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عمادة التطوير وضمان الجودة
التقرير السنوي

لعام - ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـــ
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جــــــــــــــميع احلقـــــوق محــــــــفوظة   ٢٠١٨م

عمادة التطوير وضمان الجودة
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المحتويات

٨نبذة عن العمادة    
١٠كلمة العميد
١٢مهام العمادة

١٣برامج وأنشطة عمادة التطوير وضمان اجلودة
١٣الورش التابعة للمركز الوطني للتقومي واالعتماد األكادميي

١٣ورش العمل التابعة ملركز القيادة األكادميية
١٥إحصاءات عامة عن البرامج التدريبية لعمادة التطوير وضمان اجلودة للعام الدراسي 1438 - 1439هـ

١٦أوالً: برامج وأنشطة عمادة التطوير وضمان اجلودة
٢٩البرامج التدريبية املقدمة للموظفني
٣٣البرامج التدريبية املقدمة للموظفات

٣٧البرنامج اإلثرائي للموظفني واملوظفات
٤٠البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع اجلهات األخرى يف اجلامعة

٤١البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية
٤١البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الكليات

٤٢البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع العمادات
٤٣البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات

٤٥جائزة عضو هيئة التدريس املتميز (نقاطي)
٤٦مسابقة األبحاث والدراسات العلمية ألعضاء هيئة التدريس

٤٧اخلطط املستقبلية
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نبذة عن عمادة
التطوير وضمان الجودة ...

أُنِشــئت عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة يف جامعــة امللــك فيصــل بقــرار مــن اللجنــة املؤقتــة املكلفــة مبباشــرة اختصاصــات مجلــس التعليــم العالــي 
ــى دمــج عمــادة ضمــان اجلــودة واالعتمــاد األكادميــي  ــخ ١٤٣٧/٦/٢٧هـــ برقــم ١٤٣٧/٥/٥ باملوافقــة عل ــا اخلامــس املعقــود بتاري يف اجتماعه
وعمــادة تطويــر التعليــم اجلامعــي؛ ســعًيا مــن اجلامعــة للتحــول املســتمر نحــو التطويــر والتميــز، وإدراًكا منهــا أن هنــاك حاجــة ضروريــة ومطلًبــا 
أساًســا يتمثــل يف التعامــل بكفــاءة وفاعليــة مــع متغيــرات العصــر املعــريف احلالــي، التــي حتمــل معهــا املزيــد مــن التطــور املســتمر واملتســارع؛ وذلــك 
مــن خــالل تكريــس اجلهــود والطاقــات لتطويــر ممارســات وأنشــطة املنظومــة اجلامعيــة مبدخالتهــا وعملياتهــا ومخرجاتهــا وفًقــا ملعاييــر قياســية؛ 
حتقيًقــا لســبل اجلــودة والتميــز والنوعيــة يف التعليــم والتحســني املســتمر يف األداء؛ لتقــدمي أفضــل خدمــة تعليميــة، ورفــع مســتوى جــودة اخلريــج؛ 

حتــى ميتلــك مــن املعــارف والقــدرات واملهــارات والقيــم مــا يؤهلــه لالنخــراط يف ســوق العمــل اإلقليمــي والدولــي.
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د. مقبل بن مشاري العيدان
عميد التطوير وضمان الجودة في جامعة الملك فيصل

كلمة العميد
ــة للجامعــات، فهــو يقــوم علــى أهــداف محــددة  التطويــر وحتســني الوضــع الراهــن للمؤسســات اجلامعيَّــة هــو الســبيل األبــرز لتحقيــق تنافســيَّة عامليَّ
وواضحــة، وتخطيــط عملــي منظــم ومقصــود، وجتريــب ميدانــي يحــدد نقــاط القــوة والضعــف يف املؤسســة لالنطــالق إلــى حتقيــق قــدرة مؤسســيَّة 
ــة، وتتطلــب جهــوًدا مشــتركة ومخلصــة، تدفــع  ــة وفنيَّ بــة تســتند إلــى مبــادئ علميَّ ــة، فالتطويــر وحتقيــق اجلــودة عمليــة ُمركَّ ــة تعليميَّــة حقيقيَّ وفاعليَّ

ــة ورفــع كفاءتهــا. املعنيــني وتوجههــم نحــو تدعيــم الــدور التنافســي للمؤسســة اجلامعيَّ
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ــر وأدوات التحســني  ــة مبقومــات التطوي ــاحة األكادمييَّ ــدور أســاس ومهــم يف رفــد السَّ ــر وضمــان اجلــودة ب ــع عمــادة التطوي وتضطل
ــة، ســعًيا إلــى متكــني دور املؤسســة اجلامعيــة يف البحــث العلمــي،  املســتمر وضمــان جــودة العمــل األكادميــي ومخرجاتــه التعليميَّ

ــة. ــة املختلف ــع مؤسســات الدول ــة م ــم، والشــراكة املجتمعي والتعلي
فالتطويــر واجلــودة لهمــا دور حيــوي يف اســتمرارية عطــاء اجلامعــة واحملافظــة عليــه، كمــا أنهمــا يؤثــران يف توســيع أفــق العمــل 
األكادميــي ووضــع خطوطــه اإلســتراتيجية واتخــاذ القــرارات املناســبة مــن خــالل الوقــوف علــى الواقــع األكادميــي وتقييمــه وتوظيــف 
ــز دورهــا  ــك الواقــع، وهمــا يســهمان يف الرفــع مــن شــأن اجلامعــة وتعزي ــي تســتجيب لذل ــة الت ذلــك يف وضــع السياســات األكادمييَّ
ــة، إضافــة إلــى تأســيس منظومــة العمــل اجلماعــي وتأكيــد  ــة والدوليَّ ــة واإلقليميَّ وحتســني قدرتهــا التنافســيَّة علــى املســتويات احملليَّ

ــوالء للمؤسســة والشــعور باملســؤوليَّة.  ال
ــة يعــد مــن صلــب عمليتــي التطويــر واجلــودة  ــة كافَّ إن نشــر ثقافــة التطويــر واجلــودة والتحســني املســتمر لعناصــر املســيرة األكادمييَّ
ــة واالقتصاديَّــة والبشــريَّة لــدى املجتمــع احمللــي الــذي يحتضــن اجلامعــة ويحيــط  التــي يؤمــل أن تســهم يف عمليــات التنميــة االجتماعيَّ

بهــا.
ويف هــذا الســياق، نضــع أمــام ناظريكــم هــذا التقريــر الســنوي لعمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة للعــام اجلامعــي ١٤٣٩/١٤٣٨ه، والــذي 
يعــرض كامــل النشــاطات التــي نظمتهــا العمــادة علــى مــدى عــام دراســي كامــل؛ حيــث قدمــت العمــادة نشــاطات مختلفــة ألعضــاء هيئــة 
ــا  ــة هــي يف مجمله ــة واإلداريَّ ــادات األكادمييَّ ــة، وبرامــج للقي ــة، وورش عمــل، وبرامــج إثرائي التدريــس واملوظفــني مــن برامــج تدريبي

وســائل لتحقيــق أهــداف العمــادة والقيــام باملهــام املنوطــة بهــا، حيــث جتــدون ذلــك مفصــًال يف هــذا التقريــر. 
ــة التــي وردت يف هــذا التقريــر فــإن العمــادة ستســعى لتدعيــم خطــة أنشــطة وبرامــج عمــادة  واعتمــاًدا علــى الــدالالت اإلحصائيَّ

ــرات. ــك املتغي ــع تل ــدة تنســجم م ــادم بنشــاطات جدي ــام الق ــان اجلــودة للع ــر وضم التطوي
راجني من اهللا العون وعليه التكال



12

مهام العمادة

تســعى عمــادة التطويــر وضمــان الجــودة إلــى تحقيــق سلســلة مــن المهــام يمكــن إيجازهــا علــى النحــو 
التالــي:   

وضع آليات لنشر ثقافة اجلودة والتطوير املستمر بني منسوبي اجلامعة.• 
متابعة تطبيق نظام إدارة اجلودة باجلامعة يف ضوء املعايير األكادميية مبا يضمن حتسني العملية التعليمية.• 
متابعــة اســتيفاء معاييــر االعتمــاد األكادميــي املؤسســي والبرامجــي بجميــع الوحــدات األكادمييــة واإلداريــة باجلامعــة واقتــراح اللوائــح • 

واإلجــراءات التنظيميــة واإلجــراءات الالزمــة. 
تقدمي الدعم واملشورة لوحدات اجلامعة األكادميية واإلدارية فيما يخص تطوير األداء وضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.• 
التنسيق الفني على مكاتب اجلودة بالكليات والعمادات مبا يحقق أهداف اجلودة واالعتماد األكادميي. • 
إعــداد وتنفيــذ البرامــج التدريبيــة التــي تســهم يف تطويــر وحتســني القــدرات القياديــة واألكادمييــة واإلداريــة مبــا يعــزز جــودة التعليــم يف • 

اجلامعة.
وضع آليات للتحفيز على التميز يف األداء ملنسوبي اجلامعة والوحدات األكادميية واإلدارية باجلامعة (يف املجاالت املختلفة).• 
اقتراح املعايير واإلجراءات املتعلقة بالترشيح واالختيار للحصول على جوائز التميز.• 
اإلشراف على وضع وتنفيذ اخلطط التطويرية بناء على التقومي الذاتي الدوري جلميع الوحدات األكادميية واإلدارية باجلامعة.• 
اقتراح إنشاء وحدات ومراكز وإدارات لدعم متطلبات اجلودة والتطوير باجلامعة.• 
العمــل علــى إقامــة عالقــات علميــة ومهنيــة بــني اجلامعــات واملؤسســات التعليميــة األخــرى املتميــزة (داخــل اململكــة وخارجهــا) لتبــادل • 

اخلبــرات يف كل مــا لــه عالقــة بالتطويــر وضمــان اجلــودة بالتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة. 
عقد اللقاءات والندوات واملؤمترات التي تخص التطوير واجلودة.• 
وضــع خطــط تطويريــة لتوظيــف تقنيــات التعليــم اإللكترونــي يف خدمــة العمليــة التعليميــة باجلامعــة وفــق مســتجدات تقنيــات التعليــم • 

احلديثــة بالتنســيق مــع عمــادة تقنيــة املعلومــات.
اقتــراح ترشــيح أعضــاء هيئــة التدريــس حلضــور املؤمتــرات والبرامــج التدريبيــة وورش العمــل الداخليــة واخلارجيــة فيمــا يتعلــق بالتطويــر • 

