
التقرير السنوي لبرامج وأنشطة

عمادة التطـوير وضـــمان الجـودة

هـ1443/1442للعام الجامعي 



جدول المحتويات

العنصر

نبذة عن العمادة

كلمة منسوبو عمادة التطوير وضمان الجودة

الرؤية والرسالة واألهداف

الهيكل التنظيمي

وحدات العمادة

برامج وأنشطة عمادة التطوير وضمان الجودة

:هـ وكذلك أعداد المتدربين1442–1441هـ والعام الجامعي السابق 1443–1442مقارنة بين عدد البرامج التدريبية المقدمة من قبل العمادة للعام الجامعي الحالي 

هـ1443–1442إحصاءات عامة عن البرامج التدريبية لعمادة التطوير وضمان الجودة للعام الدراسي 

البرامج التدريبية

برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس. 1

البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع الجهات األخرى داخل الجامعة. 2

البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الكليات

البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع العمادات

البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات



جدول المحتويات

العنصر

برامج القيادات األكاديمية. 3

لقاء رؤساء األقسام األكاديمية-

تنظيم ويبينار لرؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة-

منطلقات جديدة لقيادة األقسام األكاديمية-

:البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الجهات الخارجية. 4

ندوة عن الذكاء االصطناعي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي-

بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع( بناء نظام بيئي لمشروع تحول رقمي ناجح)ندوة بعنوان -

تفعيل اتفاقية أكاديمية هواوي-

تقرير بأنشطة مركز القياس والتقويم

أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

االعتماد المؤسسي والبرامجي

تأهيل الجامعة للحصول على االعتماد المؤسسي: أوالً

الخطة الشاملة لالعتماد البرامجي لبرامج الكليات: ثانياً

البرامج التي حصلت على االعتماد البرامجي



جدول المحتويات

العنصر

أنشطة وحدة التميز ومبادرات التعليم

:جائزة معالي رئيس الجامعة للقسم األكاديمي المتميز: أوالً

:جائزة عضو هيئة التدريس المتميز: ثانياً

:جائزة التميز في األداء الوظيفي: ثالثاً

:تكريم اللجان المتميزة بدليل اللجان العاملة في كليات الجامعة: رابعاً

:تكريم الكليات واألقسام الحاصلة على االعتمادات البرامجية واالعترافات المهنية: خامساً

(النسخة الثانية)برامج التطوير المهني للطلبة 

اإلثرائيةالجلسات 

مع محطة األبحاث والتدريباإلثرائياللقاء 

مع عمادة شؤون المكتباتاإلثرائياللقاء 

مع وحدة المراجعة الداخليةاإلثرائياللقاء 

مع مركز االبتكار وريادة األعمالاإلثرائياللقاء 

لعمادة التطوير وضمان الجودة مع أعضاء هيئة التدريس غير الناطقين باللغة العربيةاإلثرائياللقاء 



جدول المحتويات

العنصر

مبادرات العمادة

االحتفال بأسبوع الجودة العالمي

مبادرة تهيئة ممارسي الجودة

نشرة الممارسات التعليمية المتميزة

الخاتمة



:نبذة عن العمادة

التعليممجلساختصاصاتبمباشرةالمكلفةالمؤقتةاللجنةمنبقرارفيصلالملكجامعةفيالجودةوضمانالتطويرعمادةأنشأت

واالعتمادالجودةضمانعمادةدمجعلىبالموافقة5/5/1437برقمهـ27/6/1437بتاريخالمعقودالخامساجتماعهافيالعالي

ضروريةهحاجهناكأنمنهاوإدراكًاوالتميزالتطويرنحوالمستمرللتحولالجامعةمنسعيًاالجامعي،التعليمتطويروعمادةاألكاديمي

المستمرالتطورمنالمزيدمعهاتحملالتيالحاليالمعرفيالعصرمتغيراتمعوفاعليةبكفاءةالتعاملفيتتمثلأساسًاومطلبا

جاتهاومخروعملياتهابمدخالتهاالجامعيةالمنظومةوأنشطةممارساتلتطويروالطاقاتالجهودتكريسخاللمنوذلكوالمتسارع،

تعليميةخدمةلأفضلتقديماألداءفيالمستمروالتحسينالتعليمفيوالنوعيةوالتميزالجودةلسبلتحقيقًاقياسيةلمعاييروفقاً

.العملسوقفيلالنخراطيؤهلهمماوالمهاراتالقدراتمنليمتلكواالطلبةوأهمهاالجامعةمخرجاتجودةمستوىورفع



كلمة منسوبو عمادة التطوير وضمان الجودة

تكانفقدوالمفاجئ،األكبرالتحديوهوكوروناجائحةمتغيرظلوفيالمتجددة،المجتمعاتحاجاتتفرضهالذيالنوعيالتحولظلفي

