
0 

 

 هـ 1441/1442  الجامعي  للعام

 التقرير السنوي لبرامج وأنشطة عمادة التطوير وضمان الجودة

 

  



 

1 

 

 

 جدول احملتويات

 3 ...................................................................................................................... نبذة عن العمادة

 4 .................................................................................... كلمة منسوبو عمادة التطوير وضمان اجلودة

 5 ............................................................................................................. الرؤية والرسالة واألهداف

 6 ..................................................................................................................... اهليكل التنظيمي

 7 ........................................................................................................................ وحدات العمادة

 12 ................................................................................. برامج وأنشطة عمادة التطوير وضمان اجلودة

 14 .......... هـ 1442 –1441إحصاءات عامة عن الربامج التدريبية لعمادة التطوير وضمان اجلودة للعام الدراسي 

 16 ......................................................................................................... الربامج التدريبية الداخلية للعمادة:

 16 ................................................................................................................................... الربامج التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس 

 23 ......................................................... ت األخرى يف اجلامعةالربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع اجلها

 :23 ..................................................................................................................................الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الكليات 

 23 ............................................................................................................................... الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع العمادات 

 :24 ................................................................................................................................. الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات 

 :25 ..................................................................................................................................... الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع املراكز 

 29 ........................................................................................................................................... الربامج التي حصلت على االعتماد الرباجمي 

 30 ................................................................................................... برامج يف انتظار قرار االعتماد أو حصلت على االعتماد الرباجمي 



 

2 

 

 :30 ................................................................................. توقيع عقود ثالثة برامج مع املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكادميي 

 32 ................................................................................................. الوظيفي:جائزة التميز يف األداء 

 34 ................................ هـ:1442-1441جائزة معايل رئيس اجلامعة للقسم األكادميي املتميز للعام اجلامعي 

 35 ..................................................... هـ:1442-1441دليل اللجان العاملة بكليات اجلامعة للعام اجلامعي 

 36 هـ:1442-1441تكريم الكليات واألقسام احلاصلة على االعتمادات الرباجمية واالعرتافات املهنية للعام اجلامعي 

 36 ....................................................... جائزة امللك عبد العزيز للجودة )املؤشر الوطني للتميز املؤسسي(:

 37 ............................................................................... برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس املستجدين

 39 ........................................................................................ الربنامج اإلثرائي ألعضاء هيئة التدريس

 45 ..................................................................................................... برامج التطوير املهني للطلبة

 48 ................................................................................................... مبادرة تهيئة ممارسي اجلودة

 49 .................................................................................................................... ت اإلثرائيةاجللسا

 49 ................................................................................................................................................. اللقاء اإلثرائي مع معهد البحوث واالستشارات

 50 ............................................................................................................................................................ اللقاء اإلثرائي مع عمادة الدراسات العليا

 50 ............................................................................................................................................................. اللقاء اإلثرائي مع عمادة البحث العلمي

 50 ........................................................................................ املمارسات النوعية يف التطوير األكادميي

 

 

 



 

3 

 

 نبذة عن العمادة
 

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

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

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

طاقات البكفاءة وفاعلية مع متغيرات العصر املعرفي الحالي التي تحمل معها املزيد من التطور املستمر واملتسارع، وذلك من خالل تكريس الجهود و 

 ملعايير قياسية تحقيًقا لسبل الجودة والتميز والنوع
ً
ية في لتطوير ممارسات وأنشطة املنظومة الجامعية بمدخالتها وعملياتها ومخرجاتها وفقا

قدرات من ال ليمتلكوا مخرجات الجامعة وأهمها الطلبةالتعليم والتحسين املستمر في األداء لتقديم أفضل خدمة تعليمية ورفع مستوى جودة 

 .لالنخراط في سوق العمل مواملهارات ما يؤهله
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 منسوبو عمادة التطوير وضمان اجلودةكلمة 
وفي ظل متغير جائحة كورونا وهو التحدي األكبر واملفاجئ، فقد كانت الجامعات في ظل التحول النوعي الذي تفرضه حاجات املجتمعات املتجددة، 

من القطاعات التي تأثرت بكشك كبير من الواقع الجديد الذي فرض نفسه على مسيرتها التي تقع عملية بكل مقتضيات وجودها ووظائفها واحدة 

 التطوير والجودة ضمن أولوياتها الكبرى.

وعليه فقد التزمت عمادة التطوير وضمان الجودة بتطوير منظومة العمل على مستوى كافة مكونات مجتمع الجامعة من خالل تنفيذ حزمة من 

 ريع، األنشطة، والبرامج التي نضعها بين أيديكم من خالل هذا التقرير.املشا
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 الرؤية والرسالة واألهداف

 رؤية العمادة  
 لتصدير أفضل ممارسات التطوير والجودة في التعليم الجامعي 

ً
 إثرائيا

ً
 .أن تكون العمادة مصدرا

  رسالة العمادة 
 العمل بمسؤولية تجاه تحقيق أعلى  

ً
 .مستويات تطوير التعليم الجامعي وتجويد املمارسات التعليمية يما يضمن تنافسية الجامعة وتميزها مؤسسيا

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

 جودة يعزز  بما واإلدارية واألكاديمية القيادية القدرات وتحسين تطوير  في تسهم التي التدريبية البرامج امج وسياسات للتطوير وإعداد وتنفيذ. اقتراح بر 2

  .الجامعي التعليم

وتحديد  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 املختلفة واإلدارات الكليات في الجودة لوحدات والدعم االستشارات . تقديم4

5 . 
ً
 ودوليا

ً
 .اقتراح خطة عمل لتحقيق متطلبات هيئات االعتماد املعتمدة محليا

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

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

 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

 .التي قد تسهم في تحقيق أعلى مستويات التميز في مجال التعليم والتعلم التعليمية النوعيةاملبادرات  . تبني10

 .تنافسيتهموزيادة لتحفيز منسوبي الجامعة بمساراتها املتعددة جوائز التميز  . إطالق11
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 اهليكل التنظيمي
 

 



 

7 

 

 وحدات العمادة

 يعليمتوحدة التمكين ال .1

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

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

 اقتراح برامج وسياسات لتطوير التعليم الجامعي. .2

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

اجات االتصـال بجهات التدري  الخارجية السـتكمال إجراءات ترشـين منسـولج الجامعة من أعضـاء هيئة التدريس للبرامج التدريبية التي تلحي االحتي .4

 التدريبية لهم.

 ن وفق أفضل املنهجيات واملمارسات.مراجعة وتحكيم واختيار الحقائ  التدريبية واملدربي .5

 متابعة نتائج العملية التدريبية ملنسولج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والتأكد من تحقيق التدري  ألغراضه املنشودة. .6

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

 تخطيط وتطوير البرنامج اإلثرائج ألعضاء هيئة التدريس. .8

 خطط تطويرية لتوظيف تقنيات التعليم االلكترونج في خدمة العملية التعليمية بالجامعة. وضع .9

 عقد اللقاءات والندوات واملؤتمرات الخاصة بالتطوير والجودة. .10

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

 ص.أية مهام أخرى في حدود االختصا .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، وتقديم QMSتطبيق نظام إدارة الجودة )

 خدمات الدعم واملساندة لكليات الجامعة في مجاالت االعتماد األكاديمي.

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

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

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

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

 اإلشراف على برنامج االعتماد املؤسس ي في الجامعة. .5

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

 ملركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.ترشين هيئات االعتماد الدولية واملحلية ومتابعة إجراءات اعتمادها من قبل ا .7

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

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

 ستراتيجيات وأولويات الجامعة لالعتماد البرامجي.تقديم املقترحات واالستشارات حول ا .10

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

 مراجعة تقارير البرامج واملقررات والدراسات الذاتية الخاصة بالكليات. .12

 يدانية للكليات واألقسام العلمية ألغراض املراجعة والتدقيق املتصلة بضمان الجودة.عمل الزيارات امل .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

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

 إعداد وتطوير النماذج الالزمة لسير عمل الوحدة. .17

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

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

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

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

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

 املجتمعية التي تقدمها الجامعة.

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

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

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

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

 قياس وتقويم خدمات اإلرشاد األكاديمي والخدمات األكاديمية اإللكترونية. .5

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

 قياس وتقويم مخرجات اإلنتاج البحثي للجامعة. .7

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

 قياس وتقويم مخرجات شراكات الجامعة املجتمعية. .9

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

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

 رف على املمارسات املحلية والدولية املتميزة في مجال القياس والتقويم الجامعي.التع .12

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

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

 إعداد وتطوير النماذج الالزمة لسير عمل املركز. .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

 ر دورية عن نشاطات املركز وإنجازاته واقتراحات تطوير األداء فيه ورفعها إلى عميد التطوير وضمان الجودة.إعداد تقاري .18

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

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

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

 .ة بين املسؤول واملستفيدتنظيم وإدارة الجلسات اإلثرائي .5

 .تطوير ومراجعة وتحديث املواثيق األخالقية واملهنية للجامعة .6

 .تنفيذ برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد .7

 .أية مهام أخرى في حدود االختصاص .8

 
 وحدة التميز ومبادرات التعليم .5

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

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

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

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

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

 تبني مبادرات التميز في التعليم الجامعي ومتابعة تنفيذها. .6

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

 املساهمة في تصميم وتطوير معايير وضوابط جوائز التميز الخاصة بالجامعة. .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
 :العاماهلدف 

 واإلعالمية لعمادة التطوير وضمان الجودة. التقنيةالوحدة املعنية بالشؤون 

 املهام الرئيسية للوحدة:
 متابعة البرنامج اإللكترونج الخاص بالتسجيل في البرامج الداخلية لجميع منسولج الجامعة. .1

 إعداد كشوفات أسماء املتدربين في البرامج والتواصل معهم. .2

 للبرامج التي تقيمها العمادة.الشهادات  إصدار .3

 .اإللكترونج االشراف على صفحة العمادة على موقع الجامعة .4

 تحرير وتنسيق كل ما يتعلق بأخبار العمادة. .5

 متابعة صفحات العمادة على مواقع التواصل االجتماعي. .6

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

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

تنظمها العمادة في عديد النشاطات التي من خالل  وضمان جودته من رسالتها وأهدافها لتطوير التعليم الجامعي وضمان الجودةتطوير التنطلق عمادة 