وضمــان اجلــودة والرفــع لصاحــب الصالحية.
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برامج وأنشطة عمادة التطوير وضمان الجودة

تنطلــق عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة مــن رســالتها وأهدافهــا لتطويــر التعليــم اجلامعــي مــن خــالل تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
واملوظفــني مــن الرجــال والســيدات. والعمــادة تعلــم يقيًنــا أن الطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة، وأن حتســني أداء عضــو هيئــة التدريــس 
وتطويــر أدواتــه األكادمييــة واســتمرارية اطالعــه علــى املســتجدات التربويــة والعلميــة يــؤدي يف النهايــة إلــى خدمــة الهــدف الكبيــر وهــو تنميــة 

مهــارات الطالــب؛ ولذلــك فــإن البرامــج املقدمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن الرجــال والســيدات ترتكــز علــى مهــارات أربــع هــي:
 التعلم والتعليم.• 
البحث العلمي.• 
تكنولوجيا املعلومات.• 
املهارات العامة. • 

وال شــك أن املوظــف املتمكــن مــن موقعــه اإلداري وصاحــب األداء املتميــز يدعــم أداء أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب، ولذلــك تطــرح العمــادة 
برامــج تدريبيــة تســاعد يف رفــع قــدرات ومهــارات املوظفــني، وتســهم يف حتســني وتطويــر األداء يف العمليــة اإلداريــة، كمــا تســعى العمــادة 

مــن خــالل تقــدمي هــذه البرامــج إلــى تنميــة اجلوانــب املهنيــة يف املجــاالت اإلداريــة بالقــدر الــذي يحقــق إجنــاز األعمــال بالشــكل املطلــوب.
ويف إطــار ســعي العمــادة لتحســني وتطويــر أداء العمليــة التعليميــة فإنهــا تقــوم ســنوّيًا بتقــدمي مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة الداخليــة 
ــة، يقدمهــا نخبــة متميــزة مــن الــكادر التدريســي مــن منســوبي اجلامعــة، وتســعى العمــادة أيًضــا إلــى اســتقطاب مدربــني  ملنســوبي اجلامعــة كافَّ

متميزيــن يف مجــاالت تهــّم التعليــم اجلامعــي مــن داخــل اململكــة وخارجهــا مبــا يســهم يف تطويــره. 

الورش التابعة للمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

لتعزيــز عمــل العمــادة يف نشــر ثقافــة اجلــودة بــني منســوبي اجلامعــة حرصــت العمــادة علــى تقــدمي برامــج تدريبيــة تلبــي احتياجــات الكليــات 
واألقســام األكادمييــة واللجــان املشــتركة يف أعمــال اجلــودة واالعتمــاد األكادميــي، كمــا قامــت العمــادة بترشــيح منســوبي اجلامعــة حلضــور 
ــي  ــي قدمهــا املركــز الوطن ــي للتقــومي واالعتمــاد األكادميــي. واجلــدول (١) يوضــح ورش العمــل الت ــي نظمهــا املركــز الوطن ورش العمــل الت

للتقــومي واالعتمــاد األكادميــي وعــدد املشــاركني فيهــا مــن منســوبي اجلامعــة.



14

جدول ١ عناوين ورش العمل التي قدمها المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي وعدد المشاركين 
فيها من منسوبي الجامعة.

عدد المشاركينالمكانعنوان ورشة العملم

٢الرياضمؤشرات األداء واملقارنة املرجعية١
١الرياضمقاييس التقومي الذاتي وجمع األدلة والرأي املستقل٢
١الرياضمتطلبات جودة مصادر التعلم٣
٣الرياضمتطلبات جودة خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي٤
٢الرياضمتطلبات حتقيق معايير اجلودة واالعتماد على املستوى البرامجي٥
٢جدةمتطلبات حتقيق معايير اجلودة واالعتماد البرامجي٦
١جدةكيف تعد خطة تقومي شاملة ملخرجات التعلم؟٧
١املدينة املنورةصياغة مخرجات التعلم للبرامج واملقررات وفق متطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت٨
١جدةصياغة مخرجات التعلم للبرامج واملقررات٩
٥الرياضتوصيف املقررات والتدريب امليداني١٠
١جدةتوصيف البرامج وفق متطلبات االعتماد الوطني١١
٣الرياضتقييم ومتابعة مخرجات تعلم الطلبة على املستوى املؤسسي والبرامجي١٢
١الرياضالتقارير الدورية للبرامج واملقررات واخلبرة امليدانية١٣
٤الرياضالتقارير الدورية للبرامج واملقررات١٤
٢ / ٢الدمام / الرياضالتخطيط جلودة أنشطة البحث العلمي وخدمة املجتمع١٥
١ / ٢الرياض / املدينة املنورةالتخطيط اإلستراتيجي لضمان وحتسني اجلودة١٦
٦ / ٢الرياض / جدةحتليل البيانات واالستبانات واستخدام نتائجها لضمان اجلودة والتحسني املستمر١٧
٢الرياضإعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج١٨
٢ / ١الرياض / جدةإعداد اخلطط التشغيلية وصياغة مؤشرات األداء١٩
١جدةإدارة اجلودة الشاملة٢٠

٢١KPls and Benchmarking / الدمام / املدينة املنورة
٣ / ٢ / ١الرياض

٢٢Assessment of Learning Outcomes using RUBRICS٢ / ٥جدة / الرياض
٦٢املجموع
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ــا يف جنــاح وضمــان جــودة مؤسســات التعليــم العالــي، وانطالًقــا مــن هــذا املفهــوم، فــإن وزارة التعليــم واجلامعات الســعودية  تــؤدي القيــادة دوًرا مهّمً
تبــذل قصــارى جهدهــا مــن أجــل االرتقــاء مبســتوى التعليــم يف اململكــة إلــى أرفــع املســتويات، وحتقيًقــا لذلــك فــإن وزارة التعليــم متمثلــة يف مركــز 
القيــادة األكادمييــة قامــت بتنظيــم عــدد مــن ورش العمــل التــي تعنــى بالقيــادات األكادمييــة مــن العمــداء ووكالئهــم ورؤســاء األقســام األكادمييــة، 
ــادة  ــي قدمهــا مركــز القي ــك فيصــل. واجلــدول (٢) يوضــح ورش العمــل الت ــر وضمــان اجلــودة بجامعــة املل ــك بالتنســيق مــع عمــادة التطوي وذل

األكادمييــة وعــدد املشــاركني فيهــا مــن منســوبي اجلامعــة.

جدول٢ عناوين ورش العمل التي قدمها مركز القيادة األكاديمية وعدد المشاركين فيها من منسوبي الجامعة

المكانعدد المشاركينعنوان ورشة العملم
فندق كورال اخلبر٦١٠تطوير مهارات التوجيه والرعاية األكادميية (رجال وسيدات)١
فندق الهوليداي ان االزدهار - الرياض١٢منتدى القيادة األكادميية ٢ (رجال)٢
فندق كورال اخلبر٦املرأة القيادية يف التعليم اجلامعي (سيدات)٣
فندق كورال اخلبر١٠حتقيق التميز يف الدراسات العليا (رجال وسيدات)٤
فندق كورال اخلبر١٣الذكاء الوجداني للقادة األكادمييني (رجال وسيدات)٥

٥٧املجموع

إحصاءات عامة عن البرامج التدريبية لعمادة التطوير وضمان اجلودة للعام الدراسي ١٤٣٨- ١٤٣٩ هـ
ــة، وعــدد  ــد اإلدارة العام ــة، وأعــداد املشــاركني ببرامــج معه ــة الداخلي ــع البرامــج التدريبي ــا جلمي ــا عاّمً ــى ٥) ملخًص توضــح اجلــداول مــن (٣ إل

ــة حســب اجلنســية. ــج التدريبي ــس املشــاركني يف البرام ــة التدري أعضــاء هيئ

جدول (٣) : ملخص عام لجميع البرامج التدريبية الداخلية

عدد المتدربينعدد البرامج المنفذةالفئة المستهدفة
٢٤٦٣٧أعضاء هيئة التدريس - رجال

٢٥٥٢٥أعضاء هيئة التدريس - سيدات

٥٠ رجال٣القيادات األكادميية
٢٨ سيدات

١٧٤٣٦املوظفون
٢٥٥٧١املوظفات

٩٤٢٢٤٧املجموع الكلي
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جدول ٤ أعداد المشاركين ببرامج معهد اإلدارة العامة

عدد المتدربينالفئة المستهدفة
٥٣٦املوظفون 
١١٨املوظفات

٢٣احللقات التطبيقية
٦٧٧املجموع الكلي

جدول ٥ عدد أعضاء هيئة التدريس (رجال + سيدات) المشاركين حسب الجنسية

أعداد المتدربين الفئة المستهدفة
السعوديين

أعداد المتدربين غير 
النسبةالمجموعالسعوديين

١٧٫٨٧٪١٠٩٥٠١٦١٠أعضاء هيئة التدريس - رجال
٢٥٫٣١ ٪١٠١٢٩٧٣٩٨أعضاء هيئة التدريس - سيدات

٢٠٫٨١ ٪٢١٠٧٩٨١٠٠٨املجموع الكلي

برامج وأنشطة عمادة التطوير وضمان الجودة 

١- البرامج التدريبية الداخلية للعمادة:

- أعضاء هيئة التدريس (رجال – سيدات).
- املوظفون / املوظفات.

٢- البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع الجهات األخرى:
- وكاالت اجلامعة.

- الكليات.
- العمادات املساندة.

- اإلدارات. 
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٣- برامج معهد اإلدارة العامة.
البرامج التدريبية الداخلية للعمادة:

البرامج التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس - رجال
يبــني اجلــدول (٦) املجــاالت التدريبيــة وعــدد البرامــج يف كٍل منهــا وعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن اجتــازوا هــذه البرامــج، كمــا يوضــح الشــكل 

(١) نســبة املتدربــني يف كل مجــال.

جدول ٦ مجاالت التدريب وعدد البرامج وعدد أعضاء هيئة التدريس المتدربين 

عدد المتدربينعدد البرامج المقدمةالمجال
٧١٥٧مهارات التعلم والتعليم
٦١٤٥مهارات البحث العلمي

٦١٣٠مهارات تكنولوجيا املعلومات
٤١٢٠اجلودة األكادميية

٢٥٨املهارات العامة
٢٥٦١٠املجموع

شكل١ نسبة أعضاء هيئة التدريس المتدربين في كل مجال
كما توضح اجلداول من (٧ إلى ١٣) تفصيًال للبرامج التدريبية املنفذة وفق مجاالت التدريب ومحاورها وعدد أعضاء هيئة التدريس من منسوبي 

اجلامعة واجلهات التابعني لها.

