

.استراتيجيات التدريس الفعال. 5

.التعلم املبني على املشاريع. 6

.نواتج التعلم ما هي؟ وكيفية قياسها؟. 7

.أنماط الطالب وطرق التعامل معها. 8

:مهارات البحث العلمي

.استراتيجيات البحث العلمي. 1

.ةاملهارات واملعايير العاملي: تحكيم البحوث العلمية. 2

.  مهارات النشر العلمي. 3

ير اإلشراف على الرسائل الجامعية في مرحلتي املاجست. 4
.   والدكتوراه

ائية إجراء البحوث الكمية باستخدام برنامج الحزمة اإلحص. 5

.SPSSللعلوم االجتماعية 

.إعداد املشروعات البحثية التنافسية. 6

(.LATEX)الكتابة االحترافية باستخدام برنامج . 7

.APAقواعد كتابة البحث العلمي وتوثيقه وفق معايير . 8

9 .SPSS (for non-Arabic speakers).

.أصول الكتابة العلمية في املجالت املحكمة. 10

:مهارات تكنولوجيا املعلومات

مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني. 1
Blackboard.

مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني. 2

Blackboard.

مهارات اعداد االختبارات االلكترونية باستخدام . 3

Question Mark.

:املهارات العامة

1 .KPIs & Benchmarking.

2 .Effective Academic Leadership.

.إعداد املدرب املحترف. 3

محاور البرامج 

التدريبية
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 عدد املتدربين اسم البرنامج م

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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 عدد املتدربين اسم البرنامج م

17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

  637 المجموع
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 املتدربني من كل جهةأعضاء هيئة التدريس عدد (: 7جدول )
 

 عدد المتدربين الجهة م
ا90  ملرا وقمام 1

 85ا ملرا آلو ا 2
 82ا ملرا وقماما و ك للرال كتذ ر 3
 71ا ملرا و رةلر 4
 48ا ملرا ومبا وللم يا 5
 47ا ملرامو كيا  لتطس 6
 60ا    ح ا ولا لرال  و ك  ا ملخضمجر 7
 37ا وقتطو  ا   طوني 8
 32ا ملرا ومب 9
 17التطويا و شرا وضاجكر ر 10
 11ا ملرا وللنورا   ملنلكلر 11
 11ا ملرا ملاضتعاةل لق 12
 10ا وضملل لرا ملرا وقماما ومللر 13
 10ا ملرالماما  يطسبالت شلرا  قمابط  14
 9ا ملرا وهشنسر 15
 8ا ملرا  ي اقا 16
 5ا ملرا با  سشطم 17
 4ا ملرا ونك سط ا وضملل لرالفنبرا ملاضتع 18

 637 المجموع
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 املتدربني من كل جهةأعضاء هيئة التدريس عدد (: 3شكل )
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  املقدمة للموظفني التدريبيةالربامج 
 للموظفنياملقدمة التدريبية الربامج  (:8) جدول

 اسم المدرب عدد المتدربين  اسم البرنامج  م
او.ار طماسقناسمل ا35اأفاتلط ا وقتقا واتلجي 1

او.ا  يللبا ونكليشا31ا و لطويا  و كنرا وجطلمر 2

اللن و طوكار اماو.اا30احضطةرا وض طكن ال  قطبا ا ولابلر 3

او.افطونا وهن با30ااةامو كيا  زبط  4

او.اتطب اباتناللن وغن ا29امو كيا وات  5

اأ.و.ارتن ما مليتنا29ا و لطويا  ةن للرافيا وقتق 6

او.افطونا وهن با28امو كيا وجغاطال و لم ياللىا وقتق 7

او.ار ةاولطزياا28ابهطك  ا كتلطسا وجقطس 8

اأ.اباتنا اي ا27ا  ات ر اقالل للط ا 9

او.الت لا و شكرياا26ا وضجككرا  ةن عيالتمان الاوياو  ا وقتق 10

او.ا  يللبا ونكليشا25ا وقاتط ا  ن طولرافيا وقتق 11

اأ.و.اأرتنا و  يا25ا وضجانضال كع  فاللىاا قا وقتق 12

ام.اتطس اأةاا وهل طءا23اأسطسلط اأبةا  يطسااال  قمابط  13

 و.الط  اةن الطب ا18ا وكضطةرا  و كنر 14

ً لط ا واتلجلر 15 او.ااضحياأةااوط  ا18امو كيا ون

او.افطونا  م اا18ابهطك  ا وضا  قا  وك رلنيافياةلئرا وقتق 16

او.افطونا وش ن ا16ارقا  شكا ال تيط ا و   كا وجقطس 17

  436 المجموع 
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  املتدربني يف كل برنامج تدريبي املوظفنيعدد (: 4شكل )
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 الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع اجلهات األخرى يف اجلامعة

 الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الكليات:
إلى املساهمة في تلبية االحتياجات التدريبية الخاصة ملنسوبي الكليات، وكذلك املساعدة في تقديم الدعم  عمادة التطوير وضمان الجودةتسعى 

 ي:وكلية التربية وكلية العلوم وهي مبينة على النحو التالبرامج تدريبية بالتعاون مع كلية الطب البيطري  عدةإلقامتها. لذلك نفذت العمادة 

 التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع كلية الطب البيطريالربامج يوضح  (:9) جدول
 

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا50األجطءاهلئرا وضنكي الأ لطءاةلم نكمال اا املهارات التدريبية في الرقابة الصحية على الهدي واالضاحي

ا13اللم نكم و لطءا  ا وضنكي الاألجطءاهلئرا األمراض السائدة في اإلبل: التشخيص والعالج

ا63 املجموع

 

 اآلدابالتدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع كلية الربامج يوضح  (:10) جدول
 

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا15ا ملرا آلو األجطءاهلئرا وضنكي افيا التدريس الفعال )املفهوم والتطبيق(

ا20ا ملرا آلو األجطءاهلئرا وضنكي افيا )تنقيدها، ومؤشرات تحقيقها(األهداف التربوية 

ا35 املجموع

 
 العلومالتدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع كلية الربامج يوضح  (:11) جدول

 

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا33األجطءاهلئرا وضنكي ا أدوار أعضاء هيئة التدريس في تفعيل الشراكة املجتمعية

ا33 املجموع
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 العمادات املساندةالربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع 
سهم في تعليمية مثالية ت التي تهدف إلى رفع كفاءة األداء لكافة منسوبي الجامعة إليجاد بيئة عمادة التطوير وضمان الجودةضمن إطار خطة 

ن الدراسات العليا وعمادة شؤو بالتعاون مع عمادة  عدة برامج تدريبية، فقد نفذت العمادة دفع عجلة التقدم والتطوير لجامعة امللك فيصل

  .الطالب

 عمادة الدراسات العليالية للعمادة بالتعاون مع التدريبية الداخالربامج  (:12) جدول
 

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا45ا ااا ونك سط ا وقملط رحلة االبتعاث للخارج

ا45ا ااا ونك سط ا وقملط الطريق للحصول على الدكتوراه

ا90 املجموع

 

 بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبالتدريبية الداخلية للعمادة الربامج يوضح  (:13) جدول
 

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا35ا وماا مهارات الثقة بالنفس

ا50ا وماا فن إدارة الوقت

ا25ا وماا االمان االسري 

ا31ا وماا الذكاءات املتعددة

ا60ا وماا  ةكيفية مواجهة الضغوط النفسية االجتماعي

ا31ا وماا مهارات التواصل مع األستاذ الجامعي 

ا47ا وماا كيف تكتشف موهبتك وتنمي تفكيرك االبتكاري 

ا44ا وماا كيف تتغلب على قلق االختبارات

ا24ا وماا االمن الفكري 

ا31ا وماا دور الطالب في تعزيز قيم املواطنة واالنتماء للوطن 

 378 املجموع
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 الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات:
 من 

ً
لخطة االستراتيجية في الجامعة وهو الشراكة املجتمعية، نفذت العمادة عدة برامج تدريبية بالتعاون مع إدارة تطوير محاور ا أحدانطالقا

 الشراكة املجتمعية.

