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الصفحةالعنصر
نبزة عن العمادة

كلمة منسوبو عمادة التطوير وضمان الجودة 
الرؤية والرسالة واألهداف 

الهيكل التنظيمي 
وحدات العمادة 

ورش العمل التابعة للمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 
ورش العمل التابعة لمركز القيادة األكاديمية 

برامج وأنشطة عمادة التطوير وضمان الجودة 
ـ  إحصاءات عامة عن البرامج التدريبية لعمادة التطوير وضمان الجودة للعام الدراسي 143٩- 1440 ه

البرامج	التدريبية	الداخلية	للعمادة	
البرامج التدريبية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس – رجال 

البرامج التدريبية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس – سيدات 
البرامج التدريبية المقدمة للموظفين 
البرامج التدريبية المقدمة للموظفات 

برامج معهد اإلدارة العامة للموظفين والموظفات 
البرامج	التدريبية	الداخلية	للعمادة	بالتعاون	مع	الجهات	األخرى	في	الجامعة	

البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الكليات
البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع العمادات 

البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات 
برامج وورش الخبرات الخارجية 

الورش المنفذة في مجال الجودة واالعتماد 
اللقاء السنوي لرؤساء األقسام العلمية 

جائزة عضو هيئة التدريس المتميز “النسخة الرابعة” 
جائزة التميز في األداء الوظيفي “النسخة األولى” 

المحتويات
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جائزة	الجامعة	للجودة	واالعتماد	األكاديمي	والمهني	

منصة	التدريب	اإللكتروني	
مبادرة	الفصل	الدراسي	في	القرن	الحادي	والعشرين	

مبادرة	سفراء	الجودة	
برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد	
البرنامج	اإلثرائي	ألعضاء	هيئة	التدريس	

الخطط	المستقبلية	
البرنامج	اإلثرائي	ألعضاء	هيئة	التدريس	

برنامج	تطوير	أعضاء	هيئة	التدريس	المستجدين	
برنامج	اإلعداد	لمرحلة	الدكتوراه	

برامج	التطوير	المهني	لطلبة	الجامعة	
جوائز	التميز	ألعضاء	هيئة	التدريس:	
جائزة	التميز	في	األداء	الوظيفي:	

جوائز	التميز	للجان	الكليات	
برامج	التميز	لدى	القيادات	األكاديمية	بجامعة	الملك	فيصل
منصة	التدريب	اإللكتروني	لمنسوبي	جامعة	الملك	فيصل	

مبادرة	الفصل	الدراسي	في	القرن	الحادي	والعشرين	
مبادرة	سفراء	الجودة

جلسات	نقاشية	مع	مسؤول
البرامج	التدريبية	الداخلية	ألعضاء	هيئة	التدريس	

البرامج	التدريبية	الداخلية	للموظفين	والموظفات	
برامج	وورش	الخبرات	الخارجية	

برامج	وأنشطة	الجودة	واالعتماد	
مشروع	أتمتة	عمليات	الجودة	
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نبذة	عن	العمادة

ــة	 ــك	فيصــل	بقــرار	مــن	اللجن ــر	وضمــان	الجــودة	فــي	جامعــة	المل أنشــأت	عمــادة	التطوي
المؤقتــة	المكلفــة	بمباشــرة	اختصاصــات	مجلــس	التعليــم	العالــي	فــي	اجتماعهــا	الخامــس	
المعقــود	بتاريــخ	1437/6/27هـــ	برقــم	1437/5/5	بالموافقــة	علــى	دمــج	عمــادة	ضمــان	
ــة	 ــم	الجامعــي،	ســعياً	مــن	الجامع ــر	التعلي ــادة	تطوي ــاد	األكاديمــي	وعم الجــودة	واالعتم
ــا	 ــة	ومطلب ــه	ضروري ــاك	حاج ــا	أن	هن ــز	وإدراكاً	منه ــر	والتمي ــو	التطوي ــول	المســتمر	نح للتح
ــي	 ــي	الحال ــر	المعرف ــرات	العص ــع	متغي ــة	م ــاءة	وفاعلي ــل	بكف ــي	التعام ــل	ف أســاساً	تتمث
ــك	مــن	خــال	تكريــس	 ــد	مــن	التطــور	المســتمر	والمتســارع،	وذل ــي	تحمــل	معهــا	المزي الت
الجهــود	والطاقــات	لتطوير	ممارســات	وأنشــطة	المنظومــة	الجامعيــة	بمدخاتهــا	وعملياتها	
ومخرجاتهــا	وفقــاً	لمعاييــر	قياســية	تحقيــقاً	لســبل	الجــودة	والتميــز	والنوعيــة	فــي	التعليــم	
ــة	ورفــع	مســتوى	جــودة	 ــم	أفضــل	خدمــة	تعليمي والتحســين	المســتمر	فــي	األداء	لتقدي
الخريــج	حتــى	يمتلــك	مــن	القــدرات	والمهــارات	مــا	يؤهلــه	لانخــراط	فــي	ســوق	العمــل.
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كلمة	منسوبو	عمادة	التطوير	وضمان	الجودة

فــي	ظــل	التحــول	النوعــي	الــذي	تفرضــه	حاجــات	المجتمعــات	المتجــددة،	فــإن	دور	الجامعــات	فــي	القــرن	
ــة	 ــدور	إصــدار	المؤهــات	بغي ــك	ال ــدى	ذل ــث	يتع ــا	ســبق،	حي ــاً	عم ــادي	والعشــرين	ســيكون	مختلف الح
ــات	 ــر	وأوســع	بمتطلب ــى	تفاعــل	أعمــق	مــع	حاجــات	المجتمــع	ومعرفــة	أكث ــى	وظيفــة	إل الحصــول	عل
ــرة	يســهم	 ــت	خب ــك	تكــون	الجامعــة	بي ــة.	وبذل ــة	لمســتهدفات	التنمي ــة	حقيقي ســوق	العمــل	ومواكب

فــي	تحويــل	المجتمعــات	إلــى	مجتمعــات	منتجــة	للمعرفــة	بــداًل	مــن	مســتهلكة	لهــا.	

وفــي	هــذا	الصــدد،	التزمــت	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة	بتطويــر	منظومــة	العمــل	علــى	مســتوى	
ــي	 ــذ	حزمــة	مــن	المشــاريع،	األنشــطة،	والبرامــج	الت ــات	مجتمــع	الجامعــة	مــن	خــال	تنفي كافــة	مكون

ــر. نضعهــا	بيــن	أيديكــم	مــن	خــال	هــذا	التقري
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الرؤية	والرسالة	واالهداف

رؤية	العمادة	

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

	رسالة	العمادة	

	العمــل	بمســؤولية	تجــاه	تحقيــق	أعلــى	مســتويات	تطويــر	التعليــم	الجامعــي	وتجويــد	الممارســات	
التعليميــة	يمــا	يضمــن	تنافســية	الجامعــة	وتميزهــا	مؤسســياً.

	أهداف	العمادة

ــة	لمنســوبي	الجامعــة	 ــى	البرامــج	التدريبي ــط	واإلشــراف	العــام	عل ــة	والتخطي ــر	االحتياجــات	التدريبي 1.	تقدي
ــة. ــة	واإلداري ــرات	االكاديمي ومشــاركة	الخب

2.	اقتــراح	برامــج	وسياســات	للتطويــر	وإعــداد	وتنفيــذ	البرامــج	التدريبيــة	التــي	تســهم	فــي	تطويــر	وتحســين	
القــدرات	القياديــة	واألكاديميــة	واإلداريــة	بمــا	يعــزز	جــودة	التعليــم	الجامعــي.	

3.	تقديــم	المقترحــات	واالستشــارات	حــول	اســتراتيجيات	وأولويــات	الجامعــة	لاعتمــاد	البرامجــي	واإلشــراف	
علــى	برنامــج	االعتمــاد	المؤسســي	بالجامعــة	وتحديــد	متطلباتــه.

ــق	 ــات	واإلدارات	المختلفــة	فــي	كل	مــا	يتعل ــم	االستشــارات	والدعــم	لوحــدات	الجــودة	فــي	الكلي 4.	تقدي
ــا	الجــودة	وتطبيقاتهــا. بقضاي

5.	اقتراح	خطة	عمل	لتحقيق	متطلبات	هيئات	االعتماد	المعتمدة	محلياً	ودولياً.
6.	تقديــم	الدعــم	لكليــات	الجامعــة	المختلفــة	للحصــول	علــى	االعتمــاد	األكاديمــي	لبرامجهــا	مــن	هيئــات	

محليــة	ودوليــة	والتنســيق	مــع	الجهــات	الخارجيــة	ذات	العاقــة.
7.	نشــر	ثقافــة	الجــودة	بيــن	منســوبي	الجامعــة	فــي	الكليــات	والعمــادات	وتطبيــق	المقاييــس	ذات	الصلــة،	

وقيــاس	أثــر	ذلــك	علــى	المخرجــات	العمليــة	والتعليميــة	بالجامعــة.
ــراض	 ــاد	األكاديمــي	ألغ ــم	واالعتم ــي	للتقوي ــز	الوطن ــة	والمرك ــة	المختلف ــات	الجامع ــن	كلي 8.	التنســيق	بي

ــي. ــاد	األكاديم ــودة	واالعتم ــات	الج ــق	متطلب تحقي
9.	وضع	خطط	تطويرية	لتوظيف	تقنيات	التعليم	االلكتروني	في	خدمة	العملية	التعليمية	بالجامعة.

	10.	تبنــي	المبــادرات	التعليميــة	النوعيــة	التــي	قــد	تســهم	فــي	تحقيــق	أعلــى	مســتويات	التميــز	فــي	مجــال	
التعليــم	والتعلم.

11.	إطاق	جوائز	التميز	بمساراتها	المتعددة	لتحفيز	منسوبي	الجامعة	وزيادة	تنافسيتهم.
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الهيكل	التنظيمي
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وحدات	العمادة

اواًل	:	إدارة	التطوير	اإلداري:
وصف	اإلدارة:

اإلدارة	المعنية	بعمليات	تدريب	منسوبي	الجامعة	من	موظفين	وموظفات	وتقييم	األثر	التدريبي.
المهام	الرئيسية	لإلدارة:

	 التخطيط	واإلشراف	العام	على	البرامج	التدريبية	لموظفي	الجامعة.	
	 التخطيط	واإلشراف	العام	على	عملية	مشاركة	الخبرات	اإلدارية.	
	 التخطيط	واإلشراف	العام	على	عمليات	قياس	األثر	التدريبي	على	إنتاجية	موظفي	الجامعة.	

ثانيًا:	وحدة	التمكين	التعليمي:
وصف	الوحدة:

الوحدة	المعنية	بتعظيم	معارف	أعضاء	هيئة	التدريس	على	المستويات	التعليمية،	البحثية،	وفيما	يتصل	بالشراكة	المجتمعية.
المهام	الرئيسية	للوحدة:

	 اقتراح	برامج	وسياسات	للتطوير	األكاديمي.	
	 إعداد	وتنفيذ	البرامج	التدريبية	التي	تسهم	في	تطوير	وتحسين	القدرات	القيادية	واألكاديمية	واإلدارية	بما	يعزز	جودة		

التعليم	الجامعي.
	 إقامة	البرامج	اإلثرائية	ألعضاء	هيئة	التدريس.	
	 اختيار	المدربين	للبرامج	التدريبية	الخاصة	بأعضاء	هيئة	التدريس.	
	 وضع	خطط	تطويرية	لتوظيف	تقنيات	التعليم	االلكتروني	في	خدمة	العملية	التعليمية	بالجامعة.	
	 تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد.	
	 تطوير	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد.	

ثالثًا	:	وحدة	ضمان	الجودة	واالعتماد	األكاديمي:
وصف	الوحدة:

الوحدة	المعنية	بتطبيق	نظام	إدارة	الجودة	)QMS(	في	قطاعات	الجامعة	المختلفة،	وتعزيز	ممارسات	الجودة	واالعتماد	
المؤسسي	بالجامعة،	وتقديم	خدمات	الدعم	والمساندة	لكليات	الجامعة	في	مجاالت	الجودة	واالعتماد	األكاديمي.

المهام	الرئيسية	للوحدة:
	 نشر	ثقافة	الجودة	بين	منسوبي	الجامعة	في	الكليات	والعمادات.	
	 تقديم	االستشارات	والدعم	لوحدات	الجودة	في	الكليات	واإلدارات	المختلفة	في	كل	ما	يتعلق	بقضايا	الجودة	وتطبيقاتها.	
	 اإلشراف	على	برنامج	االعتماد	المؤسسي	بالجامعة.	
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	 تحديد	متطلبات	االعتماد	المؤسسي	والبرامجي	من	قبل	الهيئات	المعتمدة	والجهات	المسؤولة	عن	تنفيذها.	
	 اقتراح	خطة	عمل	لتحقيق	متطلبات	هيئات	االعتماد	المعتمدة	محلياً	ودولياً.	
	 متابعة	تنفيذ	خطة	العمل	المتعلقة	ببرنامج	االعتماد	المؤسسي.	
	 مراجعة	تقرير	الدراسة	الذاتية	النهائية	باللغة	اإلنجليزية.	
	 مراجعة	األدلة	والبراهين	النهائية	باللغة	اإلنجليزية.	
	 اإلشراف	على	إعداد	وتنفيذ	ومتابعة	برنامج	زيارة	المراجعين	الخارجيين	لاعتماد	المؤسسي.	
	 تقديم	الدعم	لكليات	الجامعة	المختلفة	للحصول	على	االعتماد	األكاديمي	لبرامجها	من	هيئات	محلية	ودولية.	
	 التنسيق	مع	الجهات	الخارجية	ذات	العاقة	باالعتماد	األكاديمي.	
	 تقديم	المقترحات	واالستشارات	حول	استراتيجيات	وأولويات	الجامعة	لاعتماد	البرامجي.	
	 التنسيق	بين	كليات	الجامعة	المختلفة	والمركز	الوطني	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي	ألغراض	تحقيق		

متطلبات	الجودة	واالعتماد	األكاديمي.

رابعاً:	وحدة	اإلرشاد	والتنمية	المهنية:
وصف	الوحدة:

الوحدة	المعنية	بتصميم	برامج	اإلرشاد	وتنمية	المهارات	في	مجاالت	تطوير	التعليم	الجامعي.
المهام	الرئيسية	للوحدة:

	 إعداد	المواثيق	المهنية	واألخاقية	الخاصة.	
	 المساهمة	في	تطوير	شخصية	الطلبة	المهنية	وتزويدهم	بأهم	المهارات	الشخصية	التي	يتطلبها	سوق	العمل.	
	 التدريب	المهني	للطلبة	المؤهل	للحصول	على	الشهادات	المهنية.	
	 تعميق	مساهمة	عضو	هيئة	التدريس	في	تحضير	الطلبة	من	الجانب	المهني.	
	 تعزيز	الخبرة	المهنية	لدى	أعضاء	هيئة	التدريس.	
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خامسًا	:وحدة	التميز	التعليمي	ومبادرات	التعليم	:
وصف	الوحدة:

الوحدة	المعنية	بالسعي	نحو	تحقيق	التميز	في	مجال	التعليم	والتعلم.
المهام	الرئيسية	للوحدة:

	 إطاق	جوائز	التميز	بمساراتها	المتعددة	لتحفيز	منسوبي	الجامعة	على	التميز	التعليمي.	
	 التنسيق	مع	الجهات	ذات	الصلة	من	الجامعة	والمجتمع،	لدعم	التميز	التعليمي	بالجامعة.	
	 تقديم	االستشارات	الازمة	لوحدات	الجامعة	بما	يحقق	التميز	التعليمي.	
	 تقديم	المحاضرات	وحلقات	النقاش	والجلسات	الحوارية	لدعم	التميز	التعليمي	بالجامعة.	
	 تطبيق	المقاييس	ذات	الصلة،	وقياس	أثر	ذلك	على	المخرجات	العملية	التعليمية	بالجامعة.	
	 		تبني	المبادرات	التعليمية	النوعية	التي	قد	تسهم	في	تحقيق	أعلى	مستويات	التميز	في	مجال	التعليم	والتعلم.	