جدول٧ لبرامج المنفذة في مجال البحث العلمي (حسب المحاور)

مهارات البحث العلمي
عدد املتدربنياسم البرنامجاملدربم

أدوات البحث العلمي
٢٠قواعد كتابة البحث العلمي وتوثيقه وفق معايير APAأ.د. أحمد عبدالفتاح الزكي١

حتكيم البحوث العلمية
٢٥االجتاهات احلديثة يف حتكيم البحوث العلميةأ.د. صبري محمد البحر٢

طرق إدخال وحتليل البيانات
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إجراء البحوث يف العلوم االجتماعية باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية خالد حسن الشريف٣
SPSS ٢٣للعلوم االجتماعية

٢١حتليل البيانات الكمية والكيفية باستخدام برنامج SPSSد. سيد إبراهيم علي٤
مناهج البحث العلمي

٣٠منهج البحث الكمي والكيفي ومهاراتهماأ.د. أحمد عبدالفتاح الزكي٥
النشر العلمي

٢٦مهارات النشر العلمي مع إشارة خاصة للمجالت غير املعتمدةأ.د. وائل محمد الديب٦

جدول (٨) : البرامج المنفذة في مجال التعلم والتعليم (حسب المحاور)

مهارات التعلم والتعليم
عدد املتدربنياسم البرنامجاملدربم

إستراتيجيات التدريس
٢٢التدريس اإلبداعي: منظومة متكاملة ملخرجات فاعلةد. هاشم الشيخي١
٢Dr. Necati Aydinand Interactive Learning Active٣٤

تصميم المقررات الدراسية
٢٤تصميم الوحدات الدراسية وتقوميها وتطويرهاد. محمود عبداحلي٣

٤ Dr. Narimane Hadj-Hamou Successful e-Learning Implementation in Higher Ensuring
Education١٨

طرق تقييم أداء الطالب
٢٥بناء االختبارات التحصيلية وفقا للمعايير العلميةد. خالد املطرب٥

مخرجات التعلم
٢٠مخرجات التعلم للمقررات والبرامج أ.د. صبري البحر٦

مهارات التعامل والتواصل مع الطالب

١٤مهارات التعامل والتواصل مع الطالبد. فتحي أبو ناصر٧
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جدول (٩) : البرامج المنفذة في مجال تكنولوجيا المعلومات (حسب المحاور)

مهارات تكنولوجيا المعلومات
عدد املتدربنياسم البرنامجاملدربم

تطبيقات األوفيس
٢٠معاجلة النصوص املتقدمة باستخدام برنامج ميكروسوفت وورد ٢٠١٣أ. منصور عبيدات١

Blackboard استخدام
٢٣مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني Blackboardد. مصلح العضايلة٢
٢٤مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني Blackboardد. مصلح العضايلة٣

برامج خاصة

م. معاذ الغرايبة٤
٢٢مهارات إعداد االختبارات اإللكترونية باستخدام Question Markم. محمد شطناوي

م. معاذ الغرايبة٥
٢١مهارات إعداد االختبارات اإللكترونية باستخدام Question Markم. محمد شطناوي

٢٠مهارات إعداد االختبارات اإللكترونية باستخدام Question Mark - متقدمم. محمد شطناوي٦

جدول ١٠البرامج المنفذة في مجال الجودة األكاديمية (حسب المحاور)

الجودة األكاديمية
عدد املتدربنياسم البرنامجاملدربم

إعداد الدراسة الذاتية
٢٩الدراسة الذاتية لالعتماد البرامجي من هيئة تقومي التعليم-قطاع التعليم العاليأ.د. صبري البحر١

توصيف وتقرير البرنامج
٢٦إعداد وتوصيف البرنامج األكادميي وتقريره السنويد. ثامر النعيمي٢

توصيف وتقرير املقرر
٢٤توصيف املقرر وتقريرهد. ثامر النعيمي3

مفاهيم اجلودة األكادميية
Institutional Strategies for Enhancing Student Retention and Successful د. محمد راشد الفهيد4

Progression٤١
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جدول ١١ البرامج المنفذة في مجال المهارات العامة (حسب المحاور)

المهارات العامة
عدد املتدربنياسم البرنامجاملدربم

املهارات العامة

التفكير اإلبداعي اجلاد وفًقا لبرنامج كورت يف تعليم د. طارق ملحم١
٢٩وتنمية التفكير

اإلرشاد األكادميي
٢٩اإلرشاد األكادميي: من النظرية إلى التطبيقد. محمد جابر سليمان٢

جدول ١٢ البرامج التدريبية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس

عدد المتدربيناسم المدرباسم البرنامجم

١Successful Institutional Strategies for Enhancing Student 
Retention and Progression٤١د. محمد راشد الفهيد

٢Active and Interactive LearningDr. Necati Aydin٣٤
٣٠أ.د. أحمد الزكيمنهج البحث الكمي والكيفي ومهاراتهما٣

الدراسة الذاتية لالعتماد البرامجي من هيئة تقومي التعليم-قطاع التعليم ٤
٢٩أ.د. صبري البحرالعالي

٢٩د. طارق ملحمالتفكير اإلبداعي اجلاد وفقا لبرنامج كورت يف تعليم وتنمية التفكير٥
٢٩د. محمد جابر سليماناإلرشاد األكادميي: من النظرية إلى التطبيق٦
٢٦د. ثامر النعيميإعداد وتوصيف البرنامج األكادميي وتقريره السنوي٧
٢٦أ.د. وائل الديبمهارات النشر العلمي مع إشارة خاصة للمجالت غير املعتمدة٨
٢٥أ.د. صبري البحراالجتاهات احلديثة يف حتكيم البحوث العلمية٩
٢٥د. خالد املطرببناء االختبارات التحصيلية وفقا للمعايير العلمية١٠
٢٤د. محمود عبداحليتصميم الوحدات الدراسية وتقوميها وتطويرها١١
١٢Blackboard ٢٤د. مصلح العضايلةمهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني
٢٤د. ثامر النعيميتوصيف املقرر وتقريره١٣
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عدد المتدربيناسم المدرباسم البرنامجم

١٤Blackboard ٢٣د. مصلح العضايلةمهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني
إجراء البحوث الكمية باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ١٥

SPSS٢٣د. خالد الشريف

١٦Question Mark م. معاذ الغرايبةمهارات إعداد االختبارات اإللكترونية باستخدام
٢٢م. محمد شطناوي

٢٢د. هاشم الشيخيالتدريس اإلبداعي: منظومة متكاملة ملخرجات فاعلة١٧

١٨Question Mark م. معاذ الغرايبةمهارات إعداد االختبارات اإللكترونية باستخدام
٢١م. محمد شطناوي

١٩SPSS ٢١د. سيد إبراهيم عليحتليل البيانات الكمية والكيفية باستخدام برنامج
٢٠أ. منصور عبيداتمعاجلة النصوص املتقدمة باستخدام برنامج ميكروسوفت وورد ٢٠٢٠١٣
٢٠أ.د. صبري البحرمخرجات التعلم للمقررات والبرامج ٢١
٢٢APA ٢٠أ.د. أحمد الزكيقواعد كتابة البحث العلمي وتوثيقه وفق معايير
٢٠م. محمد شطناويمهارات إعداد االختبارات اإللكترونية باستخدام Question Mark - متقدم٢٣
٢٤ Ensuring Successful e-Learning Implementation in Higher

Education
 Dr. Narimane
 Hadj-Hamou١٨

١٤د. فتحي أبوناصرمهارات التعامل والتواصل مع الطالب٢٥
٦١٠املجموع

جدول١٣ عدد أعضاء هيئة التدريس المتدربين من كل جهة

عدد المتدربينالجهةم
٩٤كلية العلوم١
٩٠كلية العلوم الزراعية واألغذية٢
٧٠كلية التربية٣
٦٣كلية الطب البيطري٤
٦١كلية إدارة األعمال٥
٥٤كلية اآلداب٦
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٤١املراكز البحثية واإلدارات املختلفة٧
٣٠كلية الطب٨
٢٠كلية الصيدلة اإلكلينيكية٩
١٦عمادة السنة التحضيرية١٠
١٦كلية علوم احلاسب وتقنية املعلومات١١
١٤العمادات املساندة١٢
١٢كلية املجتمع ببقيق١٣
٨كلية طب األسنان١٤
٧كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع١٥
٦كلية الهندسة١٦
٤كلية العلوم الطبية التطبيقية١٧
٤كلية احلقوق١٨

٦١٠املجموع
البرامج التدريبية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس - سيدات

يوضــح اجلــدول (١٤) املجــاالت التدريبيــة وعــدد البرامــج يف كٍل منهــا وعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس املتدربــات، كمــا يوضــح الشــكل (٢) نســبة املتدربــات يف كل 
مجال.