 بتنفيذ عدة برامج تدريبية مع مجمع 
ّ
 .العيادات الطبية وإدارة األمنكما قامت العمادة أيضا

 بالتعاون مع إدارة تطوير الشراكة اجملتمعية  املنفذة(: الربامج التدريبية 14جدول )
 

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج

 البيولوجيا الجزئية: البوابة السحرية لعلوم الحياة
 اااب ح ا وضنكنبا وللم يا

ال  وضطتا  يلا نياةط ر طء
60 

ا45ا   لطءا وللم نكم األمراض العابرة للحدود )طرق التشخيص والسيطرة(

 30األجطءاهلئرا وضنكي  متطلبات جودة الشراكة املجتمعية بالكليات

ا30ا ملرا وقماما و ك للراابن ار الشراكة املجتمعية أهدافها ورؤيتها ودورها في خدمة املجتمع

ا25ا ااابن كلا و نطوي تركيب ووظيفية االحماض النووية الحياة:بعنوان سر  

 مهارات التواصل مع املتبرعين
لتقلرا و راب ح اابن ارا

ا ولط يلر
15 

ات اتشجلذا و روطبجاللىالنياب تالط ا ااا   رمرا و طوانر التعليم الجامعي طريقك للمستقبل 

ات اتشجلذا و روطبجاللىالنياب تالط ا و طوانر ااا   رمرا التعليم الجامعي طريقك للمستقبل 

 205 املجموع
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  األمنبالتعاون مع إدارة  املنفذة(: الربامج التدريبية 15جدول )
  

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا28ابن اراامو كيا  بة مهارات االتصال الفعال

ا25ابن اراامو كيا  بة الجمهور مهارات التعامل مع 

 53 املجموع

 
 

 
  جممع العيادات الطبيةبالتعاون مع  املنفذة(: الربامج التدريبية 16جدول )

 

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا28ابن اراا  اطبقر اساسيات اإلسعافات االولية

ا52ا وماا الصحيةاساسيات مكافحة العدوى في املنشآت 

 26ابن اراا  اطبقر اللياقة البدنية( –تغيير نمط الحياة )التغذية 

 106 املجموع
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 للموظفني العامة اإلدارة ملعهد التدريبية الربامج
بهدف رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علمًيا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صالحياتهم على يقدم معهد اإلدارة العامة برامجه 

كما يختص املعهد باإلسهام في التنظيم اإلداري لإلدارة  الوطني.نحو يكفل االرتقاء بمستوى اإلدارة ويدعم قواعد تنمية االقتصاد 

إلدارة والبحوث املتعلقة بشئون ا الحكومية،ضها عليه الوزارات واألجهزة الحكومية وإعطاء املشورة في املشكالت اإلدارية التي تعر 

 العامة.وتوثيق الروابط الثقافية في مجال اإلدارة 

متمثلة بإدارة التطوير اإلداري باستقبال استمارات الترشح لبرامج املعهد لجميع املوظفين  عمادة التطوير وضمان الجودةوتقوم 

 جدول يبين البرامج التي التحق بها  والعملواملوظفات داخل الجامعة 
ً
على إدخال هذه االستمارات على املوقع الخاص باملعهد. وتاليا

 .في فروعه األربعة داخل اململكةموظفو الجامعة 

 

   (: أعداد املوظفني املشاركني بربامج معهد اإلدارة العامة 17جدول )

عدد من تم  الدورات التدريبية

 ترشيحهم

 قبولهم عدد من تم
اجمالي أعداد 

املركز الرئيس ي  املقبولين

 بالرياض

فرع املنطقة الشرقية 

 بالدمام

فرع مكة املكرمة 

 بجدة

فرع 

 عسير

 229 2 23 138 66 1390 الفصل األول 

 307 3 21 197 86 2374 الفصل الثاني

 536 5 44 335 152 3764 املجموع
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  توزيع منسوبي اجلامعة املشاركني يف حلقات معهد اإلدارة العامة )الوظائف العليا( (: 18جدول )
  

 عدد المتدربين مكان االنعقاد اسم البرنامج

ا3ا وش تلرا- و نطضا العملإدارة النزاع في بيئة 

ا2ا وش تلرا- و نطضا التفكير اإلبداعي في حل املشكالت

ا2ا وش تلرا- و نطضا اإلدارة تحت ضغط العمل

ا2ا وش تلر مهارات العرض وااللقاء

ا2ا وش تلر التخطيط االستراتيجي

ا1ا و نطض تقويم األداء الوظيفي للعاملين

ا1ا و نطض املراجعة الداخلية

ا1ا وش تلر إدارة االجتماعات

ا1ا وش تلر إدارة املعرفة

ا1ا وش تلر بطاقة األداء املتوازن 

ا1ابكرا  ك بر تنمية مهارات االتصال اإلداري 

 17 املجموع

ا

ا
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 برامج وأنشطة

عمادة التطوير وضمان اجلودة   
   السيدات أقسام 



39 

 