. والقياس والتقويم وجوائز التميز وبرنامج التطوير املنهي للطلبة تدري  أعضاء هيئة التدريس من الرجال والسيداتمجاالت الجودة واالعتماد األكاديمي، و 

يس وتطوير أدواته األكاديمية واستمرارية أن الطال  هو محور العملية التعليمية، وأن تحسين أداء عضو هيئة التدر  من قناعة راسخةالعمادة تنطلق و 

 .وهو الطال  األسمىعلى املستجدات التربوية والعلمية يص  في النهاية لخدمة الهدف  اطالعه

 من ففج مجال الجودة 
ً
ت العمادة مشروع تهيئة بالوحرصا

َّ
، تبن
ً
 ودوليا

ً
رامج الجامعة عمادة على زيادة رصيد الجامعة من البرامج االكاديمية املعتمدة محليا

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

ية واملحلية للبرامج وتحقيقا ألهداف الخطة الدول االعتماداتالبرامجي وتقديم الدعم الفني لجميع برامج الجامعة لتعزيز رصيد الجامعة من  لالعتماد

والذي  2024 / 4 / 30وذلك حتى تاريخ  على االعتماد املؤسس ي الكامل حصلت الجامعةأما ما يخص االعتماد املؤسس ي، فقد  .2024-2020االستراتيجية 

.ُيعتبر من املشاريع الحيوية لعمادة التطوير وضمان الجودة بشكل خاص، وجامعة امللك فيصل عموم
ً
 ا

تقع ضمن عدة سالسل وهي: سلسلة التعلم والتعليم،  وفي مجال التدري ، فإن العمادة تنظم العديد من البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والتي

التعليم وتشمل سلسة التعليم والتعلم البرامج التدريبية املتعلقة ب. االبتكار وريادة األعمال وسلسلة الشراكة املجتمعية وسلسلةوسلسلة البحث والتطوير، 

 البحث العلميوالتخطيط االستراتيجي. أما سلسلة البحث والتطوير فتشمل مواضيع  تقنيات التعليمو  القيادة األكاديميةو  الجودة األكاديميةو  والتعلم

كل وتحكيم البحوث العلمية والتحليل اإلحصائج للبحوث العلمية وتوثيق البحوث العلمية. فيما تشتمل سلسة الشراكة املجتمعية على  والنشر العلمي

  بهذا املجال والحال نفسه ينطبق على سلسلة االبتكار وريادة األعمال.البرامج التدريبية املتعلقة 

 ومن خارجها حيث  بة متميزة من الكادر التدريس ي من منسولج الجامعةنخهذه البرامج التدريبية  يقدمو 
ً
ن يمتميز  مدربيناستقطاب  إلىتسعى العمادة أيضا

 اململكة  خارجفي مجاالت تهم التعليم الجامعي من 
ً
  . أيضا

األكاديمية والعمل املستمر لتحقيق متطلبات التحسين االرتقاء بالعملية ويشكل مركز القياس والتقويم أحد أجنحة العمادة املهمة والذي يسعى إلى 

لى البيانات الكمية والتطوير من خالل تصميم األدوات املناسبة لتقويم البرامج األكاديمية وتعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس، واتخاذ القرارات املرتكزة ع

 والنوعية املوثوقة.
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 من العمادة على خلق أجواء تنافسية بين 
ً
 جائزة التميز ألعضاء هيئة التدريس وكذلك جائزة التميز في وسعيا

ً
طلق سنويا

ُ
منسولج الجامعة فإن العمادة ت

 .جائزة معالي رئيس الجامعة للقسم األكاديمي املتميزو األداء الوظيفج 

 فإن برنامج الطوير املنهي للطلبة هو أحد البرامج الكبرى النوعية التي تنظمها ال
ً
 وليس آخرا

ً
عمادة والذي يهدف إلى تنمية املهارات املهنية للطلبة كل في وأخيرا

 صص. مجال تخصصه. حيث يطرح البرنامج مجموعة من البرامج التدريبية املتخصصة والتي تؤهل املشاركين للحصول على شهادة مهنية ذات اعتماد متخ
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 هـ 1442 –1441اجلودة للعام الدراسي إحصاءات عامة عن الربامج التدريبية لعمادة التطوير وضمان 
 (: ملخص عام جلميع الربامج التدريبية الداخلية1جدول )

 

 املجموع عدد املتدربين عدد البرامج املنفذة الفئة املستهدفة

 رجال -أعضاء هيئة التدريس 
35 

928 
1943 

 1015 سيدات -أعضاء هيئة التدريس 

 رجال - القيادة األكاديمية
1 

37 
64 

 27 سيدات - القيادة األكاديمية

 2007 36 املجموع الكلي
 

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

 املجموع باللغة اإلنجليزيةالبرامج  باللغة العربيةالبرامج  

 1156 480 676 رجال  

 1000 338 662 سيدات

 2156 818 1338 املجموع

 

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

 النسبة املجموع أعداد املتدربين غير السعوديين أعداد املتدربين السعوديين الفئة املستهدفة

 % 23.60 928 709 219 رجال–أعضاء هيئة التدريس 

 % 51.53 1015 492 523 سيدات–أعضاء هيئة التدريس 

 % 38.19 1943 1201 742 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 
 .المراكز 
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 الربامج التدريبية الداخلية للعمادة:

  الربامج التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس 
 ملا فرضته جائحة كورونا من واقع جديد، فقد تم تقديم جميع البرامج التدريبية مشتركة ألعضاء هيئة التدريس من الرجال والسيدات

ً
باستخدام  ونظرا

 منصتي مايكروسوفت تيمز وزووم.

 سلسلة(: عدد الربامج وعدد أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف كل 4جدول )
 املجموع عدد املتدربات  عدد املتدربين مةعدد البرامج املقد السلسة

 1116 593 523 20 سلسلة التعليم والتعلم

 445 224 221 8 سلسلة البحث والتطوير

 208 108 100 4 ريادة األعمالسلسلة االبتكار و 

 174 90 84 3 سلسلة الشراكة املجتمعية

 1943 1015 928 35 املجموع
 

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

 

57%
23%

11%

9%

سلسلة التعليم والتعلم سلسلة البحث والتطوير

سلسلة االبتكار وريادة األعمال سلسلة الشراكة المجتمعية
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 سلسلة التعليم والتعلم الربامج املنفذة يف (: 5جدول )
 

 سلسلة التعليم والتعلم

 املجموع عدد املتدربات عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 75 39 36 كيفية إدارة البرامج التدريبية والفصل الدراس ي باستخدام مايكروسوفت تيمز فاتن املحناء .د 1

 71 38 33 في التعليم   GOOGLE DRIVEاستخدام الحوسبة السحابية  من. أمينة الدوسري  2

 Course Specifications and Report  31 36 67 د. تيسير الخضور  3

 67 37 30 واستخدامها في نظام إدارة التعلم االلكترونج Rubrics التقييمبناء جداول   د. هبة العدسانج 4

 66 32 34 تطوير املحتوى البصري باستخدام تكنولوجيا الخيال املرئج د. يارا أحمد مح  الدين 5

 65 38 27 توظيف مواقع التواصل االجتماعي في التعليم من. عائشة الجغيمان 6

 Assessments of learning outcomes 29 35 64 د. تيسير الخضور  7

 63 33 30 مهارات التعامل والتواصل مع الطالب  د. أحمد رج  محمد 8

 61 34 27 استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في التدريس د. عبد الرحمن الليلي 9

 60 34 26 مهارات األسئلة الصفية في ظل التعليم االلكترونج الحسنمن. سمية  10

 57 32 25 معلم العصر الرقمي د. أشواق املذن 11

 NCAAA-2020 21 32 53كتابة توصيف وتقرير البرنامج حس  نماذج    د. فريد صابر 12

 Program Specifications and Report 25 28 53 د. تيسير الخضور  13

14 
 أبو النصر صبيند. 

 د. حارث الشمايله
 49 19 30 والتشغيلية منهجية إعداد الخطط االستراتيجية

 NCAAA-2020 16 30 46كتابة توصيف وتقرير املقرر حس  نماذج  د. فريد صابر 15

 45 33 12 تأثير املدربين على املعلمين وممارساتهم التدريسية د. مريم أحمد العمير 16

 44 28 16 تقنيات تفعيل التدريس املعملي )املخبري( د. أمانج الدخني 17
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 سلسلة التعليم والتعلم

 43 16 27 آلية قياس األداء وإعداد تقارير اإلنجاز العميرغدير د.  18

 37 7 30 التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية د. تيسير الخضور  19

 30 12 18 تحويل التقرير التقييمي لجائزة امللك عبدالعزيز إلى خطط عمل أ. عامر قطيش 20

 1116 593 523 املجموع

 
  سلسلة البحث والتطوير الربامج املنفذة يف(: 6جدول )

 

 البحث والتطويرسلسلة 

 املجموع عدد املتدربات عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

1 Dr. Mahmoud Kandeel Research writing and Editing Skills 34 34 68 

2 Dr. Ibrahim Elshaer Data Analysis Techniques for Publishing in High IF Journals 31 31 62 

3 Dr. Tarifa Almulhim Introduction to SPSS 32 29 61 

 57 28 29 فنيات النشر في املجالت العلمية ) سكولس و أي إس أي( عبد الرحمن الليلي .د 4

للباحثين املبتدئينمهارات البحث العلمي  د. أبو النصر صبين 5  23 29 52 

 SPSS 28 22 50مقدمة في   د. أحمد أبو الخير 6

 R 22 28 50و  SPSSاالنحدار اللوجستي باستخدام  د. محمد عبيدات 7

 SPSS 22 23 45تحليل االنحدار والسالسل الزمنية باستخدام  د. محمد عبيدات 8

 445 224 221 املجموع
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 وريادة األعمالسلسلة االبتكار الربامج املنفذة يف (: 7جدول )
 

 وريادة األعمالاالبتكار سلسلة 

 املجموع عدد املتدربات عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 60 35 25 خارطة طريق لريادة االعمال في مناهج التعليم القحطانى  مد. محمد دلي 1

 58 32 26 تطوير نماذج األعمال قيس ماجري  .د 2

 سليمان خالد املزروع 3
ريادة األعمال واالبتكار واحتياجات الصناعة الوطنية من البحث 

 والتطوير
30 26 56 

 34 15 19 تحليل املشكالت واتخاذ القرارات د. ملفج الرشيدي 4

 208 108 100 املجموع
 

 

 تمعيةالشراكة اجمل سلسلةالربامج املنفذة يف (: 8جدول )
 