جدول١٤ مجاالت التدريب وعدد البرامج وعدد أعضاء هيئة التدريس المتدربات
 

عدد البرامج المجال
المقدمة

عدد المتدربات

٧١٥٢مهارات التعلم والتعليم
٦١٢١مهارات البحث العلمي

٥٩٨مهارات تكنولوجيا املعلومات
٢٤٠املهارات العامة

٢٣٠اجلودة األكادميية
٢٢٤٤١املجموع

كما توضح اجلداول من (١٥ إلى ٢١) تفصيًال للبرامج التدريبية املنفذة وفق مجاالت التدريب ومحاورها وعدد أعضاء هيئة التدريس املتدربات 
واجلهات التابعات لها.
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جدول١٥ البرامج المنفذة في مجال البحث العلمي (حسب المحاور)

مهارات البحث العلمي

عدد املتدرباتاسم البرنامجاملدربةم
حتكيم البحوث العلمية

٢٤املبادئ األساسية لتحكيم البحوث العلمية  د. آمال إبراهيم إدريس١
٢٢حتكيم البحوث العلمية: ضوابط حتكيم البحث العلميد. ناهد الزين٢

طرق ادخال وحتليل البيانات
٢١مهارات إدخال البيانات وترميزها وحتليلها ببرنامج SPSSد. يسرى عبود٣
١٩حتليل البيانات املتقدم باستخدام برنامج SPSS د. يسرى عبود٤
١٠إدخال ومعاجلة البيانات باستخدام برنامج SPSS  ( يف البحوث اإلنسانية )د. هامن البرعي٥

النشر العلمي
٢٥مهارات النشر يف املجالت العلمية احملكمةد. رباب سالم٦

جدول١٦ البرامج المنفذة في مجال التعلم والتعليم (حسب المحاور)

مهارات التعلم والتعليم

عدد اسم البرنامجاملدربةم
املتدربات

استراتيجيات التدريس
٢٨التدريس املتمايزد. علية حامد١
٢Dr. Necati AydinActive and Interactive Learning١٧

تصميم املقررات الدراسية
٢٣تصميم املقرر الدراسي الفعالد. ريهام مصطفى٣
٤ Dr. Narimane Hadj-HamouEnsuring Successful e-Learning Implementation in Higher 

Education٩
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مخرجات التعلم
Learning outcomes٢٤د. شيرين الرفاعي٥
٢٥مخرجات التعلمد. ريهام مصطفى محمد ٦

مهارات التعامل والتواصل مع الطالب
٢٦التميز املهني والسلوكي لعضو هيئة التدريسد. حنان يبرودي٧

جدول١٧ البرامج المنفذة في مجال تكنولوجيا المعلومات (حسب المحاور)

مهارات تكنولوجيا المعلومات

عدد املتدرباتاسم البرنامجاملدربةم
Blackboard استخدام

١٥مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني Blackboardد. جنوى أمني١
٢٠مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني Blackboardد. إنصاف امللحم٢
٢١مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني Blackboardد. جنوى أمني٣
٢٥مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني Blackboardد. إنصاف امللحم٤
١٧مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني Blackboard - متقدمد. إنصاف امللحم٥

جدول ١٨ البرامج المنفذة في مجال الجودة األكاديمية (حسب المحاور)

الجودة األكاديمية

عدد املتدرباتاسم البرنامجاملدربم
توصيف وتقرير املقرر

١٤توصيف املقرر وتقريرهد. ثامر النعيمي١
مفاهيم اجلودة األكادميية

Institutional Strategies for Enhancing Student Retention Successful د. محمد راشد الفهيد٣
and Progression١٦

جدول ١٩ البرامج المنفذة في مجال المهارات العامة (حسب المحاور)
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المهارات العامة

عدد املتدرباتاسم البرنامجاملدربم
اإلرشاد األكادميي

١٩اإلرشاد األكادمييد. حنان يبرودي1
املهارات العامة

٢١اخليارات الذكية لتحسني الدافعيةأ. سمية احلسن3

جدول ٢٠ البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس - سيدات

عدد اسم البرنامجم
اسم المدربــةالمتدربات

 د. علية حامد ٢٨التدريس املتمايز١
د. حنان يبرودي٢٦التميز املهني والسلوكي لعضو هيئة التدريس٢
٣Blackboard د. إنصاف امللحم٢٥مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني
د. .ريهام مصطفى  أحمد٢٥ مخرجات التعلم٤
د. رباب سالم٢٥مهارات النشر يف املجالت احملكمة٥
د. آمال إبراهيم  إدريس٢٤ املبادئ األساسية لتحكيم البحوث العلمية  ٦
٧Learning outcomes د. شرين الرفاعي٢٤
د. .ريهام مصطفى  أحمد٢٣تصميم املقرر الدراسي الفعال٨
د. ناهد الزين٢٢حتكيم البحوث العلمية : ضوابط حتكيم البحث العلمي٩
١٠Blackboard د. جنوى أمني٢١مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني
١١SPSS د. يسرى عبود٢١مهارات ادخال البيانات وترميزها وحتليلها ببرنامج
محاضر. سمية احلسن٢١اخليارات الذكية لتحسني الدافعية١٢
١٣ Blackboard د. إنصاف امللحم٢٠مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني
د. حنان يبرودي١٩اإلرشاد األكادميي١٤
١٥ SPSS د. يسرى عبود١٩حتليل البيانات املتقدم باستخدام برنامج
د. إنصاف امللحم١٧مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني Blackboard  - متقدم١٦
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عدد اسم البرنامجم
اسم المدربــةالمتدربات

١٧Active and Interactive Learning١٧Dr. Necati Aydin

١٨Successful Institutional Strategies for Enhancing Student Re-
tention and Progressionد. محمد راشد الفهيد١٦

١٩ Blackboard د. جنوى أمني١٥مهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني
د. ثامر النعيمي ١٤توصيف املقرر وتقريره٢٠
د. هامن البرعى١٠إدخال ومعاجلة البيانات باستخدام برنامج SPSS  ( يف البحوث اإلنسانية )٢١
٢٢Ensuring Successful e-Learning Implementation in Higher Edu-

cation٩ Dr. Narimane
 Hadj-Hamou

٤٤١املجموع

جدول٢١ عدد أعضاء هيئة التدريس المتدربات من كل جهة

عدد المتدرباتالجهةم

١٠٤كلية العلوم١
٨٠كلية التربية٢
٥٢كلية اآلداب٣
٤٥كلية العلوم الزراعية واألغذية٤
٢٦كلية الطب٥
٢٣املراكز البحثية واإلدارات املختلفة٦
١٧كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع٧
١٧كلية إدارة األعمال٨
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١٦كلية احلقوق٩
١٥كلية الصيدلة اإلكلينيكية١٠
١٤كلية العلوم الطبية التطبيقية١١
١٢عمادة السنة التحضيرية١٢
٧كلية علوم احلاسب وتقنية املعلومات١٣
٦العمادات املساندة١٤
٤كلية املجتمع ببقيق١٥
٣كلية الهندسة١٦

٤٤١املجموع

البرامج التدريبية المقدمة للموظفين

يوضح اجلدول (٢٢) املجاالت التدريبية وعدد البرامج يف كٍل منها وعدد املتدربني الذين اجتازوا هذه البرامج، كما يوضح الشكل (٣) نسبة 
املوظفني املتدربني يف كل مجال.

جدول٢٢ مجاالت التدريب وعدد البرامج المقدمة وعدد الموظفين المتدربين في كل مجال

عدد البرامج المجال
عدد المتدربينالمقدمة

٨٢٥٤املجاالت اإلدارية والقيادية
٨٢٥٣املجاالت الفنية واإلنسانية

٥١١٩املجاالت التقنية
١٣٢املهارات العامة

٢٢٦٥٨املجموع

وتوضح اجلداول من (٢٣ إلى ٢٧) تفصيًال للبرامج التدريبية املنفذة وفق مجاالت التدريب ومحاورها وعدد املوظفني املتدربني.

جدول٢٣البرامج المنفذة في المجاالت اإلدارية والقيادية (حسب المحاور)



30

المجاالت اإلدارية والقيادية
عدد املتدربنياسم البرنامجاملدربم

اتخاذ القرار
٢٨حل املشكالت واتخاذ القرار الفعالد. خالد الشريف١

إدارة فرق العمل
٣٤فن إدارة فرق العملأ.د. أحمد الزكي٢
٣١إدارة فرق العملد. خالد الهديب٣

التخطيط يف العمل
٣٢تخطيط العمل وصياغة األهدافد. أحمد الباللي٤
٣٢التخطيط يف العملأ.د. محمد عبد احملسن٥

تفويض السلطة
٣٣تفويض السلطةد. حسام سعد سليم٦

القيادة والتأثير يف اآلخرين
٣٤القيادة والتأثير يف اآلخرين د. خالد الهديب٧
٣٠القيادة اإلدارية الفاعلةد. احلبيب الدرويش٨

جدول ٢٤: البرامج المنفذة في المجاالت الفنية واإلنسانية (حسب المحاور)

المجاالت الفنية واإلنسانية
عدد املتدربنياسم البرنامجاملدربم

أخالقيات وأعراف العمل
٢٩أخالقيات وأعراف العملد. أحمد رجب١
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التعامل مع اآلخرين
٣٥العالقات اإلنسانية يف العمل وتأثيرها يف املردود املهنيد. احلبيب الدرويش٢
٣٣التعامل مع اآلخريند. خالد الهديب٣
٣٢لغة اجلسد وفن التعامل مع اجلمهورد. خالد الشريف٤

اجلودة يف العمل اإلداري
٢٩تصميم إجراءات العمل حسب متطلبات اجلودة اإلداريةأ. سالم العطيات

٣٢أساسيات اإلبداع يف العمل وتطوير نُظم اجلودةد. احلبيب الدرويش
العمل اجلماعي

٣٣العمل اجلماعيد. فتحي أبو ناصر
٣٠العمل اجلماعيد. فتحي أبو ناصر

جدول ٢٥: البرامج المنفذة في المجاالت التقنية (حسب المحاور)

المجاالت التقنية
عدد املتدربنياسم البرنامجاملدربم

تطبيقات األوفيس
٢٧قواعد البيانات باستخدام برنامج ميكروسوفت أكسس ٢٠١٣أ. منصور عبيدات١
٢٥التعامل مع اجلداول اإللكترونية Excel ٢٠١٣م. قاسم أبو الهيجاء٢
١٨معالج النصوص (وورد)أ. رامي شهاب٣

االتصال اإللكتروني
٢٥مهارات التواصل اإللكتروني يف بيئة العملد. خالد املطرب٤
٢٤إدارة مخاطر وأمن املعلوماتد. عبد الناصر عبدالعال٥

جدول ٢٦: البرامج المنفذة في مجال المهارات العامة (حسب المحاور)

المهارات العامة
عدد املتدربنياسم البرنامجاملدربم

مهارات عامة
٣٢آلية جتنب ضغوط العملأ.د. حمدان احملمد١
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جدول ٢٧ البرامج التدريبية المقدمة للموظفين