 :
ً
 السيداتأقسام  عمادة التطوير وضمان الجودةبرامج وأنشطة ثانيا

  

 البرامج التدريبية الداخلية للعمادة: .1

 .ألعضاء هيئة التدريس 

 فاتللموظ. 

 البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع الجهات األخرى: .2

 الكليات 

 اإلدارات.  

 .العامة برامج معهد اإلدارة .3
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  :يف أقسام السيدات الربامج التدريبية الداخلية للعمادة

  سيدات –الربامج التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس 

 كل حمور يف اتاملتدربأعضاء هيئة التدريس (:  عدد الربامج وعدد 19) جدول
 عدد المتدربات عدد البرامج المقدمة المحور

 239 12 مهارات التعلم والتعليم

 140 7 مهارات البحث العلمي

 74 3 مهارات تكنولوجيا املعلومات

 72 3 مهارات عامة 

 525 25 المجموع
 

 يف كل حمور اتنسبة أعضاء هيئة التدريس املتدرب(:  5) شكل
 

 

27%

45%

14%

14%

نسبة المتدربات في كل محور

مهارات البحث العلمي مهارات التعلم والتعليم

مهارات تكنولوجيا المعلومات مهارات تكنولوجيا المعلومات
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 الربامج التدريبية املقدمة يف كل حمور (: أمساء6)شكل 

 

:مهارات البحث العلمي

.إعداد املشروعات البحثية التنافسية. 1

.املهارات واملعايير العاملية: تحكيم البحوث العلمية. 2

.APAقواعد كتابة البحث العلمي وتوثيقه وفق معايير . 3

.مهارات النشر العلمي. 4

.أصول الكتابة العلمية في املجالت املحكمة. 5

.SPSSالبحوث الكمية وبرنامج . 6

.SPSSالبحوث الكمية وبرنامج . 7

:مهارات التعلم والتعليم 

1 .Problem-Based Learning.

.استراتيجيات التدريس الفعال. 2

.  بناء مهارات التقويم الجامعي ألعضاء الهيئة التدريسية. 3

4 .Developing Faculty Evaluation System.

5 .Portfolio Based Assessment.

.أنماط الطالب وطرق التعامل معها. 6

.مخرجات التعلم وطرق قياسها. 7

.منظومة كاملة ملخرجات فاعلة: التدريس اإلبداعي. 8

.التعليم املبني على املشاريع. 9

.بناء االختبارات التحصيلية وفقا للمعايير العلمية. 10

.التعلم القائم على حل املشكالت. 11

.تصميم املقررات. 12

:مهارات تكنولوجيا املعلومات

مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني . 1
Blackboard.

مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني . 2

Blackboard.

مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني . 3

Blackboard.

:املهارات العامة

1 .KPIs &Benchmarking.

2 .Effective Academic Leadership.

.إعداد املدرب املحترف. 3

محاور البرامج 

التدريبية
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 سيدات –ألعضاء هيئة التدريس التدريبية الربامج (: 21جدول )

 

 المتدرباتعدد  الجهة م
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
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 المتدرباتعدد  الجهة م
20 
21 
22 

23 
24 
25 

  525 المجموع
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 من كل جهة اتاملتدربأعضاء هيئة التدريس عدد (: 22جدول )
 