 سلسلة الشراكة املجتمعية

 املجموع عدد املتدربات عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 63 31 32 الشراكة املجتمعية في الجامعات عواطف الظفر .د 1

2 Dr. Abdul Sattar Khan Faculty Member's Role in Community Engagement System 30 30 60 

 51 29 22 بناء الشراكة والخدمة املجتمعية في املنظمات غير الهادفة للربن د. محمد العمير 3

 174 90 84 املجموع
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 اسم املدرب اسم البرنامج م
عدد 

 املتدربين

عدد 

 املتدربات
 املجموع

1 36 39 75 

2 33 38 71 

3 34 34 68 

4 31 36 67 

5 30 37 67 

6 34 32 66 

7 27 38 65 

8 29 35 64 

9 32 31 63 

10 30 33 63 

11 31 31 62 

12 27 34 61 

13 32 29 61 

14  30 30 60 

15 25 35 60 

16 26 34 60 

17 26 32 58 

18 29 28 57 

19 25 32 57 

20 30 26 56 
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 اسم املدرب اسم البرنامج م
عدد 

 املتدربين

عدد 

 املتدربات
 املجموع

21 21 32 53 

22 25 28 53 

23 23 29 52 

24 22 29 51 

25 28 22 50 

26 22 28 50 

27 30 19 49 

28 16 30 46 

29 12 33 45 

30 22 23 45 

31 16 28 44 

32 27 16 43 

33 30 7 37 

34 19 15 34 

 تحويل التقرير التقييمي لجائزة امللك عبدالعزيز إلى خطط عمل 35

 
18 12 30 

 1943 1015 928 المجموع
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 (: عدد أعضاء هيئة التدريس املتدربني من كل جهة10جدول )

 المجموع عدد المتدربات عدد المتدربين الجهة م
 354 237 117 كلية العلوم 1

 255 166 89 كلية التربية 2

 191 114 77 كلية اآلداب 3

 175 96 79 كلية العلوم الزراعية واالغذية 4

 150 61 89 البحثية واإلدارات  واملراكزاملساندة العمادات  5

 133 60 73 كلية إدارة األعمال 6

 112 59 53 كلية الصيدلة اإلكلينيكية 7

 97 80 17 كلية العلوم الطبية التطبيقية 8

 76 31 45 كلية الط  9

 73 2 71 كلية ط  األسنان 10

 70 36 34 عمادة السنة التحضيرية 11

 54 13 41 كلية الحقوق  12

 57 7 50 كلية الط  البيطري  13

 53 27 26 كلية علوم الحاس  وتقنية املعلومات 14

 44 7 37 كلية الهندسة 15

 36 15 21 كلية املجتمع ببقيق 16

 13 4 9 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع 17

 1943 1015 928 المجموع
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 الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع اجلهات األخرى يف اجلامعة

 :الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الكليات 
وضــــمان الجودة إلى املســــاهمة في تلبية االحتياجات التدريبية الخاصــــة ملنســــولج الكليات، وكذلك املســــاعدة في تقديم الدعم إلقامتها. تســــعى عمادة التطوير 

 :لذلك نفذت العمادة برنامجين تدريبيين بالتعاون مع كلية اآلداب وهي مبينة على النحو التالي

 الكلياتدة بالتعاون مع (: يوضح الربامج التدريبية الداخلية للعما11جدول )
 عدد المتدربين الفئة المستهدفة الجهة المنفذة اسم البرنامج

 120 أعضاء هيئة التدريس  كلية اآلداب تقرير البرنامج و تقرير املقرر  

 127 أعضاء هيئة التدريس  كلية اآلداب صياغة نواتج التعلم للمقررات الدراسية وطرق قياسها

 247 املجموع
 
 

  العمادات الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع 
بديلة بعد  تقدم العمادة مجموعة من البرامج التدريبية للطالب بالتعاون مع عمادة شـــــؤون الطالب وذلك اســـــتجابة للبدء في إيجاد خطة تشـــــغيلية تعليمية

 .والفني في اململكة.قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام واألهلي والجامعي 

 للطالب - عمادة شؤون الطالب(: الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع 12جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

 30 الطالب السعودي العمل نظام العمالية وفق الثقافة 1

 24 الطالب املستقبل قائد صفات 2

 22 الطالب .واملنهي الحرفي العمل في الريادة 3

 20 الطالب االبداع صناعة 4

 145 املجموع 
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 للطالبات - (: الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب13جدول )

 المتدرباتعدد  الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

 55 طالبات إدارة الضغوط في العمل 1

 54 طالبات مهارات العمل الجماعي عن بعد 2

 46 طالبات داعيةبحل املشكالت بطرق إ 3

 45 طالبات صناعة املحتوى اإلعالمج 4

 44 طالبات مهارات إدارة األزمات في بيئة العمل 5

 244 املجموع 
 

 :الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات 
 من أحد 

ً
محاور الخطة االســــــــــتراتيجية في الجامعة وهو الشــــــــــراكة املجتمعية، نفذت العمادة عدة برامج تدريبية بالتعاون مع إدارة تطوير الشــــــــــراكة انطالقا

 .وإدارة التخطيط االستراتيجي املجتمعية

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

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م
 35 جمعية تحفيظ القران الكريممنسوبو  استراتيجيات حديثة في إدارة الكفاءات البشرية للموظفين واالداريين 1

 38 جمعية تحفيظ القران الكريممنسوبو  googleخدمات  2

 36 جمعية تحفيظ القران الكريممنسوبو  التخطيط للعمل اإلداري  3

 35 جمعية تحفيظ القران الكريممنسوبو  التواصل مع املستفيدينمهارات  4

 42 جمعية تحفيظ القران الكريممنسوبو  فن كتابة الخطابات 5

 35 أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب فن كتابة مبادرات خدمة املجتمع  6

 44 مؤسسة رعاية الفتيات باألحساءمنسوبو  فن كتابة الخطابات 7

 20 القيادات النسائية باألحساء فن بناء آليات الشراكة املجتمعية  8

 20 طالبات مجمع نورة الجبر حددي مسارك لتنطلقج  9

 20 طالبات مجمع نورة الجبر حددي مسارك لتنطلقج 10

 325 المجموع
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 إدارة التخطيط االسرتاتيجي(: يوضح الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع 15جدول )

 املجموع عدد املتدربات عدد املتدربين اسم املدرب اسم البرنامج م

 30 12 18 تحويل التقرير التقييمي لجائزة امللك عبدالعزيز إلى خطط عمل 1

2 27 16 43 

3 30 19 49 

 122 47 75 المجموع

  املراكزالربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع: 
 من العمادة على تقديم برامج تدريبية نوعية في مجال تحليالت األعمال وذلك بالتعاون مع مركز تحليالت األعمال والدراسات 

ً
 .اإلحصائيةحرصا

 مركز حتليالت األعمال(: يوضح الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع 16جدول )
 املجموع عدد املتدربات عدد املتدربين اسم املدرب اسم البرنامج م

1 32 29 61 

2 28 22 50 

3 22 28 50 

4 22 23 45 

5 19 15 34 

 588 301 287 مجموعال
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 التقرير السنوي بأعمال مركز القياس 

فصـــــــــــــلــة تحليــل التقــارير الواردة من هيئــة التقويم واالعتمــاد األـكـاديمي بخصـــــــــــــوص )اختبــارات كفــايــات املعلمين ومخرجــات التعلم( وكتــابــة التقــارير امل -1

 اقتراح نقاط التحسين والتطوير.للجهات املعنية مع 

 إدارة ومتابعة مخرجات التعلم لبرامج كليات الجامعة وقد اشتمل على: -2

  ســــــــــــــاعــة 25والتي اســـــــــــــتغرقــت بمجموعهــا حوالي –زيــارة جميع الكليــات مع فريق من عمــادة التطوير وضـــــــــــــمــان الجودة، وتم خالل الزيــارات- 

االجتماع بممثلي الجودة ومنســـــــــــــقج األقســـــــــــــام في كل كلية وعرض دليل مخرجات التعلم الذي تم إعداده من قبل العمادة وخطة التشـــــــــــــغيل 

 وعرض نماذج لخطط القياس. 

 .مخاطبة الكليات بطل  ترشين ممثل للجنة، وتشكيل لجنة من العمادة وممثلي الكليات 

  عقد اجتماعات مع منســــــقج الكليات حســــــ  الخطة التشــــــغيلية املرســــــلة للكليات حيث يتم طرح املســــــتجدات على مخرجات التعلم واإلجابة

 على تساؤالت الحضور.

 .مخاطبة الكليات بوضع خطة لقياس مخرجات التعلم وأسماء املقررات التي يتم من خاللها قياس مخرجات التعلم وارسالها للمركز 

 الكليات بقياس مخرجات التعلم حس  خطة القياس وارسالها للمركز. مخاطبة 

للجهات ذات تحليل اســـتجابة الطلبة على االســـتبانات التقييمية )املقرر، البرنامج، خبرة الطال ( وكتابة تقرير مفصـــل لكل كلية وكتابة تقارير مفصـــلة  -3

ألكاديمية، عمادة القبول والتســـــــــــجيل(، تضـــــــــــمنت التقارير مقترحات من شـــــــــــأنها العالقة )عمادة التطوير وضـــــــــــمان الجودة، وكالة الجامعة للشـــــــــــؤون ا

ومهارات التدريس وأســـــــــــــالي  التقييم وبرنامج الكلية وخبرة  تحســـــــــــــين وتطوير مخرجات التعلم وجوان  الرةـــــــــــــ ى لدى الطلبة عن تنظيم املقرر وإدارته

 الطال .

يوم التهيئة العام لعمادة شــــــــــــؤون الطالب والذي تنظمه عمادة شــــــــــــؤون الطالب بالتعاون مع جمع البيانات وتحليلها واســــــــــــتخراج النتائج وكتابة تقرير ب -4

 عمادة القبول والتسجيل واملجمع الطحي ودائرتج األمن والسالمة.