اسم المدربعدد المتدربيناسم البرنامج م

د. احلبيب الدرويش٣٥العالقات اإلنسانية يف العمل وتأثيرها يف املردود املهني١
أ.د. أحمد الزكي٣٤فن إدارة فرق العمل٢
د. خالد الهديب٣٤القيادة والتأثير يف اآلخرين٣
د. فتحي أبوناصر٣٣العمل اجلماعي٤
د. حسام سعد سليم٣٣تفويض السلطة٥
د. خالد الهديب٣٣التعامل مع اآلخرين٦
د. أحمد باللي٣٢تخطيط العمل وصياغة األهداف٧
أ.د. حمدان احملمد٣٢آلية جتنب ضغوط العمل٨
أ.د. محمد عبد احملسن محمد٣٢التخطيط يف العمل٩
د. خالد الشريف٣٢لغة اجلسد وفن التعامل مع اجلمهور١٠
د. احلبيب الدرويش٣٢أساسيات اإلبداع يف العمل وتطوير نُظم اجلودة١١
د. خالد الهديب٣١إدارة فريق العمل ١٢
د. احلبيب الدرويش٣٠القيادة اإلدارية الفاعلة١٣
د. فتحي أبوناصر٣٠العمل اجلماعي١٤
أ. سالم العطيات٢٩تصميم إجراءات العمل حسب متطلبات اجلودة اإلدارية١٥
د. أحمد رجب٢٩أخالقيات وأعراف العمل١٦
د. خالد الشريف٢٨حل املشكالت واتخاذ القرار الفعال١٧
أ. منصور عبيدات٢٧قواعد البيانات باستخدام برنامج ميكروسوفت أكسس ١٨٢٠١٣
د. خالد املطرب٢٥مهارات التواصل اإللكتروني يف بيئة العمل١٩
٢٠٢٠١٣ Excel م. قاسم أبوالهيجاء٢٥التعامل مع اجلداول اإللكترونية
د. عبدالناصر محمد عبدالعال٢٤إدارة مخاطر وأمن املعلومات٢١
أ. رامي شهاب١٨معالج النصوص (وورد)٢٢

٦٥٨املجموع



جامعة الملك فيصل  | 33

D
ea

ns
hi

p 
of

 D
ev

el
op

m
en

t a
nd

 Q
ua

lit
y 

As
su

ra
nc

e
Ki

ng
 F

ai
sa

l U
ni

ve
rs

ity

البرامج التدريبية المقدمة للموظفات

يبني اجلدول (٢٨) املجاالت التدريبية وعدد البرامج يف كٍل منها وعدد املوظفات املتدربات، نسبة املوظفات املتدربات يف كل مجال.

جدول ٢٨ المجاالت التدريبية وعدد البرامج وعدد الموظفات المتدربات في كل محور

عدد المتدرباتعدد البرامج المقدمةالمجال

٩٢٦٥املجاالت اإلدارية والقيادية
٧٢٠٤املجاالت الفنية واإلنسانية

٦١٥٠املجاالت التقنية
٤١١٣املهارات العامة

٢٦٧٣٢املجموع

كما تبني اجلداول من (٢٩ إلى ٣٣) تفصيًال للبرامج التدريبية املنفذة وفق مجاالت التدريب ومحاورها وعدد املوظفات املتدربات.

جدول ٢٩ البرامج المنفذة في المجاالت اإلدارية والقيادية (حسب المحاور)

المجاالت اإلدارية والقيادية

عدد املتدرباتاسم البرنامجاملدربةم
اتخاذ القرار

٣١اتخاذ القرارد. سامية فريد١
٣٠اتخاذ القرارد. سامية فريد٢

إدارة فرق العمل
٢٨مؤشرات القيادة الناجحة لفرق العملد. مها أبو املجد٣

التخطيط يف العمل
٣٠التخطيط يف العملمحاضر. جنالء محمد ٤
٣٠القواعد الذهبية للتخطيط وتطوير بيئة عمل ابتكاريةد. عال محمد إبراهيم ٥
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٢٣مهارات السكرتارية وإدارة املكاتبأ. وجدان احملسن ٦
تفويض السلطة

٣٢تفويض السلطةد. زكية يوسف٧
القيادة والتأثير يف اآلخرين

٣٠القيادة امللهمةد. منيرة القحطاني٨
٣١القيادة والتأثير يف اآلخريند. زكية النور٩

جدول ٣٠ البرامج المنفذة في المجاالت الفنية واإلنسانية (حسب المحاور)

المجاالت الفنية واإلنسانية

عدد املتدرباتاسم البرنامجاملدربةم
أخالقيات وأعراف العمل

٣١أخالقيات وأعراف العمل د. إلهام فاروق ١
التعامل مع اآلخرين

٣٠فن التعامل املهني مع العمالءد. حنان يبرودي٢
اجلودة يف العمل اإلداري

٢٩إستراتيجية كايزن Kaizen اليابانية للتحسني املستمر للعمليات اإلداريةد. الشيماء محمد٣
٢٧ سيجما ٦  فلسفة التميزد. عال محمد إبراهيم٤

العمل اجلماعي
٣٠العمل اجلماعي د. سامية فريد٥
٢٨مقومات جناح العمل اجلماعيد. أماني البطراوي٦

متطلبات ومسؤوليات العمل
٢٩متطلبات ومسؤوليات العملد. نور الهندي٧
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ity جدول ٣١ البرامج المنفذة في المجاالت التقنية (حسب المحاور)

المجاالت التقنية

عدد املتدرباتاسم البرنامجاملدربةم
تطبيقات االوفيس

٢١التعامل مع اجلداول اإللكترونية - إكسل محاضر. نور جبريل1
٢٥تصميم وإدارة قواعد البيانات (أكسس)محاضر. اسالم الفران ٢

االتصال اإللكتروني
٢٥كيف ترى أمانك احملوسبأ. نور جبريل ٣

برامج تصميم اإلعالنات والبانرات
٢٧التطبيقات اإلعالمية والدعائية لإلنفوجرافيكد. أماني أحمد الدخني٤
٢٦تصميم امللصقات اإلعالنية د. سلوى أبو العال٥

برامج معاجلة وحترير الصور
٢٦التصميم بالفوتوشوبد. عبير فاروق علي٦

جدول  ٣٢  البرامج المنفذة في المهارات العامة (حسب المحاور)

المهارات العامة

عدد املتدرباتاسم البرنامجاملدربةم
تنمية املهارات العامة

٢٩إدارة الضغوط والسيطرة على العملد. عواطف الظفر١
٢٨إدارة الضغوط والسيطرة على العمل د. عواطف الظفر٢
٢٨تنمية وتطوير احلس األمني   د. عواطف محمود حمد ٣
٢٨مفاتيح النجاح السبعة د. عال محمد إبراهيم٤

جدول  ٣٣ البرامج التدريبية المقدمة للموظفات

اسم المدربـةعدد المتدرباتاسم البرنامجم

د. نور عيسى الهندي٣٢الكتابة اإلدارية١
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اسم المدربـةعدد المتدرباتاسم البرنامجم

د. زكيه النور مكى٣٢تفويض السلطة٢
د. إلهام فاروق محمد  ٣١أخالقيات وأعراف العمل ٣
د. سامية فريد سرور ٣١اتخاذ القرار٤
د. زكية النور مكي٣١القيادة والتأثير يف اآلخرين٥
د. حنان فتال يبرودي٣٠فن التعامل املهني مع العمالء٦
د. سامية فريد سرور٣٠اتخاذ القرار٧
د. منيرة هشبل القحطاني٣٠القيادة امللهمة٨
محاضر. جنالء محمد أبو القاسم٣٠التخطيط يف العمل٩
د. عال محمد إبراهيم٣٠القواعد الذهبية للتخطيط وتطوير بيئة عمل ابتكارية١٠
د. سامية فريد سرور٣٠العمل اجلماعي ١١
د. الشيماء محمد محمود ٢٩إستراتيجية كايزن Kaizen اليابانية للتحسني املستمر للعمليات اإلدارية١٢
د. نور عيسى الهندي٢٩متطلبات ومسؤوليات العمل١٣
د. عواطف عبدالعزيز الظفر٢٩إدارة الضغوط والسيطرة على العمل١٤
د. عال  محمد موسى٢٨مفاتيح النجاح السبعة ١٥
د. مها عبد اهللا أبو املجد٢٨مؤشرات القيادة الناجحة لفرق العمل١٦
د. عواطف عبدالعزيز الظفر ٢٨إدارة الضغوط والسيطرة على العمل١٧
 د. عواطف محمود حمد ٢٨تنمية وتطوير احلس األمني  ١٨
د. أماني متولي البطراوي٢٨مقومات جناح العمل اجلماعي١٩
د. عال محمد إبراهيم٢٧ سيجما ٦ فلسفة التميز٢٠
د. أماني أحمد الدخني٢٧التـطبيقات اإلعـالمية والدعائية لإلنفوجرافيك٢١
د. عبير فاروق علي٢٦التصميم بالفوتوشوب٢٢
د. سلوى أبو العال محمد٢٦تصميم امللصقات اإلعالنية ٢٣
أ. إسالم عبد الرحمن الفران٢٥   تصميم وإدارة قواعد البيانات (أكسس)٢٤
أ. نور عدنان جبريل٢٥كيف ترى أمانك احملوسب٢٥
أ. وجدان أحمد احملسن٢٣مهارات السكرتارية وإدارة املكاتب٢٦
أ. نور عدنان جبريل٢١التعامل مع اجلداول اإللكترونية -  إكسل٢٧

۷٦٤ املجموع
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البرنامج اإلثرائي للموظفين والموظفات

: التعريف العام بالبرنامج
ً
أوال

- الهدف العام: الرفع من مستوى تفاعل الفئة املستهدفة مع بيئة العمل. 
- عدد األيام: ثالثة أيام.

- عدد الساعات: ١٢ ساعة تدريبية.
- مكان انعقاد البرنامج: قاعة التدريب يف إدارة التطوير اإلداري ومسرح كلية التربية يف املدينة اجلامعية.

- عدد املتدربني: ٢٠ موظفا و ٤١ موظفة.
- عدد الدورات املقدمة: دورتني + يوم نقاش وإثراء للموظفات.

ثانًيا: التعريف بدورة اليوم األول 
- عنوان الدورة: أخالقيات العمل الوظيفي ودورها يف تطوير بيئة العمل. 

- مقدما الدورة: د. احلبيب الدرويش (للموظفني)، و د. حنان فتال يبرودي (للموظفات).
- محاور الدورة:  

- احملور األول: تعريف األخالق - السلوك - بيئة العمل -أخالقيات العمل الوظيفي.
- احملور الثاني: أخالقيات العمل الوظيفي العامة.

- احملور الثالث: أخالقيات العمل اخلاصة.
ا: التعريف بدورة اليوم الثاني 

ً
ثالث

- عنوان الدورة: مفاتيح النجاح والتميز الوظيفي.
- مقدما الدورة: د. هاشم الشيخي (للموظفني)، و د. عال محمد إبراهيم موسى (للموظفات). 

- محاور الدورة:  
- احملور األول: الوظيفة احلكومية.

- احملور الثاني: حقوق املوظف وواجباته. 
- احملور الثالث: التميز الوظيفي. 

- احملور الرابع: مفاتيح النجاح والتميز. 
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رابًعا: محتويات اليوم الثالث: 
تم تقسيم عمل اليوم الثالث إلى ثالثة محاور: 

- احملور األول: حلقة نقاش (بيئة العمل بني الواقع واملأمول).
- مقدمة احملور: د منيرة هشبل القحطاني (للموظفات).