سادسًا	:	وحدة	التقنية	واإلعالم:
وصف	الوحدة:

الوحدة	المعنية	بالشؤون	التقنية	واإلعامية	لعمادة	التطوير	وضمان	الجودة.
المهام	الرئيسية	للوحدة:

	 متابعة	البرنامج	اإللكتروني	الخاص	بالتسجيل	في	البرامج	الداخلية	لجميع	منسوبي	الجامعة.	
	 إعداد	كشوفات	أسماء	المتدربين	في	البرامج	والتواصل	معهم.	
	 إصدار	الشهادات	للبرامج	التي	تقيمها	العمادة.	
	 االشراف	على	صفحة	العمادة	على	موقع	الجامعة	اإللكتروني.	
	 تحرير	وتنسيق	كل	ما	يتعلق	بأخبار	العمادة.	
	 متابعة	صفحات	العمادة	على	مواقع	التواصل	االجتماعي.	
	 إدخال	عمليات	تقويم	البرامج	التي	تقدمها	العمادة	واعداد	التقارير	اإلحصائية	للتعرف	على	أثرها	على	المتدربين.	
	 إعداد	التقرير	السنوي	بالتعاون	مع	اإلدارات	والوحدات	المختلفة	في	العمادة.	
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برامج	وأنشطة	عمادة	التطوير	وضمان	الجودة	:

تنطلــق	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة	مــن	رســالتها	وأهدافهــا	لتطويــر	التعليــم	الجامعــي	مــن	خــال	تدريــب	أعضــاء	هيئــة	
التدريــس	والموظفيــن	مــن	الرجــال	والســيدات.	والعمــادة	تعلــم	يقينــاً	أن	الطالــب	هــو	محــور	العمليــة	التعليميــة،	وأن	تحســين	
أداء	عضــو	هيئــة	التدريــس	وتطويــر	أدواتــه	األكاديميــة	واســتمرارية	اطاعــه	علــى	المســتجدات	التربويــة	والعلميــة	يصــب	فــي	
النهايــة	لخدمــة	الهــدف	الكبيــر	وهــو	الطالــب	ولذلــك	فــإن	البرامــج	المقدمــة	ألعضــاء	هيئــة	التدريــس	مــن	الرجــال	والســيدات	
ــة،	 ــودة	األكاديمي ــات،	والج ــا	المعلوم ــي،	وتكنولوجي ــث	العلم ــم،	والبح ــم	والتعلي ــاالت	وهــي:	التعل ــدة	مج ــى	ع ــز	عل ترتك

والشــراكة	المجتمعيــة	والمهــارات	العامــة.	

ــة	التدريــس	والطــاب	 ــز	يدعــم	أداء	أعضــاء	هيئ وال	شــك	أن	الموظــف	المتمكــن	مــن	موقعــه	اإلداري	وصاحــب	األداء	المتمي
ولذلــك	تطــرح	العمــادة	برامــج	تدريبيــة	تســاعد	فــي	رفــع	قــدرات	ومهــارات	الموظفيــن	والتــي	تســهم	بتحســين	وتطويــر	األداء	
فــي	العمليــة	اإلداريــة	وكمــا	تســعى	العمــادة	مــن	خــال	تقديــم	هــذه	البرامــج	إلــى	تنميــة	الجوانــب	المهنيــة	فــي	مجــاالت	

اإلداريــة	بالقــدر	الــذي	يســهم	فــي	إنجــاز	األعمــال	بالشــكل	المطلــوب.

وفي	إطار	سعي	العمادة	لتحسين	وتطوير	أداء	العملية	التعليمية	فإنها	تقوم	سنوياً	بتقديم	مجموعة	من	البرامج	التدريبية	
الداخلية	لكافة	منسوبي	الجامعة	والتي	يقدمها	نخبة	متميزة	من	الكادر	التدريسي	من	منسوبي	الجامعة.	وتسعى	العمادة	أيضاً	
على	استقطاب	مدربين	متميزون	في	مجاالت	تهم	التعليم	الجامعي	من	داخل	المملكة	وخارجها	بما	يسهم	في	تطوير	التعليم	

الجامعي.		

وســعياً	مــن	العمــادة	علــى	خلــق	أجــواء	تنافســية	بيــن	منســوبي	الجامعــة	فقــد	أطلقــت	العمــادة	خــال	هــذا	العام	الدراســي	
جوائــز	التميــز	ألعضــاء	هيئــة	التدريــس	بمســاراتها	الثاثــة،	وكذلــك	جائــزة	التميــز	فــي	األداء	الوظيفي.

وفيمــا	يخــص	الجــودة	واالعتمــاد	البرامجــي	فقــد	قامــت	جامعــة	الملــك	فيصــل	بتوقيــع	خمســة	عقــود	مــع	المركــز	الوطني	
ــي	 ــور	صيدل ــوم،	وبرنامــج	دكت ــة	العل ــاء	–	كلي ــم	واالعتمــاد	األكاديمــي	العتمــاد	خمســة	برامــج	وهــي	برنامــج	األحي للتقوي
ــة	المعلومــات،	 ــوم	الحاســب	وتقني ــة	عل ــي	وُنظــم	المعلومــات	–	كلي ــة،	وبرنامــج	الحاســب	اآلل ــة	اإلكلينيكي ــة	الصيدل –	كلي

وبرنامــج	الماليــة	–	كليــة	إدارة	األعمــال،	وبرنامــج	علــوم	وتقنيــة	األغذيــة	–	كليــة	العلــوم	الزراعيــة	واألغذيــة.	

ــاد	 ــي	اعتم ــة	جهت ــى	مخاطب ــاد	األكاديمــي	عل ــم	واالعتم ــي	للتقوي ــز	الوطن ــة	المرك ــى	موافق ــى	الحصــول	عل ــة	إل باإلضاف
دوليــة	لبرنامجــي	التمريــض	والصحــة	العامــة	بكليــة	العلــوم	الطبيــة	التطبيقيــة	بعــد	الدراســة	وانطبــاق	ضوابــط	ومتطلبــات	

المركــز.

ــة	 ــماً	باألدل ــر	النهائــي	لاعتمــاد	المؤسســي	مدّع ــة	التقري ــم	االنتهــاء	مــن	كتاب أمــا	مــا	يخــص	االعتمــاد	المؤسســي،	فقــد	ت
ــول	 ــي	للحص ــاد	األكاديم ــم	واالعتم ــي	للتقوي ــز	الوطن ــى	المرك ــك	إل ــع	بذل ــات	والرف ــروط	والتوصي ــة	بالش ــن	الخاص والبراهي
علــى	االعتمــاد	المؤسســي	الكامــل	والــذي	ُيعتبــر	مــن	المشــاريع	الحيويــة	لعمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة	بشــكل	خــاص،	

وجامعــة	الملــك	فيصــل	عمومــاً.
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إحصاءات	عامة	عن	البرامج	التدريبية	لعمادة	التطوير	وضمان	الجودة	للعام	الدراسي	9341–	0441	هـ

جدول	)3(:	ملخص	عام	لجميع	البرامج	التدريبية	الداخلية

عدد	المتدربينعدد	البرامج	المنفذةالفئة	المستهدفة

28576أعضاء	هيئة	التدريس	-رجال

27532أعضاء	هيئة	التدريس	-سيدات

5	رجال1القيادات	األكاديمية
15	سيدات

33760الموظفون

31889الموظفات

1202777المجموع	الكلي
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جدول	)4(:	أعداد	المشاركين	ببرامج	معهد	اإلدارة	العامة	

عدد	المتدربينالفئة	المستهدفة

384الموظفون	
89الموظفات

8الحلقات	التطبيقية
481المجموع	الكلي

جدول	)5(:	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	)رجال	+	سيدات(	المشاركين	حسب	الجنسية

النسبةالمجموعأعداد	المتدربين	غير	السعوديينأعداد	المتدربين	السعوديينالفئة	المستهدفة
9.90	٪57519576أعضاء	هيئة	التدريس	-رجال

32.71	٪174358532أعضاء	هيئة	التدريس	-سيدات
20.85	٪2318771108المجموع	الكلي

اواًل	:	البرامج	التدريبية	الداخلية	للعمادة:

البرامج	التدريبية	المقدمة	ألعضاء	هيئة	التدريس	–	رجال

جدول	)6(:	عدد	البرامج	وعدد	أعضاء	هيئة	التدريس	المتدربين	في	كل	مجال

عدد	المتدربينعدد	البرامج	المقدمةالمجال

11233مهارات	البحث	العلمي
6121الجودة	األكاديمية

5105الشراكة	المجتمعية	والمهارات	العامة
478مهارات	التعلم	والتعليم

239مهارات	تكنولوجيا	التعليم
28576المجموع
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			 شكل	)1(:	نسبة	أعضاء	هيئة	التدريس	المتدربين	في	كل	مجال	

جدول	)7(:	البرامج	المنفذة	في	مجال	البحث	العلمي	)حسب	المحاور(

مهارات	البحث	العلمي
عدد	المتدربيناسم	البرنامجالمدربم

أدوات	البحث	العلمي
Documentation«16	of	Tool	a	as	Endnote”أ.	سعيد	العنز1

تحكيم	البحوث	العلمية
27تحكيم	البحوث	العلميةأ.د.	حمدان	إبراهيم	المحمد2

طرق	ادخال	وتحليل	البيانات
Researches27	Quantitative	Analyze	to	Tool	a	as	SPSSد.	سيد	إبراهيم	علي3
21استخدام	برنامج	SPSS	في	التحليل	اإلحصائي	للبحوث	الكميةد.	محمد	عبدالرازق	زايد4

Researches	Quantitative	Analyze	to	Tool	a	as	SPSS	د.	سيد	إبراهيم	علي5
))Advanced20

19استخدام	برنامج	SPSS	في	التحليل	اإلحصائي	للبحوث	الكمية	)متقدم(د.	محمد	عبدالرازق	زايد6
النشر	العلمي

48النشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	)الكليات	اإلنسانية(	1د.	عبدالرحمن	عيسى	الليلي7
45النشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	)الكليات	العلمية(	1أ.د.	صبري	محمد	بهي	البحر8
10النشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	العالي	)العلوم	الطبية(د.	محمود	قنديل	السيد9
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جدول	)8(:	البرامج	المنفذة	في	مجال	التعلم	والتعليم	)حسب	المحاور(

مهارات	التعلم	والتعليم
عدد	المتدربيناسم	البرنامجالمدربم

استراتيجيات	التدريس
26أساليب	إبداعية	في	التدريس	والتدريبأ.د.	أحمد	عبدالفتاح	الزكي1

2Dr.	Feroze	Kaliyadan	Incorporating	Concept	Maps	into	Teaching
Strategies

21

18الويكي	كاستراتيجية	للتعليم	التعاونيد.	محمود	محمد	يسن3
طرق	تقييم	أداء	الطاب

13تصميم	االختبارات	اإللكترونيةد.	عمرو	محمد	القشيري4

جدول	)9(:	البرامج	المنفذة	في	مجال	تكنولوجيا	التعليم	)حسب	المحاور(

مهارات	تكنولوجيا	التعليم
عدد	المتدربيناسم	البرنامجالمدربم

Blackboard	استخدام
Tools20	and	Skills	System:	Blackboardد.	مصلح	العضايلة1

مهارات	وأدوات	استخدام	نظام	إدارة	التعلم	االلكتروني	د.	مصلح	العضايلة2
Blackboard19

جدول	)10(:	البرامج	المنفذة	في	مجال	الجودة	األكاديمية	)حسب	المحاور(

الجودة	األكاديمية
عدد	المتدربيناسم	البرنامجالمدربم

إعداد	الدراسة	الذاتية
1Dr.	Alexander	Ybasco)Preparation	of	the	Self-Study	Report	)SSR24
18إعداد	الدراسة	الذاتيةد.	ماجد	السيد	محمد2

توصيف	وتقرير	البرنامج
19توصيف	البرنامج	وتقريرهد.	ثامر	سعدالله	النعيمي3
Report15	and	Specification	Programد.	ثامر	سعدالله	النعيمي4

توصيف	وتقرير	المقرر
24توصيف	المقرر	وتقريرهد.	تيسير	الخضور5
6Dr.	Edwin	C.	CancinoCourse	Specification	and	Report21
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جدول	)11(:	البرامج	المنفذة	في	مجال	الشراكة	المجتمعية	والمهارات	العامة	)حسب	المحاور(

الشراكة	المجتمعية	والمهارات	العامة
عدد	المتدربيناسم	البرنامجالمدربم

الشراكة	المجتمعية

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

24

2Dr.	Mohammed	AbdouPreparation	of	Community	Service	Initiatives22
18إعداد	مبادرات	خدمة	المجتمعد.	تامر	محمد	عبدالغني3
15دور	عضو	هيئة	التدريس	في	إطار	منظومة	الشراكة	المجتمعيةد.	صاح	محمد	سامي	جاد4

المهارات	العامة
26التخطيط	االستراتيجيد.	عبدالله	سراج5

جدول	)12(:	البرامج	التدريبية	المقدمة	ألعضاء	هيئة	التدريس

عدد	اسم	المدرباسم	البرنامجم
المتدربين

48د.	عبدالرحمن	عيسى	الليليالنشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	)الكليات	اإلنسانية(	12
45أ.د.	صبري	محمد	بهي	البحرالنشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	)الكليات	العلمية(		22
3SPSS	as	a	Tool	to	Analyze	Quantitative	ResearchesDr.	Sayed	Ibrahim	Ali27
27أ.د.	حمدان	بن	إبراهيم	المحمدتحكيم	البحوث	العلمية4
26أ.د.	أحمد	عبدالفتاح	الزكيأساليب	إبداعية	في	التدريس	والتدريب5
26د.	عبدالله	سراجالتخطيط	االستراتيجي6

7	Faculty	Member’s	Role	in	Community	Engagement
System

Dr.	Abdul	Sattar	Khan24

8)Preparation	of	the	Self-Study	Report	)SSRDr.	Alexander	Ybasco24
24د.	تيسير	الخضورتوصيف	المقرر	وتقريره9
10Preparation	of	Community	Service	InitiativesDr.	Mohammed	Abdou22
11Course	Specification	and	ReportDr.	Edwin	C.	Cancino21
12Incorporating	Concept	Maps	into	Teaching	StrategiesDr.	Feroze	Kalyadan21
21د.	محمد	عبداللطيف	زايداستخدام	برنامج	SPSS	في	التحليل	اإلحصائي	للبحوث	الكمية13
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عدد	اسم	المدرباسم	البرنامجم
المتدربين

14Blackboard	System:	Skills	and	ToolsDr.	Mosleh	Al-Adhaileh20

15	SPSS	as	a	Tool	to	Analyze	Quantitative	Researches
))Advanced

Dr.	Sayed	Ibrahim	Ali20

19د.	محمد	عبداللطيف	زايداستخدام	برنامج	SPSS	في	التحليل	اإلحصائي	للبحوث	الكمية	)متقدم(16
19د.	ثامر	النعيميتوصيف	البرنامج	وتقريره	17
18Blackboard	االلكتروني	التعلم	إدارة	نظام	استخدام	وأدوات	العضايلهمهارات	مصلح	19د.
18د.	ماجد	السيد	محمد	إعداد	الدراسة	الذاتية19
18د.	تامر	محمد	عبد	الغني	إعداد	مبادرات	خدمة	المجتمع20
18د.	محمود	محمد	يسنالويكي	كاستراتيجية	للتعليم	التعاوني21
22Endnote”	as	a	Tool	of	Documentation”Mr.	Said	Mohamed	ELANZ15
23Program	Specification	and	Report	Al-Niemi		.Dr.	Thamir	S.	A15
15د.	صاح	محمد	سامي	جاددور	عضو	هيئة	التدريس	في	إطار	منظومة	الشراكة	المجتمعية24
14د.	عمرو	محمد	القشيريتصميم	االختبارات	اإللكترونية25
10د.	محمود	قنديل	السيد	النشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	العالي	)العلوم	الطبية(26

576المجموع
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جدول	)13(:	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	المتدربين	من	كل	جهة

عدد	المتدربينالجهةم

95كلية	التربية1
63كلية	العلوم	الزراعية	واالغذية2
61كلية	إدارة	األعمال3
54كلية	العلوم4
50المراكز	البحثية	واإلدارات	المختلفة5
40كلية	الطب	البيطري6
39كلية	الطب7
40كلية	اآلداب8
26كلية	طب	األسنان9
19عمادة	السنة	التحضيرية10
18كلية	الهندسة11
15كلية	علوم	الحاسب	وتقنية	المعلومات12
15كلية	الصيدلة	اإلكلينيكية13
12كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية14
10كلية	المجتمع	ببقيق15
11كلية	الحقوق16
8العمادات	المساندة17