 جمع البيانات وتحليلها واستخراج النتائج وعمل تقرير بيوم التهيئة الخاص لكل كلية. -5

 روف الراهنة حيث تم تطوير استبانات لتقييم سير العملية التعليمية وتوزعت كاآلتج:متابعة سير العملية التعليمية في ظل الظ -6

   .لتقييم العملية التعليمية عن بعد تم تطوير استبانتين، واحدة للطلبة والثانية ألعضاء هيئة التدريس 

 التدريس. تقييم العملية التعليمية للمقررات الحضورية تم تطوير استبانتين، للطلبة وألعضاء هيئة 

 .تقييم األنشطة التدريبية امليدانية تم تطوير استبانتين، واحدة للطلبة والثانية ألعضاء هيئة التدريس 
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 ( تنصي  جميع االستبانات علىGoogle Drive.وإرسال الروابط للطلبة وأعضاء هيئة التدريس للبدء بعملية التقييم ) 

  تقرير مفصل لتقييم العملية التعليمية عن بعد وحضوريا واألنشطة امليدانية.جمع البيانات وتحليلها واستخراج النتائج وعمل 

 تطوير االستبانات التقييمية بما يتناس  والظرف الراهن لسير العملية التعليمية -7

 املشاركة في إعداد التقرير السنوي الجامعي )حصاد املنجزات( -8

جامعة الحدود الشــــمالية، التقويم إلدارة الجامعة وللوفود الرســــمية الزائرة للجامعة: )تقديم العديد من العروض التوضــــيحية ألعمال مركز القياس و  -9

 هيئة تقويم التعليم والتدري (

 
 

 وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي  أنشطة
واالعتماد املؤســـــــــــــســـــــــــــ ي للجامعة في تقديم الدعم الالزم لجميع قطاعات الجامعة في مجال ضـــــــــــــمان الجودة في إطار جهود عمادة التطوير وضـــــــــــــمان الجودة 

 
ً
  واعتماد برامجها محليا

ً
قامت العمادة بعقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع منســـــــــولج الجامعة لضـــــــــمان تحقيق تواصـــــــــل ومشـــــــــاركة فاعلة من  ودوليا

 عمليات ضمان الجودة واالعتمادات االكاديمية كما يلي: فيجميع منسولج الجامعة 

في جميع قطاعات وكليات ووحدات الجامعة من خالل حســـــــــــــاب قيم مؤشـــــــــــــرات األداء الخاصـــــــــــــة بكل جهة   QMSالجودة متابعة تطبيق نظام إدارة  -1

 ومتابعة تنفيذ خطط التحسين الخاصة بها لضمان جودة األداء املؤسس ي للجامعة.

خطة الجامعة في قياس لجامعة ملناقشـــــــــــة تم عقد اجتماعات ولقاءات مباشـــــــــــرة مع أعضـــــــــــاء هيئة التدريس في لجان الجودة ووكالء وعمداء كليات ا -2

 وتحقيق شروط االعتماد املؤسس ي.مخرجات التعلم 

 برنامج تهيئة ممارســـــ ي الجودة بهدف إعداد ممارســـــين وخبراء للجودة في مختلف الكليات وزيادة رصـــــيد الجامعة من االعتماد البرامجي والدولي تقديم -3

 وزيادة ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعة.
 

 اليوم والتاريخ  مقدم البرنامج اسم البرنامج التدريبي م
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 اليوم والتاريخ  مقدم البرنامج اسم البرنامج التدريبي م

 

برامج الكليات بالجامعة عن طريق الزيارات امليدانية للكليات والتأكد من ل داخليةالجودة باملراجعة ال قام مســـــــــــــتشـــــــــــــارو عمادة التطوير وضـــــــــــــمان -4

ضــــرورية مطابقة البرامج ملعايير ضــــمان الجودة للمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي وكتابة تقارير مفصــــلة عن كل برنامج وعن التوصــــيات ال

ل على االعتماد املحلي تيفائها واالرتقاء بجودة البرامج التي تقدمها كليات الجامعة وتأهيلها للحصــو يتم إرســالها إلى القائمين على البرنامج من أجل اســ

 .أو الدولي

بعمل زيارات ميدانية للبرامج املتقدمة للحصول على االعتماد البرامجي بكليات )الط  والعلوم وإدارة قام مستشارو عمادة التطوير وضمان الجودة  -5

على الصــــــــــعوبات التي تواجهها وتقديم الدعم الالزم لها الســــــــــتيفاء متطلبات االعتماد البرامجي من املركز الوطني للتقويم واالعتماد االعمال( للتعرف 

 األكاديمي.

تقديم دورات تدريبية ملتطلبات االعتماد البرامجي وضــــــــــــمان الجودة للكليات وحضــــــــــــور وتفاعل عدد كبير من أعضــــــــــــاء هيئة التدريس وتقديم الدعم  -6

.
ً
 ودوليا

ً
 الالزم لها العتماد برامجها محليا

 

 اليوم والتاريخ  مقدم البرنامج اسم البرنامج التدريبي م.

 

والكليات واإلدارات من خالل التواصــل املباشــر من خالل وحدة ضــمان الجودة واالعتماد األكاديمي الدعم الفني لجميع منســولج الجامعة بالوكاالت  -7

 بعمادة التطوير وضمان الجودة.

 

 تقديم دورات تدريبية ملتطلبات االعتماد البرامجي وضمان الجودة  -8
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 اليوم والتاريخ  مقدم البرنامج اسم البرنامج التدريحي م.

 

 الرباجمياملؤسسي واالعتماد 
جهود الجامعة في اســــــــــــتيفاء شــــــــــــروط تم االنتهاء من مراجعة األدلة والبراهين الخاصــــــــــــة بتقرير املتابعة الدورية الخاصــــــــــــة باالعتماد املؤســــــــــــســــــــــــ ي للتحقق من 

 ن
ً
موذج التحقق من وتوصــــــــيات املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي وتســــــــليم تقرير املتابعة الدورية لالعتماد املؤســــــــســــــــ ي للجامعة إلى املركز متضــــــــمنا

 استيفاء الجامعة للشروط والتوصيات.

ت العمادة مشــــــروع تهيئة برامج رصــــــ وفى إطار جهود عمادة التطوير وضــــــمان الجودة على زيادة
َّ
، تبن
ً
 ودوليا

ً
يد الجامعة من البرامج االكاديمية املعتمدة محليا

باإلضـــــــــــــافة إلى قيام عمادة التطوير وضـــــــــــــمان الجودة . للعام الثانج على التوالي الجامعة األكاديمية للحصـــــــــــــول على االعتماد البرامجي كخيار اســـــــــــــتراتيجي لها

قامت العمادة بتبني آليات محددة تعتمد  مختلف الكليات. كمابهدف إعداد ممارســـــــــــــين وخبراء للجودة في بالجامعة الجودة  بتفعيل مبادرة تهيئة ممارســـــــــــــ ي

الدولية  االعتماداتالبرامجي وتقديم الدعم الفني لجميع برامج الجامعة لتعزيز رصـــيد الجامعة من  لالعتمادوتهيئة برامج الجامعة  اختيار فيعليها الجامعة 

 . 2024-2020اف الخطة االستراتيجية حلية للبرامج وتحقيقا ألهدوامل

 

  حصلت على االعتماد الرباجميالربامج التي  
 البرامج التي حصلت على االعتماد البرامجي الكامل من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.  

  برنامج حاس  آلي ونظم معلومات بكلية علوم الحاس  وتقنية املعلومات 

 برنامج األحياء بكلية العلوم 

  برنامج دكتور صيدلي بكلية الصيدلة اإلكلينيكية 
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  حصلت على االعتماد الرباجمييف انتظار قرار االعتماد أو برامج  
 ركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي وتم ارسال تقرير الزيارة وبانتظار قرار االعتماد تمت الزيارة االفتراضية للبرامج التالية من قبل مراجعي امل

 برنامج علوم وتقنية األغذية بكلية العلوم الزراعية واألغذية 

 برنامج املحاسبة بكلية إدارة األعمال 

 برنامج الرياضيات واالحصاء 

  مبرنامج الكيمياء بكلية العلو. 

وتم ارســـــــــــال تقرير الزيارة  (ABET)تمت الزيارة االفتراضـــــــــــية للبرامج التالية في كلية الهندســـــــــــة من قبل مراجعي مجلس اعتماد الهندســـــــــــة والتكنولوجيا 

 وبانتظار قرار تجديد االعتماد 

  الهندسة امليكانيكيةبرنامج 

  يةائالهندسة الكهرببرنامج 

 لهندسة الكيمائيةبرنامج ا 

  املدنية والبيئيةالهندسة برنامج 

  ول مرةأاعتماد  – الهندسة الطبية لحيويةبرنامج. 

 

 :توقيع عقود ثالثة برامج مع املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكادميي 

 كلية الط . – لط  والجراحةلدراسة التقويمية لبرنامج اعقد تنفيذ ا 

  إدارة االعمالكلية  –نظم املعلومات اإلدارية عقد تنفيذ الدراسة التقويمية لبرنامج. 

 العلوم.كلية  – الفيزياء عقد تنفيذ الدراسة التقويمية لبرنامج 

 

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

 كلية العلوم الطبية التطبيقية 

o  :برنامج التمريض من منظمةACEN  حيث تم رفع التقرير األولي وفى انتظار زيارة املراجعين الخارجيين 

o  برنامج الصحة العامة من منظمةCEPH تم تحديد ميعاد الزيارة املراجعين الخارجيين للبرنامج : 
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 جائزة عضو هيئة التدريس املتميز:
وتشــــــتمل معايير ه، 1434-1433انطلقت جائزة عضــــــو هيئة التدريس املتميز بجامعة امللك فيصــــــل بنســــــختها األولى في ذي القعدة من العام الدراســــــ ي 

ة : التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والشـــــــــــــراكة املجتمعية، وقد ارتبط كل مجال من مجاالت الجائزة بمبادرة خاصـــــــــــــوظائف الجامعة الثالثةميز الت

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

 ائزين بالجائزة على النحو اآلتج:وعلى صعيد املكافئات فقد تم تخصيص مكافأة مالية للف
 

 
ً
 فئة عضو هيئة التدريس املتميز: -أوال

 ريال + حضور مؤتمر أو برنامج تدريحي.17000يحصل على مكافأة مالية قدرها  األول:املركز 

 ريال + حضور مؤتمر أو برنامج تدريحي.16000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الثاني:

 ريال + حضور مؤتمر أو برنامج تدريحي.14000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الثالث:

 ريال+ حضور مؤتمر أو برنامج تدريحي.12000يحصل على مكافأة مالية قدرها  ع:املركز الراب

 ريال+ حضور مؤتمر أو برنامج تدريحي.11000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الخامس:

 ريال.9000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز السادس:

 ال.ري8000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز السابع:

 ريال. 7000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز الثامن:

 ريال. 6000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز التاسع:

 ريال. 5000يحصل على مكافأة مالية قدرها  املركز العاشر:

 

 
ً
 : فئة املبادرات املتميزة:ثانيا

 ريال. 5000خمس جوائز قيمة كل جائزة 
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 :األداء الوظيفيجائزة التميز يف 
ه لتوفير بيئـة عمـل محفزة تتســــــــــــــاوى فيهـا فرص التكيف 1439/1440انطلقـت النســـــــــــــخـة األولى من جـائزة التميز في األداء الوظيفج في العـام الجـامعي 

وظيفيـــة ملوظفج وموظفـــات الوظيفج، ويكـــافئ فيهـــا املتميزون من املوظفين، واملوظفـــاتا وتهـــدف جـــائزة التميز في األداء الوظيفج إلى تطوير القـــدرات ال

وظفج وموظفات الجامعة، ورفع مســـــــتوى االنتماء الوظيفج، واالرتقاء بجودة األداء واإلنتاجية داخل الجامعة، وتقدم جائزة التميز في األداء الوظيفج مل

 الكادر اإلداري بالجامعة، وتشتمل الفئات التالية:
 

 :مدراء العموم واإلدارات ومساعدوهم ومن في حكمهم، ويحصل الفائزون على املكافآت اآلتيةوتستهدف  :فئة الوظائف القيادية -الفئة األولى

 املكافأة التقديرية املكافأة املالية املركز

 

 ويحصل الفائزون على املكافآت اآلتية:، الوظائف اإلدارية والعقود املؤقتة ومن في حكمهموتستهدف  :اإلداريةفئة الوظائف  -الفئة الثانية

 املكافأة التقديرية   املكافأة املالية املركز
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، ويحصل الفائزون على املكافآت شاغلو الوظائف الفنية والهندسية والصحية والتقنية ومن في حكمهموتستهدف  فئة الوظائف الفنية: -الفئة الثالثة

 :اآلتية

 املكافأة التقديرية املكافأة املالية املركز

 

 ويحصل الفائزون على املكافآت اآلتية:، أفراد األمن واملراسلون والسائقون ومن في حكمهموتستهدف  فئة الوظائف املساندة: -الفئة الرابعة

 املكافأة التقديرية املكافأة املالية املركز

 

 

 

 

 لفائزون على املكافآت اآلتية:، ويحصل اجميع موظفج جامعة امللك فيصلوتستهدف  فئة املبادرات املتميزة: -الفئة الخامسة

 املكافأة املالية املركز
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 :هـ1442-1441للعام اجلامعي  املتميز األكادميي جائزة معايل رئيس اجلامعة للقسم
 لألقســـام األكاديمية املتميزة في كليات الجامعة، وتهدف 

ً
إلى االرتقاء والتقدم باألقســـام نحو تمنن جائزة معالي رئيس الجامعة للقســـم األكاديمي املتميز ســـنويا

يات مما يدفع تجويد أدوارها إلكمال وظائف الجامعة، وتوفير املناخ األكاديمي املحفز، وفتن آفاق جديدة لإلبداع والتنافس الشـــــــــــــريف بين األقســـــــــــــام والكل

 ة بكليات الجامعة، وهي:الجامعة ومجتمعها املحيط للتقدم واالزدهار، وتشتمل الجائزة جميع فئات األقسام األكاديمي

 وتشمل األقسام األكاديمية بكليات العلوم، والعلوم الزراعية واألغذية، والهندسة، وعلوم الحاس  وتقنية املعلومات. األقسام العلمية: .1

وتشمل األقسام األكاديمية بكليات: الط ، وط  األسنان، والصيدلة اإلكلينيكية، والعلوم الطبية التطبيقية، والط   أقسام العلوم الصحية: .2

 البيطري.

  بقيق.ارة األعمال، الحقوق، واملجتمع بوتشمل األقسام األكاديمية بكليات اآلداب، التربية، إد أقسام العلوم االجتماعية واإلنسانية: .3

 

 أربعة معايير للتقييم، هي:تشتمل الجائزة 

 الوزن املعياري  معيار التقييم

منن جائزة لكل 
ُ
(، على أن تكون قيمة الجائزة اعية واإلنســــانيةأقســــام العلوم االجتم-العلوم الصــــحية أقســــام-العلميةقســــام )األاملســــتهدفة من الفئات فئة ت

 الواحدة كما يلي:

  ألف ريال تصــــــرف على أعمال تطوير القســــــم: تجهيزات تعليمية )مثل: برامج حاســــــوبية، أدوات تعليمية، تطوير أو شــــــراء  30مكافأة مالية للقســــــم قيمتها

تدريبية تخصــــــصــــــية )تقدم منســــــولج القســــــم أو طالبه( وتكون مدفوعة لجهات تطبيقات تخدم أهداف القســــــم اإلدارية، والتدريســــــية، والبحثية(، برامج 

 خارج الجامعة، رحالت ترفيهية للقسم، التكريم العيني للمتميزين من منسولج القسم وطالبه.

 لجميع منسولج القسم.-درع التميز للقسم، وشهادات التميز 

 م.لجميع منسولج القس-يوم مفتوح في املنتزه الترفيهي بالجامعة 

 .تغطية إعالمية شاملة للقسم وإنجازاته 

  من املجموع الكلي لتقييم املعايير للفوز بالجائزة %60يتم تكريم جميع األقسام الحاصلة على نقاط تقييم أعلى من 
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 :هـ1442-1441للعام اجلامعي  دليل اللجان العاملة بكليات اجلامعة
منظومة التميز في األداء التدريســــــــ ي واإلداري التي أطلقتها جامعة امللك فيصــــــــل، ويشــــــــمل جميع تكزات مر كأحد دليل اللجان العاملة بكليات الجامعة انطلق 

لجنة الشــــــــــــؤون ، لجنة الخطط الدراســــــــــــية، لجنة الدراســــــــــــات العليا والبحث العلمي، لجنة التطوير وضــــــــــــمان الجودةاللجان العاملة بكليات الجامعة وهي: 

لجنة الشــؤون املالية ، و لجنة التخطيط االســتراتيجي ودعم اتخاذ القرار، لجنة التدري  التعاونج والشــراكة املجتمعية، لجنة األنشــطة الطالبية، األكاديمية

 .والتجهيزات

فعالية تحقيق مجموعة من األهداف كاملشاركة الفعلية في عملية اتخاذ القرارات الرشيدة والفعالة، ورفع إلى دليل اللجان العاملة بكليات الجامعة سعى يو 

ة مناســـبة لتداول اآلراء العمل وكفاءته داخل الكليات بشـــقيه األكاديمي واإلداري، وتخفيف األعباء اإلدارية على إدارة الكلية واملســـاهمة في أدائها، وتوفير بيئ

 ثية والخدمية في الكليات.واملقترحات والخبرات، واختيار األنس  منها ملعالجة املشاكل واملعوقات التي تواجه العملية التعليمية والبح

 النحو اآلتج:وجاءت تراتبية الكليات على ه، 1441-1440للعام الجامعي  تقييم أعمال اللجان العاملة بكليات الجامعةوقد تم 
 

 املركز الكلية
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-1441للعام اجلامعي  املهنية واالعرتافاتة االعتمادات الرباجميتكريم الكليات واألقسام احلاصلة على 

 :هـ1442
جودة ودفع لدعم التميز في مخرجات التعلم واالرتقاء بعمليتي التعليم والتعلم، وتأكيدا على الســـــــــعي الحثيث من الجامعة على تحقيق أفضـــــــــل ممارســـــــــات ال

، واالعتماد املنهي لألقســـــــــــــام االكاديمية، يتم تكريم كليات الحصـــــــــــــول على االعتماد البرامجي من مؤســـــــــــــســـــــــــــات االعتماد الوطنية والدوليةكليات الجامعة إلى 

 الجامعة وفق الفئات التالية:

كرم دوليــة:ات الــهيئــأحــد الللكليــات من االعتمــاد األـكـاديمي البرامجي الكلي  الفئةةة األولى:
ُ
عنــد تحقيقهــا واحــد أو البرامج املتعــددة ال ذات البرنــامج اتالكليــ ت

  .من قبل من أحد الهيئات الدوليةالكامل لكل برامجها لالعتماد األكاديمي 

كرم :أو الوطنية دوليةات الهيئأحد المن االعتماد األكاديمي البرامجي لبرنامج واحد  :الثانيةالفئة 
ُ
عنـد الواحد أو البرامج املتعددة  ذات البرنامج اتالكلي ت

 أو الوطنية.من قبل من أحد الهيئات الدولية ألحد برامجها تحقيقها لالعتماد األكاديمي 

كرم :أو الوطنية دوليةات الهيئأحد المن االعتراف املنهي لبرنامج واحد  :الثالثةالفئة 
ُ
اعند تحقيقها الكليات  ت

ً
أحد من قبل ألي من أقســـــــــــــامها  امهنيً  اعتراف

 املعترف بها.أو الوطنية الهيئات الدولية 

 :)املؤشر الوطني للتميز املؤسسي( جائزة امللك عبد العزيز للجودة
أو مجال عملها، حجمها  اختلف مهما باململكة القطاعات في جميع والتميز الجودة لتطبيقات الرئيســـ ي املحرك بمثابة للجودة العزيز عبد جائزة امللكتعتبر 

امللك فيصــل، جامعة لوتحقيق الريادة املؤســســية  باإلبداعاملرتبطة  من املزايا في مجال العمل املؤســســ ي عدد  جائزة امللك عبدالعزيز في تحقيق  تســهموقد أ

نتائج تلحي حاجات ، وبما يحقق فيما يخص جودة العمل املؤســــــــســــــــ يللجامعة تطلعات املســــــــتقبلية الأحد مرتكزات تحقيق ت الجامعة بالجائزة ك شــــــــاركوقد 

 .وتطلعات املستفيدين

 وهدفت مشاركة الجامعة في جائزة امللك عبدالعزيز للجودة إلى تحقيق عدد  من األهداف املؤسسية، والتي من كان أبرزها:

 .بالجامعةتقدم الجائزة قيمة مضافة من خالل مساعدتها على تعزيز ممارسات التميز املؤسس ي  -

 الجامعة.ب االستراتيجية والتشغيلية ةطنشاألو  اتلممارسل ينق االستفادة من التطوير والتحسين املستمر يتحق -

 ق ممارسات ومفاهيم التميز املؤسس ي من خالل برامج وأدوات عمل محددة. يتطب -

 .تإجراء التقييم الذاتج لواقع التميز املؤسس ي بالجامعة ووضع خطط العمل التحسينية إن وجد -

 .الجامعة بمختلف قطاعاتهااالستدامة بما يضمن نقل وتأصيل املعارف والخبرات املتميزة في  -

 .املستوى البرونزي -جائزة امللك عبد العزيز للجودة في دورتها الخامسة عن فئة التعليم العالي الحكومج امللك فيصل وحصد جامعة هذا وقد 
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 برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس املستجدين
ي نظمته العمادة ملدة خمســـــة أيام من الســـــاعة الرابعة مســـــاء و حتى التاســـــعة وشـــــمل برنامج تطوير أعضـــــاء هيئة التدريس املســـــتجدين هو برنامج تدريحي نوع

 قدمها فريق من أفضــــــــــل املدربين من جامعة ســــــــــاوث فلوريدا وجامعة 
ً
من الواليات املتحدة  اوبرن عشــــــــــرين جلســــــــــة تدريبية بواقع أرلع جلســــــــــات تدريبية يوميا

 األمريكية.  