- احملور الثاني: صياغة ميثاق شرف املهنة.
- مقدمة احملور: د حنان فتال يبرودي (للموظفات).

المحور الثالث: التقرير الذاتي 
مقدمة المحور: د. عال موسى (للموظفات).

التوصيات والمقترحات:

خرج البرنامج بعدد من التوصيات والمقترحات، أهمها:

- زيادة الدافعية اخلارجية عن طريق اإلطراء والتقدير على كل عمل جيد يقوم به املوظفون واملوظفات.
- زيادة الدافعية الداخلية للموظفني واملوظفات عن طريق زيادة حماسهم للعمل وزيادة ارتباطهم ووالئهم للجامعة.

- عمل دورات عن النزاعات الوظيفية وضبط النفس والذكاء االجتماعي واالنفعالي للموظفات للتخلص من االندفاع وعدم ضبط النفس والعصبية.
- عمل دورات عن املبادرات وأثرها على األفراد واملؤسسات لتحفيزهم للمبادرات.

- عمل ورش عمل دورية لكل إدارة لقراءة كتاب يثري العمل ومناقشته يف لقاء مفتوح بني املوظفني واملوظفات.
- عمل دورات عن الثقة بالنفس وباآلخرين.

- تقدمي هذه الدورات للقيادات ورؤساء العمل.
- أن يتم تقييم رئيس العمل من قبل موظفيه، وعدم االكتفاء بتقييم رئيس العمل ملوظفيه.

- صياغة ميثاق شرف مهنة يوقع عليه جميع املوظفني واملوظفات ويكون متاًحا للجميع.

برامج معهد اإلدارة العامة للموظفين والموظفات
ــا لتحمــل مســئولياتهم وممارســة صالحياتهــم علــى نحــو يكفــل  يقــدم معهــد اإلدارة العامــة برامجــه بهــدف رفــع كفايــة موظفــي الدولــة وإعدادهــم علمّيً
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االرتقــاء مبســتوى اإلدارة ويدعــم قواعــد تنميــة االقتصــاد الوطنــي، كمــا يختــص املعهــد باإلســهام يف التنظيــم اإلداري لــإلدارة احلكوميــة وإعطــاء 
املشــورة يف املشــكالت اإلداريــة التــي تعرضهــا عليــه الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة والبحــوث املتعلقــة بشــؤون اإلدارة وتوثيــق الروابــط الثقافيــة 

يف مجــال اإلدارة العامــة.

وتقــوم عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة متمثلــة بــإدارة التطويــر اإلداري باســتقبال اســتمارات الترشــح لبرامــج املعهــد جلميــع املوظفــني واملوظفات 
ــي التحــق بهــا موظفــو  ــا جــدول يبــني البرامــج الت ــى املوقــع اخلــاص باملعهــد، وتالًي ــى إدخــال هــذه االســتمارات عل داخــل اجلامعــة، والعمــل عل

وموظفــات اجلامعــة يف برامــج التدريبيــة التــي يقدمهــا املعهــد.

جدول ٣٤  أعداد الموظفين المشاركين ببرامج معهد اإلدارة العامة 

الدورات 
التدريبية

عدد من مت 
ترشيحهم

إجمالي أعداد عدد من مت قبولهم
املقبولني املركز الرئيس 

فرع مكة املكرمة فرع املنطقة الشرقية بالدمامبالرياض
فرع عسيربجدة

١٨٤٤٩١١٦٩٢٥٧٢٩٢الفصل األول
٢١٤٦٧٨١١٦٤١٩٢٤٤الفصل الثاني

٣٩٩٠١٦٩٢٨٥٦٦١٦٥٣٦املجموع

جدول ٣٥ أعداد الموظفات المشاركات ببرامج معهد اإلدارة العامة  

عدد من مت الفصل الدراسي
ترشيحهن

الفرع النسوي ملعهد اإلدارة 
إجمالي أعداد الفرع النسوي ملعهد اإلدارة يف الدماميف الرياض

املقبوالت
٧٨٦٣٥٣٥٧٠الفصل األول
٩٢٢٢٨٢٠٤٨الفصل الثاني

١٧٠٨٦٣٥٣١١٨املجموع
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جدول ٣٦ توزيع منسوبي الجامعة المشاركين في حلقات معهد اإلدارة العامة (الوظائف العليا)  

عدد المتدربينمكان االنعقاداسم البرنامج
٣عسير / الدمام / جدةإدارة االجتماعات

١الدمام إدارة التغيير 
٢جدةإدارة اجلودة الشاملة

١الرياض إدارة النزاع يف بيئة العمل 
٢الرياضإدارة األداء الوظيفي

١الدمام إدارة املعرفة 
١الرياضبطاقة األداء املتوازن

٣الرياض / الدمام التخطيط اإلستراتيجي 
٢الدمامالتفكير اإلبداعي يف حل املشكلة 

١جدةتنمية مهارات االتصال اإلداري
٣الرياض / الدمام القيادة اإلدارية 

٢جدة / الرياضاملراجعة الداخلية
١الرياض مهارات العرض واإللقاء 

٢٣املجموع

البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع الجهات األخرى في الجامعة
توضح اجلداول التالية من (٣٧ إلى ٤٣) البيانات التفصيلية للبرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع اجلهات األخرى يف اجلامعة.
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البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية:

جدول ٣٧يوضح البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع كلية الطب البيطري

عدد املتدربنيالفئة املستهدفةاسم البرنامج
Assessment of Learning Outcomes using RUBRIC 24أعضاء هيئة التدريس

البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الكليات:

تســعى عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة إلــى املســاهمة يف تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة اخلاصــة ملنســوبي الكليــات، وكذلــك املســاعدة يف تقــدمي 
الدعــم إلقامتهــا؛ لذلــك نفــذت العمــادة عــدة برامــج تدريبيــة بالتعــاون مــع كليــة الهندســة وكليــة املجتمــع ببقيــق وكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة 

وهــي مبينــة علــى النحــو التالــي:

جدول ٣٨ البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع الكليات

عدد الفئة المستهدفةالجهة المنفذةاسم البرنامج
المتدربين

٣٠طالب الكليةكلية الهندسةاألوشا يف السالمة الصحية املهنية (الصناعات العامة)
EndNote Web ٢٢طالب الكليةكلية العلوم الطبية التطبيقيةتوثيق البحوث واملقترحات العلمية باستخدام برنامج

(TOT) أعضاء هيئة التدريس يف كلية املجتمع ببقيقدورة إعداد املدربني
١٧الكلية

٦٩املجموع
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البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع العمادات:

ضمــن إطــار خطــة عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة التــي تهــدف إلــى رفــع كفــاءة األداء جلميــع منســوبي اجلامعــة إليجــاد بيئة تعليميــة مثاليــة 
تســهم يف دفــع عجلــة التقــدم والتطويــر جلامعــة امللــك فيصــل، نفــذت العمــادة عــدة برامــج تدريبيــة بالتعــاون مــع عمــادة الســنة التحضيريــة وعمــادة 

شــؤون الطــالب وعمــادة شــؤون املكتبــات. 
جدول ٣٩  البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية

عدد المتدربينالفئة المستهدفةاسم البرنامجم
١Blackboard ١٥أعضاء هيئة تدريس - رجالمهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني
٢Blackboard ١٤أعضاء هيئة تدريس - سيداتمهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني
٣

EndNote Web أعضاء هيئة تدريس من الرجال توثيق البحوث واملقترحات العلمية باستخدام برنامج
٣١والسيدات يف العمادة

١١البحث يف مصادر املعلومات اإللكترونية باملكتبة املركزيةأعضاء هيئة تدريس من الرجال والسيدات يف العمادة٤
١٢أعضاء هيئة تدريس - رجالالتهيئة النفسية للممارس يف مجال التعليم٥
٩أعضاء هيئة تدريس - رجالبناء وإدارة فريق العمل٦
٥أعضاء هيئة تدريس - رجالحتليل النتائج الكمية بهدف تطوير تعلم الطالب٧
١٥منسوبو اجلامعة ( رجال والسيدات)أساسيات استخدام املايكروسوفت أوفيس ٢٠١٣ ( باللغة العربية)٨
٢١منسوبو اجلامعة ( رجال والسيدات)استخدام املايكروسوفت أوفيس ٢٠١٣ ( باللغة اإلجنليزية) - متقدم٩
١٧منسوبو اجلامعة ( رجال والسيدات)أساسيات استخدام برنامج الفوتوشوب١٠

١٥٠املجموع

جدول ٤٠ البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب

عدد المتدربينالفئة المستهدفةاسم البرنامجم
٦٠الطالبحل املشكالت بطرق إبداعية١
٦٧الطالباملقابالت الشخصية الناجحة٢
٥٦الطالبفن إدارة الوقت٣
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٦٣الطالبالتخلص من اخلجل واالستمتاع باحلياة٤
٩٦الطالبإستراتيجيات وطرق املذاكرة احلديثة٥
٦٨الطالبطرق عالج إدمان اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي٦
٣٩الطالبتسويق الذات وبناء املاركة الشخصية٧
١٢٢الطالبمفاتيح القلوب والتأثير يف اآلخرين٨
١٢٨ الطالبدورة كيفية كتابة السيرة الذاتية٩
١٣٢الطالباملهارات القيادية الفعالة١٠
٨٧مهارات التفكير الناقدالطالب١١
٧٠الطالبإدارة الضغوط النفسية١٢
٧٥الطالبالذكاء العاطفي١٣
٨٢الطالبالتخطيط املهني١٤

١١٤٥املجموع

جدول ٤١ البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات

عدد المتدربينالفئة المستهدفةاسم البرنامجم
٣٣منسوبو العمادةفن التعامل مع املستفيدين١
٣٨منسوبو العمادةكيفية استخدام أجهزة املكفوفني وضعاف البصر٢

٧١املجموع

البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات:

انطالًقــا مــن أحــد محــاور اخلطــة اإلســتراتيجية يف اجلامعــة وهــو الشــراكة املجتمعيــة نفــذت العمــادة عــدة برامــج تدريبيــة بالتعــاون مــع إدارة 
تطويــر الشــراكة املجتمعيــة، كمــا قامــت العمــادة أيًضــا بتنفيــذ برنامــج تدريبــي مــع املركــز اجلامعــي لالتصــال واإلعــالم.