 عدد المتدربات الجهة م
ا94  ملرا آلو ا 1

ا76ا ملرا وقمام 2

ا76ا ملرا و رةلر 3

ا63ا ملرا وقماما و ك للرال كتذ ر 4

ا33ا ملرا ومب 5

ا31ا ملرا ونك سط ا وضملل لرالفنبرا ملاضتع 6

ا25ا ملرامو كيا  لتطس 7

ا25ا   ملنلكلر ملرا وللنورا 8

ا24ا وقتطو  ا   طوني 9

ا17ا    ح ا ولا لرال  و ك  ا ملخضمجر 10

ا14ا ملرا  ي اقا 11

ا13التطويا و شرا وضاجكر ر 12

ا12ا ملرا وقماما ومللرا وضملل لر 13

ا10ا ملرا ملاضتعاةل لق 14

ا6ا ملرالماما  يطسبالت شلرا  قمابط  15

ا6ا ملرا وهشنسر 16

 525 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 من كل جهة أعضاء هيئة التدريس املتدرباتعدد (: 7شكل )
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 الربامج التدريبية املقدمة للموظفات 
 (: الربامج التدريبية املقدمة للموظفات23جدول )

 اسم المدرب/ـة عدد المتدربات اسم البرنامج م

 

 

  571 المجموع
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 التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع اجلهات األخرى يف اجلامعةالربامج 

 الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الكليات:
تسعى عمادة التطوير وضمان الجودة إلى املساهمة في تلبية االحتياجات التدريبية الخاصة ملنسوبي الكليات، وكذلك املساعدة في 

 مع فذت العمادة تقديم الدعم إلقامتها. لذلك ن
ً
 تدريبيا

ً
 كلية العلوم وهي مبينة على النحو التالي:برنامجا

 التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع كلية العلومالربامج يوضح  (:24) جدول
 

 عدد المتدربات الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا24األجطءاهلئرا وضنكي ا أدوار أعضاء هيئة التدريس في تفعيل الشراكة املجتمعية
  

 الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات:
 من

ً
ور األساس ي للخطة االستراتيجية في الجامعة وهو الشراكة املجتمعية، نفذت العمادة عدة برامج احأحد امل انطالقا

 تدريبية بالتعاون مع إدارة تطوير الشراكة املجتمعية.

 بتنفيذ عدة برامج تدريبية مع مجمع العيادات الطبية 
ّ
 واملركز الجامعي لإلعالم واالتصال.كما قامت العمادة أيضا

 بالتعاون مع إدارة تطوير الشراكة اجملتمعية  املنفذة(: الربامج التدريبية 25جدول )
 

 المتدرباتعدد  الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا18او نا ا وداة للمرأةأهمية ممارسة الرياضة 

ا18او نا ا وداة فن التواصل مع االخرين

ا18 و نا ا وداة املهارات اإلرشادية لتقويم السلوك والتعايش اإليجابي مع اآلخرين

ا18 و نا ا وداة مهارات اإلسعافات االولية

 72 املجموع
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  جممع العيادات الطبيةبالتعاون مع  املنفذة(: الربامج التدريبية 26جدول )
 

 المتدرباتعدد  الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا27ا  اطبقراط بن ار اساسيات اإلسعافات االولية

ا60ا ومطولط  اساسيات مكافحة العدوى في املنشآت الصحية

 26ا  اطبقراط بن ار اللياقة البدنية( –تغيير نمط الحياة )التغذية 

 113 املجموع

 
 املركز اجلامعي لإلعالم واالتصالبالتعاون مع  املنفذة(: الربامج التدريبية 27جدول )

 

 المتدرباتعدد  الفئة المستهدفة اسم البرنامج

ا25ابن  ط اأت طما كتلطسال  لامافيا و ملط  فنون ومهارات الكتابة الصحفية )سيدات(
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 اتللموظف العامة اإلدارة ملعهد التدريبيةالربامج 
بهدف رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علمًيا لتحمل مسئولياتهم وممارسة صالحياتهم على يقدم معهد اإلدارة العامة برامجه 

ة ر كما يختص املعهد باإلسهام في التنظيم اإلداري لإلدا الوطني.نحو يكفل االرتقاء بمستوى اإلدارة ويدعم قواعد تنمية االقتصاد 

إلدارة والبحوث املتعلقة بشئون ا الحكومية،الحكومية وإعطاء املشورة في املشكالت اإلدارية التي تعرضها عليه الوزارات واألجهزة 

 العامة.وتوثيق الروابط الثقافية في مجال اإلدارة 

ات رشح لبرامج املعهد لجميع املوظفمتمثلة بإدارة التطوير اإلداري باستقبال استمارات الت عمادة التطوير وضمان الجودةوتقوم 

 جدول يبين  والعملداخل الجامعة 
ً
البرامج  املتدربات في وظفاتعدد املعلى إدخال هذه االستمارات على املوقع الخاص باملعهد. وتاليا

 .التي يقدمها معهد اإلدارة العامة في فروعه النسوية

      اإلدارة العامةبربامج معهد أعداد املوظفات املشاركات (: 28جدول )

 عدد من تم ترشيحهن الفصل الدراسي
د عهمالفرع النسوي ل

 اإلدارة في الرياض
د عهمالفرع النسوي ل

 الدماماإلدارة في 
اجمالي أعداد 

 المقبوالت

 48 7 41 576 الفصل األول

 28 8 20 759 الفصل الثاني

 76 15 61 1335 المجموع
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 األكادميي واالعتماد للتقويم الوطني مركزللورش التابعة ال
حرصت العمادة على تقديم برامج تدريبية تلبي احتياجات الكليات  نشر ثقافة الجودة بين منسوبي الجامعة علىلتعزيز عمل العمادة 

ضور منسوبي الجامعة لح لعمادة بترشيحكما وقامت اواألقسام األكاديمية واللجان املشتركة في أعمال الجودة واالعتماد األكاديمي 

 .األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطني املركز التي نظمها  ورش العمل

  فيهااألكادميي وعدد املشاركني  واالعتماد للتقويم الوطني قدمها املركزالتي  ورش العمل(: أمساء 29جدول)
 

Title Venue 
Number of Participant/s 

and College 

Quality Assurance and Program Assessment. Riyadh 1 – Law 

Assessment of Learning Outcomes. Riyadh 1 – Engineering 

Performance Reference and Comparative Indicators. Jeddah 
1 - Engineering 

1 – Science 

Assessment of Learning Outcome. Riyadh 1 – Engineering 

KPIs and Benchmarking. Riyadh 
2 - Engineering 

1 – Science 

Assessment of Academic & Administrative Unit Outcome. Khobar 
2 - Engineering 

1 - Computer Science 

Learning Outcome and Methods of Measurement. Khobar 
2 – Law 

1 - Community Engagement 

Self-Study for Program. Jeddah 

1 - Engineering 

1 - Education 

1 – Veterinary 

Training Reviewers. Riyadh 1 - Community Engagement 
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Title Venue 
Number of Participant/s 

and College 

Planning Research Activities Jeddah 
2 - Engineering 

2 – Agriculture 

Learning Outcome and Methods of Measurement. Jeddah 1 – Education 

Quality Assurance and Program Assessment Jeddah 
2 – Law 

1 – Engineering 

Report of Programs and Courses Riyadh 1 – Science 

How to Activate Survey and Get Benefit in Continuous 

Improvement 
Riyadh 

1 - DDQA 

1 – Arts 

Securing Academic Standard through Effective Reporting 

and Actions 
Riyadh 2 – DDQA 

Learning Outcomes Assessment Riyadh 
2- DDQA 

1- Engineering 

Strategic Planning for QA Khobar 

2- DDQA 

1- Agriculture 

1- Veterinary 

Total Number of Faculty Members who attended External QA Workshops 38 

 
 

 



53 

 

 التابعة ملركز القيادة األكادمييةورش العمل 
 في نجاح و 

ً
 هاما

ً
 من هذا املفهوم، فإن وزارة التعليم والجامعات ضمان تلعب القيادة دورا

ً
جودة مؤسسات التعليم العالي. وانطالقا

 إلى أرفع املستويات.  اململكةالسعودية تبذل قصارى جهدها من أجل االرتقاء بمستوى التعليم في 
ً
لوزارة التعليم فإن ا لذلك وتحقيقا

تعنى بالقيادات األكاديمية من عمداء ووكالئهم ورؤساء التي  ورش العملبتنظيم العديد من  قامت متمثلة بمركز القيادة األكاديمية

 .األقسام األكاديمية وذلك بالتنسيق مع عمادة التطوير وضمان الجودة بجامعة امللك فيصل

  فيهاوعدد املشاركني  مركز القيادة األكادمييةمها قدالتي  ورش العمل(: أمساء 30جدول)
ا

ااملكاناعدد املشاركينااملدةاعنوان ورشة العملام

ا13اأ طما3 )للرجال( منتدى القيادة األكاديمية 1
 وهاولن يا مااشنقا

ا و نطضا- كزوهطكا

ا ابطم أسياسيات في القيادة األكاديمية ) للرجال والنساء( 2
ا14

ا2
ا  خ راشنقا اك سا

ااشنقا اك سا  خ را8ا امال رن )للرجال( القيادة األكاديمية اإليجابية 3

 األسس الشخصية واالستراتيجية للقيادة الفعالة 4

 ) للرجال والنساء(
ا امال رن

ا5

ا3
ااشنقا اك سا  خ ر

ااشنقا اك سا  خ را8ا امال رن املرأة القيادية في التعليم العالي ) للنساء فقط ( 5

ا1ا امال رن )للرجال( ورشة عمل حول املوارد البشرية 6
 وهاولن يا مااشنقا

ا و نطضا- كزوهطكا

ا1ا امال رن )للرجال( تهيئة الطلبة للتعليم الجامعي 7
اشنقاهاولنيامما

ا كزوهطكا) و نطض(

  55 املجموع 
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 برنامج تدريب عضو هيئة التدريس وارشاده جبامعة امللك فيصل
 من جامعة

ً
امللك فيصل لالستمرار في تقديم تعليم متميز، وإعداد كفاءات بشرية عالية املهنية لتعزيز العملية التعليمية، فقد  سعيا

قامت الجامعة متمثلة بوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية وعمادة التطوير وضمان الجودة بالتنسيق مع مكتب الشؤون العاملية 

مريكية بطرح برنامج شهادة تدريب عضو هيئة التدريس بالجامعة وارشاده. وتهدف الجامعة والدراسات الدولية بجامعة أوهايو األ 

من إقامة هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس في األداء التدريس ي، ومواكبة التطورات العاملية في مجال التعليم 

 معة ورسالتها.والتعلم، والنهوض بهذا املجال للمستوى الذي يحقق رؤية الجا

 أهداف الربنامج

  .تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها في تقديم تعليم متميز وإعداد كفاءات بشرية عالية املهنية .1

  .للعملية التعليمية ةتعريف عضو هيئة التدريس بالجامعة باملتطلبات الوطنية واملؤسسي .2

عليم املبتكرة والفعالة واستخدامها في تسهيل عملية ت تعزيز الوعي لدى عضو هيئة التدريس بالجامعة باألساليب التعليمية .3

 الطالب وتعلمه.

 تدريب عضو هيئة التدريس على استخدام التقنية في العملية التعليمية. .4

 تعريف عضو هيئة التدريس بالجامعة بأنظمة التعليم العالي في اململكة العربية السعودية ولوائحه. .5

ية لتطوير األداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة أو لألعضاء تأهيل كوادر وطنية لتقديم دورات مهن .6

 امللتحقين ببرامجها.

 من أعضاء هيئة التدريس من الرجال والسيدات بواقع  52يذكر أن هذا البرنامج قد التحق به 
ً
 من الرجال  36عضوا

ً
 16ومتدربا

 من السيدات. متدربة
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 الدورات العلمية للربنامج

 نواتج التعلم اإلطار الزمني اسم البرنامج م

 4 مقدمة في نظام البانرا1

 على تعريف الوسائل املرتبطة بنظام 
ً
سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

 على سبر نظام البانر وتطبيق 
ً
البانر، ووصفها وشرحها، كما أنه سيكون قادرا

 أدواته التي تدعم العملية التعليمية في الجامعة.

ا2
مقدمة في البالك بورد 

Blackboard 
4 

 على تعريف الوسائل املصاحبة لنظام 
ً
سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

 على سبر النظام، ورفع 
ً
البالك بورد ووصفها وشرحها. كما سيكون قادرا

 على تطبيق 
ً
املواد التعليمية عليه، وإدارتها وتنظيمها. كما سيكون قادرا

 ليتي التعليم والتعلم في الجامعةأدوات البالك بورد لدعم عم

 4 تطوير مخرجات تعلم الطالبا3

 على تعريف عناصر مخرجات التعلم 
ً
سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

 على التمييز 
ً
الفاعلة والقابلة للقياس، ووصفها وشرحها. كما سيكون قادرا

والتباين ما بين مخرجات التعلم وأهداف التعلم. وتطبيق الوسائل 

واالستراتيجيات املستخدمة في تطوير مخرجات التعلم لتوضيح ما سيتعلمه 

الطالب أو سيفعله أو سيقوم بتوضيحه كنتيجة ملشاركته في املمارسة 

 التعليمية في الجامعة.