 الالبرنامج أحد مســــــــــــتهدفات  هذا يحقق
ً
و ما  عمادة االســــــــــــتراتيجية واملتمثلة في تنمية مهارات أعضــــــــــــاء هيئة التدريس الحاصــــــــــــلين على درجة الدكتوراه تحديدا

تقان مهاراته والبحث العلمي ومتطلبات النشــر وكذلك القيادة االكاديمية و ما يتصــل إتحمله هذه املرحلة من مهارات أكثر عمقا وشــمولية تتوزع بين التعليم و 

تم تصــــــميمه بعناية لدعم أعضــــــاء هيئة التدريس بأحدث الخبرات العاملية بالتعاون مع مدربين دوليين من جامعة ســــــاوث فلوريدا وقد دمة املجتمع.  بها من خ

تقنيات متعددة في  موجامعة اوبرن من الواليات املتحدة االمريكية.  ويعزز البرنامج التدريحي مهارات تبدأ من تصــميم املقرر التدريســ ي والتخطيط له واســتخدا

علمي قياس مخرجات التعلم وأفضــــــــل املمارســــــــات املتماشــــــــية مع التعليم عن بعد.  كما يتضــــــــمن البرنامج التخطيط املنهي ال ــــــــخ ــــــــ ي فيما يختص بالنشــــــــر ال

 والقيادة االكاديمية الفاعلة.  

 وقد هدف البرنامج لتحقيق األهداف التالية:

  واملواءمة البناءة للتعلم العميقتحديد مكونات تصميم املقررات املقلوب  -1

  تصميم وتنقين خطة للدرس اليومج -2

  تحديد وتطبيق املبادئ العلمية لتعلم الطالب من خالل التدريس -3

 تعريف وممارسة التقويم التكويني للتدريس وأدواته في التكنولوجيا -4

  لخاصة بتعلم الطلبة وتطبيقهاالتعرف على كيفية استخدام أدوات التكنولوجيا للحصول على التغذية الراجعة ا -5

 إعداد خطة فردية لتعزيز التميز ال خ  ي في التدريس وتحسين مهاراته -6

 تحديد استراتيجيات التدريس التي تؤدي للتفكير الناقد -7

 تحديد أفضل ممارسات التعليم عن بعد -8

 وضع قائمة باملجالت عالية التأثير حس  التخصص -9

  لة للمقاالت البحثيةتطوير استراتيجية كتابة أكاديمية فعا -10

   تحديد عوامل زيادة معدل قبول نشر األوراق العلمية -11

 التعرف على مهارات القيادة الفعالة وخلق الفرص للقيادة األكاديمية وعلى مستوى القسم. -12
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هـ  1442 /2/5 - /4/  28في الفترة من ر األول اآلخر باللغة العربية. فقد تم تقديم املســـــــــــــامســـــــــــــارين األول باللغة اإلنجليزية و وقد تم تقديم البرنامج من خالل 

 هـ. 1442أما املسار الثانج فقد تم تقديمه من خالل الفصل الدراس ي الثانج من العام الجامعي  م.17/12/2020-13املوافق 

 برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس املستجدينإحصاءات 

 مالحظات عدد األيام عدد الجلسات التدريبية عدد الحضور  املسار

 خمسة أيام متواصلة 5 20 74 املسار باللغة اإلنجليزية

 ستة أيام متفرقة خالل الفصل الدراس ي الثانج 6 6 10 املسار باللغة العربية

    84 املجموع

  

املشاركون حيث تم تصحيحها من قبل املدربين ووضع الدرجات لها حيث أظهرت  وأجاب عنهابعض الفروض املنزلية التي أعدها املدربون  جوقد تضمن البرنام

 النتائج العشر األوائل كالتالي:

 الكلية االسم

 واألغذية ةيالزراعالعلوم كلية  حالم صالح الهاجري د. أ

 كلية العلوم أحالم غيث ثامر امللحمد. 

 كلية التربية بديعه ناصر محمد النصي د. 

 كلية اآلداب أحمد العليشذى بنت د. 

 كلية إدارة األعمال عبدالرحمن عبداملحسن آل الشيخ مباركد. 

 علوم الحاس  وتقنية املعلومات كلية  د. عيد محمد البلوي 

 كلية اآلداب غادة محمد امللحمد. 

 كلية التربية مرفت عايش علي السبيعيد. 

 كلية اآلداب مؤيد بن صالح البوحنيهد. 

 كلية العلوم د. هيفاء بنت هابس املطيري 

 

 .والوكيلةعميد التطوير وضمان الجودة وسعادة الوكيل  وبحضور سعادةوقد تم تكريم العشرة األوائل باحتفال خاص تحت رعاية معالي مدير الجامعة  
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 الربنامج اإلثرائي ألعضاء هيئة التدريس
 منها على استمرار االستفادة 

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

ً
من مخرجات التعلم انطالق

مج اإلثرائج رغم ظروف مكافحة النسخة الثالثة من البرنا نفذتاملتحققة في البرنامجين اإلثرائيين للسنتين السابقتين ، فإن عمادة التطوير وضمان الجودة 

 19-16الفترة من  خاللفيروس كورونا التي فرضت أجواء استثنائية استدعت تغيير أشكال وأدوات هذا البرنامج املهم الذي أثبت نجاعته وضرورته 

األكاديمية الضرورية ألعضاء هيئة  تدريبية )عن ُبعد( ملشاركة وعرض أفضل املمارسات في شتى الحقول البرامج تقديم مجموعة من الم عبر 8/2020/

العالي في  التدريس في الجامعة من الرجال والسيدات.  وتأتج هذه الخطوة في سبيل تزويدهم بأدوات معرفية حديثة ومبتكرة تنسجم مع متطلبات التعليم

 االستثنائية. هذه الظروفالقرن الحادي والعشرين وبما يتالءم مع توقعات الطلبة في 

 اإلثرائي نامجالرب أهداف

  القفز بمعارف أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمستجدات منهجيات التعليم الحديثة 

 .تنمية مهارات القيادة واإلدارة للقيادات األكاديمية بالجامعة 

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

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

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

  ختبارات.تعريف املشاركين باآلليات الحديثة في عمليات التقويم وبناء اال 

 .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 

  عمالاالرتقاء بمعارف أعضاء هيئة التدريس في مجال االبتكار وتنمية األ 

 
 نواتج التعلم املتوقعة من الربنامج:

 .تطبيق منهجيات تدريس حديثة في الفصول الدراسية 

 .قيادة الطلبة وإدارة شئونهم بشكل ناجح من خالل التعاطج اإليجالج مع واقعهم األكاديمي وال خ  ي 

 .تعظيم املخزون املهاري للطلبة بما يتصل مع مهارات القرن الحادي والعشرين 
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  املعرفة والنظرية بتطبيقات ريادة األعمال.مزج 

 .اإلدارة الناجحة والفاعلة للفصول النشطة 

 .استخدام آليات حديثة في عمليات التقويم وبناء االختبارات 

 .استكشاف أنماط الطلبة واستخدام االستراتيجيات املناسبة لكل نمط 

 .معرفة املجالت ذات معامل التأثير والنشر فيها 

 االت االبتكار وتنمية األعمال معرفة أهم مج 

 
 التدريبية الربامج

 م 2020/  8/  17 – 16ه املوافق 27/12/1441- 26: من يوم األحد إلى اإلثنين الفترة األولى -

في الفترة املسائية باللغة العربية وتكرر كل برنامج تدريحي مرتين  ةتم تقديم أرلعة برامج تدريبية مختلفة في الفترة الصباحية باللغة اإلنجليزية وستة برامج تدريبي 

جلسة تدريبية. كما تم في نفس الفترة تقديم ندوة افتراضية باللغة العربية إضافة إلى برنامج تدريحي  20مجموع الجلسات التدريبية  أصبنفي تلك الفترة بحيث 

 واحدة. كل منهما ملرة تم تقديمموجه للقيادات األكاديمية 

 المدرب عنوان البرنامج التدريبي 
1 Teaching Writing Digitally Dr. Sonali Kudva 

2 Integrating Research into the Curriculum Dr. Lee Phillips 

3 Publishing Research for Early Career Academics (A Social Science Perspective) Dr. Graeme McLean 

4  From Lab to Market Dr. Ahmed Alfadhel 

 أ.د غسان عواد للقيادات األكاديمية –جامعات املستقبل: الشكل واملضمون  5

6 
إعداد ملف الترقية واالتصال والتفرغ العلمي في ضوء القواعد التنفيذية ندوة افتراضية : 

 املعدلة من الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

 أ.د.شار الشهري 

 د. نذير عليان

 د. هانج بربري 

 د. علي بن خالد بواعنة التعلم النشط في التعليم العالي: ممارسات عملية في القاعات التدريسية 7

 د. ريم بنت ناصر الدوسري  استراتيجيات الذكاء العاطفج وتطبيقاتها في التعليم العالي 8

فة  9 صنَّ
ُ
شر في املجالت امل

َّ
 د مهدي العمري  للتخصصات اإلنسانية واالجتماعيةالن
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 المدرب عنوان البرنامج التدريبي 
 د محمد املحيش االجتماعية /اإلنسانية( للكليات Web of Science (ISI) & Scopusعلى موقع ) عمليةتطبيقات  10