جدول ٤٢ البرامج التدريبية المنفذة بالتعاون مع إدارة تطوير الشراكة المجتمعية 
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الفئة المستهدفةاسم البرنامجم
نزالء السجنالقرآني احملترف...أسس ومهارات تدبر القرآن الكرمي١
نزالء السجنفن التعامل مع اآلخرين٢
فن التعامل مع الضغوط احلياتية نزالء السجن٣
نزالء السجنالتغذية السليمة وصحة اجلسم٤
نزالء السجنقيمة التسامح٥
نزالء السجنمهارات التفكير ٦
نزيالت السجنرحلة يف األعماق البشرية٧
نزيالت السجنكيفية التعامل مع األزمات واملشكالت احلياتية٨
ضباط السجنإدارة الوقت٩
نزيالت السجنمفاتيح لتجاوز حتديات احلياة١٠
نزيالت السجنفن التواصل مع اآلخرين١١
نزيالت السجنالتغذية السليمة وصحة اجلسم١٢
نزيالت السجنمخاطر السمنة واحلميات الغذائية اخلاطئة وأثرها على صحة اجلسم١٣
طالب املرحلة الثانويةالتعليم اجلامعي طريقك للمستقبل ١٤
طالب املرحلة الثانويةالتعليم اجلامعي طريقك للمستقبل ١٥
طالبات املرحلة الثانويةكيف تختار تخصصك اجلامعي؟١٦
١٧Increasing community Awareness among faculty Membersأعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريسأساسيات الشراكة املجتمعية باجلامعات١٨
١٩Basics of Community Engagement at Universityأعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريسفن كتابة وإعداد مبادرات خدمة املجتمع٢٠

جدول ٤٣ البرامج التدريبية المنفذة بالتعاون مع المركز الجامعي لإلعالم واالتصال

عدد المتدرباتالفئة المستهدفةاسم البرنامج

٣٢منسقات أقسام االتصال واإلعالم يف الكلياتفنون ومهارات الكتابة الصحفية (سيدات)
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جائزة عضو هيئة التدريس المتميز (نقاطي)

يعــد عضــو هيئــة التدريــس محــوًرا أساســّيًا يف أيــة مؤسســة تعليميــة تســعى لالرتقــاء والتقــدم، فــال ميكــن أن تكتمــل املنظومــة التعليميــة بأبعادهــا 
الثالثــة: التعليــم والتعلــم الفعــال، والبحــث العلمــي الرصــني، وخدمــة املجتمــع إال بوجــود أســتاذ جامعــي متميــز وطمــوح.  ونظــًرا حلــرص جامعــة 
امللــك فيصــل علــى توفيــر املنــاخ األكادميــي احملفــز ملنســوبيها مــن أعضــاء هيئــة التدريــس رجــاالً وســيدات فقــد بــادرت عمــادة التطويــر وضمــان 
اجلــودة بإطــالق جائــزة عضــو هيئــة التدريــس املتميــز حتــت عنــوان «برنامــج نقاطــي» لفتــح آفــاق جديــدة لإلبــداع والتنافــس الشــريف بــني أعضــاء 

هيئــة التدريــس ممــا يدفــع اجلامعــة ومجتمعهــا احمليــط للتقــدم واالزدهــار.

أهـداف الجـائـزة:
١- حتفيز عضو هيئة التدريس لتقدمي أفضل املمارسات والتطبيقات.

٢- إيجاد بيئة أكادميية إبداعية تنافسية.
٣- اكتشاف املواهب املتعددة لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة.

٤- االرتقاء بعملية التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة التدريس.
٥- إثراء األبحاث العلمية الرصينة من قبل أعضاء هيئة التدريس.

٦- املشاركة الفعالة يف خدمة املجتمع.

الجوائز النقدية والعينية 

يمنح عضو هيئة التدريس المثالي الحاصل على المركز األول ما يلي:
١- شهادة وميدالية التميز من اجلامعة.

٢- مكافأة مالية قدرها ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال).
ــة  ــة ضمــن الرحــالت التعليمي ــة (ال حتتســب هــذه الرحل ــة خــارج اململك ــاءات التعليمي ــف حلضــور أحــد اللق ــة مدفوعــة التكالي ــة علمي ٣- رحل

ــس) ــة التدري ــا لعضــو هيئ املخصصــة نظاًم
٤- أي تقديرات مادية أو معنوية أخرى ترى إدارة اجلامعة منحها.
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يمنح عضو هيئة التدريس المثالي الحاصل على المركز الثاني ما يلي: 
١- شهادة وميدالية التميز من اجلامعة.

٢- مكافأة مالية قدرها ٣٠٠٠٠ ريال (ثالثون ألف ريال).
٣- أي تقديرات مادية أو معنوية أخرى ترى إدارة اجلامعة منحها.

يمنح عضو هيئة التدريس المثالي الحاصل على المركز الثالث ما يلي: 
١- شهادة وميدالية التميز من اجلامعة.

٢- مكافأة مالية قدرها ١٥٠٠٠ ريال (خمسة عشر ألف ريال).
٣- أي تقديرات مادية أو معنوية أخرى ترى إدارة اجلامعة منحها.

يمنح أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على المراكز من الرابع وحتى العاشر ما يلي: 
١- مكافأة مالية قدرها   ٥٠٠٠ ريال (خمسة آالف ريال).

مسابقة األبحاث والدراسات العلمية ألعضاء هيئة التدريس
 

ضمــن إطــار خطــة عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة الســنوية التــي تهــدف إلــى رفــع كفــاءة األداء جلميــع منســوبي اجلامعــة والســاعية إليجــاد بيئــة 
تعليميــة مثاليــة تســهم يف دفــع عجلــة التقــدم والتطويــر جلامعــة امللــك فيصــل، فــإن العمــادة تطــرح ســنوّيًا مســابقة األبحــاث والدراســات العلميــة 
ألعضــاء هيئــة التدريــس يف مواضيــع تســتهدف بعــض القضايــا املهمــة واملتعلقــة بالتطويــر واجلــودة باجلامعــة، تهــدف مــن خاللهــا إلــى تعــرف 
ــة املناســبة  ــر البيئ ــك تعــرف أفضــل ممارســات اجلــودة لتوفي ــا يف إدارة التدريــب، وكذل ــة واملتطــورة باألســاليب املتبعــة عاملّيً االجتاهــات احلديث

لالرتقــاء بالعمليــة التعليميــة وتطويرهــا.
وقد طرحت العمادة هذا العام أربع دراسات للبحث:

الدراسة األولى:
قيــاس وتقــومي مخرجــات التعلــم لطلبــة جامعــة امللــك فيصــل مــن خالل أدوات القياس املباشــرة وغير املباشــرة) وقد فاز بها ســعادة الدكتور/ أحمد 

رجب محمد الســيد.
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الدراسة الثانية: 
العوامــل املؤثــرة علــى تعزيــز جهــود جامعــة امللــك فيصــل حيــال خدمــة املجتمــع احمللــي وفــق متطلبــات رؤيــة اململكــة (٢٠٣٠) وقــد فــاز 

بهــا ســعادة الدكتــور/ صــالح محمــد ســامي جــاد.

 الدراسة الثالثة:     
The Effectiveness of Quality Management System in King Faisal University. - An assessment of output 
with defined standards                                                              

Edwin C. Cancino  /وقد فاز بها سعادة الدكتور
الدراسة الرابعة

 Level of Awareness of Faculty Members in Promoting Quality Education through Quality Assurance
وقد فاز ت بها سعادة الدكتورة / رحاب يوسف علي ضيف

الخطط المستقبلية

متشــًيا مــع رؤيــة اجلامعــة ورســالتها يف تطويــر أداء منســوبيها ورفــع كفاءتهــم تعتــزم عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة طــرح عــدد مــن 
األنشــطة التــي ســتقدمها خــالل العــام اجلامعــي ١٤٣٩-١٤٤٠ هـــ.

البرنامج اإلثرائي ألعضاء هيئة التدريس
انطالًقــا مــن حــرص اجلامعــة علــى االســتثمار يف كوادرهــا التدريســية وتعزيــًزا لثقافــة التعلــم املســتمر تعتــزم عمــادة التطويــر وضمــان 
اجلــودة تنفيــذ برنامــج إثرائــي ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن رجــال ونســاء يف الفتــرة مــن ١٦-١٤٣٩/١١/٢٤ه   املوافــق ٧/٢٩ - 
ــول  ــة) ملشــاركة وعــرض أفضــل املمارســات يف شــتى احلق ــج تدريبي ــاش وبرام ــات نق ــن األنشــطة (حلق ــة م ــر حزم ٢٠١٨/٨/٦م عب
األكادمييــة الضروريــة ألعضــاء هيئــة التدريــس؛  حيــث تأتــي هــذه اخلطــوة يف ســبيل تزويــد أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة بــأدوات 

معرفيــة حديثــة ومبتكــرة تنســجم مــع متطلبــات التعليــم العالــي يف القــرن احلــادي والعشــرين ومبــا يتــالءم مــع توقعــات الطلبــة. 
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 أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج إلى تحقيق جملة األهداف التالية:

- تطوير معارف أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق مبستجدات منهجيات التعليم احلديثة (التعليم املرتكز على املشاريع 
والتعليم املعكوس والتعليم املرتكز على حل املشكالت).
- تنمية مهارات القيادة واإلدارة لعضو هيئة التدريس.

- االنطالق بأعضاء هيئة التدريس نحو تطبيق فاعل ملنهجية غرس املهارات يف املقررات الدراسية وأثرها على التعلم.
- توسيع آفاق أعضاء هيئة التدريس يف مجال تطوير العقلية الريادية للطلبة.

- تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس يف إدارة الفصول النشطة من خالل استخدام أحدث تقنيات التعليم وأفضل البيئات 
التعلمية التعليمية.

- تعريف املشاركني باآلليات احلديثة يف عمليات التقومي وبناء االختبارات.
- تعزيز معارف أعضاء هيئة التدريس بأمناط التعلم لدى الطلبة واإلستراتيجيات التدريسية املالئمة لكل منط.

نواتج التعلم المتوقعة من البرنامج: 
- تطبيق منهجيات تدريس حديثة يف الفصول الدراسية.

- قيادة الطلبة وإدارة شئونهم بشكل ناجح من خالل التعاطي اإليجابي مع واقعهم األكادميي والشخصي.
- تعظيم املخزون املهاري للطلبة مبا يتوافق مع مهارات القرن احلادي والعشرين.