576المجموع
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ثانيًا:	البرامج	التدريبية	المقدمة	ألعضاء	هيئة	التدريس	–	سيدات	:
جدول	)14(:	عدد	البرامج	وعدد	أعضاء	هيئة	التدريس	المتدربات	في	كل	مجال

عدد	المتدرباتعدد	البرامج	المقدمةالمجال
11230مهارات	البحث	العلمي

6117الجودة	االكاديمية
588الشراكة	المجتمعية	والمهارات	العامة

366مهارات	التعلم	والتعليم
231مهارات	تكنولوجيا	التعليم

27532المجموع

شكل	)2(:	نسبة	أعضاء	هيئة	التدريس	المتدربات	في	كل	مجال
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جدول	)15(:	البرامج	المنفذة	في	مجال	البحث	العلمي	)حسب	المحاور(

مهارات	البحث	العلمي

عدد	المتدرباتاسم	البرنامجالمدرب	/	ـةم

أدوات	البحث	العلمي

Documentation20	of	Tool	a	as	Endnoteد.	منال	حسين1
تحكيم	البحوث	العلمية

22تحكيم	البحوث	العلميةأ.د	حمدان	المحمد2
طرق	ادخال	وتحليل	البيانات

Researches40	Quantitative	Analyze	to	Tool	a	as	SPSS	3د.	طريفة	الملحم3
38استخدام	برنامج	SPSS	في	التحليل	االحصائي	للبحوث	الكمية	3د.	غدير	العمير4

النشر	العلمي

48النشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	)الكليات	االنسانية(	3د.	عبد	الرحمن	الليلي5
45النشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	)الكليات	العلمية(	3أ.د	صبري	محمد	البحر6
17النشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	العالي	)العلوم	الطبية(د.	محمود	السيد	قنديل7

جدول	)16(:	البرامج	المنفذة	في	مجال	التعلم	والتعليم	)حسب	المحاور(

مهارات	التعلم	والتعليم

عدد	المتدرباتاسم	البرنامجالمدرب	/	ـةم

استراتيجيات	التدريس

23أساليب	إبداعية	في	التدريس	والتدريبأ.د.	أحمد	عبد	الفتاح	الزكي1
2Dr.Feroze	KalyadanIncorporating	Concept	Maps	into	Teaching	Strategies22
21الويكي	كاستراتيجية	للتعليم	التعاونيد.	محمود	محمد	يسن3
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جدول	)17(:	البرامج	المنفذة	في	مجال	تكنولوجيا	التعليم	)حسب	المحاور(

مهارات	تكنولوجيا	التعليم
عدد	المتدرباتاسم	البرنامجالمدرب	/	ـةم

Blackboard	استخدام
18مهارات	وأدوات	استخدام	نظام	إدارة	التعلم	االلكتروني	Blackboardد.	انصاف	الملحــم1
Tools13	and	Skills	System:	Blackboardد.	نورة	الخالدي2

جدول	)18(:	البرامج	المنفذة	في	مجال	الجودة	األكاديمية	)حسب	المحاور(

الجودة	األكاديمية
عدد	المتدرباتاسم	البرنامجالمدرب	/	ـةم

إعداد	الدراسة	الذاتية
23إعداد	الدراسة	الذاتيةد.	ماجد	السيد	محمد1
2Dr.	Alexander	Ybasco)Preparation	of	the	Self-Study	Report	)SSR23

توصيف	وتقرير	البرنامج
3Dr.	Thamir		AlniemiProgram		Specification	&	Report17
16توصيف	البرنامج	وتقريرهد.	ثامر	النعيمي4

توصيف	وتقرير	المقرر
20توصيف	المقرر	وتقريرهد.تيسير	الخضور5
6Dr.	Edwin	CancinoCourse		Specification	&	Report18

جدول	)19(:	البرامج	المنفذة	في	مجال	الشراكة	المجتمعية	والمهارات	العامة	)حسب	المحاور(

الشراكة	المجتمعية	والمهارات	العامة
عدد	المتدرباتاسم	البرنامجالمدرب	/	ـةم

الشراكة	المجتمعية
23إعداد	مبادرات	خدمة	المجتمعد.	تامر	محمد	إبراهيم1
22دور	عضو	هيئة	التدريس	في	إطار	منظومة	الشراكة	المجتمعيةد.	صاح	محمد	جاد2

3	Dr.	Mohammed
KhedrPreparation	Of	Community	Service	Initiatives19

4 Dr. Abdul Sattar
Khan

 Faulty Member’s Roll in Community Engagement
System19

المهارات	العامة
5التخطيط	االستراتيجيد.	عبدالله	سراج5
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جدول	)20(:	البرامج	التدريبية	ألعضاء	هيئة	التدريس	–	سيدات

اسم	المدربــ	/	ــةعدد	المتدرباتاسم	البرنامجم
د.	عبد	الرحمن	الليلي48النشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	)الكليات	االنسانية(	14
أ.د.	صبري	البحر45النشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	)الكليات	العلمية(	24
3	SPSS	as	a	Tool	to	Analyze	Quantitative	Researches	440الملحم	طريفة	د.
د.	غدير	العمير38استخدام	برنامج	SPSS	في	التحليل	االحصائي	للبحوث	الكمية	44
د.	تامر	محمد	عبد	الغني23إعداد	مبادرات	خدمة	المجتمع5
أ.د.	أحمد	عبد	الفتاح	الزكي23أساليب	إبداعية	في	التدريس	والتدريب6
7)Preparation	of	the	Self-Study	Report	)SSR23Dr.	Alexander	Ybasco
د.	ماجد	السيد	محمد23إعداد	الدراسة	الذاتية8
9Incorporating	Concept	Maps	into	Teaching	Strategies22Dr.Feroze	Kalyadan
أ.د.	حمدان	المحمد22تحكيم	البحوث	العلمية10
د.	صاح	محمد	جاد22دور	عضو	هيئة	التدريس	في	إطار	منظومة	الشراكة	المجتمعية11
د.		محمود	محمد	يسن21الويكي	كاستراتيجية	للتعليم	التعاوني12
د.تيسير	الخضور20توصيف	المقرر	وتقريره13
14Endnote	as	a	Tool	of	Documentation20حسين	منال	د.
15Preparation	Of	Community	Service	Initiatives19Dr.	Mohammed	Khedr
16Faulty	Member’s	Roll	in	Community	Engagement	System19Dr.	Abdul	Sattar	Khan
17Blackboard	االلكتروني	التعلم	إدارة	نظام	استخدام	وأدوات	الملحــم18مهارات	انصاف	د.

18Course		Specification	&	Report18Dr.	Edwin	Cancino
19Program		Specification	&	Report17النعيمي	ثامر	د.														
د.	محمود	السيد	قنديل17النشر	العلمي	في	المجات	ذات	معامل	التأثير	العالي	)العلوم	الطبية(20
د.ثامر	النعيمي16توصيف	البرنامج	وتقريره21
22Blackboard	System:	Skills	and	Tools13	الخالدي	نورة	د.
د.	عبدالله	سراج5التخطيط	االستراتيجي23

532المجموع
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جدول	)21(:	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	المتدربات	من	كل	جهة

عدد	المتدرباتالجهةم
102كلية	العلوم1
82كلية	التربية2
61كلية	العلوم	الزراعية	واالغذية3
59كلية	اآلداب4
53كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية5
42كلية	الطب6
39كلية	إدارة	األعمال7
25كلية	الدراسات	التطبيقية	وخدمة	المجتمع8
24المراكز	البحثية	واإلدارات	المختلفة9
14كلية	الصيدلة	اإلكلينيكية10
13عمادة	السنة	التحضيرية11
14كلية	علوم	الحاسب	وتقنية	المعلومات12
2كلية	المجتمع	ببقيق13
1كلية	الحقوق14
1كلية	الهندسة15

532المجموع

ثالثًا	:	البرامج	التدريبية	المقدمة	للموظفين	:
جدول	)22(:	عدد	البرامج	وعدد	الموظفين	المتدربين	في	كل	حزمة	تدريبية

عدد	المتدربينعدد	البرامج	المقدمةالحزمة
12313البرامج	المهاراتية	والمهنية

5101البرامج	القيادية
398البرامج	اإلعامية	والعاقات	العامة

244البرامج	اإلدارية
238برامج	المكتبات	والوثائق

237البرامج	الفنية	في	مجاالت	الزراعة	والثروة	الحيوانية
236برامج	المراجعة	المالية	والمحاسبية

134برامج	السكرتارية	والنسخ
231برامج	تقنية	المعلومات

228برامج	المشتريات	وإدارة	المواد
33760المجموع
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شكل	)3(:	نسبة	الموظفين	المتدربين	في	كل	حزمة	تدريبية

جدول	)23(:	البرامج	المنفذة	في	حزمة	البرامج	المهاراتية	والمهنية
	

البرامج	المهاراتية	والمهنية
عدد	المتدربيناسم	البرنامجالمدربم
50مهارات	التعامل	مع	المستفيدين	5د.	فتحي	محمد	أبوناصر1
36نظام	شارك	5أ.	عبدالعزيز	العثمان2
40التفكير	الناقدد.	حمدان	ممدوح	الشامي3
32أخاقيات	وأعراف	العملد.	الحبيب	كشيده	الدرويش4
29استخدام	مصطلحات	اللغة	اإلنجليزية	في	التعامات	اليومية	مع	المراجعيند.	علي	محمد	الوديان5
28ركائز	تحقيق	النجاحات	في	4	خطواتد.	هاني	بن	عبدالله	الملحم6
27الذكاء	العاطفيد.	حاتم	توفيق	أحمد7
25الوالء	الوظيفي	في	بيئة	العمل	د.	حسان	محمد	الغربي8
24أرشفة	مصادر	المعلومات	االلكترونية	أ.	المبروك	جابر	التبيني9
22البريد	اإللكتروني	وآداب	المراساتد.	خالد	سعد	المطرب10
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جدول	)24(:	البرامج	المنفذة	في	حزمة	البرامج	القيادية

البرامج	القيادية
عدد	المتدربيناسم	البرنامجالمدربم
23المدير	المحترف	ومهاراته	اإلدارية	والسلوكية	د.	إبراهيم	عبد	الحميد	الشاعر		1
27إدارة	التغيير	التنظيمي	الفعال:	تحويل	األفكار	إلى	نتائجد.	يحضيه	محمد	فاضل	سمالي2
17أنماط	القادة	والتوزيع	الفعال	للمهام	في	بيئة	العملد.	محمد	أحمد	الجيزاوي3
20مهارات	التعامل	مع	المرؤوسيند.	عمر	موسى	الحسن4
14كيفية	تحفيز	الطاقات	الكامنة	-	القيادة	اإلبداعيةد.	الحبيب	كشيده	الدرويش5

جدول	)25(:	البرامج	المنفذة	في	حزمة	البرامج	اإلعامية	والعاقات	العامة

البرامج	القيادية
عدد	المتدربيناسم	البرنامجالمدربم
21إدارة	الحدث	وفن	االستقبالأ.د.		أحمد	عبد	الفتاح	الزكي1
26التقارير	اإلخباريةأ.	مهند	أمين	العالم2
51إدارة	الفعالياتد.	خالد	عبد	العزيز	السيد3

شكل	)4(:	البرامج	المنفذة	في	باقي	الحزم	التدريبية
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	جدول	)26(:	البرامج	التدريبية	المقدمة	للموظفين
اسم	البرنامج	م اسم	المدربعدد	المتدربين	
د.	خالد	عبد	العزيز	السيد51إدارة	الفعاليات1
د.	فتحي	محمد	أبوناصر50مهارات	التعامل	مع	المستفيدين	26
د.	حمدان	ممدوح	الشامي40التفكير	الناقد	3
أ.	عبدالعزيز	فهد	العثمان36نظام	شارك	46
د.	جهاد	عبدالله	عفانه	34المهارات	اإلدارية	الحديثة	للسكرتارية	ومديري	المكاتب5
د.	الحبيب	كشيده	الدرويش32أخاقيات	وأعراف	العمل6
د.	علي	محمد	الوديان	29استخدام	مصطلحات	اللغة	اإلنجليزية	في	التعامات	اليومية	مع	المراجعين7
د.	هاني	بن	عبدالله	الملحم	28ركائز	تحقيق	النجاحات	في	4	خطوات8
د.	يحضيه	محمد	فاضل	سمالي27إدارة	التغيير	التنظيمي	الفعال:	تحويل	األفكار	إلى	نتائج9
د.	حاتم	توفيق	أحمد27الذكاء	العاطفي10
أ.	مهند	أمين	العالم26التقارير	اإلخبارية11
د.	حسان	محمد	الطاهر	الغربي25الوالء	الوظيفي	في	بيئة	العمل12
أ.	المبروك	جابر	التبيني24أرشفة	مصادر	المعلومات	االلكترونية13
د.	إبراهيم	عبد	الحميد	الشاعر		23المدير	المحترف	ومهاراته	اإلدارية	والسلوكية14
د.	عمر	موسى	الحسن22التواصل	الفعال	في	بيئة	العمل	15
د.	خالد	سعد	المطرب22البريد	اإللكتروني	وآداب	المراسات16
د.	خالد	بن	عبدالله	الهديب22إدارة	النزاع	في	بيئة	العمل17
أ.د.		أحمد	عبد	الفتاح	الزكي21مهارات	إدارة	الحدث	وفن	االستقبال18
أ.د.	وائل	محمد	الديب21األمن	الوقائي	والسامة	المهنية	في	بيئة	المعامل19
202013	Excel	اإللكترونية	الجداول	مع	شهاب20التعامل	طه	رامي	أ.
د.	عمر	موسى	الحسن	20مهارات	التعامل	مع	المرؤوسين21
أ.	المبروك	جابر	التبيني19إدارة	الوثائق	والسجات22
د.	هشام	فتحي	البغدادي19االتجاهات	الحديثة	في	المكتبات	والمعلومات23
د.	محمد	عبدالله	عامر18أسس	التخطيط	االستراتيجي	المالي	24
د.	محمد	علي	شبيب	علي18التحليل	المالي	وتخطيط	وإعداد	الموازنات25
د.	محمد	أحمد	الجيزاوي	17أنماط	القادة	والتوزيع	الفعال	للمهام	في	بيئة	العمل26
27	PCR	المتسلسل	البلمرة	تفاعل	الهديب16تقنية	عبدالله	بن	خالد	د.
د.	مجدي	السيد	ترك16أسس	المخازن	ومراقبة	المخزون28
د.	الحبيب	الدرويش14كيفية	تحفيز	الطاقات	الكامنة	)القيادة	اإلبداعية(29
د.	محمد	عبدالله	عامر12اختيار	مصادر	الشراء	والمفاضلة	بين	الموردين30
أ.	محمد	أحمد	الشورى11كيف	تنمي	الوعي	المعلوماتي	لدى	المستفيدين31

760المجموع
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رابعًا	:	البرامج	التدريبية	المقدمة	للموظفات	:
جدول	)27(:	عدد	البرامج	وعدد	الموظفات	المتدربات	في	كل	حزمة

عدد	المتدرباتعدد	البرامج	المقدمةالحزمة

11340البرامج	المهاراتية	والمهنية
5164البرامج	القيادية

5137البرامج	اإلعامية	والعاقات	العامة
480البرامج	الفنية	في	مجاالت	الزراعة	والثروة	الحيوانية

372برامج	تقنية	المعلومات
260البرامج	اإلدارية

136برامج	المكتبات	والوثائق
31889المجموع
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شكل	)5(:	نسبة	الموظفات	المتدربات	في	كل	حزمة
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شكل	)6(:	البرامج	المنفذة	على	حسب	الحزم	التدريبية
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جدول	)28(:	البرامج	التدريبية	المقدمة	للموظفات
اسم	المدربــ	/	ــةعدد	المتدرباتاسم	البرنامجم

د.	منيرة	القحطاني96القيادة	الناعمة	17
أ.د.	أحمد	عبدالفتاح	الزكي76مهارات	إدارة	الحدث	وفن	االستقبال	28
د.	عواطف	الظفر68القيادة	اإلبداعية	38
د.	عذاري	إبراهيم	الشعيبي67الوالء	الوظيفي	في	بيئة	العمل	48
د.	شروق	المغلوث65لغة	التواصل	في	بيئة	العمل	58
د.	ريهام	مصطفى	محمد	63مهارات	التفكير	الناقد	68
د.	مها	أبو	المجد60إدارة	النزاع	في	بيئة	العمل	78
د.	رحاب	يوسف	علي53اخاقيات	اعراف	العمل	88
د.	مبروك	الثبيتي36إدارة	الوثائق	والسجات9
د.	فاتن	المحناء35آداب	التواصل	االلكتروني	واتيكيت	االيميل	10
د.	إيمان	الدوغان34آداب	التواصل	االلكتروني	واتيكيت	االيميل	11
أ.	غادة	البشر30إدارة	الفعاليات12
د.	نارمين	الويشي29كيف	تنمي	الوعي	المعلوماتي	لدى	المستفيدين13
د.	مرفت	محمد	المصطفى27االمن	الوقائي	والسامة	المهنية14
15PCR	المتسلسل	البلمرة	تفاعل	الحيوية.	المعامل	في	المحناء27السامة	فاتن	د.
د.	مرفت	محمد	المصطفى26اساسيات	السامة	في	المعامل	168
د.	أزهرية	البشري24برامج	األوفيس17
د.	غريبة	الطويهر24التقارير	اإلخبارية18
أ.حنان	العتيبي23نظام	شارك19
االء	االقطش19كيف	تنمي	الوعي	المعلوماتي	لدى	المستفيدين20
د.	خالد	عبد	العزيز7إدارة	الفعاليات21

889المجموع
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خامسًا	:	برامج	معهد	اإلدارة	العامة	للموظفين	والموظفات:

ــة	وإعدادهــم	علمــياً	لتحمــل	مســئولياتهم	 ــة	موظفــي	الدول يقــدم	معهــد	اإلدارة	العامــة	برامجــه	بهــدف	رفــع	كفاي
ــي. ــة	االقتصــاد	الوطن ــى	نحــو	يكفــل	االرتقــاء	بمســتوى	اإلدارة	ويدعــم	قواعــد	تنمي وممارســة	صاحياتهــم	عل

ــة	 ــة	وإعطــاء	المشــورة	فــي	المشــكات	اإلداري ــإدارة	الحكومي ــم	اإلداري	ل ــص	المعهــد	باإلســهام	فــي	التنظي 	كمــا	يخت
التــي	تعرضهــا	عليــه	الــوزارات	واألجهــزة	الحكوميــة،	والبحــوث	المتعلقــة	بشــئون	اإلدارة	وتوثيــق	الروابــط	الثقافيــة	فــي	

مجــال	اإلدارة	العامــة.

وتقــوم	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة	متمثلــة	بــإدارة	التطويــر	اإلداري	باســتقبال	اســتمارات	الترشــح	لبرامــج	المعهــد	
ــاص	 ــع	الخ ــى	الموق ــتمارات	عل ــذه	االس ــال	ه ــى	إدخ ــل	عل ــة	والعم ــل	الجامع ــات	داخ ــن	والموظف ــع	الموظفي لجمي
ــي	 ــة	الت ــج	التدريبي ــي	برام ــة	ف ــات	الجامع ــو	وموظف ــا	موظف ــق	به ــي	التح ــج	الت ــن	البرام ــدول	يبي ــاً	ج ــد.	وتالي بالمعه

ــد. ــا	المعه يقدمه
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جدول	)29(:	أعداد	الموظفين	المشاركين	ببرامج	معهد	اإلدارة	العامة	

الدورات	
التدريبية

عدد	من	تم	
ترشيحهم

عدد	من	تم	قبولهم
اجمالي	أعداد	
المقبولين المركز	الرئيسي	

بالرياض
فرع	المنطقة	
الشرقية	بالدمام

فرع	مكة	
المكرمة	بجدة

فرع	
عسير

1758621134310228الفصل	األول

189762263711136الفصل	الثاني
36551241398021364المجموع

	 جدول	)30(:	أعداد	الموظفات	المشاركات	ببرامج	معهد	اإلدارة	العامة		

عدد	من	تم	الفصل	الدراسي
ترشيحهن

الفرع	النسوي	لمعهد	
اإلدارة	في	الرياض

الفرع	النسوي	لمعهد	
اإلدارة	في	الدمام

اجمالي	أعداد	
المقبوالت

795371754الفصل	األول
84826935الفصل	الثاني
1643632689المجموع

جدول	)31(:	توزيع	منسوبي	الجامعة	المشاركين	في	حلقات	معهد	اإلدارة	العامة	)الوظائف	العليا(			

عدد	المتدربينمكان	االنعقاداسم	البرنامج
1الرياضإدارة	النزاع	في	بيئة	العمل	

2الرياض	+	مكةبطاقة	األداء	المتوازن
3الرياض	+	الشرقيةتنميه	مهارات	االتصال	اإلداري

1مكةالمراجعة	الداخلية
1مكةاإلدارة	تحت	ضغوط	ا	لعمل	

8المجموع

انطاقاً	من	مبدأ	التعاون	المشترك	والتكامل	بين	المعهد	والجامعات	السعودية	في	تنفيذ	برامج	تدريبية	في	مقار	الجامعات	
في	المناطق	والمحافظات	التي	ال	يوجد	بها	للمعهد	فرع	مع	اعطاء	الجامعة	عدد	من	المقاعد	لتدريب	منسوبيها.	فإن	العمادة	

بالتعاون	مع	المعهد	قد	نفذت	تسعة	برامج	داخل	الجامعة	للموظفين	والموظفات	كانت	على	النحو	التالي:
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جدول	)32(:	البرامج	التدريبية	المقدمة	لموظفي	الجامعة	والجهات	الحكومية	األخرى	بالتعاون	مع	معهد	
اإلدارة	العامة

الفئة	المستهدفةاسم	البرنامجم

موظفونإدارة	الجودة	الشاملة1
موظفونإدارة	األداء	الوظيفي2
موظفونتدقيق	المستندات	المالية	الحكومية3
موظفونمعالجة	النصوص4
موظفونإعداد	المراسات5
موظفون		مباشرة	األموال	العامة6
موظفونمعالجة	النصوص7
موظفونإعداد	المراسات8
موظفونمهارات	التعامل	مع	المستفيدين9
موظفاتمهارات	التعامل	مع	المستفيدين10
موظفاتالسكرتارية	اإلبداعية	11
موظفاتإعداد	التقارير12

سادسًا	:	البرامج	التدريبية	الداخلية	للعمادة	بالتعاون	مع	الجهات	األخرى	في	الجامعة	:
البرامج	التدريبية	للعمادة	بالتعاون	مع	الكليات:

تســـعى	عمـــادة	التطويـــر	وضمـــان	الجـــودة	إلـــى	المســـاهمة	فـــي	تلبيـــة	االحتياجـــات	التدريبيـــة	الخاصـــة	لمنســـوبي	
ـــاون	 ـــة	بالتع ـــج	تدريبي ـــدة	برام ـــادة	ع ـــذت	العم ـــك	نف ـــا.	لذل ـــم	إلقامته ـــم	الدع ـــي	تقدي ـــاعدة	ف ـــك	المس ـــات،	وكذل الكلي
ـــي: ـــو	التال ـــى	النح ـــة	عل ـــي	مبين ـــال	وه ـــة	إدارة	األعم ـــوم	وكلي ـــة	العل ـــري	وكلي ـــب	البيط ـــة	الط ـــة	وكلي ـــة	التربي ـــع	كلي م
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جدول	)33(:	يوضح	البرامج	التدريبية	الداخلية	للعمادة	بالتعاون	مع	الكليات

عدد	المتدربينالفئة	المستهدفةالجهة	المنفذةاسم	البرنامج

17أعضاء	هيئة	التدريس	-	رجالكلية	التربيةكورت	لتنمية	وتعليم	التفكير

كلية	التربيةاستخدام	MI	في	التدريس
33أعضاء	هيئة	التدريس	-	رجال

20أعضاء	هيئة	التدريس	-	سيدات
أساليب	وطرق	التدريس	في	التعليم	المبني	

22أعضاء	هيئة	التدريس	-	سيداتكلية	التربيةعلى	مخرجات	التعلم

استخدام	تقنية	الواقع	المعزز	لدعم	عملية	
16أعضاء	هيئة	التدريس	-	رجالكلية	التربيةالتدريس

التطورات	الحديثة	في	مرض	االلتهاب	الرئوي	
أعضاء	هيئة	التدريس	بالكلية	و	األطباء	كلية	الطب	البيطريالبلوري	في	صغار	المجترات

19البيطريين

أعضاء	هيئة	التدريس	بالكلية	و	األطباء	كلية	الطب	البيطريالتطورات	الحديثة	في	طب	وتناسل	الخيول
27البيطريين

أعضاء	هيئة	التدريس	بالكلية	و	األطباء	كلية	الطب	البيطريالتحديات	التي	تواجه	صناعة	صغار	المجترات
32البيطريين

كلية	العلومقياس	مخرجات	التعلم

أعضاء	هيئة	التدريس	في	الكلية	-	
20رجال

أعضاء	هيئة	التدريس	في	الكلية	-	
22سيدات

TOT	المدربين	تدريب	العلومدورة	كلية

أعضاء	هيئة	التدريس	في	الكلية	-	
14رجال

أعضاء	هيئة	التدريس	في	الكلية	-	
17سيدات

	Density	Functional	Theory	and	its
application	in	material	Science

أعضاء	هيئة	التدريس	في	الكلية	-	كلية	العلوم
11رجال

أعضاء	هيئة	التدريس	في	الكلية	-	
6سيدات

النشر	في	مجلة	هارفارد	برنس	ريفيو-
العربية

دعوة	عامةأعضاء	هيئة	التدريسكلية	إدارة	األعمال

276المجموع
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البرامج	التدريبية	للعمادة	بالتعاون	مع	العمادات	

ضمن	إطار	خطة	عمادة	التطوير	وضمان	الجودة	التي	تهدف	إلى	رفع	كفاءة	األداء	لكافة	منسوبي	الجامعة	إليجاد	
بيئة	تعليمية	مثالية	تسهم	في	دفع	عجلة	التقدم	والتطوير	لجامعة	الملك	فيصل،	فقد	نفذت	العمادة	عدة	برامج	تدريبية	

بالتعاون	مع	عمادة	السنة	وعمادة	شؤون	الطاب	وعمادة	شؤون	المكتبات.	

جدول	)34(:	البرامج	التدريبية	الداخلية	للعمادة	بالتعاون	مع	عمادة	شؤون	الطاب	-	للطاب

عدد	المتدربينالفئة	المستهدفةاسم	البرنامجم

43الطابالفرص	الوظيفية	في	روية	12030
50الطابالتخطيط	المالي	الفعال2
49الطابدراسة	الجدوى	للمشاريع	الصغيرة3
61الطابإدارة	الوقت	والتخلص	من	ضغوط	العمل4
71الطابكيف	تسوق	نفسك	لسوق	العمل5
40الطابمهارات	إدارة	األزمات	في	بيئة	العمل6
81الطابمهارات	التفاوض	واجتياز	المقابلة	الشخصية7
43الطاببناء	فرق	العمل	وإدارة	العمل	الجماعي8
37الطابالريادة	في	التجارة	االلكترونية9
41الطابفن	المبادرة	في	بيئة	العمل10
33الطاباخاقيات	العمل	المهني11
96الطابالريادة	في	العمل	المهني	والحرفي12

645المجموع
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جدول	)35(:	البرامج	التدريبية	الداخلية	للعمادة	بالتعاون	مع	عمادة	شؤون	الطاب	-	للطالبات

عدد	المتدرباتالفئة	المستهدفةاسم	البرنامجم
26طالباتالفرص	الوظيفية	في	روية	12030
30طالباتالحقوق	والواجبات	في	نظام	العمل2
22طالباتثقافة	العمل	الحر3
20طالباتفن	التسوق	عبر	االنترنت4
20طالباتالشهادات	المهنية5
32طالباتمهارات	العمل	اوناين6
36طالباتالعمل	التطوعي	برؤية	72030
28طالباتمهارات	إدارة	األزمات	في	بيئة	العمل8
20طالباتمجال	العمل	في	المنزل9
29طالباتفن	المبادرة	في	بيئة	العمل10

263المجموع

جدول	)36(:	البرامج	التدريبية	الداخلية	للعمادة	بالتعاون	مع	عمادة	شؤون	المكتبات

عدد	المتدربينالفئة	المستهدفةاسم	البرنامجم

جودة	األعمال	اإلدارية	في	مؤسسات	التعليم	العالي1
15منسوبو	العمادة	-	رجال

منسوبو	العمادة	-	
20سيدات

35المجموع

البرامج	التدريبية	للعمادة	بالتعاون	مع	اإلدارات:

انطاقاً	من	أحد	محاور	الخطة	االستراتيجية	في	الجامعة	وهو	الشراكة	المجتمعية،	نفذت	العمادة	عدة	برامج	تدريبية	بالتعاون	مع	
إدارة	تطوير	الشراكة	المجتمعية.
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جدول	)37(:	البرامج	التدريبية	المنفذة	بالتعاون	مع	إدارة	تطوير	الشراكة	المجتمعية	-	رجال

عدد	المتدربينالفئة	المستهدفةاسم	البرنامجم

منسوبو	جمعية	تحفيظ	إدارة	الوقت1
القران

25

منسوبو	جمعية	تحفيظ	اإلبداع	اإلداري	في	التخطيط	والتنظيم	والمتابعة2
القران

25

14أعضاء	هيئة	التدريسفن	كتابة	مبادرات	خدمة	المجتمع3
---------نزالء	السجنمهارات	اإلسعافات	األولية4
---------نزالء	السجناالستخدام	األمثل	لألدوية	والمؤثرات	العقلية5
أساسيات	زراعة	أسطح	المنازل	مصدر	رزق	البسطاء	ورفاهية	6

األثرياء
---------نزالء	السجن

جدول	)38(:	البرامج	التدريبية	المنفذة	بالتعاون	مع	إدارة	تطوير	الشراكة	المجتمعية	-	سيدات

عدد	المتدرباتالفئة	المستهدفةاسم	البرنامجم

أساسيات	الشراكة	المجتمعية1
منسوبات	المؤسسة	العامة	
للتدريب	التقني	والمهني

28

26منسوبات	جمعية	تحفيظ	القرانمفاتيح	النجاح	الوظيفي2
85القيادات	النسائيةآليات	بناء	الشراكة	المجتمعية3
26منسوبات	جمعية	تحفيظ	القرانجودة	األعمال	االدارية4
20أعضاء	هيئة	تدريسفن	كتابة	مبادرات	خدمة	المجتمع5
---------نزيات	السجنكيفية	استزراع	فطر	عيش	الغراب6
---------نزيات	السجنمن	السجن	إلى	حياة	جديدة7
---------نزيات	السجنوداعاً	للنسيان	المتكرر8
---------نزيات	السجناليقين	في	الدعاء9

كما	نفذت	العمادة	وبالتعاون	مع	المجلس	العلمي	برنامجاً	تدريبياً	باللغة	العربية	ومدعوماً	باللغة	اإلنجليزية	والفرنسية	
ألعضاء	هيئة	التدريس	من	الرجال	والسيدات	كما	هو	مبين	في	الجدول	التالي:
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جدول	)39(:	البرامج	التدريبية	المنفذة	بالتعاون	مع	المجلس	العلمي

عدد	المتدربينالفئة	المستهدفةاسم	البرنامجم

1
إعداد	ملف	الترقية	واالتصال	والتفرغ	العلمي	في	

ضوء	القواعد	التنفيذية	المعدلة	من	الائحة	المنظمة	
لشؤون	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم

أعضاء	هيئة	التدريس	في	
الدعوة	عامةالكليات	اإلنسانية

2
إعداد	ملف	الترقية	واالتصال	والتفرغ	العلمي	في	

ضوء	القواعد	التنفيذية	المعدلة	من	الائحة	المنظمة	
لشؤون	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم

أعضاء	هيئة	التدريس	في	
الدعوة	عامةالكليات	الطبية	والعلمية

سابعًا	:	برامج	وورش	الخبرات	الخارجية	:
وفي	إطار	سعي	العمادة	على	تقديم	برامج	نوعية	متميز	فإنها	تحرص	على	استقطاب	مدربين	متميزين	في	مجاالت	مختلفة	تهم	
التعليم	الجامعي	من	داخل	المملكة	وخارجها	بما	يسهم	في	تطويره.	حيث	قامت	العمادة	باستقطاب	عدد	من	المدربين	الخارجيين	

لتقديم	مجموعة	من	البرامج	التدريبية	ألعضاء	هيئة	التدريس	مبينة	في	الجدول	التالي:

جدول	)40(:	برامج	وورش	الخبرات	الخارجية

المدربالورشةتاريخ	التنفيذ

أ.د.	جاكي	بينغتحفيز	القيمة	االقتصادية	لألبحاث	وتحويلها	إلى	منتجات	وشركات	ناشئة12	/	12	/	2018
عمادة	البحث	العلميتحفيز	البحث	العلمي	على	مستوى	عضوات	هيئة	التدريس11	/	2	/	2019
شركة	تطوير	المنتجات	البحثيةورشة	عمل	حول	تطوير	األبحاث	العلمية	وتحويلها	إلى	منتجات	أو	مشاريع4	/	4	/	2019

2019	/	1	/	30	–	28Publishing	in	High	Impact	International	Journalsديب	أمان	د.
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ثامنًا	:		ورش	العمل		المنفذة	في	مجال	الجودة	واالعتماد	:
في	إطار	سعي	عمادة	التطوير	وضمان	الجودة	في	نشر	ثقافة	الجودة	داخل	الجامعة	فقد	قامت	العمادة	بعمل	مجموعة	من	ورش	

العمل	في	هذا	المجال

جدول	)43(:	الورش	المنفذة	في	مجال	الجودة	واالعتماد

VenueActivityDate

College of AgricultureProgram Accreditation Gap Assessment Ori-
entation in coordination with VPAA9 Oct 2018

Deanship of Postgraduate Studies HallQuality Assurance and Accreditation for Post-
graduate Studies30 Oct 2018

College of Applied Medical SciencesProgram Accreditation Orientation for College 
of Applied Medical Sciences14 Jan 2019

Deanship of E-LearningAnnual Program Report Presentations and 
Evaluation3 – 19 Feb 2019

School of BusinessProgram Accreditation Orientation for Account-
ing Program12 March 2019

The Dome HallOrientation on how to prepare a review visit for 
program Accreditation10 March 2019

16/10/2018أفضل	الممارسات	في	االعتماد	البرامجي	الدوليمدرج	كلية	الصيدلة	اإلكلينيكية
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تاسعًا	:	ورش	العمل	التابعة	للمركز	الوطني	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي	:
لتعزيــز	عمــل	العمــادة	علــى	نشــر	ثقافــة	الجــودة	بيــن	منســوبي	الجامعــة	حرصــت	العمــادة	علــى	تقديــم	برامــج	تدريبيــة	تلبــي	
احتياجــات	الكليــات	واألقســام	األكاديميــة	واللجــان	المشــتركة	فــي	أعمــال	الجــودة	واالعتمــاد	األكاديمــي	كمــا	وقامــت	العمــادة	

بترشــيح	منســوبي	الجامعــة	لحضــور	ورش	العمــل	التــي	نظمهــا	المركــز	الوطنــي	للتقويــم	واالعتمــاد	األكاديمــي.

جدول)44(:	أسماء	ورش	العمل	التي	قدمها	المركز	الوطني	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي	وعدد	المشاركين	فيها	

المكانعنوان	ورشة	العملم
عدد	

المشاركين

1الرياضإعداد	الخطط	التشغيلية	وصياغة	مؤشرات	األداء1

1جدةمعايير	ضمان	الجودة	واالعتماد	البرامجي	المطورة	ومتطلبات	تحقيقها2
1الرياضجودة	األعمال	اإلدارية	في	مؤسسات	التعليم	العالي3

4
تحليل	البيانات	واالستبانات	واستخدام	نتائجها	لضمان	الجودة	والتحسين	

المستمر
2جدة

1الرياضمتطلبات	جودة	خدمات	التوجيه	واإلرشاد	الطابي5
8جدةالتخطيط	االستراتيجي	لضمان	وتحسين	الجودة6
3الرياضتقويم	مخرجات	التعلم7
1الرياضالبرنامج	التأهيلي	لضمان	الجودة	واالعتماد	المؤسسي8
9Assessment	of	Learning	Outcomes7الرياض
3الرياضمؤشرات	األداء	والمقارنة	المرجعية10
2جدةالتقارير	الدورية	للبرامج	والمقررات	والخبرة	الميدانية11

12kpl’s and Benchmarking4جدة

2الرياضبرنامج	تأهيل	المراجعين	الخارجيين13
36المجموع

عاشراً	:		ورش	العمل	التابعة	لمركز	القيادة	األكاديمية	:
تلعــب	القيــادة	دورًا	هامــاً	فــي	نجــاح	وضمــان	جــودة	مؤسســات	التعليــم	العالــي.	وانطاقــاً	مــن	هــذا	المفهــوم،	فــإن	وزارة	
ــع	 ــى	أرف ــة	إل ــي	المملك ــم	ف ــاء	بمســتوى	التعلي ــل	االرتق ــن	أج ــا	م ــارى	جهده ــذل	قص ــات	الســعودية	تب ــم	والجامع التعلي
ــد	مــن	ورش	 ــم	العدي ــة	قامــت	بتنظي ــادة	األكاديمي ــة	بمركــز	القي ــوزارة	التعليــم	متمثل ــك	فــإن	ال المســتويات.	وتحقيقــاً	لذل
ــع	 ــك	بالتنســيق	م ــة	وذل ــام	األكاديمي ــاء	األقس ــم	ورؤس ــداء	ووكائه ــن	عم ــة	م ــادات	األكاديمي ــى	بالقي ــي	تعن ــل	الت العم

ــك	فيصــل. ــر	وضمــان	الجــودة	بجامعــة	المل عمــادة	التطوي
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جدول)45(:	أسماء	ورش	العمل	التي	قدمها	مركز	القيادة	األكاديمية	وعدد	المشاركين	فيها	

المكانعدد	المشاركينعنوان	ورشة	العملم
1Accountability in Higher Education1الخبر

2Emotional Intelligence for Academic Leaders
3	رجال

4	سيدات
الخبر

3Student Affairs Leaders2الرياض

4Excellence in Undergraduate Education
5	رجال

6	سيدات
الخبر

5Women Leadership in Higher Education12الخبر
33المجموع

الحادي	عشر	:	اللقاء	السنوي	لرؤساء	األقسام	العلمية	:
نظرًا	لحرص	عمادة	التطوير	وضمان	الجودة	على	توفير	مناخ	أكاديمي	والدور	المحوري	التي	تقوم	بها	األقسام	العلمية	
الذي	يساهم	في	رفع	مكانة	الجامعة	محلياً	ودولياً،	وتحت	رعاية	معالي	مدير	الجامعة	نظمت	العمادة	اللقاء	السنوي	
لرؤساء	األقسام	العلمية	بحضور	أصحاب	السعادة	وكاء	الجامعة	والعمداء	ورؤساء	األقسام	والمنسقين	والمنسقات	

لألقسام	العلمية.

حيث	تم	خالل	هذا	اللقاء	طرح	عدة	نقاط	تمثلت	في:

أواًل:	
على	األقسام	العلمية	تحفيز	الفكر	االبتكاري	في	إدارة	القسم،	فالقسم	ينبغي	أن	يكون	بيئة	صالحة	لتوليد	األفكار	وطرح	
الرؤى	ومناقشة	القضايا	التي	تمس	جوهر	العملية	األكاديمية،	وكذلك	المشاريع	والمبادرات	االستراتيجية	وهذا	يعد	من	

صميم	عمل	رئيس	القسم	واألعضاء	داخل	القسم.

ثانيًا:	
الحرص	على	تطوير	منظومة	االستقطاب	لألعضاء	الذين	تتسم	سيرهم	الذاتية	بالتميز	حيث	سينعكس	هذا	تماما	على	

الطالب	الخريج	فاألستاذ	المتميز	سوف	يخرج	طابا	متميزين.

ثالثًا:	
الحرص	على	العدالة	في	توزيع	األنصبة	على	نحو	يضمن	العدالة	والكفاءة	التشغيلية	مع	التركيز	على	الدفع	بالبحث	العلمي	

لما	يمثله	هذا	األمر	من	دور	كبير	في	إبراز	مكانة	الجامعة	من	خال	جهود	حثيثة	لباحثين	متميزين.
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رابعًا:	
العمل	على	دعم	المبتعثين	فمبتعث	اليوم	هو	أستاذ	الغد،	وعلى	القسم	أن	يكون	له	دور	بارز	في	توجيه	المبتعث	ليتمكن	من	الحصول	

على	قبول	في	جامعات	متميزة،	وعلى	القسم	متابعة	المبتعث	من	خال	مشرف	من	القسم	يتابع	الجانب	العلمي	ويقف	على	حقيقة	ما	
يمكن	أن	يتعرض	له	مذلا	ما	يواجهه،	وذلك	يكون	في	إطار	مناقشات	القسم	ألحوال	المبتعثين.

بعد	ذلك	تتابعت	عروض	أفضل	الممارسات	في	إدارة	األقسام	العلمية	بكليات	الجامعة	لبيان	مسؤوليات	رئيس	القسم	من	منظور	المعايير	
المطورة	بواسطة	الللمركز	الوطني	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي	وهذه	األقسام	هي:

-									قسم	المالية	-	كلية	إدارة	األعمال
-									قسم	علوم	الحياة	-	كلية	العلوم

-									قسم	علوم	الغذاء	والتغذية	-	كلية	العلوم	الزراعية	واألغذية
-									برنامج	دكتور	صيدلي	-	كلية	الصيدلة	اإلكلينيكية

-									قسم	نظم	المعلومات		-	كلية	علوم	الحاسب	وتقنية	المعلومات.

الثاني	عشر	:	االعتماد		االكاديمي	واالعتراف	المهني	:
ــات	 ــن	الخاصــة	باالعتمــاد	المؤسســي	للتحقــق	مــن	اســتيفاء	الجامعــة	لشــروط	وتوصي ــة	والبراهي ــم	االنتهــاء	مــن	مراجعــة	األدل ت
المركــز	الوطنــي	للتقويــم	واالعتمــاد	األكاديمــي	ورفعــه	لــإدارة	العليــا	فــي	الجامعــة	لاســتئناس	برؤاهــم.	ومــن	ثــم	تــم	تســليم	

ــات. ــاً	نمــوذج	التحقــق	مــن	اســتيفاء	الجامعــة	للشــروط	والتوصي ــى	المركــز	متضمن ــي	إل ــر	النهائ التقري
وتماشــياً	مــع	ذلــك	تــم	اســتقبال	فريــق	زيــارة	التحقــق	يــوم	االثنيــن	17	/	8	/	1440	هـــ	وتخللــت	هذه	الزيــارة	اســتعراض	أهــم	الخطط	

اإلنجــازات	التــي	تهــدف	إلــى	تحقيــق	الشــروط	والتوصيــات	المنصــوص	عليهــا	فــي	االعتماد	المؤسســي.
وحرصــاً	مــن	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة	علــى	زيــادة	رصيــد	الجامعــة	مــن	البرامــج	االكاديميــة	المعتمــدة	محليــاً	ودوليــاً،	تبنَّــت	

العمــادة	مشــروع	تهيئــة	برامــج	الجامعــة	األكاديميــة	للحصــول	علــى	االعتمــاد	البرامجــي	كخيــار	اســتراتيجي	لهــا.

برامج	حصلت	على	االعتماد	البرامجي	والمهني	من	هيئات	خارجية:

	 	.)ABET(	األكاديمي	واالعتماد	التقويم	هيئة	من	األكاديمي	االعتماد	على	حصلت	الهندسة:	كلية
	 	.)ABET(	األكاديمي	واالعتماد	التقويم	هيئة	من	األكاديمي	االعتماد	على	حصولها	المعلومات:	وتقنية	الحاسب	علوم	كلية
	 كلية	الصيدلة	اإلكلينيكية	لحصولها	على	االعتماد	األكاديمي	األمريكي	والكندي	)ACPE(	و)CCAPP(	لبرامج	الصيدلة.	
	 برنامج	المحاسبة	من	كلية	إدارة	األعمال	لحصوله	على	االعتماد	المهني	من	جمعية	المحاسبين	القانونين	المعتمدين	البريطانية		

.)CMA(	المعتمدة	اإلداريين	المحاسبين	وجمعية	،)ACCA(
	 		Chartered	المعتمدين	الماليين	المحللين	معهد	من	المهني	االعتماد	على	لحصوله	األعمال	إدارة	كلية	من	المالية	برنامج

	Chartered	Institute	for	Securities			Investment	واالستثمار	المالية	لألوراق	تشارترد	ومعهد	،)Financial	Analyst	)CFA
	Association	of	Chartered	Certified	Accountants	البريطانية	المعتمدين	القانونيين	المحاسبين	وجمعية	،))CISI

.))ACCA
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توقيع	عقود	خمسة	برامج	مع	المركز	الوطني	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي:

	 عقد	تنفيذ	الدراسة	التقويمية	لبرنامج	األحياء	–	كلية	العلوم.	
	 عقد	تنفيذ	الدراسة	التقويمية	لبرنامج	الحاسب	اآللي	ونظم	المعلومات	–	كلية	علوم	الحاسب	وتقنية	المعلومات.	
	 عقد	تنفيذ	الدراسة	التقويمية	لبرنامج	المالية	–	كلية	إدارة	األعمال.	
	 عقد	تنفيذ	الدراسة	التقويمية	لبرنامج	دكتور	صيدلي	–	كلية	الصيدلة	اإلكلينيكية.	
	 عقد	تنفيذ	الدراسة	التقويمية	لبرنامج	علوم	وتقنية	األغذية	–	كلية	العلوم	الزراعية	واألغذية.	

وستسعى	العمادة	خال	العام	الدراسي	القادم	في	التوسع	في	االعتماد	البرامجي	على	المستوى	المحلي	والدولي.

الثالث	عشر	:	جائزة	عضو	هيئة	التدريس	المتميز	)	النسخة	الرابعة		(	:
ــزة	عضــو	هيئــة	التدريــس	المتميــز	بجامعــة	الملــك	فيصــل	بنســختها	األولــى	فــي	ذي	القعــدة	مــن	العــام	 انطلقــت	جائ
ــم		 ــن	ت ــة	1437	–	1438	هـــ،	فــي	حي ــم	النســخة	الثالث ــة		1435	–	1436	هـــ	ث ــت	النســخة	الثاني الدراســي	1433-	1434ه،	وأت

تنفيــذ	النســخة	الرابعــة	خــال	العــام	الدراســي	الحالــي	1439	–	1440	هـــ.
حيــث	ارتــأت	اللجنــة	االشــرافية	العليــا	لجوائــز	التميــز	إطــاق	الجائــزة	فــي	نســختها	الرابعــة	نحــٍو	شــمولي	يأخــذ	فــي	عيــن	

االعتبــار	التميــز	فــي	مجــاالت:
-	جائزة	عضو	هيئة	التدريس	المتميز	مسار	التعليم	والتعلم
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-	جائزة	عضو	هيئة	التدريس	المتميز	مسار	البحث	العلمي
-	جائزة	عضو	هيئة	التدريس	المتميز	مسار	الشراكة	المجتمعية

وقد	ارتبط	كل	مسار	من	مسارات	الجائزة	بمبادرة	خاصة	بكل	مجال	لاتقاء	بالمسارات	الثاثة	وهي:

المبادرة	المتميزة	في	مسار	التعليم	والتعلم.
المبادرة	المتميزة	في	مسار	البحث	العلمي.

المبادرة	المتميزة	في	مسار	الشراكة	المجتمعية.
وعلــى	صعيــد	المكافئــات	فقــد	تــم	تخصيــص	مكافــأة	ماليــة	للفائزيــن	بمســارات	الجائــزة	المختلفــة	ومبادراتهــا،	حيــث	يحصــل	الفائــز	
ــال،	والمركــز	الثالــث	20000	 ــال،	أمــا	المركــز	الثانــي	30000	ري ــة	علــى	45000	ري ــزة	الثاث بالمركــز	األول	فــي	أي	مــن	مســارات	الجائ

ريــال،	ويحصــل	الفائــز	بأفضــل	مبــادرة	لــكل	مســار	علــى	جائــزة	ماليــة	قدرهــا	5000	ريــال.
وقــد	بلــغ	عــدد	المتقدميــن	للجائــزة	فــي	هــذه	النســخة	87	عضــو	هيئــة	تدريــس	مــن	الرجــال	والســيدات،	حيــث	كان	أكبــر	عــدد	مــن	
المتقدميــن	فــي	مســار	البحــث	العلمــي	بواقــع	42	متقدمــاً،	ومســار	التعليــم	والتعلــم	27	متقدمــاً،	ومســار	الشــراكة	المجتمعيــة	18	

متقدمــاً.

أمــا	الفائــزون	بجائــزة	عضــو	هيئــة	التدريــس	المتميــز	فــي	نســختها	الرابعــة،	بمســاراتها	الثاثــة	والمبــادرات	المتميــزة،	فهــم	علــى	النحــو	
اآلتــي:

أواًل:	الفائزين	بجائزة	عضو	هيئة	التدريس	المتميز	-مسار	التعليم	والتعلم	والمبادرة	المتميزة:	

الكليةاالسمالمركز

كلية	إدارة	األعمالالدكتور/	خالد	عبد	العزيز	السيدالمركز	األول

كلية	علوم	الحاسب	وتقنية	المعلوماتالدكتور/	تيسير	أحمد	الخضورالمركز	الثاني

كلية	اآلدابالدكتور/	حسن	نيازي	أبو	العاالمركز	الثالث

المبادرة	المتميزة	بعنوان:	مخيم	الواحة	
الصيفي

كلية	إدارة	األعمالمح/	عائشة	أحمد	الجغيمان
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ثانيًا:	الفائزين	بجائزة	عضو	هيئة	التدريس	المتميز	-مسار	البحث	العلمي	والمبادرة	المتميزة:

الكليةاالسمالمركز

كلية	العلومالدكتور/	محمد	صبحي	خضرالمركز	األول
كلية	الصيدلة	االكلينيكيةالدكتور/	ماهيش	اتيماردالمركز	الثاني
كلية	الصيدلة	االكلينيكيةالدكتور/	انروب	نايرالمركز	الثالث

المبادرة	المتميزة	بعنوان:	معمل	مرجعي	
لألمراض	الطارئة	والمستجدة	بجامعة	

الملك	فيصل
كلية	الطب	البيطريالدكتور/	ماجد	حسن	حميدة
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ثالثًا:	الفائزين	بجائزة	عضو	هيئة	التدريس	المتميز	-مسار	الشراكة	المجتمعية	والمبادرة	المتميزة:

الكليةاالسمالمركز

كلية	العلوم	الزراعية	واالغذيةالدكتور/	خالد	عبد	الله	الهديبالمركز	األول
كلية	التربيةالدكتورة/	صباح	محمد	العرفجالمركز	الثاني
كلية	التربيةالدكتور/	حسام	سعد	السيد	سليمالمركز	الثالث

المبادرة	المتميزة	بعنوان:	معمل	التعليم	
التفاعلي	للفئات	الخاصة

كلية	التربيةالدكتورة/	سلوى	أبو	العا	محمود

الرابع	عشر	:	جائزة	التميز	في	األداء	الوظيفي	)	النسخة	األولى(	:
انطلقــت	النســخة	األولــى	مــن	جائــزة	التميــز	فــي	األداء	الوظيفــي	فــي	العــام	الجامعــي	1440/1439ه	لتوفيــر	بيئــة	عمــل	محفــزة	
ــزة	التميــز	فــي	 تتســاوى	فيهــا	فــرص	التكيــف	الوظيفــي،	ويكافــئ	فيهــا	المتميــزون	مــن	الموظفيــن،	والموظفــات؛	وتهــدف	جائ
ــاء	 ــاء	الوظيفــي،	واالرتق ــة،	ورفــع	مســتوى	االنتم ــات	الجامع ــة	لموظفــي	وموظف ــر	القــدرات	الوظيفي ــى	تطوي األداء	الوظيفــي	إل
بجــودة	األداء	واإلنتاجيــة	داخــل	الجامعــة،	وتقــدم	جائــزة	التميــز	فــي	األداء	الوظيفــي		لموظفــي	وموظفــات	الــكادر	اإلداري	بالجامعــة،	
وموظفــي	وموظفــات	العقــود	المؤقتــة،	وأعضــاء	هيئــة	التدريــس	العامليــن	المتعاونــون	مــن	منســوبي	الجامعــة	مــع	العمــادات	
المســاندة،	والمراكــز،	واإلدارات،	وتنقســم	جائــزة	التميــز	فــي	األداء	الوظيفــي		النســخة	األولــى		إلــى	ثاثــة	مســارات	علــى	النحــو	اآلتــي:

فئة	الموظف	المتميز:	
ويحصــل	الفائــز	بالمركــز	األول	علــى	مكافئــة	ماليــة	قدرهــا		30	ألــف	ريــال،	أمــا	الفائــز	بالمركــز	الثانــي	يحصــل	علــى	مكافئــة	ماليــة	قدرهــا		
20	ألــف	ريــال،	و	الفائــز	بالمركــز	الثالــث	15	ألــف	ريــال،	و	الفائــز	بالمركــز	بالرابــع	13	أالف	ريــال،	والفائــز	بالمركــز	الخامــس	يحصــل	علــى	مكافئة	
ماليــة	قدرهــا	12	ألــف	ريــال،	والفائــز	بالمركــز	الســادس	يحصــل	علــى	مكافئــة	ماليــة	قدرهــا11	ألــف	ريــال،	والفائــز	بالمركــز	الســابع	يحصــل	
علــى	مكافئــة	ماليــة	قدرهــا10	أالف	ريــال،	والفائــز	بالمركــز	الثامــن	يحصــل	علــى	مكافئــة	ماليــة	قدرهــا9	أالف	ريــال،	والفائــز	بالمركــز	

التاســع	يحصــل	علــى	مكافئــة	ماليــة	قدرهــا8	أالف	ريــال،	والفائــز	بالمركــز	العاشــر	يحصــل	علــى	مكافئــة	ماليــة	قدرهــا	7	أالف	ريــال.

فئة	المتعاونين	من	منسوبي	الجامعة	مع	العمادات	المساندة،	والمراكز،	واإلدارات:
	ويحصل	الفائز	بالمركز	األول	على	مكافئة	مالية	قدرها	10	أالف	ريال،	أما	الفائز	بالمركز	الثاني	يحصل	على	مكافئة	مالية	قدرها	8	أالف	ريال.

فئة	المبادرات	المتميزة:	ويحصل	الفائز	بهذه	الفئة	على	5	االف	ريال	جائزة	مالية.
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وقد	بلغ	عدد	المتقدمين	للجائزة	في	هذه	النسخة	71	متقدماً	من	الموظفين	والموظفات،	بواقع	47	موظفاً	و	24	موظفة.	
وتالياً	أسماء	الفائزين	في	فئات	هذه	الجائزة:

أوال:	الفائزين	بجائزة	التميز	في	األداء	الوظيفي-	فئة	الموظف	المتميز:	

الجهةاسم	المرشحالمركز

عمادة	شؤون	أعضاء	هيئة	التدريس	عبدالعزيز	سعود	الملحماألول
عمادة	التطوير	وضمان	الجودةأسامة	حمد	العطاءالثاني

إدارة	المتابعةندى	عبداللطيف	الماالثالث

كلية	الهندسةإيمان	عبدالله	محمد	الدعيجالرابع

عمادة	شؤون	الطابلطيفة	عبدالله	اليعيشالخامس
كلية	الدراسات	التطبيقية	وخدمة	المجتمعناهد	محمد	أحمد	الحصحوصالسادس
عمادة	شؤون	أعضاء	هيئة	التدريس	فاطمة	زيد	حديد	العتيبيالسابع
كلية	العلوم	الزراعية	واألغذيةأحمد	مشاري	النعيمالثامن
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الجهةاسم	المرشحالمركز

عمادة	شؤون	المكتباتأحام	أحمد	الخطيبالتاسع

كلية	الصيدلة	اإلكلينيكيةتميم	محمد	عبدالعزيز	اليحيانالعاشر

منح	الثاثة	األوائل	الفائزين	بجائزة	التميز	في	األداء	الوظيفي	بجانب	المكافأة	المالية	دورة	تدريبية	خارج	الجامعة.

ثانيا:	الفائزين	بجائزة	التميز	في	األداء	الوظيفي	-	فئة	المتعاونين	من	منسوبي	الجامعة	مع	العمادات	
المساندة،	والمراكز،	واإلدارات:

الجهةأسم	المرشحالمركز

إدارة	تطوير	الشراكة	المجتمعيةمحمد	حامد	الحسينياألول
إدارة	تطوير	الشراكة	المجتمعيةتامر	عبد	الغني	ابراهيمالثاني

ثالثا:	الفائزين	بجائزة	التميز	في	األداء	الوظيفي-	فئة	المبادرات	المتميزة:

الجهةأسم	المرشحعنوان	المبادرة

عمادة	شؤون	أعضاء	هيئة	التدريسعبير	عطية	الزهرانيمركز	االختبارات	بجامعة	الملك	فيصل
كلية	التربيةمنال	سعد	خالد	القحطانيوحدة	اإلعداد	والنهضة	بكلية	التربية

	الكُتِب	َوإِْخَراِجها	بجامعة	الملك	فيصل مركز	الترجمة	والتأليف	والنشرأحمد	حسين	علي	الحموددليُل	صفَّ
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الخامس	عشر	:	جوائز	اللجان	المتميزة	في	كليات	الجامعة	:
انطلقت	جوائز	لجان	الكليات	المتميزة	كأحد	جوائز	منظومة	التميز	في	األداء	التدريسي	واإلداري	التي	أطلقتها	جامعة	

الملك	فيصل،	وتشمل	الجائزة	جميع	اللجان	العاملة	بكليات	الجامعة	وهي:	لجنة	الخطط	الدراسية،	ولجنة	التطوير	
وضمان	الجودة،	ولجنة	الشؤون	األكاديمية،	ولجنة	الدراسات	العليا	والبحث	العلمي،	ولجنة	التخطيط	االستراتيجي،	

ولجنة	األنشطة	الطابية،	ولجنة	التدريب	التعاوني	والشراكة	المجتمعية،	ولجنة	اإلحصاء	والمعلومات،	ولجنة	السامة	
والمعامل،	ولجنة	الميزانية	والتجهيزات.

وتســعى	جوائــز	التميــز	المقدمــة	للجــان	العاملــة	بالكليــات	إلــى	تحقيــق	مجموعــة	مــن	األهــداف	كالمشــاركة	
ــات	 ــل	الكلي ــه	داخ ــل	وكفاءت ــة	العم ــع	فعالي ــة،	ورف ــيدة	والفعال ــرارات	الرش ــاذ	الق ــة	اتخ ــي	عملي ــة	ف الفعلي
ــر	 بشــقيه	األكاديمــي	واإلداري،	وتخفيــف	األعبــاء	اإلداريــة	علــى	إدارة	الكليــة	والمســاهمة	فــي	أدائهــا،	وتوفي
ــات	 ــا	لمعالجــة	المشــاكل	والمعوق ــار	األنســب	منه ــرات،	واختي ــات	والخب ــداول	اآلراء	والمقترح ــة	مناســبة	لت بيئ

ــات. ــة	فــي	الكلي ــة	والخدمي ــة	والبحثي ــة	التعليمي التــي	تواجــه	العملي



53 التقرير السنوي - ٢٠١٩ -١٤٤٠
  جامعة الملك فيصل  © 

هذا	وقد	تم	تقييم	منتوجات	وأعمال	لجان	كليات	الجامعة	للعام	الجامعي	1439/1438	ه،	وكانت	على	النحو	اآلتي:

المركزالكلية

األولالصيدلة	اإلكلينيكية
الثانيإدارة	األعمال

الثالثعلوم	الحاسب	وتقنية	المعلومات
الرابعالعلوم	الزراعية	واألغذية

الخامسالتربية
السادسالعلوم

السابعالطب	البيطري
الثامناآلداب

التاسعالحقوق
العاشرالهندسة

الحادي	عشرالعلوم	الطبية	التطبيقية
الثاني	عشرطب	األسنان

الثالث	عشرالمجتمع	في	بقيق
الرابع	عشرالطب

السادس	عشر		:	جائزة	الجامعة	للجودة	واالعتماد	األكاديمي	والمهني	:
انطلقــت	جائــزة	الجامعــة	للجــودة	واالعتمــاد	األكاديمــي	فــي	العــام	الجامعــي	1432/1431	ه	كأحــد	الجوائــز	التــي	تقدمهــا	الجامعــة	
ــى	 ــث	مــن	الجامعــة	عل ــى	الســعي	الحثي ــدا	عل ــم،	وتأكي ــم	والتعل ــي	التعلي ــم	واالرتقــاء	بعمليت ــز	فــي	مخرجــات	التعل لدعــم	التمي
ــاد	 ــاد	البرامجــي	مــن	مؤسســات	االعتم ــى	االعتم ــى	الحصــول	عل ــة	إل ــات	الجامع ــع	كلي ــق	أفضــل	ممارســات	الجــودة	ودف تحقي

ــة. ــة	والدولي الوطني
هــذا	وقــد	تكريــم	كليــات	الجامعــة	المتميــزة	الحاصلــة	علــى	واالعتمــاد	األكاديمــي	والمهنــي	فــي	الحفــل	الختامــي	للعــام	الجامعي	

1440/1439ه،	وكانــت	علــى	النحــو	اآلتي:
	 	.)ABET(	األكاديمي	واالعتماد	التقويم	هيئة	من	األكاديمي	االعتماد	على	لحصولها	الهندسة	كلية
	 كليــة	علــوم	الحاســب	وتقنيــة	المعلومــات	لحصولهــا	علــى	االعتمــاد	األكاديمــي	مــن	هيئــة	التقويــم	واالعتمــاد	األكاديمــي		

.)ABET(
	 كلية	الصيدلة	اإلكلينيكية	لحصولها	على	االعتماد	األكاديمي	األمريكي	والكندي	لبرامج	الصيدلة.	
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كلية	إدارة	األعمال	-	قسم	المحاسبة	لحصوله	على	االعتماد	المهني	لبرنامج	المحاسبة	من:
	 	.)ACCA(	البريطانية	المعتمدين	القانونين	المحاسبين	جمعية
	 	.)CMA(	المعتمدة	اإلداريين	المحاسبين	جمعية

كلية	إدارة	األعمال	-	قسم	المالية	لحصوله	على	االعتماد	المهني	لبرنامج	المالية	من:

	 	.)Chartered	Financial	Analyst	)CFA		المعتمدين	الماليين	المحللين	معهد
	 	.)Chartered	Institute	for	Securities			Investment	)CISI		واالستثمار	المالية	لألوراق	تشارترد	معهد
	 		Association	of	Chartered	Certified	Accountants		البريطانيــة	المعتمديــن	القانونييــن	المحاســبين	جمعيــة

.))ACCA

السابع	عشر	:منصة	التدريب	اإللكتروني:
ــة	 ــة	لكاف ــن	المعلوم ــة	وتمكي ــتزادة	العلمي ــارف	واالس ــراء	المع ــي	إث ــودة	ف ــان	الج ــر	وضم ــادة	التطوي ــن	عم ــعياً	م س
منســوبي	الجامعــة.	فقــد	بــادرت	العمــادة	بإطــاق	منصــة	التدريــب	اإللكترونــي	بالتعــاون	مــع	عمــادة	التعلــم	اإللكترونــي	

والتعليــم	عــن	بعــد.
حيــث	تحتــوي	هــذه	المنصــة	علــى	مــواد	عمليــة	مســجلة	بهــدف	رفــع	المســتو	ى	المعرفــي	والمهــاري	لكافــة	منســوبي	

الجامعــة	ويمكــن	االســتفادة	منهــا	فــي	أي	وقــت	ومــكان	وزمــان.
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الثامن	عشر	:	مبادرة	الفصل	الدراسي	في	القرن	الحادي	والعشرين:
بالنظــر	للرعايــة	التــي	توليهــا	جامعــة	الملــك	فيصــل	تجــاه	كل	مــا	مــن	شــأنه	تطويــر	العمليــة	التعليميــة	وإدراكاً	منهــا	ألهميــة	تحســين	
المخرجــات	التعليميــة	وتماشــياً	مــع	التوجهــات	المعاصــرة	فــي	مجــاالت	التعلــم	والتعليــم،	فــإن	العمــادة	بــادرت	بإطــاق		مبــادرة	الفصــل	
الدراســي	فــي	القــرن	الحــادي	والعشــرين		ألعضــاء	هيئــة	التدريــس	مــن	الرجــال	والســيدات	والتــي	تهــدف	إلــى	تشــجيعهم	علــى	تبنــــي	
أحــــدث	اســــتراتيجيات	التدريــــس	واســــتنباط	ممارســــات	التعليــــم	والتقييم	المعــــاصرة	واستخدام	الوســائل	اإللكترونية	والتطبيقات	

الحديثــة	المناســبة	لهــذه	الممارســات	ومشــاركة	خبراتهــم	مــع	زمائهــم	مــن	أعضــاء	هيئــة	التدريــس.

المبادرة	األولى:
The three H Theory heart, head and hand.

تقديم	األستاذ	الدكتور:	محمد	عبد	المحسن	محمد	عبد	المحسن	

المبادرة	الثانية:

أسلوب	العرض	باأللعاب	كأحد	أساليب	توضيح	المادة	العلمية	
تقديم	الدكتورة:	هنادي	مصطفى	عبد	الراضي	أحمد

المبادرة	الثالثة:

التعلم	القائم	على	المعرفة	الرقمية
تقديم	الدكتور	/	خالد	عبد	العزيز	محمد	السيد

التاسع	عشر	:	مبادرة	سفراء	الجودة	:
سعيا	للنشر	ثقافة	الجودة	واالعتماد	وتصحيح	المفاهيم	الخاطئة	بين	طالبات	الكليات	دشنت	عمادة	التطوير	وضمان	الجودة			مبادرة	سفراء	

الجودة		في	كليات	جامعة	الملك	فيصل	بأقسام	الطالبات.	وكانت	المبادرة	تهدف	لخلق	قناة	تواصل	مباشرة	بين	عمادة	التطوير	وضمان	
الجودة	وطالبات	الجامعة.		

	تعريف	بمبادرة	سفراء	الجودة:

الرؤية
-	غرس	المفاهيم	الصحيحة	عن	الجودة	واالعتماد	وتعزيز	دور	الطالبات	في	صناعة	مستقبلهن.

الرسالة
-	نشر	روح	القيادة	وحسن	التمثيل	في	مجال	الجودة	واالعتماد	بين	الطالبات
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األهداف
-	نشر	ثقافة	الجودة	بين	الطالبات	عن	طريق	ممثات	الكليات	من	الطالبات.

-	تعريف	الطالبات	بمفهومي	الجودة	واالعتماد	وأهميتها	بالنسبة	للطالبات.
-	تعريف	الطالبات	بدورهن	في	الحصول	على	االعتماد	البرامجي.

-	أهمية	تقييم	المقرر	واستخدام	االيميل	الجامعي	والباك	بورد	وتقييم	المقررات.
-	استطاع	راي	الطالبات	بالموضوعات	المتعلقة	بالجودة	وحصر	المفاهيم	الشائعة	لديهن.

-	تحديد	المفاهيم	الصحيحة	المتعلقة	بالجودة	وتصحيح	المفاهيم	الخاطئة	الشائعة	بين	الطالبات.

وتــم	تكليــف	ســفيرات	الجــودة	فــي	جميــع	الكليــات	بنشــر	ثقافــة	المبــادرة	المتعلقــة	بالجــودة	واالعتمــاد	بــدء	
مــن	تاريــخ		19	/	7	/	1440ه			وحتــى	تاريــخ		26	/	7	/	1440	ه			عبــر		رصــد	تجــاوب	زمياتهــن	فــي	الكليــة	مــن	خــال	
رابــط	اســتبيان		الكترونــي	أعدتــه	إدارة	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة.	ورصــد	االســتبيان	االلكترونــي	تجــاوب	
ــر	 ــن	تأثي ــه	م ــاد	ومال ــودة	واالعتم ــة	للج ــم	الصحيح ــتبيان	المفاهي ــن	االس ــات.		وتضم ــن	9	كلي ــة	م 1593	طالب
علــى	الطالــب	بصفتــه	المســتفيد	مــن	النظــام	التعليمــي.			وتــم	رصــد	تجــاوب	الطالبــات	واختيــار	أحداهــن	لتفــوز	
بالســحب	العشــوائي.			واختتمــت	المبــادرة	بتصميــم	اللوحــة	التعبيريــة	أعدتهــا	ســفيرات	الكليــات	المشــاركة.	و	
ــر	وضمــان	 ــر	التحكيــم	عمــل	الطالبــات	علــى	اللوحــة	التعبيريــة،	حســن	التمثيــل	لعمــادة	التطوي تضمنــت	معايي
الجــودة	فــي	كلياتهــن	ونســبة	التجــاوب	علــى	االســتبيان	االلكترونــي	مــن	كل	كليــة.			كما	كانت	نســبة	المشــاركة	
فــي	تفعيــل	وســم	#مبادرة_ســفراء_الجودة			لــكل	كليــة	أحــد	المعاييــر	المهمــة	فــي	التحكيــم	ألهميتــه	فــي	

نشــر	ثقافــة	الجــودة.		

واختتمــت	المبــادرة	باالجتمــاع	بكافــة	ســفيرات	مبــادرة	الجــودة	مــن	الكليــات	المشــاركة	لتكريمهــن	واالحتفــال	
بالفائــزات	بالمراكــز	الثاثــة	األولــى	وتقديــم	الجوائــز	.	وذلــك	يــوم	الثاثــاء	26	/	7	/	1440	ه	وقــد	شــارك	فــي	رعاية	
المبــادرة	مطعــم	ســي	بــاس	مشــكورًا	وقــدم	جوائــز	للطالبــات	المشــاركات.		احتلــت	المركــز	األول	ســفيرات	كليــة	
الحقــوق	بقيــادة	الطالبــة	هنــادي	ناصــر	حمــد	الزمامــي	و	المركــز	الثانــي	ســفيرات	كليــة	الصيدلــة	اإلكلينيكيــة	
بقيــادة	الطالبــة	منيــره	محمــد	عبــد	المحســن	الطليحــي		والمركــز	الثالــث	كان	مــن	نصيــب	ســفيرات	كليــة	العلــوم	

الزراعيــة	واألغذيــة	بقيــادة	الطالبــة	أميــره	راشــد	الحديثــي.	

العشرون	:	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد	:
في	بداية	كل	عام	ينظم	إلى	طاقم	الجامعة	عدد	من	أعضاء	هيئة	التدريس	من	بلدان	متعددة	وبخلفيات	معرفية	

وأكاديمية	مختلفة	حيث	تبرز	الحاجة	إلى	تنظيم	برنامج	خاص	بهم	لتهيئتهم	للعمل	بالجامعة	وتعريفهم	بأهم	
الجهات	التي	يحتاجون	إلى	التعامل	معها	إلنجاز	أعمالهم.	ويهدف	هذا	البرنامج	إلى:

تعريف	المشاركين	بأهم	مرتكزات	الخطة	االستراتيجية	من	رؤية	ورسالة	وأهداف	وقيم.	
إطاع	المشاركين	على	آخر	مستجدات	البحث	العلمي	بالجامعة	وكيفية	االستفادة	منها.
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تعريف	المشاركين	على	أهم	أليات	ووسائل	تحقيق	ريادة	الجامعة	في	الشراكة	المجتمعية.
تعريفهم	بحقوقهم	وواجباتهم	بما	يسهم	في	تحسين	بيئة	العمل	الجامعي	واالرتقاء	بها.

تعريف	المشاركين	بأهم	متطلبات	الجودة	لتحسين	مخرجات	التعلم	بالجامعة	بما	يتوافق	مع	متطلبات	سوق	العمل.
تعريفهم	على	أبرز	آليات	تطوير	التعليم	الجامعي	وأهم	وسائل	تنمية	مهارات	منسوبي	الجامعة.

التعرف	على	أهم	النظم	اإللكترونية	والخدمات	التقنية	التي	تقدمها	الجامعة	لمنسوبيها.
التعرف	على	الخدمات	التي	تقدمها	المكتبات	بالجامعة

وتضمن	البرنامج	الفقرات	التالية:

كلمة	معالي	مدير	الجامعة
كلمة	سعادة	عميد	التطوير	وضمان	الجودة

الجهة	المتحدثةالموضوع

عمادة	شؤون	اعضاء	هيئة	التدريسدليل	أعضاء	هيئة	التدريس	)حقوق	وواجبات(

عمادة	البحث	العلميدعم	البحوث	العلمية	بالجامعة

عمادة	التطوير	وضمان	الجودةفرص	التمكين	التعليمي	المتاحة	بالجامعة
األوعية	المعرفية	المختلفة	التي	توفرها	

الجامعة
عمادة	شؤون	المكتبات

مسار	اللغة	العربية
ورشة	عمل:

مهارات	التدريس	الفعال	ومتطلباته
ورشة	عمل:

النظم	اإللكترونية	في	جامعة	الملك	فيصل

 Effective Teaching Skills andمسار	اللغة	اإلنجليزية
RequirementElectronic Systems at KFU
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الحادي	والعشرون	:	البرنامج	اإلثرائي	ألعضاء	هيئة	التدريس:	

البرنامــج	اإلثرائــي	ألعضــاء	هيئــة	التدريــس	هــو	أحــد	النشــاطات	التــي	تقدمهــا	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة.	
فقــد	نظمــت	العمــادة	هــذا	البرنامــج	خــال	الفتــرة	مــن	16-24	/	11	/	1439	هـــ	الموافــق	7/29	–	6	/	8	/	2018م	
ــة	وحلقــات	نقــاش	عامــة	لمشــاركة	وعــرض	أفضــل	الممارســات	 ــر	حزمــة	مــن	األنشــطة	مــن	برامــج	تدريبي عب
فــي	مجــال	التعليــم	والتعلــم.			فقــد	تــم	تقديــم	ثــاث	حلقــات	نقــاش	فــي	اليــوم	األول	مــن	البرنامــج	بينمــا	
ــات	هــذا	 ــد	حضــر	فعالي ــه.	وق ــة	من ــام	الســتة	المتبقي ــاً	فــي	األي ــاً	تدريبي ــة	وعشــرين	برنامج ــم	أربع ــم	تقدي ت
البرنامــج	اإلثرائــي	مــا	يزيــد	عــن	ألــف	عضــو	هيئــة	تدريــس	مــن	الرجــال	والســيدات	بواقــع	أربعــة	برامــج	تدريبيــة	

لــكل	مشــارك	مــع	حضــور	جميــع	المشــاركين	لحلقــات	النقــاش	الثــاث	جميعــاً.
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مستقبل	انشطة	وبرامج	العمادة	للعام	الجامعي	١٤٤٠	/	١٤٤١	

تمشــياً	مــع	رؤيــة	ورســالة	الجامعــة	فــي	تطويــر	أداء	منســوبيها	ورفــع	كفاءتهــم،	تعتــزم	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة	طــرح	عــدد	
مــن	األنشــطة	التــي	ســتقدمها	خــال	العــام	الجامعــي	1440-1441	ه

البرنامج	اإلثرائي	ألعضاء	هيئة	التدريس
ــر	 ــادة	التطوي ــزم	عم ــتمر،	تعت ــم	المس ــة	التعل ــزًا	لثقاف ــية	وتعزي ــا	التدريس ــي	كوادره ــتثمار	ف ــى	االس ــة	عل ــرص	الجامع ــن	ح ــاقاً	م انط
وضمــان	الجــودة	تنفيــذ	برنامــج	إثرائــي	ألعضــاء	هيئــة	التدريــس	مــن	الرجــال	والســيدات	فــي	الفتــرة	مــن	18-1440/12/27	هـــ			الموافــق	
19	-	2019/8/28م	عبــر	حزمــة	مــن	األنشــطة	)حلقــات	نقــاش	وبرامــج	تدريبيــة(	لمشــاركة	وعــرض	أفضــل	الممارســات	فــي	شــتى	الحقــول	
األكاديميــة	الضروريــة	ألعضــاء	هيئــة	التدريــس.		حيــث	تأتــي	هــذه	الخطــوة	فــي	ســبيل	تزويــد	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	بالجامعــة	بــأدوات	
معرفيــة	حديثــة	ومبتكــرة	تنســجم	مــع	متطلبــات	التعليــم	العالــي	فــي	القــرن	الحــادي	والعشــرين	وبمــا	يتــاءم	مــع	توقعــات	الطلبــة.	

برنامج	تطوير	مهارات		أعضاء	هيئة	التدريس		السعوديين	المستجدين
ــر	 ــى	األكث ــى	تخرجهــم	عل ــن	مضــى	عل ــة	التدريــس	الســعوديين	مــن	مختلــف	التخصصــات	الذي يســتهدف	هــذا	البرنامــج	أعضــاء	هيئ

ثــاث	ســنوات	.	
حيــث	يتــم	تصميــم	البرنامــج	ليقــدم	فــي	جامعــة	الملــك	فيصــل	لمــدة	أســبوعين	اعتمــادًا	علــى	أســلوب	تدريــب	معتمــد	علــى	تقويــم	

أعمــال	المشــاركين	حيــث	ســيتم	إيفــاد	العشــرة	األوائــل	إلــى	خــارج	المملكــة	لحضــور	برنامــج	تدريبــي	هنــاك	لمــدة	أســبوع.
يتضمــن	هــذا	البرنامــج	محــاور	متعــددة.	ففــي	محــور	لتعليــم	والتعلــم	يتضمــن	برامــج	تدريبيــة	عــن	اســتراتيجيات	التعليــم	الحديثــة	
واالبتــكار	فــي	تصميــم	المناهــج	وتطبيــق	التكنولوجيــا	فــي	عمليــات	التعليــم	والتعلــم.	أمــا	فــي	محمــور	البحــث	العلمــي	فيتضمــن	
برامــج	تدريبيــة	فــي	كيفيــة	إعــداد	مســودة	بحــث	قابلــة	للنشــر	باإلضافــة	إلــى	النشــر	فــي	المجــات	ذات	معامــل	التأثيــر	المرتفــع.	كمــا	

يتضمــن	البرنامــج	محــورًا	عــن	القيــادة	األكاديميــة	وخصوصــاً	القيــادة	األكاديميــة	فــي	جامعــات	المســتقبل.

	برنامج	اإلعداد	لمرحلة	الدكتوراه
يعــد	هــذا	البرنامــج	أحــد	البرامــج	النوعيــة	التــي	تســهم	فــي	إعــداد	وتهيئــة	جيــل	مــن	الباحثيــن	والباحثــات	مــن	منســوبي	الجامعــة	
ــة	 ــة	تحاكــي	البيئ ــة	وبحثي ــة	تعليمي ــق	بيئ ــى	خل ــث	يهــدف	البرنامــج	إل ــن.	حي ــة	مــن	المحاضري ــف	األكاديمي ــن	يشــغلون	الوظائ الذي
البحثيــة	فــي	المرحلــة	األولــى	مــن	مراحــل	الدكتــوراه	فــي	الجامعــات	البحثيــة	فــي	كل	مــن	الواليــات	المتحــدة	االمريكيــة	والمملكــة	
المتحــدة	وأســتراليا	وذلــك	مــن	خــال	مســتوى	المعــارف	المقدمــة	فــي	الجانــب	البحثــي	وآليــات	مراجعــة	وتدقيــق	متطلبــات	اجتيــاز	

البرنامــج	ونوعيــة	التغذيــة	الراجعــة	المقدمــة	لــكل	مشــارك.
ــة	 ــة	والبحثي ــب	المعرفي ــك	مــن	خــال	إكســابه	الجوان ــاً	وذل ــى	إعــداد	الباحــث	علمي ــاً	يهــدف	إل ــر	هــذا	البرنامــج	برنامجــَا	تأهيلي ويعتب

ــة	المرموقــة. ــا	فــي	الجامعــات	العالمي ــة	الازمــة	لخــوض	مجــال	الدراســات	العلي والمهــارات	العملي
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برامج	التطوير	المهني	لطلبة	الجامعة	
ــة	فــي	مجــال	تخصصــه	مــن	خــال	طــرح	مجموعــة	مــن	البرنامــج	 ــة	المهني ــة	مهــارات	الطلب ــى	تنمي يســعى	البرنامــج	ال
ــان	 ــدى	إتق ــم	لم ــة	تقيي ــد	عملي ــص،	بع ــاد	المتخص ــة	ذات	االعتم ــهادات	مهني ــى	ش ــول	عل ــة	للحص ــة	المؤهل التدريبي
وكفــاءة	الطلبــة	فــي	إدراك	المحتــوى	الــذي	تــم	تصميمــه	لهــذه	البرامــج	بنــاًء	علــى	احتياجــات	ســوق	العمــل	المتخصصــة،	
ممــا	يميــز	الطلبــة	الحاصليــن	علــى	هــذه	الشــهادات	عــن	كل	الدارســين	لنفــس	التخصــص	بشــكل	أكاديمــي	فقــط،	وهــو	

مــا	يبحــث	عنــه	صاحــب	العمــل،	ممــا	يزيــد	مــن	فرصهــم	فــي	الحصــول	علــى	وظيفــة	فــي	ســوق	العمــل.

وتالية	جدول	يوضح	برامج	لشهادات	مهنية	مقترحة	:		

الكليةبرامج	لشهادات	مهنية	مقترحة	
1Information	Systems	Security	Essentials

علوم	الحاسب	وتقنية	
المعلومات

2	Oracle	OCP	)Oracle	Certified	Professional	(	)	Oracle	Certified	Master(	)
)Oracle	Certified	Expert

3
متخصص	في	الشبكات	معتمد	من	سيسكو

CCNA	Cisco	Certified	Network	Associate
4)CIA(	المعتمد	الداخلي	المراجع	زمالة

إدارة	األعمال 5)Certified	in	Applied	Finance	and	Economics	)CAFE
شهادة	SHRM	للموارد	البشرية6
7Professional			Certified	Marketer		PCM			(		(	محترف	واآلدابالمسوق	األعمال	إدارة
8)Certified	Associate	in	Project	Management	)CAPMالهندسة

	

جائزة		التميز	ألعضاء	هيئة	التدريس:
انطاقاً	من	حرص	عمادة	التطوير	وضمان	الجودة	على	التحسين	والتطوير	المستمرين	ألنشطتها،	سيتم	إطاق	جائزة	عضو	

هيئة	التدريس	المتميز	بنسختها	الخامسة	على	نحٍو	شمولي	يأخذ	في	عين	االعتبار	التميز	في	مجاالت:
-	جائزة	عضو	هيئة	التدريس	المتميز	في	التعليم	والتعلم.
-	جائزة	عضو	هيئة	التدريس	المتميز	في	البحث	العلمي.

-	جائزة	عضو	هيئة	التدريس	المتميز	في	الشراكة	المجتمعية.
فضا	عن	تطوير	ثاث	جوائز	خاصة	بمبادرات	التميز	ترتبط	بالجوائز	الوليدة	كما	يلي:

-	مبادرة	التميز	في	التعليم	والتعلم.
-	مبادرة	التميز	في	البحث	العلمي.

-	مبادرة	التميز	في	الشراكة	المجتمعية.
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جائزة	التميز	في	األداء	الوظيفي:
عن	الجائزة:	

تقدم	جائزة	الموظف	المتميز	لموظفي	جامعة	الملك	فيصل،	وتهدف	إلى	توفير	بيئة	عمل	محفزة	تتساوى	فيها	فرص	التمكين	
الوظيفي	ويكافئ	فيها	المتميزين.

جوائز	اللجان	المتميزة	في	كليات	الجامعة	:
ــا	 ــي	أطلقته ــز	فــي	األداء	التدريســي	واإلداري	الت ــز	منظومــة	التمي ــات	الجامعــة	كأحــد	جوائ ــزة	فــي	كلي ــز	اللجــان	المتمي ــي	جوائ تأت
جامعــة	الملــك	فيصــل،	وتشــمل	جميــع	اللجــان	العاملــة	بكليــات	الجامعــة	وهــي:	لجنــة	التطويــر	وضمــان	الجــودة،	ولجنــة	الخطــط	
الدراســية	والشــؤون	األكاديميــة،	ولجنــة	الدراســات	العليــا	والبحــث	العلمــي،	ولجنــة	التدريــب	التعاونــي	والشــراكة	المجتمعيــة،	ولجنــة	

األنشــطة	الطابيــة،	ولجنــة	التخطيــط	االســتراتيجي	واإلحصــاء،	ولجنــة	الســامة	والمعامــل	والتجهيــزات	والميزانيــة.

وتســعى	جوائــز	اللجــان	المتميــزة	فــي	كليــات	الجامعــة	إلــى	تحقيــق	مجموعــة	مــن	األهــداف	كالمشــاركة	الفعليــة	فــي	عمليــة	
اتخــاذ	القــرارات	الرشــيدة	والفعالــة،	ورفــع	فعاليــة	العمــل	وكفاءتــه	داخــل	الكليــات	بشــقيه	األكاديمــي	واإلداري،	وتخفيــف	األعبــاء	
اإلداريــة	علــى	إدارة	الكليــة	والمســاهمة	فــي	أدائهــا،	وتوفيــر	بيئــة	مناســبة	لتــداول	اآلراء	والمقترحــات	والخبــرات،	واختيــار	األنســب	

منهــا	لمعالجــة	المشــاكل	والمعوقــات	التــي	تواجــه	العمليــة	التعليميــة	والبحثيــة	والخدميــة	فــي	الكليــات.

برامج	التميز	لدى	القيادات	األكاديمية	بجامعة	الملك	فيصل:
تعظيمــاً	للــدور	المحــوري	للقيــادات	األكاديميــة	)الصــف	األول	/	الصــف	الثانــي(	بجامعــة	الملــك	فيصــل،	وتأكيــدًا	لاهتمــام	والدعــم	
ــودة	 ــة	وج ــاح	وفعالي ــي	نج ــه	ف ــع	ب ــذي	تضطل ــدور	ال ــرا	لل ــك	نظ ــة،	وذل ــك	الفئ ــيدة	لتل ــادة	الرش ــن	القي ــن	م ــن	المقدمي الكبيري
ــن	 ــددًا	م ــم	ع ــزم	تنظي ــودة	تعت ــان	الج ــر	وضم ــادة	التطوي ــإن	عم ــوم	ف ــذا	المفه ــن	ه ــاً	م ــي،	وانطاق ــم	العال ــات	التعلي مؤسس
األنشــطة	والفاعليــات	التطويريــة	للقيــادات	األكاديميــة	)الصــف	األول	/	الصــف	الثانــي(	لتحقيــق	التميــز	لديهــم،	ولعــل	مــن	أبــرز	هــذه	
األنشــطة	والفاعليــات:	البرامــج	التدريبيــة،	وورش	العمــل،	والزيــارات	الخارجيــة؛	وذلــك	فــي	إطــار	خطــة	مبدئيــة	ســوف	يتــم	بناؤهــا	

ــة	بالجامعــة. ــادات	األكاديمي فــي	ضــوء	احتياجــات	القي

منصة	التدريب	اإللكتروني	لمنسوبي	جامعة	الملك	فيصل:
ُيعــد	التدريــب	اإللكترونــي	أحــد	ممارســات	الجامعــات	العريقــة	خــال	مســيرتها	التطويريــة	الســتثمار	رأس	المــال	البشــري	لديهــا	وذلــك	
لمــا	لــه	مــن	أثــر	فاعــل	فــي	تنميــة	وتطويــر	مهاراتهــم	وصقلهــا،	واســتمرارا	لــدور	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة	فــي	رفــع	كفــاءة	

منســوبي	الجامعــة	مــن	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	والموظفيــن	فــي	مختلــف	المجــاالت	األكاديميــة	واإلداريــة؛	
فقــد	بــادرت	العمــادة	وبالتعــاون	مــع	عمــادة	التعلــم	اإللكترونــي	والتعليــم	عــن	بعــد	بإطــاق	»منصــة	للتدريــب	االلكترونــي		خــال	

العــام	الدراســي	1439	–	1440	هـــ،	حيــث	تــم	تقديــم	مجموعــة	مــن	البرامــج	التدريبيــة	المســجلة	لكافــة	منســوبي	الجامعــة.
ــادة	المحتــوى	الموجــودة	علــى	هــذه	المحتــوى	وذلــك	مــن	خــال	اثرائهــا	 وستســعى	العمــادة	خــال	العــام	الدراســي	القــادم	لزي
بمزيــد	مــن	البرامــج	التدريبيــة	المســجلة	والتــي	مــن	ضمنهــا	البرامــج	التدريبيــة	التــي	ســيتم	تقديمهــا	خــال	البرنامــج	اإلثرائــي	ألعضــاء	

هيئــة	التدريــس.
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مبادرة	الفصل	الدراسي	في	القرن	الحادي	والعشرين:
فــي	إطــار	الرعايــة	التــي	توليهــا	جامعــة	الملــك	فيصــل	تجــاه	كل	ما	مــن	شــأنه	تطويــر	العمليــة	التعليميــة،	وذلــك	إدراكاً	
ــم	والتعليــم.	 ــة	وتماشــياً	مــع	التوجهــات	المعاصــرة	فــي	مجــاالت	التعل ــة	تحســين	المخرجــات	التعليمي منهــا	ألهمي
ــراز	أفضــل	 ــر	فــي	إب ــا	مــن	أث ــا	كان	له ــام	لم ــام	الدراســي	الع ــادرة	خــال	الع ــذ	هــذه	المب ــزم	تنفي فــإن	العمــادة	تعت

ــإدارة	المحتــوى	التعليمــي	داخــل	القاعــات	الدراســية	بغــرض	نقــل	المعرفــة	والخبــرات. الممارســات	الخاصــة	ب

مبادرة	سفراء	الجودة:
ســعياً	لنشــر	ثقافــة	الجــودة	واالعتمــاد	وتصحيــح	المفاهيــم	الخاطئــة	بيــن	طالبــات	الكليــات	دشــنت	عمــادة	التطويــر	
وضمــان	الجــودة			مبــادرة	ســفراء	الجــودة		فــي	كليــات	جامعــة	الملــك	فيصــل	بأقســام	الطالبــات.	وكانــت	المبــادرة	

تهــدف	لخلــق	قنــاة	تواصــل	مباشــرة	بيــن	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة	وطالبــات	الجامعــة.		
	تعريف	بمبادرة	سفراء	الجودة:

جلسات	نقاشية	مع	مسؤول:
ــم	والبحــث	 ــم	والتعلي ــف	التعلي ــة	بوظائ ــات	المتصل ــة	بالخدم ــف	منســوبي	الجامع ــة	تســتهدف	تعري جلســات	إثرائي
العلمــي	والشــراكة	المجتمعيــة	التــي	تقدمهــا	قطاعــات	الجامعــة	المختلفــة،	فضــًا	عــن	إتاحــة	الفرصــة	امــام	هــذه	

ــال	الخدمــات	المقدمــة. القطاعــات	للتواصــل	المباشــر	مــع	المســتفيدين	واالســتئناس	برؤاهــم	ومقترحاتهــم	حي

البرامج	التدريبية	الداخلية	ألعضاء	هيئة	التدريس:
ــة	 ــس	لمواكب ــة	التدري ــاء	هيئ ــج	متخصصــة	ألعض ــذ	برام ــال	تنفي ــن	خ ــودة	م ــان	الج ــر	وضم ــادة	التطوي تســعى	عم
التطــورات	الجاريــة	فــي	المجــال	األكاديمــي	وترســيخ	المعــارف	األساســية	المطلوبــة	وتعريــف	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	

بأســاليب	التدريــس	واســتخدام	اســتراتيجيات	مناســبة	لــكل	محتــوى	تعليمــي.
وذلك	فإن	العمادة	تقيم	برامج	تدريبية	داخلية	يقدمها	نخبة	من	المدربين	من	داخل	الجامعة.

البرامج	التدريبية	الداخلية	للموظفين	والموظفات:
تهــدف	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة	مــن	خــال	تنفيــذ	البرامــج	التدريبيــة	للموظفيــن	بالجامعــة	إلــى	تزويدهــم	
ــة	الخاصــة	 ــادة	معارفهــم	المهني ــى	زي ــي	تقودهــم	إل ــة	والت ــي	تطــور	إمكانياتهــم	وقدراتهــم	العملي ــارات	الت بالمه

باألعمــال	التــي	يقومــوا	بهــا	ممــا	يدفعهــم	إلــى	اإلبــداع	وزيــادة	اإلنتاجيــة.
والعمــادة	تحــرص	علــى	تنفيــذ	مجموعــة	مــن	البرامــج	التدريبيــة	للموظفيــن	والموظفــات	حيــث	تكــون	هــذه	البرامــج	

علــى	شــكل	حــزم	تدريبيــة	موجهــة	علــى	حســب	طبيعــة	العمــل	الفعلــي	لهــم.
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برامج	وورش	الخبرات	الخارجية:
تنــدرج	تحــت	أنشــطة	عمــادة	التطويــر	وضمــان	الجــودة	هــذه	النوعيــة	مــن	البرامــج،	حيــث	دأبــت	العمــادة	علــى	اســتضافة	أميــز	المدربيــن	

الذيــن	تميــزوا	فــي	مجاالتهــم	لنقــل	خبراتهــم	داخــل	الجامعــة	والــذي	يســاهم	فــي	تمكيــن	وتطويــر	قــدرات	أعضــاء	هيئــة	التدريــس.

برامج	وأنشطة	الجودة	واالعتماد	:
بهــدف	نشــر	ثقافــة	الجــودة	واالعتمــاد	بيــن	منســوبي	الجامعــة	فــي	الكليــات	والعمــادات،	كمــا	تســعى	العمــادة	إلــى	تقديم	االستشــارات	
والدعــم	لوحــدات	الجــودة	فــي	الكليــات	واإلدارات	المختلفــة	فــي	كل	مــا	يتعلــق	بقضايــا	الجــودة	وتطبيقاتهــا	مــن	خــال	تنفيــذ	هــذه	

الــورش.

مشروع	أتمتة	عمليات	الجودة	:
ــاد	 ــم	واالعتم ــي	للتقوي ــز	الوطن ــل	المرك ــة	مــن	قب ــر	المطلوب ــداد	التقاري ــات	واإلســراع	فــي	إع ــز	ممارســات	الجــودة	فــي	الكلي لتعزي
األكاديمــي،	فــإن	العمــادة				تعمــل	حاليــاً	وبالتعــاون	مــع	وكالــة	الجامعــة	للشــؤون	االكاديميــة	وعمــادة	التعلــم	اإللكترونــي	والتعليــم	
ــع	 ــن	رف ــن	المســتخدمين	م ــي	ُيمكِّ ــال	نظــام	إلكترون ــن	خ ــودة	م ــات	الج ــة	عملي ــة	كاف ــى	اســتحداث	مشــروع	ألتمت ــد	عل ــن	بع ع

الملفــات	والمســتندات	الخاصــة	بجهــات	عملهــم.
ويساعد	هذا	المشروع	في	عملية	تجميع	ومراجعة	هذه	الملفات	وكذلك	إعطاء	الماحظات	عليها	في	حال	وجودها.

	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد	:
في	بداية	كل	عام	ينظم	إلى	طاقم	الجامعة	عدد	من	أعضاء	هيئة	التدريس	من	بلدان	متعددة	وبخلفيات	معرفية	وأكاديمية	مختلفة	

حيث	تبرز	الحاجة	إلى	تنظيم	برنامج	خاص	بهم	لتهيئتهم	للعمل	بالجامعة	وتعريفهم	بأهم	الجهات	التي	يحتاجون	إلى	التعامل	معها	إلنجاز	
أعمالهم.	ويهدف	هذا	البرنامج	إلى:

تعريف	المشاركين	بأهم	مرتكزات	الخطة	االستراتيجية	من	رؤية	ورسالة	وأهداف	وقيم.	
إطاع	المشاركين	على	آخر	مستجدات	البحث	العلمي	بالجامعة	وكيفية	االستفادة	منها.

تعريف	المشاركين	على	أهم	أليات	ووسائل	تحقيق	ريادة	الجامعة	في	الشراكة	المجتمعية.
تعريفهم	بحقوقهم	وواجباتهم	بما	يسهم	في	تحسين	بيئة	العمل	الجامعي	واالرتقاء	بها.

تعريف	المشاركين	بأهم	متطلبات	الجودة	لتحسين	مخرجات	التعلم	بالجامعة	بما	يتوافق	مع	متطلبات	سوق	العمل.
تعريفهم	على	أبرز	آليات	تطوير	التعليم	الجامعي	وأهم	وسائل	تنمية	مهارات	منسوبي	الجامعة.

التعرف	على	أهم	النظم	اإللكترونية	والخدمات	التقنية	التي	تقدمها	الجامعة	لمنسوبيها.
التعرف	على	الخدمات	التي	تقدمها	المكتبات	بالجامعة	.

	اللقاء	السنوي	لرؤساء	األقسام	العلمية	:
نظرًا	لحرص	عمادة	التطوير	وضمان	الجودة	على	توفير	مناخ	أكاديمي	والدور	المحوري	التي	تقوم	بها	األقسام	العلمية	الذي	يساهم	في	

رفع	مكانة	الجامعة	محلياً	ودولياً،	وتحت	رعاية	معالي	مدير	الجامعة	نظمت	العمادة	اللقاء	السنوي	لرؤساء	األقسام	العلمية	بحضور	
أصحاب	السعادة	وكاء	الجامعة	والعمداء	ورؤساء	األقسام	والمنسقين	والمنسقات	لألقسام	العلمية.
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