 لجان التخطيط االستراتيجي 11
 د عائذ املبارك

 د. أبو النصر صبين

 د هانج الصاوي  العليا والبحث العلميمهام وإنجازات و طموحات لجنة الدراسات  12

 

 

 م 2020/  8/  19 – 18ه املوافق 29/12/1441  - 28: من يوم الثالثاء إلى األرلعاء   الفترة الثانية -

في الفترة املسائية باللغة العربية وتكرر كل برنامج تدريحي  ةتم تقديم خمسة برامج تدريبية مختلفة في الفترة الصباحية باللغة اإلنجليزية وخمسة برامج تدريبي 

 جلسة تدريبية. كما تم في نفس الفترة تقديم ندوة افتراضية باللغة العربية ملرة واحدة. 20مجموع الجلسات التدريبية  أصبنمرتين في تلك الفترة بحيث 
  

 المدرب عنوان البرنامج التدريبي 
1 Focus, Remember, Think: Using Technology to Put Cognitive Principles into Practice Dr. Michelle Miller 

2 Good Laboratory Practice (GLP) According to FDA Dr. Tamer M. Shehatah 

3 University Spin-off Companies Frank Smeets 

4 Academic Advising that Generates Excellence Dr. Abdenour Bounsiar 

5 Reflection and Effective Feedback in Teaching and Learning Dr. Feroze Kaliyadan 

 ندوة افتراضية: مساهمة عضو هيئة التدريس في تحقيق تطلعات هوية الجامعة  املؤسسية 6
مدراء برنامجي األمن الغذائج 

 واالستدامة البيئية

 د. محمد بن صالح الكثيري  املبني على الفنون تطبيقات منهج التعلم  7

 حسام البلتاجي د. للكليات العلمية والصحية (Web of Science (ISI) & Scopus) تطبيقات علمية على موقع 8

 د محمود قنديل مهارات حاسوبية هامة للبحوث واملشاريع البحثية 9

 نور الدين خبابةد  إعداد الخطط الدراسية: أفضل املمارسات والتجارب 10

 د عبد اإلله القصيحي التمييز يصنع الذي األكاديمي اإلرشاد 11
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 والتنوع العدد -  الربنامج بنشاطات املشاركون

ن شـــارك في نشـــاطات هذا البرنامج أعضـــاء هيئة التدريس من مختلف التخصـــصـــات والجنســـيات، ومن الجنســـين الرجال والســـيدات. فقد بل  عدد املشـــاركي

 ومشـــــــــــاركة ما تشـــــــــــكل نســـــــــــبته 1135) -)دون تكرار( بهذا البرنامج اإلثرائج 
ً
ي يبل  من املجموع الكلي ألعضـــــــــــاء هيئة التدريس في الجامعة الذ %53( مشـــــــــــاركا

 ( عضو هيئة تدريس. الجدول التالي يبين أعداد املشاركين واملشاركات بالتفصيل:2144)
 

 مع التكرار املشاركني أعضاء هيئة التدريس عدد امجايل (:17) جدول

 املجموع باللغة اإلنجليزيةالبرامج  باللغة العربيةالبرامج  

 1155 480 675 رجال

 996 338 658 سيدات

 2151 818 1333 املجموع
 

 

 تكرار بدون املشاركني أعضاء هيئة التدريس عدد امجايل (:18) جدول

 العدد 

 616 رجال

 519 سيدات

 1135 املجموع
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 :اإلثرائي الربنامج خالل تقدميها مت التي التدريبية الربامجعدد املتدربني يف (: 19)جدول 

 

 المجموع سيدات رجال الكلية 
 54 23 31 جامعات املستقبل: الشكل واملضمون  1

2 From Lab to Market 51 24 75 

 102 52 50 التعلم النشط في التعليم العالي: ممارسات عملية في القاعات التدريسية 3

 93 49 44 العالياستراتيجيات الذكاء العاطفج وتطبيقاتها في التعليم  4

5 Publishing Research for Early Career Academics (A Social Science Perspective) 49 38 87 

6 
إعداد ملف الترقية واالتصال والتفرغ العلمي في ضوء القواعد التنفيذية املعدلة من الالئحة 

 املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس
32 29 61 

7 Integrating Research into the Curriculum 59 56 115 

صنفة للتخصصات اإلنسانية واالجتماعية 8
ُ
شر في املجالت امل

ّ
 122 59 63 الن

 93 44 49 ( للكليات اإلنسانية/ االجتماعيةWeb of Science (ISI & )Scopusتطبيقات عملية على موقع ) 9

 102 49 53 التخطيط االستراتيجي 10

 58 20 38 وإنجازات وطموحات لجنة الدراسات العليا والبحث العلميمهام  11

12 Focus, Remember, Think: Using Technology to Put Cognitive Principles into Practice 58 58 116 

 120 58 62 مساهمة عضو هيئة التدريس في تحقيق تطلعات هوية الجامعة املؤسسية 13

14 University Spin-off Companies 54 10 64 

15 Good Laboratory Practice (GLP) According to FDA 46 22 68 

16 Academic Advising that Generates Excellence 43 26 69 

17 Reflection and Effective Feedback in Teaching and Learning 58 45 103 

 64 41 23 الفنون تطبيقات منهج التعلم املبني على  18

 116 57 59 ( للكليات العلمية والصحيةWeb of Science (ISI & )Scopusتطبيقات عملية على موقع ) 19

 125 58 67 مهارات حاسوبية هامة للبحوث واملشاريع البحثية 20

 111 58 53 إعداد الخطط الدراسية: أفضل املمارسات والتجارب 21

 112 61 51 يصنع التمييزاإلرشاد األكاديمي الذي  22

23 Teaching Writing Digitally 62 59 121 

 2151 996 1155 المجموع 
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 يوضح أعداد أعضاء هيئة التدريس املشاركني على حسب جهات العمل  (:20)جدول

 عدد املتدربين  الكلية 

 343 كلية العلوم 1

 251 كلية التربية 2

 238 كلية اآلداب 3

 179 كلية إدارة األعمال 4

 179 كلية العلوم الزراعية و األغذية 5

 141 العمادات املساندة واإلدارات واملراكز البحثية 6

 133 كلية علوم الحاس  و تقنية املعلومات 7

 113 كلية الط  8

 107 عمادة السنة التحضيرية 9

 86 كلية الهندسة 10

 83 الصيدلة اإلكلينيكيةكلية  11

 79 كلية العلوم الطبية التطبيقية 12

 70 كلية الط  البيطري  13

 57 كلية ط  األسنان 14

 44 كلية الحقوق  15

 29 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة املجتمع 16

 19 كلية املجتمع في بقيق 17

 2151 املجموع 
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 للطلبةبرامج التطوير املهني 
 فكرة الربنامج 

بها ســـــوق يهدف هذا البرنامج إلى تمكين طلبة جامعة امللك فيصـــــل املتوقع تخرجهم من الحصـــــول على شـــــهادات احترافية معتمدة في عدة مجاالت مهنية يطل

لنفس التخصــــــص بشــــــكل أكاديمي  العمل كل في مجال تخصــــــصــــــه، ولتمييز الطلبة املشــــــاركين في البرنامج الحاصــــــلين على هذه الشــــــهادات عن كل الدارســــــين

هادة فقط، فتعزز فرصـهم في الحصـول على وظيفة في سـوق العمل، حيث يتم ذلك من خالل طرح مجموعة من البرامج التدريبية املؤهلة للحصـول على الشـ

 كل في مجال تخصصه، املهنية  همتنمية مهاراتوالتي تعمل على الشهادات املهنية هذه على املتطلبات األساسية للحصول على  همتدريبالعمل على بعد .املهنية

الســـــــــــــوق، ملعرفة دى إتقان وكفاءة الطلبة في إدراك املحتوى الذي تم تصـــــــــــــميمه لهذه البرامج بناًء على احتياجات ملعملية تقييم  ولعد عملية التدري  تتم 

 .على رأس عملهم داخل املنشآت همر استقراو  على وظيفة همفرص حصول يعزز  مما متخصصةالطلبة مهارات مهنية  مدى اكتساب

 

 هداف الربنامجأ
دة القيمة إكســـــــــــــاب طلبة جامعة امللك فيصـــــــــــــل باملعارف العلمية واملهارات العملية بما يتوافق مع احتياجاتهم لتنمية قدراتهم املهنية وتأهيلهم، لزيا .1

 التنافسية لهم في سوق العمل بعد التخرج. 

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

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

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

 
ى تنفيذ هذه البرامج بالشــــراكة مع عدد من الكليات من خالل مجموعة من املدربين املعتمدين والحاصــــلين على حرصــــت عمادة التطوير وضــــمان الجودة عل

  .شهادة مدرب معتمد في مجال التخصص

مجال إدارة األعمال برنامج تأهيلية للحصــول على الشــهادة املهنية في  8اشــتمل برنامج التطوير املنهي لطلبة جامعة امللك فيصــل )النســخة األولى( على تقديم 

 .والحاس  والهندسة
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 لظروف جائحة كورونا كوفيد  2020تم البدء في تنفيذ البرامج في شهر مارس 
ً
 في الكليات املتخصصة، ولكن نظرا

ً
، تم التوقف ومن ثم استئناف 19حضوريا

 باستخدام تقنية
ً
  .2020بدءا من شهر يوليو  Microsoft Teams البرامج التدريبية افتراضيا

 طال  وطالبة222وقد بل  عدد الطلبة املستفيدين من برنامج )التطوير املنهي لطلبة جامعة امللك فيصل االول( 

 الطلبة املستفيدين شبه متساو  بين الطالب والطالبات مما يعكس املنافسة لاللتحاق بالبرنامج. نالحظ أن أعداد حيث 

 فيما بل  عدد الطالبات )116وقد بل  عدد الطالب )
ً
ـــــــــــــــــــة، تلتها  83( طالبة. وقد توزعت أعدادهم على الكليات كالتالي: كلية إدارة االعمال 106( طالبا طال /ـ

 طال /ـة . 9طال /ـة، وأخيرا كلية اآلداب بإجمالي  41 كلية علوم الحاس  وتقنية املعلوماتطال /ـة، ثم  78كلية الهندسة 

 

 ( يوضح أعداد املستفيدين حسب النوع2الشكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالب
52%

طالبات
48%

يةنسب المستفيدين من البرامج المهن
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 احلضور حسب الكلية عدديوضح  (3) الشكل

 

ت جاال املفي ســـــــاعة تدريبية  456بإجمالي برنامج تأهيلية للحصـــــــول على الشـــــــهادة املهنية  8على تقديم  في نســـــــخته األولىاشـــــــتمل برنامج التطوير املنهي لطلبة 

 أدناه:املوضحة بالجدول 

 

 

  

 

41

91

78

12

020406080100

كلية الحاسب

كلية إدارة أعمال

كلية الهندسة

اآلداب

أعداد المستفيدين بحسب الكلية

 عدد الساعات التدريبية عدد الطلبة عنوان البرنامج باللغة العربية م

 ساعة تدريبية 50 25 شهادة تسويق احترافية )س ي لج أم( املستوى األول  1

 ساعة تدريبية 50 41 املستوى األول  - شرم س ي سحي()شهادة محترف في إدارة املوارد البشرية 2

 ساعة تدريبية 50 37 التأهيليةاختبارات هيئة سوق املال  3

 ساعة تدريبية 36 21 أساسيات أمن نظم املعلومات 4

 ساعة تدريبية OCA 20 36شهادة أوراكل  5

 ساعة تدريبية 84 26 اختبار األساسيات الهندسية لخريجي قسم الهندسة الكيميائية 6

 ساعة تدريبية 75 26 ةامتحان أساسيات الهندسة لخريجي قسم الهندسة امليكانيكي 7

 ساعة تدريبية 75 26 اختبار األساسيات الهندسية لخريجي قسم الهندسة الكهربائية 8

  222 املجموع
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 تهيئة ممارسي اجلودةمبادرة 
األكاديمي الصادر  االعتمادخالل دورها التثقيفج ملنسولج ومنسوبات جامعة امللك فيصل حول متطلبات  التطوير وضمان الجودة منفي إطار جهود عمادة 

باتها 
ّ
 الوكيفية التطبيق و  اواشـــتراطاتهمن هيئة تقويم التعليم والتدري  من خالل توضـــين مفاهيم الجودة ومتطل

ً
بما يعزز دعم رؤى  لإلنجاز،تحقيق وصـــوال

 / 6/  25وذلك خالل الفترة من  (،)تهيئة ممارســـــــــــــ ي الجودة بعنوان:العمادة فعاليات البرنامج التدريحي  نظمت، الجامعة والوطن وتحقيق املنجزات امللهمة

 .   Zoom  زووم عبر التدري  عن بعد ببرنامج هـ ،1442/  7/  3 هـ وحتى1442

وهم ســــعادة الدكتور تيســــير الخضــــور وســــعادة الدكتور محمد مصــــباح الدين وســــعادة الدكتور فريد  ي الجودة بالجامعةنخبة من مســــتشــــار  البرنامج قّدم

 ساعة تدريبية في املواضيع التالية:  25أكثر من تضمن البرنامج صابر وسعادة الدكتور ماجد السيد. حيث 

 لتصنيف املوحد للمستويات.تصميم ومراجعة البرامج األكاديميةا اإلطار الوطني للمؤهالت وا 

 .صياغة مخرجات التعلم وقياسها 

 .كتابة توصيف املقرر الدراس ي وتقرير املقرر الدراس ي 

  املؤسس ي والبرامجي ومؤشرات األداء وقياسها واملقارنات املرجعية. االعتمادمعايير 

 .كتابة توصيف البرنامج والتقرير السنوي للبرنامج 

  الدراسة الذاتية.التقييم الذاتج وتقرير 

من مختلف كليات الجامعة، ليكونوا قادرين على تطبيق ممارســـات الجودة واكتســـاب املهارات هم ترشـــيح متدرب ومتدربة تم 40وقد شـــارك في هذا البرنامج 

 ملتطلبات 
ً
 من متدرلج البرنامج مما حقق وقد شـــــهد البرنامج التدري األكاديمي. االعتمادواملعارف الالزمة ملمارســـــة عمل الجودة األكاديمية وفقا

ً
 مميزا

ً
حي تفاعال

 األهداف املأمولة.
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 اجللسات اإلثرائية
 من جامعة امللك فيصـــل ممثلة بعمادة التطوير وضـــمان الجودة على فتن باب التواصـــل 

ً
واالثراء املتبادل بين املســـؤول واملســـتفيد في كافة القطاعات حرصـــا

 عن إقطاعات الجامعة الرئيسـية ووحداتها لتقديم توضـيمام أتاحة الفرصـة وكذلك إبالجامعة، 
ً
تاحة الفرصـة للمسـتفيد حات شـاملة عن خدماتهم، فضـال

  لطرح رؤاه واستفساره حيال تلك الخدمات للجهة املقدمة لها على نحو مباشر.

ولقاًء آخر بالتعاون مع أعضـــــــــــــاء هيئة التدريس منه  اســـــــــــــتفاد عمادة البحث العلميوذلك بالتعاون مع  ةفقد نظمت العمادة مجموعة من اللقاءات اإلثرائي

إلى لقاًء بالتعاون مع معهد البحوث  ة. باإلضــــــــــــافأعضــــــــــــاء هيئة التدريس طالب وطالبات الدراســــــــــــات العليا بالجامعةاســــــــــــتفاد منه  الدراســــــــــــات العلياعمادة 

 بالجامعة، وكانت على النحو التالي: أعضاء هيئة التدريسواالستشارات استفاد منه 

 عدد الحضور  املستهدفون  الجهة اللقاء

 70 أعضاء هيئة التدريس  معهد البحوث واالستشارات  االول 

 240   الدراسات العلياطالب وطالبات أعضاء هيئة التدريس  عمادة الدراسات العليا الثانج

 130 أعضاء هيئة التدريس  عمادة البحث العلمي الثالث

 

 

 

 البحوث واالستشاراتاللقاء اإلثرائي مع معهد 
 محاور اللقاء كالتالي: 

 مقدمة عن معهد الدراسات واالبحاث  -1

 معهد الدراسات واالبحاثمنهجية عمل  -2

 فرص واعده الستثمار املعرفة   -3

 أهداف استثمار املعرفة -4

 معهد الدراسات واالبحاثمزايا العمل مع  -5

 نماذج ملبادرات ومشاريع املعهد /إنجازات املعهد -6

 اآلراء واالقتراحات واالستفسارات االستماع الى -7
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 عمادة الدراسات العليااللقاء اإلثرائي مع 
 محاور اللقاء كالتالي: 

 إنجازات( –الدراسات العليا )طموحات  -1

 والخدمات الطالبية( -التحديات التي تواجه برامج الدراسات العليا )الحوكمة  -2

 خريجو برامج الدراسات العليا في خارطة الوطن. -3

 استقبال األسئلة واالستفسارات  -4

 عمادة البحث العلمياللقاء اإلثرائي مع 
 محاور اللقاء كالتالي: 

 مقدمة عن عمادة البحث العلمي  -1

 التعريف باملسارات البحثية التي تقدمها عمادة البحث العلمي -2

   التعريف بوحدة براءات االختراع -3

 التعريف بلجنة اخالقيات البحث العلمي -4

 الى اآلراء واالقتراحات واالستفساراتاالستماع  -5

 

 األكادمييالنوعية يف التطوير  املمارسات
 ندوة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصـــــــــــــل الجامعي التعليم تطوير عمادة مع بالتعاون  فيصـــــــــــــل امللك بجامعة الجودة وضـــــــــــــمان التطوير عمادة نظمت

الجودة في  وضــــــمان التطوير عميد ســــــعادة فيصــــــل امللك جامعة من  اللقاء محاور  في شــــــارك و( األكاديمي التطوير  في النوعية املمارسةةةةةةاتحول ) افتراضــــــية

 التخطيط إدارة على املشـــــــــــــرف املبارك إبراهيم بن عائذ الدكتور  العيدان وســـــــــــــعادة مشـــــــــــــاري  بن مقبل الدكتور  األعمال وتنمية االبتكار قطاع ورئيس حينه

 ، خبير املظفر حمدأ بن فؤاد الدكتور  وسـعادة املحناء و  ضـاوي  بنت فاتن الدكتورة الجودة وضـمان التطوير وكيلة املؤسـسـية وسـعادة والهوية االسـتراتيجي

 . التدريس وطرق  املناهج قسم  رئيس التدريس و وطرق  املناهج

 من ومجموعة الكثيري، صـــــــــــــالح بن محمد الدكتور  الجامعي التعليم تطوير عميد ســـــــــــــعادة الفيصـــــــــــــل عبد الرحمن االمام جامعة من اللقاء في كما شـــــــــــــارك

 بن إســـــماعيل الدكتور  ســـــعادة و ديريني ماري  فيلين الدكتور  ســـــعادة و الغامدي، محمد بن عبدهللا وســـــعادة الدكتور  األكاديمي والتطوير التعليم مخت ـــــ ي

 .مساءً  6:00الساعة  إلى مساءً  4:00 الساعة من م 01/02/2021 لـ املوافق هـ 19/06/1442 اإلثنين يوم زوم منصة عبر الندوة أقيمت وقد. النبراوي  محمد
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 النوعية واملمارســـــــات ،(املؤســـــــســـــــة مســـــــتوى  على) والتعلم التعليم ممارســـــــات جودة لتعزيز املؤســـــــســـــــية املبادرات أهمها من محاور  عدة الندوة وقد ناقشـــــــت

تخلل الندوة مناقشــات .  العمل وســوق  التنمية ومتطلبات والعشــرين الحادي القرن  ومهارات ،(أثر ذات حقيقية تجارب) والتعلم التعليم ممارســات لتجويد

 العمادتين تعتزم التي الندوات ســــــــــلســــــــــلة في ندوة اول  لتكون  الدعوة لقبولهم الجامعتين كال من املتحدثين الندوة بشــــــــــكر واســــــــــئلة من املشــــــــــاركين واختتمت

  .تنفيذها

 فهد امللك جامعة الدولية، الغد كليات مثل أخرى  وإدارات ومؤســــســــات جامعات ومنســــولج وأكاديمي الجامعتين منســــولج من( 249) الندوة حضــــر وقد هذا

 بالشرقية، التعليم إدارة طيبة، جامعة العزيز، عبد بن سطام األمير جامعة واإلبداع، املوهبة لألبحاث الوطني املركز خالد، امللك جامعة واملعادن، للبترول

 .األردنية والجامعة

 
 