- مزج املعرفة والنظرية بتطبيقات ريادة األعمال.
- اإلدارة الناجحة والفاعلة للفصول النشطة.

- استخدام آليات حديثة يف عمليات التقومي وبناء االختبارات.
- استكشاف أمناط الطلبة واستخدام اإلستراتيجيات املناسبة لكل منط.

المزايا المترتبة على إتمام البرنامج:
- تعزيز فرص عضو هيئة التدريس يف تدريس مقررات برامج التعليم عن بعد.
- تعزيز فرص عضو هيئة التدريس يف حضور املؤمترات الداخلية واخلارجية.

- تعزيز فرص عضو هيئة التدريس يف االلتحاق بالبرامج التدريبية اخلاصة بهيئة تقومي التعليم.
- األولوية يف تصميم وتقدمي احلقائب التدريبية الداخلية لبرامج تطوير أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

- األولوية يف أحقية املشاركة يف جلان التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.
- رصيد إضايف من النقاط اخلاصة بجائزة عضو هيئة التدريس املتميز يف مسار التعليم والتعلم.
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ity جلسات اإلرشاد لمنسوبي الجامعة 
أعضاء هيئة التدريس

محاور الجلسات اإلرشاديةم
إستراتيجيات التدريس احلديثة (حتدد حسب دراسة االحتياجات)١
مهارات البحث العلمي (حتدد حسب دراسة االحتياجات)٢
مبادئ خدمة املجتمع (حتدد حسب دراسة االحتياجات)٣

 القيادات اإلدارية وكادر الموظفين

محاور الجلسات اإلرشاديةم
مهارات التفكير الناقد١
حل املشكالت التكيفي : الشخص متعدد املواهب الذي يعالج املشكالت بطرق إبداعية٢
توليد األفكار الريادية واإلبداعية بالعمل٣
إصدار األحكام واتخاذ القرارات٤
إدارة األفراد٥
مهارات التفاوض٦
استشراف املتغيرات وتوقعها٧
التفاعل مع املتغيرات٨
الطالقة الرقمية: موظفون أذكياء تقنّيًا يستخدمون مهارتهم رقمّيًا وتقنّيًا يف عملهم اليومي٩
مهارات االتصال التعاوني: موظفون قادرون على إظهار أنفسهم بفاعلية ويعملون مع أشخاص  من جهات مختلفة ١٠

بأساليب التقنية احلديثة

جلسات اإلدارة بالمثل 

القيادات األكاديمية واإلدارية

محاور الجلساتم

املمارسات اإلدارية املميزة١
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برامج المرافقة األكاديمية والمهنية
أعضاء هيئة التدريس (داخل القاعات الدراسية)

محاور المرافقةم

التعليم املرتكز على حل املشكالت١
التعليم املرتكز على املشاريع٢
التعليم املرتكز على التعليم باحملاكاة (ممارسة عملية صنع القرار)٣
التعليم املعكوس (املقلوب)٤
التعليم املرتكز على ريادة األعمال٥
التدريس املرتكز على تقنيات التعليم (واحدة أو أكثر من تقنيات التعليم)٦
التدريس املرتكز على غرس املهارات (يتم اختيار أحد املهارات)٧

القيادات اإلدارية وكادر الموظفين

محاور المرافقةم

تفويض السلطة١
مهارات التواصل مع اجلمهور٢
الذكاء العاطفي٣
املهارات التكنولوجية والتقنية٤
املهارات القيادية٥
إدارة األفراد ٦
الدافعية لإلجناز ٧
التميز الوظيفي ٨
اتخاذ القرارات وإصدار األحكام٩



جامعة الملك فيصل  | 51

D
ea

ns
hi

p 
of

 D
ev

el
op

m
en

t a
nd

 Q
ua

lit
y 

As
su

ra
nc

e
Ki

ng
 F

ai
sa

l U
ni

ve
rs

ity

برامج التأهيل المهني لطلبة الجامعة 

برامج من داخل اجلامعة بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب١
برامج تأهيل مهني بالتعاون مع جهات خارجية متخصصة٢

جوائز التميز ألعضاء هيئة التدريس:
انطالًقــا مــن حــرص عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة علــى التحســني والتطويــر املســتمرين ألنشــطتها ســيتم حتويــل جائــزة عضــو هيئــة 

التدريــس املتميــز نقاطــي إلــى ثــالث جوائــز هــي:
١- جائزة عضو هيئة التدريس املتميز يف التعليم والتعلم.
٢- جائزة عضو هيئة التدريس املتميز يف البحث العلمي.

٣- جائزة عضو هيئة التدريس املتميز يف الشراكة املجتمعية.
-  فضًال عن تطوير ثالث جوائز خاصة مببادرات التميز ترتبط باجلوائز الوليدة كما يلي:

١- مبادرة التميز يف التعليم والتعلم.

٢- مبادرة التميز يف البحث العلمي.
٣- مبادرة التميز يف الشراكة املجتمعية.

أهـداف جوائـز التميز:
١- حتفيز عضو هيئة التدريس لتقدمي أفضل املمارسات والتطبيقات.

٢- إيجاد بيئة أكادميية إبداعية تنافسية.
٣- اكتشاف املواهب املتعددة لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة.

٤- االرتقاء بعملية التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة التدريس.
٥- إثراء األبحاث العلمية الرصينة من قبل أعضاء هيئة التدريس.

٦- املشاركة الفاعلة يف خدمة املجتمع.
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جائزة الموظف المتميز:
عن الجائزة: 

تقــدم جائــزة املوظــف املتميــز ملوظفــي جامعــة امللــك فيصــل، وتهــدف إلــى توفيــر بيئــة عمــل محفــزة تتســاوى فيهــا فــرص التكيــف الوظيفــي 
ويكافــأ فيهــا املتميــزون.

أهداف جائزة الموظف المتميز:
تهدف جائزة املوظف املتميز إلى حتقيق األهداف التالية:

- تطوير األداء الوظيفي لدى موظفي اجلامعة.
- تقدمي أفضل املمارسات اإلدارية واخلدمية.

- االرتقاء مبستوى االنتماء الوظيفي.
- إيجاد بيئة عمل تنافسية إبداعية بني موظفي اجلامعة.

المعنيون بالجائزة:
يســتطيع التقــدم للمشــاركة والتنافــس علــى اجلائــزة كل موظــف يعمــل باجلامعــة دون انقطــاع، ويســتثنى مــن اجلائــزة موظفــو الشــركات 

اخلاصــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم.

برامج التميز لدى القيادات األكاديمية بجامعة الملك فيصل:
تعظيًمــا للــدور احملــوري للقيــادات األكادمييــة (الصــف األول / الصــف الثانــي) بجامعــة امللــك فيصــل، وتأكيــًدا لالهتمــام والدعــم الكبيريــن 
املقدمــني مــن القيــادة الرشــيدة لتلــك الفئــة، وذلــك نظــًرا للــدور الــذي تضطلــع بــه يف جنــاح وفعاليــة وجــودة مؤسســات التعليــم العالــي، فــإن 
عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة تعتــزم تنظيــم عــدد مــن األنشــطة والفاعليــات التطويريــة للقيــادات األكادمييــة (الصــف األول / الصــف 
الثانــي) لتحقيــق التميــز لديهــم؛ ومــن أبــرز هــذه األنشــطة والفاعليــات: البرامــج التدريبيــة، وورش العمــل، والزيــارات اخلارجيــة؛ وذلــك يف 

إطــار خطــة مبدئيــة ســوف يتــم بناؤهــا يف ضــوء احتياجــات القيــادات األكادمييــة باجلامعــة.
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الفئة المستهدفة: القيادات األكاديمية( الصف األول/ الصف الثاني)  بجامعة الملك فيصل.

منصة للتدريب اإللكتورني لمنسوبي جامعة الملك فيصل:
يُعــد التدريــب اإللكترونــي أحــد ممارســات اجلامعــات العريقــة خــالل مســيرتها التطويريــة الســتثمار رأس املــال البشــري لديهــا وذلــك ملــا لــه 
مــن أثــر فاعــل يف تنميــة وتطويــر مهاراتهــم وصقلهــا، واســتمرارا لــدور عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة يف رفــع كفــاءة منســوبي اجلامعــة مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــني يف مختلــف املجــاالت األكادمييــة واإلداريــة؛ فــإن العمــادة تعتــزم إطــالق «منصــة للتدريــب اإللكترونــي»، 
ميكــن مــن خاللهــا تقــدمي مجموعــة مــن األنشــطة التدريبيــة بأشــكالها املختلفــة، األمــر الــذي يحقــق للجامعــة التميــز والريــادة علــى مســتوى 
منســوبيها مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــني، جديــر بالذكــر أن احملتــوى اإللكترونــي الــذي ســيتم إتاحتــه باملنصــة ســوف يكــون يف ضــوء 

احتياجــات قيــادات اجلامعــة ومنســوبيها.

الفئة المستهدفة: منسوبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

برنامج نشر ثقافة التميز التعليمي:
يف إطــار ســعي عمــادة التطويــر وضمــان اجلــودة إلــى نشــر ثقافــة التميــز يف التعليــم والتعلــم وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن األدوات تأتــي 
علــى رأســها الرســائل اإلعالميــة التــي ميكــن أن تصــل ألكبــر عــدد مــن منســوبي اجلامعــة، يُقتــرح تقــدمي مجموعــة مــن رســائل التميــز إلــى 

منســوبي اجلامعــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
١- مجموعة من مقاطع الفيديو -ال يتعدى زمن املقطع دقيقة واحدة (٦٠ ثانية) - حتت عنوان «دقيقة متيز يف التعليم والتعلم».

٢- مجموعــة مــن املقاطــع التحفيزيــة بأســلوب اجلرافيــك املتحــرك (Motion Graphic) -ال يتعــدى زمــن املقطــع ١٠ثــوان- حتــت 
عنــوان «ملــاذا نتميــز تعليمّيًــا؟».

٣- مجموعة من الصور املعلوماتية (Infographics) حتت عنوان «ملاذا نتميز تعليمّيًا؟».
٤- مجموعة من املقاالت الهادفة بجريدة إشراقة بعنوان «التميز يف التعليم والتعلم».

االعتماد المؤسسي والبرامجي:
العمل مع كافة قطاعات اجلامعة لتعزيز ممارسات االعتماد املؤسسي والعمل مع الكليات على حتقيق مستويات عليا من االعتراف 

احمللي والدولي للبرامج االكادميية.
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التقرير السنوي عمادة التطوير وضمان الجودة
لعام - ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـــ


