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 نبذة عن العمادة
 

أنشأت عمادة التطوير وضمان الجودة في جامعة امللك فيصل بقرار من اللجنة املؤقتة املكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي 

باملوافقة على دمج عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي وعمادة  5/5/1437هـ برقم 27/6/1437في اجتماعها الخامس املعقود بتاريخ 

ا منها أن هناك حاجه ضرورية ومطلبا أساًسا تتمثل تطوير التعل
ً
يم الجامعي، سعًيا من الجامعة للتحول املستمر نحو التطوير والتميز وإدراك

س يفي التعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات العصر املعرفي الحالي التي تحمل معها املزيد من التطور املستمر واملتسارع، وذلك من خالل تكر 

 ملعايير قياسية تحقيًقا لسبل الجودة الجهود وال
ً
طاقات لتطوير ممارسات وأنشطة املنظومة الجامعية بمدخالتها وعملياتها ومخرجاتها وفقا

 مها الطلبةمخرجات الجامعة وأهوالتميز والنوعية في التعليم والتحسين املستمر في األداء لتقديم أفضل خدمة تعليمية ورفع مستوى جودة 

 .لالنخراط في سوق العمل مقدرات واملهارات ما يؤهلهمن ال ليمتلكوا
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 منسوبو عمادة التطوير وضمان اجلودةكلمة 
 عما سبق

ً
 ،في ظل التحول النوعي الذي تفرضه حاجات املجتمعات املتجددة، فإن دور الجامعات في القرن الحادي والعشرين سيكون مختلفا

ات سوق أوسع بمتطلبمع حاجات املجتمع ومعرفة أكثر و  بغية الحصول على وظيفة إلى تفاعل أعمق املؤهالتحيث يتعدى ذلك الدور إصدار 

 ملستهدفات التنميةالعمل ومواكبة حقيقية 
ً
. وبذلك تكون الجامعة بيت خبرة يسهم في تحويل املجتمعات إلى مجتمعات منتجة للمعرفة بدال

 من مستهلكة لها. 

فيذ من خالل تن لتطوير وضمان الجودة بتطوير منظومة العمل على مستوى كافة مكونات مجتمع الجامعةوفي هذا الصدد، التزمت عمادة ا

 حزمة من املشاريع، األنشطة، والبرامج التي نضعها بين أيديكم من خالل هذا التقرير.
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 الرؤية والرسالة واألهداف

 رؤية العمادة  
  

ً
 إثرائيا

ً
 .لتصدير أفضل ممارسات التطوير والجودة في التعليم الجامعي أن تكون العمادة مصدرا

  رسالة العمادة 
 يالعمل بمسؤولية تجاه تحقيق أعلى مستويات تطوير التعليم الجامعي وتجويد املمارسات التعليمية يما يضمن تنافسية الجامعة وتميزها مؤسس 

ً
 .ا

 أهداف العمادة  
 ية.اإلدار االكاديمية و الجامعة ومشاركة الخبرات  ملنسوبي. تقدير االحتياجات التدريبية والتخطيط واإلشراف العام على البرامج التدريبية 1

 جودة يعزز  بما داريةواإل  واألكاديمية القيادية القدرات وتحسين تطوير  في تسهم التي التدريبية البرامج . اقتراح برامج وسياسات للتطوير وإعداد وتنفيذ2

  .الجامعي التعليم

تحديد و  برنامج االعتماد املؤسس ي بالجامعة واإلشراف على تقديم املقترحات واالستشارات حول استراتيجيات وأولويات الجامعة لالعتماد البرامجي. 3

 .متطلباته

 .وتطبيقاتها الجودة بقضايا يتعلق ما كل في ةاملختلف واإلدارات الكليات في الجودة لوحدات والدعم االستشارات . تقديم4

5 . 
ً
 ودوليا

ً
 .اقتراح خطة عمل لتحقيق متطلبات هيئات االعتماد املعتمدة محليا

التنسيق مع الجهات الخارجية ذات و  تقديم الدعم لكليات الجامعة املختلفة للحصول على االعتماد األكاديمي لبرامجها من هيئات محلية ودولية. 6

 العالقة.

والعمادات وتطبيق املقاييس ذات الصلة، وقياس أثر ذلك على املخرجات العملية والتعليمية  الكليات في الجامعة منسوبي بين الجودة ثقافة . نشر 7

 بالجامعة.

 للتقويم واالعتماد األكاديمي ألغراض تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي. املركز الوطنيو التنسيق بين كليات الجامعة املختلفة . 8

 .بالجامعة التعليمية العملية خدمة في االلكتروني التعليم تقنيات لتوظيف تطويرية خطط . وضع9

 .تعليم والتعلمالتي قد تسهم في تحقيق أعلى مستويات التميز في مجال ال التعليمية النوعيةاملبادرات  . تبني10

 .تنافسيتهموزيادة لتحفيز منسوبي الجامعة بمساراتها املتعددة جوائز التميز  . إطالق11



 

7 

 

 اهليكل التنظيمي
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 وحدات العمادة

 يعليمتوحدة التمكين ال .1

 :اهلدف العام
 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في كافة املجاالت ذات العالقة.

 للوحدة: املهام الرئيسية
 تنفيذ الخطط والبرامج وامليزانية لنشاطات الوحدة بعد إقرارها. .1

 اقتراح برامج وسياسات لتطوير التعليم الجامعي. .2

 الجامعي. مإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير وتحسين القدرات القيادية واألكاديمية والبحثية واإلدارية بما يعزز جودة التعلي .3

االتصـــــــــــــال بجهات التدريت الخارجية الســـــــــــــتكمال إجراءات ترشـــــــــــــيل منســـــــــــــولت الجامعة من أعضـــــــــــــاء هيئة التدريس للبرامج التدريبية التي تل ي  .4

 االحتياجات التدريبية لهم.

 مراجعة وتحكيم واختيار الحقائت التدريبية واملدربين وفق أفضل املنهجيات واملمارسات. .5

 ملنسولت الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والتأكد من تحقيق التدريت ألغراضه املنشودة. متابعة نتائج العملية التدريبية .6

 اإلشراف على تنفيذ برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس الجدد. .7

 تخطيط وتطوير البرنامج اإلثرائت ألعضاء هيئة التدريس. .8

 لتعليمية بالجامعة.وضع خطط تطويرية لتوظيف تقنيات التعليم االلكترونت في خدمة العملية ا .9

 عقد اللقاءات والندوات واملؤتمرات الخاصة بالتطوير والجودة. .10

 وضع خطط تطويرية لتوظيف تقنيات التعليم اإللكترونت في خدمة العملية التعليمية في الجامعة. .11

 أية مهام أخرى في حدود االختصاص. .12
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 وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي .2
 :ف العاماهلد

( في قطاعات الجامعة املختلفة، واإلشراف على وتعزيز ممارسات االعتماد املؤسس ي بالجامعة، QMSنظام إدارة الجودة )تطبيق 

 وتقديم خدمات الدعم واملساندة لكليات الجامعة في مجاالت االعتماد األكاديمي.

 املهام الرئيسية للوحدة:
 إقرارها.تنفيذ الخطط والبرامج وامليزانية لنشاطات الوحدة بعد  .1

 متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة في الكليات والعمادات واإلدارات املختلفة. .2

 نشر ثقافة الجودة بين منسولت الجامعة في الكليات والعمادات. .3

 تقديم االستشارات والدعم لوحدات الجودة في الكليات واإلدارات املختلفة في كل ما يتعلق بقضايا الجودة وتطبيقاتها. .4

 على برنامج االعتماد املؤسس ي في الجامعة.اإلشراف  .5

 االتصال بالهيئات الدولية واملحلية ذات الصلة باالعتمادات املؤسسية والبرامجية. .6

 ترشيل هيئات االعتماد الدولية واملحلية ومتابعة إجراءات اعتمادها من قبل املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي. .7

 املختلفة للحصول على االعتماد األكاديمي لبرامجها من هيئات محلية ودولية. تقديم الدعم لكليات الجامعة .8

 تحديد متطلبات االعتماد املؤسس ي من قبل الهيئة املعتمدة والجهات املسؤولة عن تنفيذها. .9

 تقديم املقترحات واالستشارات حول استراتيجيات وأولويات الجامعة لالعتماد البرامجي. .10

 امعة املختلفة واملركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ألغراض تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي.التنسيق بين كليات الج .11

 مراجعة تقارير البرامج واملقررات والدراسات الذاتية الخاصة بالكليات. .12

 مان الجودة.عمل الزيارات امليدانية للكليات واألقسام العلمية ألغراض املراجعة والتدقيق املتصلة بض .13

 اقتراح خطة العمل املتعلقة لتحقيق متطلبات هيئة االعتماد املعتمدة والجهات املسؤولة عن تنفيذها. .14

 متابعة تنفيذ خطة العمل املتعلقة ببرنامج االعتماد املؤسس ي. .15

 واالعتمادات البرامجية.اإلشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة برنامج زيارة املراجعين الخارجيين لالعتماد املؤسس ي  .16

 إعداد وتطوير النماذج الالزمة لسير عمل الوحدة. .17

 تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة بالوحدة بحيث تسهل عملية استرجاعها واالستفادة منها. .18

 املشاركة في تحديد احتياجات الوحدة من املوارد البشرية والتجهيزات واملواد والعمل على توفيرها. .19

 عن نشاطات الوحدة وإنجازاتها واقتراحات تطوير األداء فيها ورفعها إلى عميد التطوير وضمان الجودة. إعداد تقارير دورية .20

 أي مهام أخرى في حدود االختصاص. .21
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 مركز القياس والتقويم .3
 :اهلدف العام

والشراكة  وبرامج التطويراإلسهام في رفع جودة مخرجات التعليم من خالل قياس وتقويم جودة البرامج األكاديمية والبرامج البحثية 

 املجتمعية التي تقدمها الجامعة.

 املهام الرئيسية للوحدة:
 إعداد الخطط والبرامج لنشاطات املركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .1

 بناء أدوات القياس والتقويم لتحديد مستويات جودة األداء لألنشطة والبرامج التي تقوم بها العمادة ووحداتها. .2

 الدراسات اإلحصائية الخاصة بجودة مخرجات التعليم األكاديمي ومخرجات البحث العلمي وعمليات تطوير التعليم الجامعي.إجراء  .3

 إعداد التقارير الخاصة بتقويم مخرجات البرامج األكاديمية وتقييم األداء ومراجعتها وتحليلها ومناقشة نتائجها مع املعنيين بذلك. .4

 األكاديمي والخدمات األكاديمية اإللكترونية. قياس وتقويم خدمات اإلرشاد .5

 قياس وتقويم مستويات رضا الطلبة عن املقررات والبرامج األكاديمية. .6

 قياس وتقويم مخرجات اإلنتاج البحثي للجامعة. .7

 قياس وتقويم مخرجات التدريت والتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس. .8

 عية.قياس وتقويم مخرجات شراكات الجامعة املجتم .9

 إعداد وتصميم األدوات واملقاييس واالستبانات املتنوعة واملتعلقة بتقويم مخرجات البرامج األكاديمية. .10

 العمل على نشر ثقافة القياس والتقويم بين منسولت الجامعة من طالب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين. .11

 تقويم الجامعي.التعرف على املمارسات املحلية والدولية املتميزة في مجال القياس وال .12

 تقييم وتحديث وتطوير اإلجراءات واملمارسات ووسائل القياس املطبقة لقياس وتقويم األداء األكاديمي في الجامعة. .13

 بناء الدراسات التقويمية التي من شأنها تقديم املعلومات املبنية على الدليل ألصحاب اتخاذ القرار في الجامعة. .14

 لسير عمل املركز.إعداد وتطوير النماذج الالزمة  .15

 تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة باملركز بحيث تسهل عملية استرجاعها واالستفادة منها. .16

 املشاركة في تحديد احتياجات املركز من املوارد البشرية والتجهيزات واملواد والعمل على توفيرها. .17

 يه ورفعها إلى عميد التطوير وضمان الجودة.إعداد تقارير دورية عن نشاطات املركز وإنجازاته واقتراحات تطوير األداء ف .18

 أي مهام أخرى في حدود االختصاص. .19
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 التنمية المهنيةوحدة   .4

 :اهلدف العام
 تنمية املهارات املهنية وتحسين االستعداد املنهي ملنسولت الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلبة.

 املهام الرئيسية للوحدة:
 .لنشاطات الوحدة بعد إقرارهاتنفيذ الخطط والبرامج وامليزانية  .1

 .تهيئة الطلبة للحصول على الشهادات املهنية .2

 .مهنية ألعضاء هيئة التدريس تصميم وتطوير برامج .3

 .تصميم وتطوير برامج اإلرشاد املنهي ألعضاء هيئة التدريس .4

 .تنظيم وإدارة الجلسات اإلثرائية بين املسؤول واملستفيد .5

 .األخالقية واملهنية للجامعةتطوير ومراجعة وتحديث املواثيق  .6

 .تنفيذ برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد .7

 .أية مهام أخرى في حدود االختصاص .8

 
 وحدة التميز ومبادرات التعليم .5

 وصف الوحدة:
 اإلسهام في رفع جودة مخرجات التعليم من خالل تبني مبادرات وتنفيذ مبادرات التميز في التعليم الجامعي.

 الرئيسية للوحدة:املهام 
 تنفيذ الخطط والبرامج وامليزانية لنشاطات الوحدة بعد إقرارها. .1

 وضع آليات لتحفيز منسولت الجامعة على التميز في مختلف املجاالت. .2

 اقتراح املعايير واإلجراءات املختلفة املتعلقة بجوائز التميز في الجامعة ومتابعتها. .3
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 املتصل بالتعليم الجامعي.تنفيذ دورات وورش عمل في مجال التميز  .4

 تنفيذ دورات وورش عمل في مجال تقديم املبادرات املتصلة بالتعليم الجامعي. .5

 تبني مبادرات التميز في التعليم الجامعي ومتابعة تنفيذها. .6

 منظومة جوائز التميز للجامعة وتنظيم عملية استقبال طلبات الترشح لجوائزها املختلفة. تفعيل .7

 وتطوير معايير وضوابط جوائز التميز الخاصة بالجامعة. املساهمة في تصميم .8

 دراسة وإبداء الرأي في كل ما يحال إلى الوحدة من املواضيع ذات العالقة بجوائز التميز. .9

 أية مهام أخرى في حدود االختصاص. .10
 

 وحدة التقنية واإلعالم .6
 :اهلدف العام

 واإلعالمية لعمادة التطوير وضمان الجودة. التقنيةالوحدة املعنية بالشؤون 

 املهام الرئيسية للوحدة:
 متابعة البرنامج اإللكترونت الخاص بالتسجيل في البرامج الداخلية لجميع منسولت الجامعة. .1

 إعداد كشوفات أسماء املتدربين في البرامج والتواصل معهم. .2

 الشهادات للبرامج التي تقيمها العمادة. إصدار .3

 .اإللكترونت على صفحة العمادة على موقع الجامعةاالشراف  .4

 تحرير وتنسيق كل ما يتعلق بأخبار العمادة. .5

 متابعة صفحات العمادة على مواقع التواصل االجتماعي. .6

 لبرامج التي تقدمها العمادة واعداد التقارير اإلحصائية للتعرف على أثرها على املتدربين.إدخال عمليات تقويم ا .7

 السنوي بالتعاون مع اإلدارات والوحدات املختلفة في العمادة.إعداد التقرير  .8
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 عمادة التطوير وضمان اجلودةبرامج وأنشطة 
 

من رسالتها وأهدافها لتطوير التعليم الجامعي من خالل تدريت أعضاء هيئة التدريس من الرجال والسيدات.  وضمان الجودةتطوير التنطلق عمادة 

 أن ال
ً
على  طالعهار أدواته األكاديمية واستمرارية طالت هو محور العملية التعليمية، وأن تحسين أداء عضو هيئة التدريس وتطويوالعمادة تعلم يقينا

 ألعضاء هيئة التدريس من الرجالولذلك فإن البرامج املقدمة  وهو الطالت األسمىاملستجدات التربوية والعلمية يصت في النهاية لخدمة الهدف 

املهارات الشراكة املجتمعية و ، والجودة األكاديمية، و التعليموالسيدات ترتكز على عدة مجاالت وهي: التعلم والتعليم، والبحث العلمي، وتكنولوجيا 

 . العامة

 بتقدي
ً
الجامعة  م مجموعة من البرامج التدريبية الداخلية لكافة منسولتوفي إطار سعي العمادة لتحسين وتطوير أداء العملية التعليمية فإنها تقوم سنويا

 على استقطاب 
ً
تعليم متميزون في مجاالت تهم ال مدربينوالتي يقدمها نخبة متميزة من الكادر التدريس ي من منسولت الجامعة. وتسعى العمادة أيضا

  ي. بما يسهم في تطوير التعليم الجامع هاالجامعي من داخل اململكة وخارج

 من العمادة على خلق أجواء تنافسية بين منسولت الجامعة 
ً
 جائزة التميز ألعضاء هيئة التدريسوسعيا

ً
طلق سنويا

ُ
زة التميز في وكذلك جائ فإن العمادة ت

 .وجوائز التميز للجان الكليات األداء الوظيفت

 من 
ً
ت العمادة مشروع تهيئة برامج الجامعة األكاديمالوحرصا

َّ
، تبن

ً
 ودوليا

ً
ة يعمادة على زيادة رصيد الجامعة من البرامج االكاديمية املعتمدة محليا

الجامعة امج وتهيئة بر  اختيار فيللحصول على االعتماد البرامجي كخيار استراتيجي لها. كما قامت العمادة بتبني آليات محددة تعتمد عليها الجامعة 

ة الدولية واملحلية للبرامج وتحقيقا ألهداف الخط االعتماداتالبرامجي وتقديم الدعم الفني لجميع برامج الجامعة لتعزيز رصيد الجامعة من  لالعتماد

 .2024-2020االستراتيجية 

والذي ُيعتبر من املشاريع الحيوية  2024 / 4 / 30تاريخ  حتى وذلك على االعتماد املؤسس ي الكامل حصلت الجامعةأما ما يخص االعتماد املؤسس ي، فقد 

.كل خاص، وجامعة امللك فيصل عموملعمادة التطوير وضمان الجودة بش
ً
 ا
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 هـ 1441 –1440إحصاءات عامة عن الربامج التدريبية لعمادة التطوير وضمان اجلودة للعام الدراسي 
 الداخلية(: ملخص عام جلميع الربامج التدريبية 1جدول )

 

 عدد املتدربين عدد البرامج املنفذة الفئة املستهدفة

 520 31 رجال-أعضاء هيئة التدريس 

 570 31 سيدات-أعضاء هيئة التدريس 

 1 القيادات األكاديمية
 رجال 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيدات 24

 1149 63 املجموع الكلي
 

 مع التكرار اإلثرائي ألعضاء هيئة التدريسأعداد املتدربني خالل الربنامج  امجايل (:2)جدول

 املجموع باللغة اإلنجليزيةالبرامج  باللغة العربيةالبرامج  

 2477 1203 1274 رجال  

 1882 827 1055 سيدات

 4359 2030 2329 املجموع

 

 سيدات( املشاركني حسب اجلنسية (: عدد أعضاء هيئة التدريس )رجال +3جدول )
 

 النسبة املجموع أعداد املتدربين غير السعوديين أعداد املتدربين السعوديين الفئة املستهدفة

 % 8.90 520 474 46 رجال–أعضاء هيئة التدريس 

 % 32.98 570 382 188 سيدات–أعضاء هيئة التدريس 

 % 21.47 1090 856 234 املجموع الكلي
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 وأنشطة عمادة التطوير وضمان الجودة    برامج
 

 التدريبية الداخلية للعمادة:  البرامج-1
   سيدات( –رجال  )التدريس  أعضاء هيئة. 

 البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع الجهات األخرى:-2
 .الكليات 

 .العمادات المساندة 
  .اإلدارات 
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 الربامج التدريبية الداخلية للعمادة:

  رجال –الربامج التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس 
 جمال(: عدد الربامج وعدد أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف كل 4جدول )

 عدد املتدربين عدد البرامج املقدمة املجال

 203 13 مهارات البحث العلمي

 175 9 الجودة األكاديمية

 74 4 التعليممهارات تكنولوجيا 

 39 3 املهارات العامةاملجتمعية و الشراكة 

 29 2 مم والتعليمهارات التعل

 520 31 املجموع
 

     جمال(: نسبة أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف كل 1شكل )

 

مهارات البحث 
العلمي

42%

الجودة األكاديمية
29%

مهارات تكنولوجيا 
التعليم

13%

الشراكة المجتمعية
والمهارات العامة

10%

مهارات التعلم والتعليم
6%
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 الربامج املنفذة يف جمال البحث العلمي )حسب احملاور((: 5جدول )
 

 العلمي البحثمهارات 

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 العلمي البحث أدوات

: باستخدام برنامج  مصطفى أحمد حسنيند.  1
ً
 Refworks 18تنظيم وإدارة املراجع آليا

 EndNote 22تنسيق وإدارة املراجع باستخدام برنامج  مصطفى أحمد حسنيند.  2

 البيانات وتحليل ادخال طرق 

3 Edric Estrella SPSS as a Tool to Analyze Quantitative Researches 18 

 13 في التحليل اإلحصائت للبحوث الكمية SPSSاستخدام برنامج  د. محمد عبدالرازق زايد 4

 30 1الكمية )متقدم( للبحوث اإلحصائت التحليل في SPSS برنامج استخدام علي إبراهيم سيد. د 5

 العلمي النشر 

 9  التأثير )الكليات اإلنسانية( معامل ذات املجالت في العلمي النشر عيس ى الليلي د. عبدالرحمن 6

 12  التأثير )الكليات اإلنسانية( معامل ذات املجالت في العلمي النشر العمري بن محمد  د. مهدي 7

 19  (العلمية والطبية)الكليات التأثير ) معامل ذات املجالت في العلمي النشر أ.د. صبري محمد بهي البحر 8

 21 مهارات النشر العلمي في املجالت الدولية وفق تصنيف كالريفت اناليتكس أ.د. وائل محمد الديت 9

 Important ingredients of research project and strategies to publish in world class journals 18 د. محمد عويس باتت 10

 11 املهارات الالزمة لحضور متميز في املؤتمرات العلمية الزكت حمد عبدالفتاحأأ.د.  11

 12 للبحث والنشر العلمي Web of Science (ISI) & Scopusتطبيقات عملية على موقع  د. حسام الدين سعد 12

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 1
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 الربامج املنفذة يف جمال التعلم والتعليم )حسب احملاور((: 6جدول )

 

 مهارات التعلم والتعليم

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 مهارات التعامل والتواصل مع الطالب

 18 نموذج يوكتو وتطبيقاته في رعاية الطلبة املوهوبين واملتفوقين د. فتحي محمد أبوناصر 1

 طرق تقييم أداء الطالب

 11 بنوك األسئلة ودورها في التقويم التربوي  د. عمر موس ى الحسن  2
 

 

 )حسب احملاور( التعليمتكنولوجيا الربامج املنفذة يف جمال (: 7جدول )
 

 التعليممهارات تكنولوجيا 

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 20 التعلم املبني على املعرفة الرقمية د خالد عبد العزيز السيد 1

 Blackboard 2 35مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم االلكترونت  د. مصلح العضايلة 2

 19 مهارات تقنية بسيطة لزيادة فاعلية وتميز األكاديميين د. عبدالرحمن عيس ى الليلي 3
 

 

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 2
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 )حسب احملاور( الربامج املنفذة يف جمال اجلودة األكادميية(: 8جدول )
 

 الجودة األكاديمية

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 إعداد الدراسة الذاتية

 26 إعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج األكاديمي ماجد السيد محمدد.  1

 توصيف وتقرير البرنامج

 Program Specification and Report 3 41 د. ثامر سعدهللا النعيمي 2

 توصيف وتقرير املقرر 

 NCAAA 3 39-2018املقرر حست نماذج كتابة توصيف وتقرير  د. تيسير الخضور  3

 وتقرير املقرر توصيف 

4 Dr. Shakeel Ahmed Key Performance Indicators And Benchmarking For Program Accreditation 15 

 23 كيف تكتت نواتج التعلم وفقا لإلطار السعودي للمؤهالت )سقف( د. خالد بن سعد املطرب 5

 31 3 البرامجيمؤشرات األداء واملقارنات املرجعية لالعتماد  د. فريد صابر 6

 
 
 

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 3
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 )حسب احملاور( املهارات العامةالشراكة اجملتمعية والربامج املنفذة يف جمال (: 9جدول )
 

 املهارات العامةالشراكة املجتمعية و 

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 الشراكة املجتمعية

1 Dr. Abdul Sattar Khan Faculty Member's Role in Community Engagement System 11 

 10 دور عضو هيئة التدريس في إطار منظومة الشراكة املجتمعية د. تامر محمد عبدالغني 2

 املهارات العامة

 18 الخطط االستراتيجية د. يحضيه محمد سماللي 3

 

 عدد املتدربين اسم املدرب اسم البرنامج م

1 41 

2 39 

3 35 

4 31 

5 30 

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 4
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 عدد املتدربين اسم املدرب اسم البرنامج م

6 26 

7 23 

8 22 

9 21 

10 20 

11 19 

12 19 

13 18 

14 18 

15 18 

16 18 

17 18 

18 15 

19 13 

20 12 

21 12 

22 11 

23 11 

24 11 

25 10 

26 9 

 520 المجموع



 

22 

 

 

 

 (: عدد أعضاء هيئة التدريس املتدربني من كل جهة11جدول )

 عدد المتدربين الجهة م
 86 كلية العلوم 1

 51 كلية إدارة األعمال 2

 47 كلية العلوم الزراعية واالغذية 3

 40 كلية الصيدلة اإلكلينيكية 4

 39 كلية اآلداب 5

 37 كلية التربية 6

 33 البحثية واإلدارات املختلفة واملراكزاملساندة العمادات  7

 31 كلية الطت البيطري  8

 24 كلية طت األسنان 9

 23 كلية الطت 10

 22 عمادة السنة التحضيرية 11

 18 كلية علوم الحاست وتقنية املعلومات 12

 17 كلية العلوم الطبية التطبيقية 13

 13 كلية الحقوق  14

 13 التطبيقية وخدمة املجتمعكلية الدراسات  15

 12 كلية الهندسة 16

 8 كلية املجتمع ببقيق 17

 520 المجموع
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  سيدات –الربامج التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس 

 جمال(: عدد الربامج وعدد أعضاء هيئة التدريس املتدربات يف كل 12جدول )

 المتدرباتعدد  عدد البرامج المقدمة المجال
 211 12 مهارات البحث العلمي

 165 9 الجودة االكاديمية

 91 4 مهارات تكنولوجيا التعليم

 58 3 مهارات التعلم والتعليم

 45 3 الشراكة املجتمعية واملهارات العامة

 570 31 املجموع
 

 جماليف كل  اتأعضاء هيئة التدريس املتدرب (: نسبة2شكل )

  
 

مهارات البحث 
العلمي

39%

الجودة االكاديمية
29%

مهارات تكنولوجيا 
التعليم

13%

مهارات التعلم
والتعليم

9%

الشراكة المجتمعية
والمهارات العامة

10%
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 الربامج املنفذة يف جمال البحث العلمي )حسب احملاور((: 13جدول )
 

 العلمي البحثمهارات 

 عدد املتدربات اسم البرنامج / ـة املدرب م

 البحث العلمي أدوات

 16 برنامج االندنوت كأداة لترتيت وتوثيق املراجع د. منال حسين 1

 البيانات وتحليل ادخال طرق 

 23 (Codingتحليل بيانات البحث الكيفت باستخدام استراتيجية الترميز ) مرفت السبيعي د. 2

 21  التحليل االحصائت للبحوث الكمية في SPSSبرنامج استخدام  د. غدير العمير 3

 15  التحليل االحصائت للبحوث الكمية في SPSSبرنامج استخدام  هانم البرعي .د 4

 العلمي النشر 

 23 النشر العلمي في املجالت الدولية وفق تصنيف كالريفت اناليتكس مهارات وائل الديتأ.د.  5

 23 كليات إنسانية-Web of Science (ISI)  &Scopus-تطبيقات عملية على موقع  د. محمد املحيش 6

 22 الالزمة لحضور متميز في املؤتمرات العلمية املهارات أ.د. احمد الزكت 7

 17 العلمي في املجالت ذات معامل التأثير )الكليات اإلنسانية( النشر العمري د. مهدي  8

 17 كليات علمية-Web of Science (ISI)  &Scopus-تطبيقات عملية على موقع  د. محمد املحيش 9

 Important ingredients of research project and strategies to publish in world class journals 13 د. محمد عويس باتت  10

 12 النشر العلمي في املجالت ذات معامل التأثير )الكليات العلمية والطبية( أ.د. صبري البحر  11

 9 النشر العلمي في املجالت ذات معامل التأثير )الكليات اإلنسانية( د. عبدالرحمن الليلي 12
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 )حسب احملاور( الربامج املنفذة يف جمال التعلم والتعليم(: 14جدول )
 

 مهارات التعلم والتعليم

 عدد املتدربات اسم البرنامج / ـة املدرب م

 مهارات التعامل والتواصل مع الطالب

 23 نموذج يوكتو وتطبيقاته في رعاية الطلبة املوهوبين واملتفوقين د. فتحي محمد أبوناصر 1

 14 تعليمًيا لدى عضوات هيئة التدريس بجامعة امللك فيصلتقنية الواقع املعزز وتوظيفها  يد. أمانى أحمد الدخن 2

 طرق تقييم أداء الطالب

 21 بنوك األسئلة ودورها في التقويم التربوي  د. عمر موس ى الحسن  1

 
 

 )حسب احملاور( التعليمتكنولوجيا الربامج املنفذة يف جمال (: 15جدول )
 

 التعليممهارات تكنولوجيا 

 عدد املتدربات البرنامجاسم  / ـة املدرب م

 25 التعلم املبني على املعرفة الرقمية خالد عبد العزيز السيد .د 1

 24 تصميم امللصقات واملنشورات التعليمية ببرنامج ميكروسوفت بابليشر د. دينا أحمد السلك 2

 Blackboard 22مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم االلكترونت  د. انصاف امللحــم 3

 Blackboard 20مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم االلكترونت  د. رندة القرش ي 4
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 )حسب احملاور( الربامج املنفذة يف جمال اجلودة األكادميية(: 16جدول )
 

 الجودة األكاديمية

 عدد املتدربات اسم البرنامج / ـة املدرب م

 إعداد الدراسة الذاتية

 26 إعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج األكاديمي ماجد السيد محمد د. 1

 البرنامجتوصيف وتقرير 

 Report andProgram  Specification  5 29 د. ثامر النعيمي 2

 توصيف وتقرير املقرر 

 NCAAA 5 39-2018كتابة توصيف وتقرير املقرر حست نماذج  تيسير الخضور .د 3

 املقرر توصيف وتقرير 

 26 5 مؤشرات األداء واملقارنات املرجعية لالعتماد البرامجي د. فريد صابر 4

 25 كيف تكتت نواتج التعلم وفقا لإلطار السعودي للمؤهالت )سقف( د. خالد بن سعد املطرب 5

6 Dr. Shakeel Ahmed 
Key Performance Indicators And Benchmarking For Program 

Accreditation 
20 

 
 

 
 

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 5
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 )حسب احملاور( املهارات العامةالشراكة اجملتمعية والربامج املنفذة يف جمال (: 17جدول )
 

 املهارات العامةالشراكة املجتمعية و 

 عدد املتدربات اسم البرنامج / ـة املدرب م

 الشراكة املجتمعية

1 Dr. Abdul Sattar Khan Faculty Member's Role in Community Engagement System 15 

 13 دور عضو هيئة التدريس في إطار منظومة الشراكة املجتمعية د. تامر محمد عبدالغني 2

 املهارات العامة

 17 الخطط االستراتيجية د. يحضيه محمد سماللي 5
 
 
 
 

 

 سيدات –(: الربامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 18جدول )

 عدد المتدربات اسم البرنامج م

 

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 6
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 عدد المتدربات اسم البرنامج م

 570  املجموع
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 (: عدد أعضاء هيئة التدريس املتدربات من كل جهة19جدول )

 عدد المتدربات الجهة م
 98 كلية العلوم 1

 114 كلية التربية 2

 62 كلية العلوم الزراعية واالغذية 3

 46 كلية اآلداب 4

 50 التطبيقيةكلية العلوم الطبية  5

 26 كلية الطت 6

 54 كلية إدارة األعمال 7

 27 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع 8

 23 املراكز البحثية واإلدارات املختلفةالعمادات املساندة  9

 24 كلية الصيدلة اإلكلينيكية 10

 17 عمادة السنة التحضيرية 11

 14 كلية علوم الحاست وتقنية املعلومات 12

 4 كلية املجتمع ببقيق 13

 4 كلية الحقوق  14

 4 كلية الطت البيطري  15

 2 كلية الهندسة 16

 1 كلية طت األسنان 17

 570 املجموع
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 الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع اجلهات األخرى يف اجلامعة

  الكليات:الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع 
عم إلقامتها. دتسعى عمادة التطوير وضمان الجودة إلى املساهمة في تلبية االحتياجات التدريبية الخاصة ملنسولت الكليات، وكذلك املساعدة في تقديم ال

 لتالي:وهي مبينة على النحو ا املجتمع ببقيقوكلية  إدارة األعمالبالتعاون مع كلية  برنامجين تدريبيينلذلك نفذت العمادة 

 الكليات(: يوضح الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع 20جدول )
 عدد المتدربين الفئة المستهدفة الجهة المنفذة اسم البرنامج

 20 رجال -أعضاء هيئة التدريس  إدارة األعمالكلية  ياس نواتج التعلم بواسطة نظام البالك بوردق

 16 رجال -أعضاء هيئة التدريس  كلية املجتمع ببقيق التحصيلية االختباراتوإعداد تصميم 

 36 املجموع
 
 

  العمادات الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع 
شـــــــــــغيلية خطة تإيجاد تعليق الدراســـــــــــة في جميع مدارس ومؤســـــــــــســـــــــــات التعليم العام واألهلي والجامعي والفني في اململكة واســـــــــــتجابة للبدء في  بعد قرار

عمادة بالتعاون مع عمادة التعلم اإللكترونت والتعليم عن بعد بتقديم عدة جلســــــــــــات تدريبية ألعضــــــــــــاء هيئة التدريس من البديلة، فقد بادرت تعليمية 

 عمادة شؤون الطالب. كما تم تنفيذ عدة برامج للطالب والطالبات مع .Blackboardالرجال والسيدات للتدريت على نظام إدارة التعلم االلكترونت 

 عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعدبالتعاون مع  التي مت تنفيذها(: الربامج 21جدول )
 عدد المتدربات عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج

 43 31 أعضاء هيئة التدريس  Blackboardنظام إدارة التعلم االلكتروني 

 34 33 أعضاء هيئة التدريس  Blackboardنظام إدارة التعلم االلكتروني 

Blackboard System  35 30 أعضاء هيئة التدريس 

 112 94 املجموع
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 للطالب - عمادة شؤون الطالب(: الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع 22جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة البرنامجاسم  م

 24 الطالب مهارات االتصال 1

 23 الطالب توليد األفكار للمشاريع الريادية 2

 18 الطالب دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة 3

 30 الطالب مهارات القيادة اإلبداعية 4

 30 الطالب ركائز اإلنجاز والتميز 5

 20 الطالب انتاج األفالم القصيرة 6

 تدريت عن بعد الطالب والحرفي املنهي العمل في الريادة 7

 تدريت عن بعد الطالب مهارات االتصال في بيئة العمل 8

 تدريت عن بعد الطالب اساسيات ريادة االعمال 9

 تدريت عن بعد الطالب االلكترونية التجارة في الريادة 10

 عن بعدتدريت  الطالب مهارات االدخار الشخص ي 11

 تدريت عن بعد الطالب اساسيات االمن السيبرانت لغير املتخصصين 12

 145 املجموع 
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 للطالبات - (: الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب23جدول )

 المتدرباتعدد  الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

 30 طالبات واملنهيلتخطيط املالي ا 1

 34 طالبات إدارة االزمات والقيادة الفعالة 2

 27 طالبات والتسوق االلكترونت وتحويل فكرة املشروع الى فرصة تجاريه التجارة 3

 32 طالبات مهارات اتخاذ القرار 4

 29 طالبات مهارات تسويق الذات لسوق العمل 5

 تدريت عن بعد طالبات اجتياز املقابلة الشخصية و  مهارات تسويق الذات 6

 تدريت عن بعد طالبات 2030ثقافة العمل التطوعي برؤية  7

 تدريت عن بعد طالبات  بيركمان والشخص ي: مقياس املنهي التوجيه 8

 تدريت عن بعد طالبات صناعة املحتوى االعالمت 9

 تدريت عن بعد طالبات الين اون  العمل مهارات 10

 تدريت عن بعد طالبات العمل بيئة في املبادرة فن 11

 152 املجموع 
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 :الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات 
 من أحد محاور الخطة االستراتيجية في الجامعة وهو الشراكة املجتمعية، نفذت العمادة عدة برامج تدريبية بالتعاون م

ً
ر الشراكة تطويع إدارة انطالقا

 .املجتمعية

 رجال -(: الربامج التدريبية املنفذة بالتعاون مع إدارة تطوير الشراكة اجملتمعية 24جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م
 10 منسوبو جامعة ام القرى  أساسيات الشراكة املجتمعية بالجامعات 1

 25 جمعية تحفيظ القران بومنسو  فن كتابة الخطابات الرسمية 2

 100 طالب مدارس االحساء كيف تختار تخصصك الجامعي 3

 28 مربو تربية نحل العسل  االستخدام الط ي ملنتجات العسل  4

 

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

 المتدرباتعدد  الفئة المستهدفة اسم البرنامج م
 28 إدارة التعليم القيادة املوقفية في بيئة العمل 1

 55 القيادات النسائية  فن إعداد وكتابة مبادرات خدمة املجتمع 2

 100 طالبات مدارس االحساء مهارات الطالت الجامعي 3

 100 طالبات مدارس االحساء اختيار التخصص 4
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 وورش اخلربات اخلارجيةبرامج 
 من خطة الجامعة االستراتيجية وما تضمنته من مشاريع خاصة إزاء تنمية قياداتها األكاديمية

ً
ندس خالد سعادة املهقامت العمادة باستقطاب  انطالقا

ر( وأهميتها ي)إدارة التغيللقيادات االكاديمية في الجامعة بعنوان  ورشـــــة عمللتقديم  بن عبد هللا املبارك رئيس مؤســـــســـــة موج للتدريت واالســـــتشـــــارات

ؤســــــــســــــــ ي في األنظمة وفي الهيكل امل لكواملشــــــــاريع في إجراءات العمل وكذ مواضــــــــيع تطوير املبادرات. حيث تناولت الورشــــــــة إلنجاح املبادرات واملشــــــــار ع

 ولكن الصــعوبة والتحدي األســاســ ي يكمن في تنفيذ هذ  املبادرات وامل حيث أن ذلك يبدوناهيك عن مهام العمل، 
ً
 نســبيا

ً
وتحويلها إلى  شــاريع بنجاحســهال

بادرات أن هذا التحدي ينصــت في عملية إدارة التغيير الالزمة لتطبيق املو واقع يتجلى في ممارســات املؤســســة وأداقها وتقبلها من ســائر املتأثرين بالتغيير، 

 املبتكرة ومشاريع التطوير وتحسين األداء املستمر، 

تضــمنته من أمثلة حقيقية وواقعية حول فهم كيفية إدارة التغيير من مشــروع آلخر، وما حملته من زخم  هذا وقد شــهدت ورشــة العمل تفاعال كبيرا ملا

 .من السيدات 24من الرجال و 35عضو هيئة تدريس من قيادات الجامعة بواقع  59حيث بلغ عدد املشاركين  في هذا الصدد

 
 

 واالعتماد الورش املنفذة يف جمال اجلودة
التطوير وضـــمان الجودة في تقديم الدعم الالزم لجميع قطاعات الجامعة في مجال ضـــمان الجودة واالعتماد املؤســـســـ ي للجامعة  وفى ضـــوء ســـعي عمادة

 
ً
  واعتماد برامجها محليا

ً
قامت العمادة بعقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع منسولت الجامعة لضمان تحقيق تواصل ومشاركة فاعلة من  ودوليا

 عمليات ضمان الجودة واالعتمادات االكاديمية كما يلي: فيلجامعة جميع منسولت ا

أكد تقام مســتشــارو عمادة التطوير وضــمان الجودة باملراجعة الداخلية لجميع برامج الكليات بالجامعة عن طريق الزيارات امليدانية للكليات وال -1

مفصلة وكتابة تقارير  2019بر ونوفمبر تماد األكاديمي خالل شهري أكتو من مطابقة البرامج ملعايير ضمان الجودة للمركز الوطني للتقويم واالع

ليات ك عن كل برنامج وعن التوصــــــيات الضــــــرورية يتم إرســــــالها إلى القائمين على البرنامج من أجل اســــــتيفاقها واالرتقاء بجودة البرامج التي تقدمها

 الجامعة وتأهيلها للحصول على االعتماد املحلي أو الدولي.

ا تهيئة برامج الدراســـات العليبعنوان  ورشـــة عمل حول ممارســـات الجودة في برامج الدراســـات العليا بالتعاون مع عمادة الدراســـات العلياتقديم  -2

 (NCAAAلالعتماد الوطني 

الت الجامعة وإداراتها تم عقد اجتماعات ولقاءات مباشرة مع أعضاء هيئة التدريس في لجان الجودة ووكالء وعمداء كليات الجامعة وكذلك وكا -3

 والعمادات املساندة بحضور مستشاري العمادة ملناقشة تحديث دليل نظام إدارة الجودة بالجامعة وتحقيق شروط االعتماد املؤسس ي.

تقديم و تقديم دورات تدريبية ملتطلبات االعتماد البرامجي وضـــــــمان الجودة بكلية اآلداب وحضـــــــور وتفاعل عدد كبير من أعضـــــــاء هيئة التدريس  -4

 
ً
  الدعم الالزم لها العتماد برامجها محليا

ً
 .ودوليا
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ة ئـتقديم دورات تدريبية بكلية إدارة األعمال وكلية العلوم الطبية التطبيقية حول كتابة تقرير املقررات الدراســـــــــــــية وفقا ألخر تحديث من هي -5

 تقويم التعليم واالعتماد األكاديمي

ايـام الســـــــــــــتعراض التقـارير الســـــــــــــنويـة  10بعمـادة التعليم االلكترونت والتعليم عن بعـد وملـدة  ج الســـــــــــــنوي التـدري ي لتقرير البرنـام تقـديم البرنـامج -6

للبرامج من خالل العروض التقديمية املباشرة بحضور مستشاري عمادة التطوير وضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس لجميع برامج الكليات 

جودة تقرير البرنامج الســـــــــنوي لكليات الجامعة ونشـــــــــر املمارســـــــــات الجيدة في ضـــــــــمان الجودة تقديم الدعم الفني والتوصـــــــــيات الخاصـــــــــة لزيادة 

 واالعتماد األكاديمي للبرامج بين جميع منسولت الجامعة.

الدعم الفني لجميع منســـــــــــــولت الجامعة بالوكاالت والكليات واإلدارات من خالل التواصـــــــــــــل املباشـــــــــــــر من خالل وحدة ضـــــــــــــمان الجودة واالعتماد  -7

 كاديمي بعمادة التطوير وضمان الجودة.األ

 
 

 الرباجمياملؤسسي واالعتماد 

االعتماد و  تم االنتهاء من مراجعة األدلة والبراهين الخاصـــة باالعتماد املؤســـســـ ي للتحقق من اســـتيفاء الجامعة لشـــروط وتوصـــيات املركز الوطني للتقويم

 نموذج التحقق من استيفاء الجامعة األكاديمي ورفعه لإلدارة العليا في الجامعة لالستئناس 
ً
برؤاهم. ومن ثم تم تسليم التقرير النهائت إلى املركز متضمنا

 .ونتيجة لذلك حصلت الجامعة على االعتماد املؤسس ي التام بفضل من هللا وتوفيقه للشروط والتوصيات.

ت العمادة مشر 
َّ
، تبن

ً
 ودوليا

ً
 من عمادة التطوير وضمان الجودة على زيادة رصيد الجامعة من البرامج االكاديمية املعتمدة محليا

ً
ة برامج وع تهيئوحرصا

وتهيئة  اختيار يفالجامعة الجامعة األكاديمية للحصول على االعتماد البرامجي كخيار استراتيجي لها. كما قامت العمادة بتبني آليات محددة تعتمد عليها 

حقيقا الدولية واملحلية للبرامج وت االعتماداتالبرامجي وتقديم الدعم الفني لجميع برامج الجامعة لتعزيز رصيد الجامعة من  لالعتمادبرامج الجامعة 

 .2024-2020اف الخطة االستراتيجية ألهد
 :هيئات خارجيةمن  واملهني برامج حصلت على االعتماد الرباجمي

  :االعتماد األكاديمي من هيئة التقويم واالعتماد األكاديمي تجديدكلية الهندسة (ABET)  وذلك لبرامج )الهندسة امليكانيكية والهندسة الكهربية والهندسة

 .ABETالكيمائية والهندسة املدنية والبيئية( واملوافقة على اعتماد برنامج الهندسة الطبية لحيوية دوليا من 

  األكاديمي واالعتمادمن هيئة التقويم  األكاديمي االعتماد تجديد: علوماتملت وتقنية اســــــــــــالحاكلية علوم (ABET)  لبرنامج علوم الحاســــــــــــت وبرنامج نظم

 املعلومات وبرنامج الشبكات واالتصاالت. 
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  األمريكت األكاديمي االعتماد تجديد اإلكلينيكيةكلية الصيدلة ( والكنديACPE(و )CCAPP)  دكتور صيدلينامج لبر. 

 البريطانية  املعتمدينالقانونين  املحاســبينمن جمعية  املنهي االعتمادلحصــوله على  األعمال إدارة كلية املحاســبة من برنامج(ACCA ،)املحاســبين وجمعية 

 (.CMA) املعتمدة اإلداريين

 املعتمدين  املاليين ليناملحلمن معهد  املنهي االعتمادلحصــــــــــــوله على  األعمال إدارة من كلية املالية برنامجChartered Financial Analyst (CFA)،  ومعهد

، وجمعية املحاســـــــبين القانونيين املعتمدين البريطانية Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) املالية واالســـــــتثمار وراقأل ل تشـــــــارترد

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)  ( واالعتماد البرامجي املحلي التام من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديميNCAAA). 

 
 توقيع عقود مخسة برامج مع املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكادميي:

 املستندات املطلوبة وفي انتظار النتيجةحيث تم االنتهاء من الزيارة ورفع  كلية العلوم – عقد تنفيذ الدراسة التقويمية لبرنامج األحياء. 

 حيــث تم االنتهــاء من الزيــارة ورفع كليــة علوم الحــاســـــــــــــت وتقنيــة املعلومــات – عقــد تنفيــذ الــدراســـــــــــــة التقويميــة لبرنــامج الحــاســـــــــــــت اآللي ونظم املعلومــات 

 .املستندات املطلوبة وفي انتظار النتيجة

 وحصول البرنامج على االعتماد البرامجي التام كلية إدارة األعمال – عقد تنفيذ الدراسة التقويمية لبرنامج املالية. 

 ظار حيث تم االنتهاء من الزيارة ورفع املســــــــــتندات املطلوبة وفي انت كلية الصــــــــــيدلة اإلكلينيكية – عقد تنفيذ الدراســــــــــة التقويمية لبرنامج دكتور صــــــــــيدلي

 .النتيجة

 الًيا حيث تم رفع كافة املستندات املطلوبة والقسم يقوم ح كلية العلوم الزراعية واألغذية – األغذية عقد تنفيذ الدراسة التقويمية لبرنامج علوم وتقنية

 .بالتهيئة لتنفيذ الزيارة التحققية

 برامج للتقدم 6وســـــتســـــعى العمادة خالل العام الدراســـــ ي القادم في التوســـــع في االعتماد البرامجي على املســـــتوى املحلي والدولي من خالل تهيئة 

 لالعتماد البرامجي املحلي وهي كالتالي:

 :كلية إدارة األعمال 

o برنامج اإلدارة 

o برنامج املحاسبة 

 :كلية العلوم 

o برنامج الرياضيات 

o برنامج الكيمياء 
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 :كلية علوم الحاست وتقنية املعلومات 

o برنامج الحاست اآللي 

o برنامج الشبكات واالتصاالت 

 الجامعة لتهيئتها للحصول على اعتمادات برامجية دولية وهي كالتالي:وتسعى العمادة في تقديم الدعم لكليات 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية 

o  برنامج التمريض من منظمةACEN 

o  برنامج الصحة العامة من منظمةCEPH 

 كلية إدارة األعمال 

o  برنامج ماجستير إدارة األعمال من منظمةAMBA 

  كلية العلوم من منظمةABET 

o ضياتبرنامج الريا 

o برنامج الكيمياء 

o برنامج الفيزياء 

o برنامج األحياء 
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 ":اخلامسةجائزة عضو هيئة التدريس املتميز "النسخة 
ه، وأتت 1434 -1433انطلقت جائزة عضـــــــــو هيئة التدريس املتميز بجامعة امللك فيصـــــــــل بنســـــــــختها األولى في ذي القعدة من العام الدراســـــــــ ي 

ــــ ثم النســخة الثالثة  1436 – 1435النســخة الثانية   ــ ــ ــ ــ ــ هـــــــــــــــــ، في حين تم  تنفيذ النســخة الرابعة خالل العام الدراســ ي الحالي  1438 – 1437هـــ

.، والعام الحالي كانت النســـخة الخامســـة والتي اختلفت في تقديمها عن النســـخة الســـابقة، حيث ارتأت اللجنة االشـــرافية هــــــــــــــــــ 1440 – 1439

ه على نحٍو شــــــــــــــمولي يأخذ في عين االعتبار تميز املرشــــــــــــــح في جميع املجاالت: 1440/1441العليا لجوائز التميز إطالق الجائزة للعام الجامعي 

العلمي، والشــــــــــــراكة املجتمعية، وقد ارتبط كل مجال من مجاالت الجائزة بمبادرة خاصــــــــــــة بهدف االرتقاء باملجاالت  التعليم والتعلم، والبحث

 الثالثة، وذلك في ضوء ما توليه الجامعة من اهتمام بعمليات التعليم والتعلم، البحث العلمي، والشراكة املجتمعية.

 لفائزين بالجائزة على النحو اآلتت: وعلى صعيد املكافئات فقد تم تخصيص مكافأة مالية ل

 
ً
 فئة عضو هيئة التدر س املتميز:  -أوال

 .حضور مؤتمر دولي خارج اململكةريال و  15000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز األول:

 .حضور مؤتمر دولي خارج اململكةريال و 14000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الثانت:

 .حضور مؤتمر دولي خارج اململكةريال و 13000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الثالث:

 .وحضور مؤتمر محلي داخل اململكةريال 12000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الرابع:

 .وحضور مؤتمر محلي داخل اململكةريال 11000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الخامس:

 .حضور مؤتمر محلي داخل اململكةريال 10000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز السادس:

 ريال.9000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز السابع:

 ريال. 8000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الثامن:

 ريال. 7000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز التاسع:

 ريال. 6000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز العاشر:
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ً
 : فئة املبادرات املتميزة:ثانيا

 ريال 5000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز األول:

 ريال 5000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الثانت:

 ريال 5000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الثالث:

 ريال 5000كافأة مالية قدرها يحصل على م املركز الرابع:

 ريال 5000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الخامس:

 

 :جائزة التميز يف األداء الوظيفي
ـــخة األولى من جائزة التميز في األداء الوظيفت في العام الجامعي  ــ ــ ــ ــ ه لتوفير بيئة عمل محفزة تتســــــــــــــاوى فيها فرص 1439/1440انطلقت النســـ

 التكيف الوظيفت، ويكــــافه فيهــــا املتميزون من املوظفين، واملوظفــــاتة وتهــــدف جــــائزة التميز في األداء الوظيفت إلى تطوير القــــدرات الوظيفيـــة

وظفات الجامعة، ورفع مســـتوى االنتماء الوظيفت، واالرتقاء بجودة األداء واإلنتاجية داخل الجامعة، وتقدم جائزة التميز في األداء ملوظفت وم

ـــــد تم الوظيفت  ملوظفت وموظفــــــات الكــــــادر اإلداري بــــــالجــــــامعــــــة، وموظفت وموظفــــــات العقود املؤقتــــــة،  ــــام وقـ ــــائزة للعــ ــــامعي إطالق الجــ الجــ

 على النحو اآلتت: "لثانيةا"النسخة  ه1440/1441

ــــتهدف :فئة الوظائف القيادية -الفئة األولى ــ ــ ــ ــ ، ويحصـــــــــــــل الفائزون على املكاف ت مدراء العموم واإلدارات ومســـــــــــــاعدوهم ومن في حكمهم وتسـ

 اآلتية:

 املكافأة التقديرية املكافأة املالية املركز

 العربية السعوديةحضور برنامج تدريبي متخصص خارج اململكة  7500 املركز األول 

 حضور برنامج تدريبي متخصص خارج اململكة العربية السعودية 7000 املركز الثاني

 اململكة العربية السعودية داخلحضور برنامج تدريبي متخصص  6500 املركز الثالث

 اململكة العربية السعودية داخلحضور برنامج تدريبي متخصص  6000 املركز الرابع

 اململكة العربية السعودية داخلحضور برنامج تدريبي متخصص  5000 املركز الخامس
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  ت اآلتية:، ، ويحصل الفائزون على املكافالوظائف اإلدارية والعقود املؤقتة ومن في حكمهموتستهدف  :فئة الوظائف اإلدارية -الفئة الثانية

 املكافأة التقديرية   املكافأة املالية املركز

 حضور برنامج تدريبي متخصص خارج اململكة العربية السعودية 7500 املركز األول 

 حضور برنامج تدريبي متخصص خارج اململكة العربية السعودية 7000 املركز الثاني

 اململكة العربية السعودية داخلحضور برنامج تدريبي متخصص  6500 املركز الثالث

 اململكة العربية السعودية داخلحضور برنامج تدريبي متخصص  6000 املركز الرابع

 اململكة العربية السعودية داخلحضور برنامج تدريبي متخصص  5500 املركز الخامس

  5000 املركز السادس

  4500 املركز السابع

  4000 املركز الثامن

  3500 املركز التاسع

  3000 املركز العاشر

 

 

حصل الفائزون ي، و شاغلو الوظائف الفنية والهندسية والصحية والتقنية ومن في حكمهم وتستهدف فئة الوظائف الفنية: -الفئة الثالثة

 :على املكاف ت اآلتية

 املكافأة التقديرية املكافأة املالية املركز

 حضور برنامج تدريبي متخصص خارج اململكة العربية السعودية 5000 املركز األول 

 متخصص داخل اململكة العربية السعوديةحضور برنامج تدريبي  4500 املركز الثاني

 حضور برنامج تدريبي متخصص داخل اململكة العربية السعودية 4000 املركز الثالث

  3500 املركز الرابع

  3000 املركز الخامس
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كاف ت الفائزون على امليحصل ، ، و أفراد األمن واملراسلون والسائقون ومن في حكمهم وتستهدف فئة الوظائف املساندة: -الفئة الرابعة

 :اآلتية

 املكافأة التقديرية املكافأة املالية املركز

 حضور برنامج تدريبي متخصص داخل الجامعة 3000 املركز األول 

 حضور برنامج تدريبي متخصص داخل الجامعة 2500 املركز الثاني

 حضور برنامج تدريبي متخصص داخل الجامعة 2000 املركز الثالث

 حضور برنامج تدريبي متخصص داخل الجامعة 1850 الرابعاملركز 

 حضور برنامج تدريبي متخصص داخل الجامعة 1800 املركز الخامس

 

 

 :يحصل الفائزون على املكاف ت اآلتية، و جميع موظفت جامعة امللك فيصلوتستهدف  فئة املبادرات املتميزة: -الفئة الخامسة

 املكافأة املالية املركز

 5000 األول املركز 

 4500 املركز الثاني

 4000 املركز الثالث

 3500 املركز الرابع

 3000 املركز الخامس
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 :منظومة التميز على مستوى جلان الكليات
ميع اللجان جانطلق دليل لجان الكليات املتميزة كأحد جوائز منظومة التميز في األداء التدريســـــــــــ ي واإلداري التي أطلقتها جامعة امللك فيصـــــــــــل، ويشـــــــــــمل 

لبحث االعاملة بكليات الجامعة وهي: لجنة الخطط الدراســــــية، ولجنة التطوير وضــــــمان الجودة، ولجنة الشــــــؤون األكاديمية، ولجنة الدراســــــات العليا و 

لومات، ولجنة اء واملعالعلمي، ولجنة التخطيط االســـــــتراتيجي، ولجنة األنشـــــــطة الطالبية، ولجنة التدريت التعاونت والشـــــــراكة املجتمعية، ولجنة اإلحصـــــــ

 السالمة واملعامل، ولجنة امليزانية والتجهيزات.

تحقيق مجموعة من األهداف كاملشـــــــــــــاركة الفعلية في عملية اتخاذ القرارات الرشـــــــــــــيدة والفعالة، ورفع فعالية إلى لجان الكليات املتميزة دليل ســـــــــــــعى يو 

وتخفيف األعباء اإلدارية على إدارة الكلية واملســـــــاهمة في أداقها، وتوفير بيئة مناســـــــبة لتداول العمل وكفاءته داخل الكليات بشـــــــقيه األكاديمي واإلداري، 

 كليات.لاآلراء واملقترحات والخبرات، واختيار األنست منها ملعالجة املشاكل واملعوقات التي تواجه العملية التعليمية والبحثية والخدمية في ا

ه، وفق دليــل لجــان كليــات الجــامعــة الصــــــــــــــادر عن وكــالــة الجــامعــة 1440-1439للعــام الجــامعي  كليــات الجــامعــةتقييم أعمــال اللجــان العــاملــة بوقــد تم 

 ه، وهي على النحو اآلتت:1438للشؤون األكاديمية للعام 

 املركز الكلية

 األول  علوم الحاست وتقنية املعلوماتكلية 

 الثاني العلومكلية 

 الثالث الصيدلة اإلكلينيكيةكلية 

 الرابع الهندسةكلية 

 الخامس الطت البيطري كلية 

 السادس إدارة األعمالكلية 

 السابع التربيةكلية 

 الثامن اآلدابكلية 

 التاسع املجتمع في بقيقكلية 

 العاشر العلوم الطبية التطبيقيةكلية 
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 املركز الكلية

 الحادي عشر الحقوق كلية 

 الثاني عشر العلوم الزراعية واألغذيةكلية 

 الثالث عشر الطتكلية 

 الرابع عشر طت األسنانكلية 

 

 :منظومة التميز املؤسسي والرباجمي
 هو تقدير مالي تقدمه جامعة امللك فيصل لدعم التميز في مخرجات التعلم واالرتقاء بعمليتي التعليم والتعلم، وتأكيدا على السعي الحثيث

ية ت االعتماد الوطنالجامعة إلى الحصول على االعتماد البرامجي من مؤسسامن الجامعة على تحقيق أفضل ممارسات الجودة ودفع كليات 

 :وسوف يتم صرف التقدير للكليات* وفق الفئات التالية، والدولية

 

 

 

  دولية:ات اليئأحد اهلللكليات من االعتماد األكادميي الرباجمي الكلي الفئة األوىل: 

ن قبل من أحد مالكامل لكل برامجها عند تحقيقها لالعتماد األكاديمي  تقدير ماليالواحد أو البرامج املتعددة على  تحصل الكلية ذات البرنامج

 .الهيئات الدولية

 

 ليا.الدراسات العُ ، و رحلة التعليم الجامعيوجميع البرامج على مستوى: مشمل جميع كليات الجامعة ي*
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  :أو الوطنية دوليةات اليئأحد اهلمن االعتماد األكادميي الرباجمي لربنامج واحد : الثانيةالفئة 

ن أحد الهيئات من قبل مألحد برامجها عند تحقيقها لالعتماد األكاديمي  تقدير ماليالواحد أو البرامج املتعددة على  تحصل الكلية ذات البرنامج

 .أو الوطنيةالدولية 

 :أو الوطنية دوليةات اليئأحد اهلمن هني لربنامج واحد االعرتاف امل: الثالثةالفئة 

الهيئات الدولية حد أمن قبل  املنهي لبرنامج واحد لالعترافعند تحقيقها  تقدير ماليالواحد أو البرامج املتعددة على  تحصل الكلية ذات البرنامج

 .على املعترف بهاأو الوطنية 

 

 والعشرين احلاديلقرن الفصل الدراسي يف امبادرة 
 منها ألهمية تحســـين املخرجات ال

ً
 تبالنظر للرعاية التي توليها جامعة امللك فيصـــل تجا  كل ما من شـــأنه تطوير العملية التعليمية وإدراكا

ً
عليمية وتماشـــيا

يئة الحادي والعشــــــرين" ألعضــــــاء همع التوجهات املعاصــــــرة في مجاالت التعلم والتعليم، فإن العمادة بادرت بإطالق "مبادرة الفصــــــل الدراســــــ ي في القرن 

قييم املعــــــاصرة لتالتدريس من الرجال والسيدات والتي تهدف إلى تشجيعهم على تبنــــــت أحــــــدث اســــــتراتيجيات التدريــــــس واســــــتنباط ممارســــــات التعليــــــم وا

 تهم مع زمالقهم من أعضاء هيئة التدريس.واستخدام الوسائل اإللكترونية والتطبيقات الحديثة املناسبة لهذ  املمارسات ومشاركة خبرا

 األوىل:املبادرة 
 OSCE (objective structured clinical examination)استخدام طريقة 

 أمل خليل أحمد أبو الحمص: ةتقديم الدكتور 

 وصف املبادرة
من اجل عمل امتحان قصــير أو اإلجابة على أســئلة خالل مناقشــة الحالة املرضــية أو لعمل تقييم بســيط للمحاضــرة واملحاضــر  QR scannerاســتخدام 

 GOOGLE FORMSبعد االنتهاء من املحاضرة وذلك باالستعانة ب 
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 املمارسات التعليمية املتميزة املراد املشاركة بها يف املبادرة داخل القاعة الدراسية
 من اجل عمل امتحان قصير أو اإلجابة على أسئلة خالل مناقشة الحالة املرضية. QR scannerاستخدام  .1

 ( للحصول على بيانات املريض ومن ثم حل الحالة املرضية.objective structured clinical examination) OSCEاستخدام طريقة  .2

 والتعاون في حل الحالة بالتفصـــــــــــــيل وبدقة حســـــــــــــت آخر التطورات طالبات للحصـــــــــــــول على بيانات املريض  5او  4عمل مجموعات من  .3
ً
كامال

 العالجية للمرض.

 

 الثانية:املبادرة 
  التعلم باستخدام التكنولوجيا

 زينت البراهيم مكاوي تقديم الدكتورة: 

 وصف املبادرة
 .املشكلةإعادة صياغة املشكلة مما يؤدي الي فهم املشكلة بصورة أعمق واتباع طرق منهجية لعالج 

 املمارسات التعليمية املتميزة املراد املشاركة بها يف املبادرة داخل القاعة الدراسية
 التعلم باستخدام التكنولوجيا .1

 التعلم باأللعاب .2

 التعلم باكتشاف املهارات .3
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 الثالثة:املبادرة 

Lab Safety & Hazardous Waste Generation 

 غادة هادي سعود شيطة :الدكتورةتقديم 

 وصف املبادرة
Anyone who would work in a lab environment must know the their responsibilities, the laboratory chemical safety plan (or chemical 

hygiene plan), as well as the laboratory design and operation. This hazardous waste training program should be required on an annual 

basis to assure that anyone using the lab is well informed of the regulations and precautions to follow whenever dealing with 

hazardous waste. 

 

 

 يف التدريس والبحث العلمي برنامج تطوير اللغة اإلجنليزية ألعضاء هيئة التدريس السعوديات
 تماشــي
ً
للغة امع تطوير مهارات أعضــاء هيئة التدريس في البحث العلمي والذي يســتلزم مهارات متقدمة في اللغة اإلنجليزية. وتزامنا مع تحويل التدريس ب ا

باللغة العربية.  ورا الدكتاإلنجليزية تم التوجيه بتنفيذ برنامج تدري ي لتطوير مهارات اللغة االنجليزية لعضــــــوات هيئة التدريس والحاصــــــالت على درجة 

يهات جحيث تابعت إدارة عمادة التطوير وضــمان الجودة متابعة تنفيذ "مشــروع تطوير اللغة اإلنجليزية لعضــوات هيئة التدريس الســعوديات" وفقا لتو 

  1441-5-13بتـــاريخ  35979معـــالي مـــدير الجـــامعـــة بخطـــاب رقم 
ً
ت هيئـــة التـــدريس لتوصـــــــــــــيـــات "لجنـــة تطوير مهـــارات اللغـــة اإلنجليزيـــة لعضـــــــــــــوا وتبعـــا

 .1441-4-7بتاريخ  100-2-38السعوديات في التدريس والبحث العلمي" والتي تم تشكيلها بقرار 

داب(.  التربية واآل -عضــــــــــو هيئة تدريس رغبتهن بااللتحاق بالبرنامج التدري ي من الكليات )العلوم  32وبالتخاطت مع الكليات في أقســــــــــام الطالبات، أبدت 

أســـــابيع وبنســـــبة  4تدريس وملدة  هيئةعضـــــو  15عضـــــو هيئة تدريس.  بينما اســـــتمرت في البرنامج  25ت الكليات التحقت في البرنامج وبالتنســـــيق مع إدارا

 . %78وبمعدل عام  %100نجاح 

 
ً
 رر استئنافه في وقت الحق.مع التوجيهات واإلجراءات اإلحترازية الصحية وتق توقف البرنامج بعد األسبوع الرابع تماشيا
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 مبادرة سفراء اجلودة
خة الثانية فعاليات النســالجودة عمادة التطوير وضــمان  نظمتســعيا للنشــر ثقافة الجودة واالعتماد وتصــحيل املفاهيم الخاطئة بين طالبات الكليات 

ة تواصل تهدف لخلق قنا بادرةوكانت املبأقسام الطالبات.  الجامعةفي كليات من مبادرة "سفراء الجودة" تحت عنوان )خطوات بسيطة نحو التحسين( 

  وطالبات الجامعة.  العمادةمباشرة بين 

 تعريف مببادرة سفراء اجلودة: 

 الرؤية

 غرس املفاهيم الصحيحة عن الجودة واالعتماد وتعزيز دور الطالبات في صناعة مستقبلهن.

 الرسالة

 .نشر روح القيادة وحسن التمثيل في مجال الجودة واالعتماد بين الطالبات

 

 األهداف

 .نشر ثقافة الجودة بين الطالبات عن طريق ممثالت الكليات من الطالبات 

 بالنسبة للطالبات. اهميتهأالجودة واالعتماد و  تالبات بمفهومتعريف الط 

 .تعريف الطالبات بدورهن في الحصول على االعتماد البرامجي 

  الجامعي والبالك بورد وتقييم املقررات. اإليميلأهمية تقييم املقرر واستخدام 

  ي الطالبات باملوضوعات املتعلقة بالجودة وحصر املفاهيم الشائعة لديهن.أاستطالع ر 

 .تحديد املفاهيم الصحيحة املتعلقة بالجودة وتصحيل املفاهيم الخاطئة الشائعة بين الطالبات 
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من املمكن أن تســاهم في تحقيق متطلبات  حلول  ووضــع( يتضــمن مقترح او شــرح ملشــكلة Posterملصــق توضــيحي ) املبادرة تصــميموتضــمنت آلية تنفيذ 

طالبات )ســــفيرات الجودة( عبر كلياتهن للمشــــاركة باملبادرة  5لبرامج الكليات في جامعة امللك فيصــــل.  بدأت املبادرة بترشــــيل  األكاديميالجودة واالعتماد 

 رنامج تثقيفت مدته ساعة.  ومن ثم دعوتهن للقاء التعريفت وعمل ب

ابالغ الطالبات عن أهمية دورهن كســـــــــــــفيرات للجودة بنشـــــــــــــر املفاهيم وتحفيز الطالبات بالتعاون مع لجان الجودة للمشـــــــــــــاركـة  األول، تمخالل اللقاء 

 بمسابقة املبادرة. 

، ولعد ملصـــممةاوتضـــمنت آلية املبادرة تصـــميم ملصـــق من قبل الســـفيرات بالتعاون مع لجان الجودة والتطوير في كلياتهن. وتم عرض وشـــرح امللصـــقات 

كة ل املشـــــــــار و كذلك من خال ملصـــــــــق.ألفضـــــــــل  اإللكترونتعلى الرابط  ونتيجة التصـــــــــويتتم اختيار امللصـــــــــقات الفائزة بناء على التحكيم امليدانت ذلك 

 #جامعة_امللك_فيصل  للمساهمة بنشر الثقافة والتعريف بدورهن.   2الفاعلة للسفيرات املمثالت لكلياتهن عبر هاشتاق #سفراء_الجودة

 كانت معايير تحكيم البوسترات:

  يحتوي مشكلة وحل او طريقة ملعالجة املشكلة( املحتوى )شمولية 

  املطروحة )إلى أي مدى ستسهم الفكرة في تفعيل مهام لجان الجودة واالعتماد( وتأثير الفكرةفاعلية 

  امللصق أثناء العرض وسالسة شرحترتيت األفكار 

  بناء على عرض الفكرة من قبل السفيرات                                                                                اللجنة امليدانتتحكيم 

 وجمالية التصميم اإللكترونتصويت الت.  

 و #جامعة_امللك_فيصل  2املشاركة الفاعلة بالتغريد عبر الوسم #سفراء_الجودة 

  من  أكثروالـذي بلغ  والتصـــــــــــــويـت االلكترونتبعـد حصـــــــــــــر نتـائج التحكيم امليـدانت    2019-11-19الثالثـاء تم اعالن الســـــــــــــفيرات الفـائزات يوم

 صوت 12.857

. حيث لية التربيةكبينما كان املركز الثالث من نصـــــــــيت  لتكون باملركز الثانت واحتلت كلية الصـــــــــيدلة االكلينيكية املركز األول وتلتها كلية الطت البيطري  

 .  2جميع السفيرات املشاركات في مبادرة سفيرات الجودة  تكريم ومكافأةتم 
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 برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد
ينظم إلى طاقم الجامعة عدد من أعضـــــــــــــاء هيئة التدريس من بلدان متعددة وبخلفيات معرفية وأكاديمية مختلفة حيث تبرز دراســـــــــــــ ي بداية كل عام  في

ذا يهــدف هــو الحــاجــة إلى تنظيم برنــامج خــاص بهم لتهيئتهم للعمــل بــالجــامعــة وتعريفهم بــأهم الجهــات التي يحتــاجون إلى التعــامــل معهــا إلنجــاز أعمــالهم. 

 البرنامج إلى:

  .تعريف املشاركين بأهم مرتكزات الخطة االستراتيجية من رؤية ورسالة وأهداف وقيم 

 بالجامعة وكيفية االستفادة منها. على آخر مستجدات البحث العلمياملشاركين  إطالع 

 .تعريف املشاركين على أهم أليات ووسائل تحقيق ريادة الجامعة في الشراكة املجتمعية 

 الجامعي واالرتقاء بها.ل العم بيئة تحسين في يسهم وواجباتهم بما بحقوقهم تعريفهم 

 .تعريف املشاركين بأهم متطلبات الجودة لتحسين مخرجات التعلم بالجامعة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل 

  الجامعة.تعريفهم على أبرز آليات تطوير التعليم الجامعي وأهم وسائل تنمية مهارات منسولت 

 .التعرف على أهم النظم اإللكترونية والخدمات التقنية التي تقدمها الجامعة ملنسوبيها 

 التعرف على الخدمات التي تقدمها املكتبات بالجامعة 

 تضمن البرنامج الفقرات التالية:و 

 .كلمة ملعالي مدير الجامعة 

 .كلمة لسعادة عميد التطوير وضمان الجودة 

  عن 
ً
 تقديميا

ً
 .الخدمات املقدمة من عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريسعرضا

  
ً
  عرضــــــــــــا

ً
  شــــــــــــامال

ً
 عن أهمية املكتبة ودورها في العملية التعليمية وتعريف أعضــــــــــــاء هيئة التدريس بلوائل اســــــــــــتخدام املكتبة والتعريف أيضــــــــــــا

 بمكتبات الجامعة وكيفية استفادة أعضاء الهيئة التدريسية من خدماتها املقدمة.

 تقدي 
ً
 عن عرضا

ً
 .مسارات دعم البحث العلمي بالجامعةميا

 األنظمة اإللكترونية في جامعة امللك فيصل. 
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 الربنامج اإلثرائي ألعضاء هيئة التدريس
 لنجاح البرنامج اإلثرائت في 

ً
ا من حرص الجامعة على االستثمار في كوادرها التدريسية وتعزيًزا لثقافة التعلم املستمر، ونظرا

ً
سخته األولى، وما نانطالق

التدريس  عضاء هيئةالقا  من استحسان من قبل أعضاء هيئة التدريس املشاركين به، فقد نظمت عمادة التطوير وضمان الجودة البرنامج اإلثرائت أل 

م وذلك ملشاركة وعرض أفضل املمارسات في شتى 28/8/2019 - 19ه املوافق  27/12/1440-18من الرجال والسيدات بنسخته الثانية في الفترة من 

ية حديثة أدوات معرفالحقول األكاديمية الضرورية ألعضاء هيئة التدريس. حيث تأتت هذ  الخطوة في سبيل تزويد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ب

 ومبتكرة تنسجم مع متطلبات التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين وبما يتالءم مع توقعات الطلبة.

 اإلثرائي الربنامج أهداف

  ملعكوس االقفز بمعارف أعضـــــــــاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمســـــــــتجدات منهجيات التعليم الحديثة )التعليم املرتكز على املشـــــــــاريع والتعليم

 والتعليم املرتكز على حل املشكالت(.

 .تنمية مهارات القيادة واإلدارة لعضو هيئة التدريس 

 .االنطالق بأعضاء هيئة التدريس نحو تطبيق فاعل ملنهجية غرس املهارات في املقررات الدراسية وأثرها على التعلم 

 ة للطلبة.توسيع آفاق أعضاء هيئة التدريس في مجال تطوير العقلية الريادي 

 ة التعلمي تتعزيز مهارات أعضـــــــــــــاء هيئة التدريس في إدارة الفصـــــــــــــول النشـــــــــــــطة من خالل اســـــــــــــتخدام أحدث تقنيات التعليم وأفضـــــــــــــل البيئا

 التعليمية.

 .تعريف املشاركين باآلليات الحديثة في عمليات التقويم وبناء االختبارات 

 واالستراتيجيات التدريسية املالئمة لكل نمط. تعزيز معارف أعضاء هيئة التدريس بأنماط الطلبة بالتعلم 

 .إثراء البحث العملي بالجامعة من خالل التعرف على املجالت ذات معامل التأثير وطرق النشر فيها 

 .التعرف على أدوات وأساليت تحكيم البحوث العلمية 
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 :اإلثرائي الربنامج نشاطات

 فعاليات اليوم األول

 لفعاليةا اليوم والتاريخ

ن 
ثني

اإل
18/

12/
14

40
    
ق
اف
ملو

  ا
ه 

19/8/
20

19
 م

 القرآن الكريم

 كلمة سعادة عميد التطوير وضمان الجودة

 التدريس هيئة عضو من الجامعة توقعات :األول  التقديمي العرض

 الجامعة مدير معالي :فيه تحدث

 نقاش مفتوح

 التعليمية العملية في التعليم تكنولوجيا توظيف: الثانت التقديمي العرض

 األكاديمية للشؤون الجامعة وكيل سعادةفيه:  تحدث

 نقاش مفتوح

 بالجامعة العلمي البحث وتطلعات مسيرة: الثالث التقديمي العرض

للدراسات العليا والبحث العلمي  أ.د. حسن بن   الجامعة وكيل سعادة : فيه تحدث

 رفدان الهجهوج

 الصيخان سالم بن محمد .د العلمي البحث عميد سعادةو 

 نقاش مفتوح 
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 التدريبية الربامج

ة، فقد تم حبناء على رؤية عمادة التطوير، ولعد استمزاج آراء الكليات األكاديمية من خالل استبانة تم إرسالها بغرض االستنارة ب راء أصحاب املصل

 خالل أيام البرنامج 
ً
 تدريبيا

ً
 باللغة اإلنجليزية ومساًء باللغة العربية.طرح ما مجموعه سبعة وعشرون برنامجا

ً
 اإلثرائت صباحا

 

 تم تقديم البرامج التدريبية خالل الفترة املذكورة كالتالي:
 

 م 24/8/2019-20ه املوافق 23/12/1440-19من يوم الثالثاء إلى السبت  الفترة األولى: -

لغة العربية وتكرر كل في الفترة املسائية بال ةاإلنجليزية وسبعة برامج تدريبيتم تقديم سبعة برامج تدريبية مختلفة في الفترة الصباحية باللغة 

 جلسة تدريبية. 56برنامج تدري ي أرلع مرات في تلك الفترة، بحيث يصبل مجموع الجلسات التدريبية 

Integrating 

Information 

Technology with 

the Science of 

Survey 

 Research 

Methodologies: 

Conducting Small 

and Large-Scale 

Academic/Applied 

 Research 

Integrating 

Team-based 

Learning with 

Social Media 

to Support 

Millennial 

Learners’ 

Engagement 

Measuring 

the 

Intangibles 

in Higher 

Education 

High Impact 

Pedagogy in 

Higher 

Education 

Mind-

Mapping and 

Concept-

Mapping and 

their Use for 

Academic 

Thinking and 

Writing 

National 

Framework of 

Qualifications 

Flipping the 

classroom: 

Maximizing in-

class practice 

and 

opportunities for 

collaborative 

learning 

 ً حا
صبا

 

التسجيل في اإلطار 

 الوطني للمؤهالت

املعايير العاملية في 

تحكيم البحوث 

العلمية والتحول 

النوعي في القرن 

 الحادي والعشرين 

 نظرية املتعة 

Fun Theory 

وتطبيقاتها في 

 التعليم والتعلم

املشاريع 

البحثية ورؤية 

 2030اململكة 

 املهارات

 املستقبلية

 والتعليم

 باستخدام

 الكفايات

 القائم التدريس 

 الشواهد على

 في وتطبيقاته

 الجامعي التعليم

 يف التجري ي التعلم

اءً  الدراسية القاعات
س
م
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 م28/8/2019-25ه املوافق 27/12/1440-24من يوم األحد إلى األرلعاء  الفترة الثانية: -

غة العربية، وتكرر كل في الفترة املسائية بالل ةتم تقديم ستة برامج تدريبية مختلفة في الفترة الصباحية باللغة اإلنجليزية وسبعة برامج تدريبي

 جلسة تدريبية. 52برنامج تدري ي أرلع مرات في تلك الفترة بحيث يصبل مجموع الجلسات التدريبية 

Forging 

Student 

Leaders for 

KSA's 2030 

Teaching 

and 

Learning in 

the Modern 

Era 

21st Century 

Skills – What 

University 

Instructors can 

do to Prepare 

Tomorrow’s 

Workforce 

Teaching to 

Touch the 

Heart and the 

Mind 

Science of Learning: Applying 

Research-Based Principles of 

Learning to College Teaching 

Enhancing 

Student 

Learning 

Through 

Interteaching 

 ً حا
صبا

 

األطر املرجعية 

للمخرجات 

 التعليمية

تصميم ونشر 

 البحث العلمي

امللكية الفكرية 

وتسجيل براءة 

 االختراع

االتجاهات الحديثة في 

صياغة وتطوير نواتج 

 التعلم

الخرائط 

الذهنية و 

املفاهيمية 

واستخداماتها في 

الكتابة والتفكير 

 األكاديمي

إعداد ملف الترقية 

واالتصال والتفرغ العلمي في 

التنفيذية  ضوء القواعد

املعدلة من الالئحة املنظمة 

لشؤون أعضاء هيئة 

 التدريس ومن في حكمهم

إدراج نموذج التعلم 

بالخدمة في املقررات 

اءً  األكاديمية
س
م

 

 

 جلسات خالل الفترتين. 108وبذلك يكون عدد الجلسات التدريبية 
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 :اإلثرائي الربنامج اإلجنليزية خاللباللغة  تقدميها مت التي التدريبية الربامج(: 26جدول)

 عدد املتدربين اسم املدرب اسم البرنامج م

1 
Flipping the classroom: Maximizing in-class practice and opportunities for collaborative 

learning 
Dr . Edna Lima 165 

2 Registration in National Framework of Qualifications Dr. Maged Al Sayed 133 

3 Mind-Mapping and Concept-Mapping and their Use for Academic Thinking and Writing Dr. Adbulrahman Allily 153 

4 High Impact Pedagogy in Higher Education Dr. Sana Almansoori 147 

5 Measuring the Intangibles in Higher Education Dr. Raed Aljowder 92 

6 Integrating Team-based Learning with Social Media to Support Millennial Learners Engagement Dr. Christopher Voisey 131 

7 
Integrating Information Technology with the Science of Survey Research Methodologies: 

Conducting Small and Large-Scale Academic/Applied Research 
Dr. Robert Manning 182 

8 Enhancing Student Learning Through Interteaching Dr. William Buskist 183 

9 Science of Learning: Applying Research-Based Principles of Learning to College Teaching Dr. Emad Mansour 160 

10 Teaching to Touch the Heart and the Mind Dr. Necati Aydin 177 

11 21st Century Skills – What University Instructors can do to Prepare Tomorrow’s Workforce Dr. Kevin Yee 211 

12 Teaching and Learning in the Modern Era Dr. Graeme McLean 174 

13 Forging Student Leaders for KSA's 2030 Dr. Essam Halawani 122 

 2030 املجموع
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 الربامج التدريبية التي مت تقدميها باللغة العربية خالل الربنامج اإلثرائيجدول يوضح (: 27جدول )

 عدد املتدربين اسم املدرب اسم البرنامج م

الكثيري د. محمد  التعلم التجريبي في القاعات الدراسية 1  154 

 176 د. خالد النويصر التدر س القائم على الشواهد وتطبيقاته في التعليم الجامعي 2

 155 د. ناصر الر س املهارات املستقبلية والتعليم باستخدام الكفايات 3

 165 د. خالد الهديب 2030املشار ع البحثية ورؤية اململكة  4

 194 أ.د. أحمد الزكي في التعليم والتعلم ( وتطبيقاتهاFun Theoryنظرية املتعة ) 5

 185 أ.د. وائل الديب املمارسات العاملية في تحكيم البحوث العلمية  6

 200 د. تيسير الخضور  التسجيل في اإلطار الوطني للمؤهالت )سقف( 7

 119 د. رزق هللا ملكاوي  إدراج نموذج التعلم بالخدمة في املقررات األكاديمية 8

9 
ملف الترقية واالتصال والتفرغ العلمي في ضوء القواعد التنفيذية املعدلة من الالئحة املنظمة إعداد 

 لشؤون أعضاء هيئة التدر س ومن في حكمهم
 147 د. نذير عليان

 185 د. عبدالرحمن الليلي  والكتابة األكاديمية في التفكير الخرائط الذهنية واملفاهيمية واستخداماتها  10

 184 د. خالد املطرب االتجاهات الحديثة في صياغة وتطوير نواتج التعلم  11

 134 د. ممدوح عبد السالم امللكية الفكرية وتسجيل براءة االختراع 12

 219 أ.د. صبري البحر تصميم ونشر البحث العلمي في املجالت ذات معامل التأثير املرتفع 13

 112 أ.د. هاشم الشيخي األطر املرجعية للمخرجات التعليمية 14

 2329 املجموع
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 والتنوع العدد -  الربنامج بنشاطات املشاركون

شـــــــــارك في نشـــــــــاطات هذا البرنامج أعضـــــــــاء هيئة التدريس من مختلف التخصـــــــــصـــــــــات والجنســـــــــيات، ومن الجنســـــــــين الرجال والســـــــــيدات. فقد بلغ عدد 

 ومشـــــــــاركة ما تشـــــــــكل نســـــــــبته ( 1219املشـــــــــاركين بهذا البرنامج اإلثرائت )
ً
من املجموع الكلي ألعضـــــــــاء هيئة التدريس في الجامعة الذي يبلغ  %55مشـــــــــاركا

 ( عضو هيئة تدريس. الجدول التالي يبين أعداد املشاركين واملشاركات بالتفصيل:2113)
 

 مع التكرار املشاركني أعضاء هيئة التدريس عدد امجايل (:28)جدول

 املجموع باللغة اإلنجليزيةالبرامج  باللغة العربيةالبرامج  

 2477 1203 1274 رجال

 1882 827 1055 سيدات

 4359 2030 2329 املجموع
 

 تكرار بدون املشاركني أعضاء هيئة التدريس عدد امجايل (:29)جدول

 العدد 

 701 رجال

 518 سيدات

 1219 املجموع
 

 حسب اجلنسية  -إمجايل أعداد املشاركني  (:30)جدول

 سيدات رجال 

 227 103 سعودي

 291 598 غير سعودي

 518 701 املجموع
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 دون تكرار –يوضح أعداد أعضاء هيئة التدريس املشاركني على حسب جهات العمل  (:31)جدول

 عدد املتدربات  عدد املتدربين  الكلية 

 84 97 كلية اآلداب 1

 89 87 كلية العلوم 2

 26 58 العمادات املساندة واإلدارات واملراكز البحثية 3

 43 71 كلية إدارة األعمال 4

 40 62 كلية العلوم الزراعية واألغذية 5

 78 53 كلية التربية 6

 6 41 كلية الهندسة 7

 31 38 وتقنية املعلوماتكلية علوم الحاسب  8

 0 35 كلية الطب البيطري  9

 31 41 كلية الطب 10

 1 30 كلية طب األسنان 11

 20 26 عمادة السنة التحضيرية 12

 9 25 كلية الصيدلة اإلكلينيكية 13

 9 10 كلية املجتمع في بقيق 14

 13 8 وخدمة املجتمعكلية الدراسات التطبيقية  15

 32 9 الطبية التطبيقيةكلية العلوم  16

 6 10   كلية الحقوق  17

 518 701 املجموع 
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 وخمرجات التعلم املتوقعة النتائج
 تطبيق منهجيات تدريس حديثة في الفصول الدراسية. -

 والشخص ي.قيادة الطلبة وإدارة شؤونهم بشكل ناجح من خالل التعاطت اإليجالت مع واقعهم األكاديمي  -

 تعظيم املخزون املهاري للطلبة بما يتصل مع مهارات القرن الحادي والعشرين. -

 مزج املعرفة والنظرية بتطبيقات ريادة األعمال. -

 اإلدارة الناجحة والفاعلة للفصول النشطة. -

 استخدام آليات حديثة في عمليات التقويم وبناء االختبارات. -

 االستراتيجيات املناسبة لكل نمط.استكشاف أنماط الطلبة واستخدام  -

 معرفة املجالت ذات معامل التأثير والنشر فيها. -

 معرفة أدوات وأساليت تحكيم البحوث العلمية. -

 برنامج اإلعداد ملرحلة الدكتوراه
حملة  ات من منســــــــولت الجامعة منعمادة التطوير ضــــــــمان الجودة والتي تســــــــهم في إعداد وتهيئة الباحثين والباحث أطلقتهاهو أحد البرامج النوعية التي 

ـــــــــــــ 17/3/1441 -15حيث تم تنفيذ هذا البرنامج خالل الفترة من شهادة املاجستير الراغبين في إكمال دراستهم في الجامعات العاملية املرموقة.  املوافق  هـ

 .م2019/  11/  14 – 12

من خالل محاكاة البيئة األكاديمية البحثية الحقيقية في الجامعات املرغوبة يســـــــــــــاعد هذا البرنامج املشـــــــــــــاركين على الدخول املبكر في مرحلة الدكتورا  

 بالجهد البحثي 
ً
 وانتهاء بإكمال متطلبات التخرج. واألكاديمي املطلوببداية من الحصول على القبول مرورا

إلى خلق بيئــة تعليميــة وبحثيــة تحــاكت البيئــة البحثيــة في املرحلــة األولى من مراحــل الــدكتورا  في الجــامعــات البحثيــة في كــل من الواليــات  ويهــدف البرنــامج

ز جتياا املتحدة االمريكية واململكة املتحدة وأســـــــــــــتراليا وذلك من خالل مســـــــــــــتوى املعارف املقدمة في الجانت البحثي وآليات مراجعة وتدقيق متطلبات

 البرنامج ونوعية التغذية الراجعة املقدمة لكل مشارك.

 وذلــك من خالل إكســــــــــــــابــه الجوانــت املعرفيــة والبحثيــة واملهــارات ال
ً
 يهــدف إلى إعــداد البــاحــث علميــا

ً
 تــأهيليــا

ا
يــة الالزمــة عملويعتبر هــذا البرنــامج برنــامجــا

 لخوض مجال الدراسات العليا في الجامعات العاملية املرموقة.
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 الربنامج:أهداف 
 الجامعات العاملية املرموقة املوص ى للدراسة بها. التعرف على -

 التعرف على شروط القبول بالجامعات العاملية املرموقة وكيفية تحقيقها. -

 معرفة أساليت وآليات البحث العلمي وأدواته. -

 تطوير مهارة الكتابة األكاديمية  -

 وإدارة العالقة معهالتعرف على الطرق املثلى الختيار املشرف الدراس ي  -

 .األطروحةتعريف املشاركين بطرق اختيار مجال االهتمام األكاديمي وتحديد عنوان  -

 التعرف على ماهية املخطط البحثي وطرق كتابته. -

 الفئة املستهدفة
 املحاضرون واملحاضرات الراغبون بإكمال الدراسة في إحدى الجامعات املرموقة.

 فعاليات الربنامج

 الفعاليات

 اليوم األول

  القرآن الكريم 

 كلمة معالي مدير الجامعة 

  كلمة عميد التطوير وضمان الجودة 

 من  حوار مفتوح ونقاش بين املشاركين وثالثة من األساتذة من خريجي جامعات مرموقة

 الواليات املتحدة االمريكية واململكة املتحدة وأستراليا.

الترتيب العالمي املتقدم على مستوى املؤسسة وعلى الجامعات العاملية ذات ندوة بعنوان: 

  وشروط القبول فيها مستوى البرنامج األكاديمي
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 الفعاليات

 اليوم الثاني
 الجلسة التدريبية األولى: أساسيات البحث العلمي

 املسار األدلت اإلنسانت -

 املسار العلمي الط ي -

 املسار الهندس ي الحاسولت -

 العالقة مع املشرف الدراس ي: املسؤولية والتوقعاتالجلسة التدريبية الثانية: إدارة 

 مسار خاص بالرجال -

 مسار خاص بالسيدات -

 اليوم الثالث
 الجلسة التدريبية الثالثة: تحديد مجال االهتمام واختيار املشرف وتحديد عنوان األطروحة

 املسار األدلت اإلنسانت -

 املسار العلمي الط ي -

 املسار الهندس ي الحاسولت -

 التدريبية الرابعة: كتابة املقترح البحثيالجلسة 

 املسار األدلت اإلنسانت -

 املسار العلمي الط ي -

 املسار الهندس ي الحاسولت -
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 والتنوع العدد -  الربنامج بنشاطات املشاركون

 امجايل أعداد املشاركني يف الربنامج (:32)جدول
 عدد املشاركين 

 29 املحاضرون

 73 املحاضرات

 102 املجموع
 

  الكلياتحسب  املشاركنييوضح أعداد  (:33)جدول

 املجموع  املحاضراتعدد   املحاضرينعدد  الكلية 

 10 7 3 كلية اآلداب 1

 19 16 3 كلية العلوم 2

 23 10 13 كلية إدارة األعمال 3

 8 6 2 كلية العلوم الزراعية واألغذية 4

 27 26 1 كلية التربية 5

 6 5 1 علوم الحاسب وتقنية املعلومات كلية 7

 1 0 1 عمادة السنة التحضيرية 11

 1 1 0 كلية الصيدلة اإلكلينيكية 12

 2 0 2 كلية املجتمع في بقيق 13

 3 2 1 كلية العلوم الطبية التطبيقية 14

 2 0 2 كلية الحقوق  15

 102 73 29 املجموع 
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 برامج التطوير املهني للطلبة
 فكرة الربنامج 

املهنية  همهاراتتنمية متدريت طلبة جامعة امللك فيصـــــل املتوقع تخرجهم على املتطلبات األســـــاســـــية للحصـــــول على الشـــــهادات املهنية وذلك لالعمل على 

 .ؤهلة للحصول على شهادة مهنية ذات االعتماد املتخصصاملمجموعة من البرامج التدريبية املتخصصة و  من خالل طرحكل في مجال تخصصه، 

لســـوق، ملعرفة ادى إتقان وكفاءة الطلبة في إدراك املحتوى الذي تم تصـــميمه لهذ  البرامج بناًء على احتياجات ملعملية تقييم  ولعد عملية التدريت تتم 

 .وظيفية، وتدعم استقرار العاملين على رأس عملهم داخل املنش ت تعزز إمكانية عثورهم على فرص متخصصة،الطلبة مهارات مهنية  مدى اكتساب

 هداف الربنامجأ
ة القيمة دإكســــاب طلبة جامعة امللك فيصــــل باملعارف العلمية واملهارات العملية بما يتوافق مع احتياجاتهم لتنمية قدراتهم املهنية وتأهيلهم، لزيا .1

 التنافسية لهم في سوق العمل بعد التخرج. 

 طلبة جامعة امللك من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجاالت مهنية يطلبها سوق العمل.تمكين  .2

 تمييز طلبة جامعة امللك فيصل الحاصلين على هذ  الشهادات عن كل الدارسين لنفس التخصص بشكل أكاديمي فقط. .3

 زيادة فرص طلبة الجامعة في الحصول على وظيفة في سوق العمل. .4

 : وهي احرتافية مهنية شهادة(  11)  على الربنامج يشتمل
 ( . (CPM  Introductory level احترافية تسويق شهادة .1

 . SHRM –CP (Introductory level) البشرية املوارد إدارة في محترف شهادة .2

 .املعلومات نظم أمن أساسيات شهادة .3

 .OCA (Oracle Certified Associate) أوراكل شهادة .4

 . OCP (Oracle Certified Professional) أوراكل شهادة .5

 . الكيميائية الهندسة قسم لخريجي الهندسية األساسيات اختبار .6

 . امليكانيكية الهندسة قسم لخريجي الهندسية أساسيات امتحان .7

 .املضافة القيمة ضريبة أخصائت شهادة .8

 CIA.  املعتمد الداخلي املدقق شهادة .9
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 .CFA (Introductory level ) املعتمدين ييناملال املحللين هيئة اختبار .10

 ( .CME1,CME2,CME3) التأهيلية املال سوق  هيئة اختبارات .11

 :الربنامجمدة 
 شهر  12

 عداد الطلبة أ
 تخصصه حست كل املقبولين الطلبة لتحديد اختبارات عمل تم حيث وطالبة طالت 728 للشهادات املتقدمين الطلبة عدد. 

 108) 330 األولى املرحلـــة في املقبولين الطلبـــة عـــدد  
ً
 األعمـــال، إدارة كليـــة من. م2020 العـــام هـــذا تخرجهم املتوقع من( طـــالبـــة 192)و( طـــالبـــا

 .اآلداب وكلية الحقوق، وكلية الهندسة، وكلية املعلومات، وتقنية الحاست علوم وكلية

 التخصص مجال في معتمد مدرب شهادة على وحاصلين معتمدين مدرب 27 البرامج لهذ  املدربين عدد. 

 للربنامج  التقدم شروط
 3.75 عن يقل ال تقدير على حاصل ة/املتقدم يكون  أن . 

 البرنامج هذا في للقبول  املعد التحريري  االختبار يجتاز أن. 

 التحريري  االختبار درجة على % 30 املعدل على %70 البرنامج في للقبول  الطلبة درجة تحست. 

 اجللسات اإلثرائية
 من جامعة امللك فيصــــــــــــل ممثلة بعمادة التطوير وضــــــــــــمان الجودة على فتل باب التواصــــــــــــل 

ً
واالثراء املتبادل بين املســــــــــــؤول واملســــــــــــتفيد في كافة حرصــــــــــــا

 عن إمام قطاعات الجامعة الرئيســــــــية ووحداتها لتقديم توضــــــــيأتاحة الفرصــــــــة وكذلك إالقطاعات بالجامعة، 
ً
 تاحةحات شــــــــاملة عن خدماتهم، فضــــــــال

 بفقد نظمت العمادة  صــة للمســتفيد لطرح رؤا  واســتفســار  حيال تلك الخدمات للجهة املقدمة لها على نحو مباشــر.الفر 
ً
عاون مع عمادة التلقاء إثرائيا

ؤون ولقاًء آخر بالتعاون مع عمادة شـــ رؤســـاء األقســـام واملرشـــدين األكاديميين ومســـجلي الكلياتو أعضـــاء هيئة التدريس اســـتفاد منه القبول التســـجيل 

  املكتبات استفاد منه طالب وطالبات الجامعة.

 عدد الحضور  املستهدفون  الجهة اللقاء

 120 قسام واملرشدين األكاديميين ومسجلي الكلياتأعضاء هيئة التدر س رؤساء األ عمادة القبول والتسجيل االول 

 90 جامعة امللك فيصلطالب وطالبات  عمادة املكتبات الثانت
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 اخلطط املستقبلية
 مع رؤية ورســــالة الجامعة في تطوير أداء منســــوبيها ورفع كفاءتهم، 

ً
قدمها ألنشــــطة التي ســــتطرح عدد من اعمادة التطوير وضــــمان الجودة  تعتزمتمشــــيا

 ه 1442-1441خالل العام الجامعي 

 ألعضاء هيئة التدريس  ئيبرنامج اإلثراال .1
 منها على استمرار االستفادة 

ً
ا من حرص الجامعة على االستثمار في كوادرها التدريسية وتعزيًزا لثقافة التعلم املستمر، وحرصا

ً
ن مخرجات مانطالق

لبرنامج اإلثرائت رغم ا التعلم املتحققة في البرنامجين اإلثرائيين للسنتين السابقتين ، فإن عمادة التطوير وضمان الجودة تعتزم تنفيذ النسخة الثالثة من

يقام سظروف مكافحة فيروس كورونا التي فرضت أجواء استثنائية استدعت تغيير أشكال وأدوات هذا البرنامج املهم الذي أثبت نجاعته وضرورته حيث 

ضاء لحقول األكاديمية الضرورية ألعم عبر برامج تدريبية إلكترونية )عن ُبعد( ملشاركة وعرض أفضل املمارسات في شتى ا8/2020/ 19-16في الفترة من 

عليم تهيئة التدريس في الجامعة من الرجال والسيدات.  وتأتت هذ  الخطوة في سبيل تزويدهم بأدوات معرفية حديثة ومبتكرة تنسجم مع متطلبات ال

 العالي في القرن الحادي والعشرين وبما يتالءم مع توقعات الطلبة في هذ  الظروف االستثنائية.

 يهدف البرنامج إلى تحقيق جملة األهداف التالية: :ف البرنامجأهدا

 القفز بمعارف أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمستجدات منهجيات التعليم الحديثة  -

 .للقيادات األكاديمية بالجامعةتنمية مهارات القيادة واإلدارة  -

 املهارات في املقررات الدراسية وأثرها على التعلم.االنطالق بأعضاء هيئة التدريس نحو تطبيق فاعل ملنهجية غرس  -

 توسيع آفاق أعضاء هيئة التدريس في مجال تطوير العقلية الريادية للطلبة. -

 تتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس في إدارة الفصول النشطة من خالل استخدام أحدث تقنيات التعليم وأفضل البيئا -

 التعليمية. ةالتعليمي

 املشاركين باآلليات الحديثة في عمليات التقويم وبناء االختبارات.تعريف  -

 تعزيز معارف أعضاء هيئة التدريس بأنماط الطلبة بالتعلم واالستراتيجيات التدريسية املالئمة لكل نمط. -

 إثراء البحث العملي بالجامعة من خالل التعرف على املجالت ذات معامل التأثير وطرق النشر فيها. -

 ء بمعارف أعضاء هيئة التدريس في مجال االبتكار وتنمية األعمالتقااالر  -
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 نواتج التعلم املتوقعة من البرنامج: 

 تطبيق منهجيات تدريس حديثة في الفصول الدراسية. -

 قيادة الطلبة وإدارة شئونهم بشكل ناجح من خالل التعاطت اإليجالت مع واقعهم األكاديمي والشخص ي. -

 للطلبة بما يتصل مع مهارات القرن الحادي والعشرين.تعظيم املخزون املهاري  -

 مزج املعرفة والنظرية بتطبيقات ريادة األعمال. -

 .اإلدارة الناجحة والفاعلة للفصول النشطة -

 استخدام آليات حديثة في عمليات التقويم وبناء االختبارات. -

 استكشاف أنماط الطلبة واستخدام االستراتيجيات املناسبة لكل نمط. -

 ة املجالت ذات معامل التأثير والنشر فيها.معرف -

 معرفة أهم مجاالت االبتكار وتنمية األعمال  -

 

 

 برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس المستجدين .2
 

نهم ييستهدف هذا البرنامج أعضاء هيئة التدريس السعوديين من مختلف التخصصات الذين مض ى على تخرجهم على األكثر ثالث سنوات أو الذين تم تعي

 على أسلوب تدريت معتمد على تقويم أعمال امل
ً
. يتم تصميم البرنامج ليقدم في جامعة امللك فيصل ملدة أسبوعين اعتمادا

ً
اركين حيث شبالجامعة مؤخرا

 لحضور برنامج تدري ي هناك ملدة أسبوع. خارج اململكةسيتم إيفاد العشرة األوائل إلى 

املناهج  ميتضمن هذا البرنامج محاور متعددة. ففت محور لتعليم والتعلم يتضمن برامج تدريبية عن استراتيجيات التعليم الحديثة واالبتكار في تصمي

تعليم والتعلم. أما في محمور البحث العلمي فيتضمن برامج تدريبية في كيفية إعداد مسودة بحث قابلة للنشر وتطبيق التكنولوجيا في عمليات ال

 القيادة األك
ً
 عن القيادة األكاديمية وخصوصا

ً
ديمية في جامعات اباإلضافة إلى النشر في املجالت ذات معامل التأثير املرتفع. كما يتضمن البرنامج محورا

 املستقبل.
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 الدكتوراهنامج اإلعداد لمرحلة  بر   .3
األكاديمية  الذين يشغلون الوظائف الجامعةالبرنامج أحد البرامج النوعية التي تسهم في إعداد وتهيئة جيل من الباحثين والباحثات من منسولت هذا يعد 

ي الجامعات البحثية في ف  ملرحلة األولى من مراحل الدكتورامن املحاضرين. حيث يهدف البرنامج إلى خلق بيئة تعليمية وبحثية تحاكت البيئة البحثية في ا

اململكة املتحدة وأستراليا وذلك من خالل مستوى املعارف املقدمة في الجانت البحثي وآليات مراجعة وتدقيق الواليات املتحدة االمريكية و كل من 

 .متطلبات اجتياز البرنامج ونوعية التغذية الراجعة املقدمة لكل مشارك

 برنامجيعتبر هذا البرنامج و 
ا
 تأهيلي ا

ً
 وذلك من خالل إكسابه الجوانت املعرفية والبحثية واملهارات العملية الالزمة لخوض  ا

ً
يهدف إلى إعداد الباحث علميا

 .العاملية املرموقةمجال الدراسات العليا في الجامعات 

 

 المهني لطلبة الجامعة    التطويربرامج   .4
مهنية  تيسعى البرنامج الى تنمية مهارات الطلبة املهنية في مجال تخصصهم من خالل طرح مجموعة من البرامج التدريبية املؤهلة للحصول على شهادا

رامج بناًء بدى إتقان وكفاءة الطلبة في إدراك املحتوى الذي تم تصميمه لهذ  الملتقييم ذات االعتماد املتخصص، بعد عملية تقييم مدى ولعد عملية 

تعزز إمكانية عثورهم على فرص وظيفية، وتدعم استقرار العاملين على  متخصصة،الطلبة مهارات مهنية  السوق، ملعرفة مدى اكتسابعلى احتياجات 

 .رأس عملهم داخل املنش ت

 : وهي  احترافية  مهنية  شهادة(  11)   على  البرنامج  يشتمل

 ( . (CPM  Introductory level احترافية تسويق شهادة -1

 . SHRM –CP (Introductory level) البشرية املوارد إدارة في محترف شهادة -2

 .املعلومات نظم أمن أساسيات شهادة -3

 .OCA (Oracle Certified Associate) أوراكل شهادة -4

 . OCP (Oracle Certified Professional) أوراكل شهادة -5
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 . الكيميائية الهندسة قسم لخريجي الهندسية األساسيات اختبار -6

 . امليكانيكية الهندسة قسم لخريجي الهندسية أساسيات امتحان -7

 .املضافة القيمة ضريبة أخصائت شهادة -8

 CIA.  املعتمد الداخلي املدقق شهادة -9

 .CFA (Introductory level ) املعتمدين املاليين املحللين هيئة اختبار -10

 ( .CME1,CME2,CME3) التأهيلية املال سوق  هيئة اختبارات -11

  
 

 :المتميز  هيئة التدريسجائزة عضو   .5
 
ُ
إبداعية  خلق بيئة أكاديميةالجائزة إلى ، وتهدف ومن في حكمهمم جائزة عضو هيئة التدريس املتميز ملنسولت الجامعة من أعضاء هيئة التدريس دَّ قا ت

ثر بشكل مباشر األمر الذي يؤ  االرتقاء بعملية التعليم والتعلمكما تهدف إلى ، بالجامعة املواهت املتعددة لدى أعضاء هيئة التدريستكشف عن  تنافسية

لجامعة الداخلي ا فاعلة في خدمة مجتمعجامعية تحقيق مشاركة باإلضافة إلى إثراء البحث العلمي كما تهدف الجائزة إلى ، في تقديم مخرجات تعلم متميزة

 والخارجي.

ن من يملتعاونا، باإلضافة إلى فئة الشراكة املجتمعية، و البحث العلمي، و التعليم والتعلم هي:ثالثة مجاالت  جائزة عضو هيئة التدريس املتميزوتشمل 

يزة بمعدل باملبادرات املتم خاصبمسار رتبط الثالثة يالجائزة مجال من مجاالت كل ة علًما بأن داراتواملراكز واإل املساندة منسولت الجامعة مع العمادات 

 مجال.مبادرة عن كل 

 

 :التميز في األداء الوظيفيجائزة   .6
، واملوظفات ملوظفينفيها املتميزون من ا كافهُ الوظيفت، ويُ  التمكينتوفير بيئة عمل محفزة تتساوى فيها فرص ى لإجائزة التميز في األداء الوظيفت تهدف 

  ةجودة األداء واإلنتاجية داخل الجامعةكذا االرتقاء ب، لديهم جائزة إلى تطوير القدرات الوظيفية ورفع مستوى االنتماء الوظيفتالتهدف كما 
ُ
م دَّ قا وت

 .وموظفات العقود املؤقتة توموظفات الكادر اإلداري بالجامعة، وموظف الوظيفت ملوظفتجائزة التميز في األداء 
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 فئات اجلائزة:
 .مدراء العموم واإلدارات ومساعدوهم ومن في حكمهم وتستهدف الوظائف القيادية: فئة-األولىالفئة  .1

 .الوظائف اإلدارية والعقود املؤقتة ومن في حكمهم وتستهدف الوظائف اإلدارية: فئة-الثانيةالفئة  .2

 .شاغلو الوظائف الفنية والهندسية والصحية والتقنية ومن في حكمهم وتستهدف الوظائف الفنية: فئة-الثالثةالفئة  .3

 .أفراد األمن واملراسلون والسائقون ومن في حكمهم وتستهدف الوظائف املساندة: فئة-الرابعةالفئة  .4

 

 منظومة التميز على مستوى لجان الكليات .7
لجامعة اكأحد جوائز منظومة التميز في األداء التدريس ي واإلداري التي أطلقتها جامعة امللك فيصل، وتشمل الجائزة جميع اللجان العاملة بكليات  وهي

خطيط التوهي: لجنة الخطط الدراسية، ولجنة التطوير وضمان الجودة، ولجنة الشؤون األكاديمية، ولجنة الدراسات العليا والبحث العلمي، ولجنة 

مل، ولجنة ااالستراتيجي، ولجنة األنشطة الطالبية، ولجنة التدريت التعاونت والشراكة املجتمعية، ولجنة اإلحصاء واملعلومات، ولجنة السالمة واملع

 امليزانية والتجهيزات.

الة، فعلية في عملية اتخاذ القرارات الرشيدة والفعوتسعى جوائز التميز املقدمة للجان العاملة بالكليات إلى تحقيق مجموعة من األهداف كاملشاركة ال

وتوفير بيئة مناسبة  ،ورفع فعالية العمل وكفاءته داخل الكليات بشقيه األكاديمي واإلداري، وتخفيف األعباء اإلدارية على إدارة الكلية واملساهمة في أداقها

 املشاكل واملعوقات التي تواجه العملية التعليمية والبحثية والخدمية في الكليات. لتداول اآلراء واملقترحات والخبرات، واختيار األنست منها ملعالجة

 :منظومة التميز المؤسسي والبرامجي .8
ن الجامعة م هو تقدير مالي تقدمه جامعة امللك فيصل لدعم التميز في مخرجات التعلم واالرتقاء بعمليتي التعليم والتعلم، وتأكيدا على السعي الحثيث

ف يتم ، وسو ق أفضل ممارسات الجودة ودفع كليات الجامعة إلى الحصول على االعتماد البرامجي من مؤسسات االعتماد الوطنية والدوليةعلى تحقي

 صرف التقدير للكليات* وفق الفئات التالية:

 

 
 ليا.الدراسات العُ ، و رحلة التعليم الجامعيوجميع البرامج على مستوى: مشمل جميع كليات الجامعة ي*
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  دولية:ات اليئأحد اهلللكليات من االعتماد األكادميي الرباجمي الكلي الفئة األوىل: 
من قبل من  الكامل لكل برامجهاعند تحقيقها لالعتماد األكاديمي الواحد أو البرامج املتعددة على تقدير مالي  تحصل الكلية ذات البرنامج

 .أحد الهيئات الدولية
 

  :أو الوطنية دوليةات اليئأحد اهلمن االعتماد األكادميي الرباجمي لربنامج واحد : الثانيةالفئة 
بل من أحد من قألحد برامجها عند تحقيقها لالعتماد األكاديمي الواحد أو البرامج املتعددة على تقدير مالي  تحصل الكلية ذات البرنامج

 أو الوطنية.الهيئات الدولية 

 :أو الوطنية دوليةات اليئأحد اهلمن هني لربنامج واحد االعرتاف امل: الثالثةلفئة ا
الهيئات أحد ل من قب املنهي لبرنامج واحد لالعترافعند تحقيقها الواحد أو البرامج املتعددة على تقدير مالي  تحصل الكلية ذات البرنامج

 .على أو الوطنية املعترف بهاالدولية 

 :ء هيئة التدريسبرنامج التدريب الرقمي لتنمية مهارات أعضا .9
اعل في تنمية ف يعد التدريت االلكترونت أحد ممارسات الجامعات العريقة خالل مسترتها التطويرية الستثمار رأس املال البشري لديها وذلك ملا له من أثر

 لدور عمادة التطوير وضمان الجودة في رفع كفاءة منسولت الجامعة من 
ً
االت أعضاء هيئة التدريس في مختلف املجوتطوير مهاراتهم وصقلها. واستمرارا

 االكاديمية والقيادية ...

م مجموعة يفقد بادرت العمادة وبالتعاون مع عمادة التعلم االلكترونت والتعليم عن بعد بإطالق "منصة للتدريت االلكترونت " حيث تم من خاللها تقد

 من البرامج التدريبية املسجلة.

 راس ي القادم لزيادة املحتوى املوجود على هذ  املنصة وذلك من خالل إثراقها بمزيد من البرامج التدريبية املسجلة.وستسعى العمادة خالل العام الد
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 ة اللقـاء االثرائير مباد .10
طاعات الجامعة قواالثراء املتبادل بين املسؤول واملستفيد في كافة القطاعات بالجامعة، بهدف اتاحة الفرصة امام التواصل  تسعى املبادرة الى فتل باب

 عن اتاحة الفرصة للمستفيد لطرح رؤا  واستفسار  حيال تلك الخدمات للجهة 
ً
الرئيسية ووحداتها لتقديم توضيحات شاملة عن خدماتهم، فضال

 املقدمة لها على نحو مباشر.

 

 البرامج التدريبية الداخلية ألعضاء هيئة التدريس .11
وترسيخ  نفيذ برامج متخصصة ألعضاء هيئة التدريس ملواكبة التطورات الجارية في املجال األكاديميتسعى عمادة التطوير وضمان الجودة من خالل ت

 املعارف األساسية املطلوبة وتعريف أعضاء هيئة التدريس بأساليت التدريس واستخدام استراتيجيات مناسبة لكل محتوى تعليمي.

 بة من املدربين من داخل الجامعة.وذلك فإن العمادة تقيم برامج تدريبية داخلية يقدمها نخ

 
 برامج وورش الخبرات الخارجية .12

جاالتهم الذين تميزوا في م دأبت العمادة على استضافة أميز املدربينتندرج تحت أنشطة عمادة التطوير وضمان الجودة هذ  النوعية من البرامج، حيث 

 التدريس. هيئة أعضاء قدرات وتطوير تمكين في لنقل خبراتهم داخل الجامعة والذي يساهم

 

 الجودة واالعتماد  برامج وأنشطة .13
 في الجودة تلوحدا والدعم االستشارات كما تسعى العمادة إلى تقديموالعمادات،  الكليات في الجامعة منسولت بهدف نشر ثقافة الجودة واالعتماد بين

 خالل تنفيذ هذ  الورش.من  وتطبيقاتها الجودة بقضايا يتعلق ما كل في املختلفة واإلدارات الكليات
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 الجودة  عملياتمشروع أتمتة   .14
 ، فإن العاألكاديمي واالعتماد للتقويم الوطني املركزلتعزيز ممارسات الجودة في الكليات واإلسراع في إعداد التقارير املطلوبة من قبل 

ً
مادة تعمل حاليا

لجودة من اعمليات ة كافة استحداث مشروع ألتمتعلى وبالتعاون مع وكالة الجامعة للشؤون االكاديمية وعمادة التعلم اإللكترونت والتعليم عن بعد 

  خالل نظام إلكترونت يُ 
 
 .الخاصة بجهات عملهمواملستندات من رفع امللفات  املستخدمينن مك

 راجعة هذ  امللفات وكذلك إعطاء املالحظات عليها في حال وجودها.ماملشروع في عملية تجميع و ويساعد هذا 