ا4
تطوير املنهج الدراس ي وتخطيطه، 

 والتعلم التجريبي
4 

 على تعريف عناصر املنهج 
ً
 الدراس ي،سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

 على توضيح االتجاهات العمودية 
ً
ووصفه وشرجه. كما سيكون قادرا

 على ابتكار حاالت للتعلم التجريبي 
ً
واألفقية لعناصر املنهج، وسيكون قادرا

تتماش ى مع أهداف املقرر والبرنامج، والتي تدعم تطور قدرات الطالب 

 وكفاءته.

ا5

 مع موائمة أهداف البرنامج واملقرر 

متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم 

 واالعتماد األكاديمي

4 

 على بناء مقررات جديدة تتماش ى مع 
ً
سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

برامج املرتبطة بال الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميمتطلبات 

واملقررات، وتكون أهداف هذه املقررات ومخرجات تعلمها متماشية مع 

 على بناء أنشطة تعلم 
ً
متطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت. كما سيكون قادرا

 تجريبية تتماش ى مع متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 3 تقييم تعلم الطالبا6
 على تعريف 

ً
 ثالث طرق  –على األقل  –سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

 على إيجاد ثالث أدوات 
ً
لتقييم تعلم الطالب وشرحها. كما سيكون قادرا
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 نواتج التعلم اإلطار الزمني اسم البرنامج م

تقييمية يمكن من خاللها قياس إنجازات نواتج تعلم الطالب بدقة، والتي تم 

 على 
ً
ريقة تطوير طتحديدها في تطوير املخرجات التعليمية للمقرر، وقادرا

 لتقييم فعالية أدوات التقييم تلك.

 3 الوسائل التعليمية املتميزةا7

 على تعريف الوسائل التعليمية املختلفة 
ً
سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

 على تطوير استراتيجيات إلشراك 
ً
وتأثير قدراتها وشرحها. كما سيكون قادرا

دريس وتطبيق أساليب الت الطالب في مختلف الوسائل التعليمية املختلفة،

 الفعالة في التعامل مع هذه الوسائل التعليمية

ا8
استخدام التقنية في القاعة 

 الدراسية
4 

 على مقارنة ومباينة مختلف الحزم من 
ً
سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

الرامج الحاسوبية، مثل برامج معالج النصوص والعروض التقديمية 

البيانات والوصول إلى االنترنت والتحليل والوسائط املتعددة جداول 

 اإلحصائي وقواعد البيانات.

 3 إدارة القاعة الدراسيةا9

 على تعريف عناصر بيئة القاعة الدراسية 
ً
سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

 على تصميم قاعة دراسية فعالة، 
ً
الفعالة وشرحها. كما سيكون قادرا

 على ليتمكن من اشراك الطلبة بفعالية 
ً
لتعظيم العلمية التعليمية، وقادرا

تأسيس سلسلة متصلة من االستراتيجيات لالستجابة في حالة ظهور 

 السلوكيات غير املناسبة.

ا10
االستراتيجيات اإلبداعية لإلرشاد 

 األكاديمي
3 

 على تعريف مختلف االستراتيجيات 
ً
سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

 على تصميم خطة اإلرشادية وشرحها وتقييمها 
ً
بفعالية. كما سيكون قادرا

 إرشادية الستخدامها مع مختلف الطلبة.

ا11
إنشاء املمارسة االنعكاسية 

 واالستقصاءات العلمية
3 

 على تعريف أسس التعلم الهادف 
ً
 –سيكون عضو هيئة التدريس قادرا

 على التمييز ما  –املتصل باملمارسة االنعكاسية 
ً
وشرحها. كما سيكون قادرا

 على توضيح مدى تأثير 
ً
بين املمارسة االنعكاسية الفردية والجماعية، وقادرا

 على تطبيق التقنيات 
ً
املعرفة على األنشطة التدريسية والتعليمية، وقادرا

البحثية في العلمية التعليمية، وإنشاء خطة شخصية للممارسة االنعكاسية 

 اءات العلمية.واالستقص

 