يرتهامسعلىنفسهفرضالذيالجديدالواقعمنكبيربكشكتأثرتالتيالقطاعاتمنواحدةووظائفهاوجودهامقتضياتبكلالجامعات

.الكبرىأولوياتهاضمنوالجودةالتطويرعمليةتقعالتي

منزمةحتنفيذخاللمنالجامعةمجتمعمكوناتكافةمستوىعلىالعملمنظومةبتطويرالجودةوضمانالتطويرعمادةالتزمتفقدوعليه

.التقريرهذاخاللمنأيديكمبيننضعهاالتيوالبرامجاألنشطة،المشاريع،



:الرؤية والرسالة واألهداف

.الجامعــيالتعليمفيوالجودةالتطويرممارساتأفضللتصديرإثرائيــــاًمصدراًالعمادةتكونأن

:رؤية العمادة

وتميزهاجامعةالتنافسيـــةيضمنيماالتعليميةالممارســــــاتوتجويدالجامعيالتعليمتطويرمستوياتأعلىتحقيـقتجاهبمسؤوليةالعمل

.مؤسسياً

:رسالة العمادة



.واإلداريةاألكاديميةالخبراتومشاركةالجامعةلمنسوبيالتدريبيةالبرامجعلىالعامواإلشرافوالتخطيطالتدريبيةاالحتياجاتتقدير.1

جودةيعززبماريةواإلداواألكاديميةالقياديةالقدراتوتحسينتطويرفيتسهمالتيالتدريبيةالبرامجوتنفيذوإعدادللتطويروسياساتبرامجاقتراح.2

.الجامعيالتعليم

وتحديدعةبالجامالمؤسسياالعتمادبرنامجعلىواإلشرافالبرامجيلالعتمادالجامعةوأولوياتاستراتيجياتحولواالستشاراتالمقترحاتتقديم.3

.متطلباته

.وتطبيقاتهاالجودةبقضايايتعلقماكلفيالمختلفةواإلداراتالكلياتفيالجودةلوحداتوالدعماالستشاراتتقديم.4

.ودولياًمحلياًالمعتمدةاالعتمادهيئاتمتطلباتلتحقيقعملخطةاقتراح.5

ذاتالخارجيةالجهاتمعوالتنسيقودوليةمحليةهيئاتمنلبرامجهااألكاديمياالعتمادعلىللحصولالمختلفةالجامعةلكلياتالدعمتقديم.6

.العالقة

التعليميةوالعمليةالمخرجاتعلىذلكأثروقياسالصلة،ذاتالمقاييسوتطبيقوالعماداتالكلياتفيالجامعةمنسوبيبينالجودةثقافةنشر.7

.بالجامعة

.يمياألكادواالعتمادالجودةمتطلباتتحقيقألغراضاألكاديميواالعتمادللتقويمالوطنيوالمركزالمختلفةالجامعةكلياتبينالتنسيق.8

.بالجامعةالتعليميةالعمليةخدمةفيااللكترونيالتعليمتقنياتلتوظيفتطويريةخططوضع.9

.والتعلمالتعليممجالفيالتميزمستوياتأعلىتحقيقفيتسهمقدالتيالنوعيةالتعليميةالمبادراتتبني.10

.تنافسيتهموزيادةالجامعةمنسوبيلتحفيزالمتعددةبمساراتهاالتميزجوائزإطالق.11

:أهداف العمادة



:الهيكل التنظيمي

رئيس الجامعة

وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

عميد التطوير وضمان الجودة

وكيلة العمادةوكيل العمادة

الشؤون اإلدارية والمالية



:الهدف العام

.العالقةذاتالمجاالتكافةفيالجامعةفيالتدريسهيئةأعضاءمهاراتتنمية

:المهام الرئيسية للوحدة

.إقرارهابعدالوحدةلنشاطاتوالميزانيةوالبرامجالخططتنفيذ•

.الجامعيالتعليملتطويروسياساتبرامجاقتراح•

.الجامعيالتعليمجودةيعززبماواإلداريةوالبحثيةواألكاديميةالقياديةالقدراتوتحسينتطويرفيتسهمالتيالتدريبيةالبرامجوتنفيذإعداد•

.لهمالتدريبيةاتاالحتياجتلبيالتيالتدريبيةللبرامجالتدريسهيئةأعضاءمنالجامعةمنسوبيترشيحإجراءاتالستكمالالخارجيةالتدريببجهاتاالتصال•

.والممارساتالمنهجياتأفضلوفقوالمدربينالتدريبيةالحقائبواختياروتحكيممراجعة•

.المنشودةألغراضهالتدريبتحقيقمنوالتأكدالتدريسهيئةأعضاءمنالجامعةلمنسوبيالتدريبيةالعمليةنتائجمتابعة•

.الجددالتدريسهيئةأعضاءتطويربرامجتنفيذعلىاإلشراف•

.التدريسهيئةألعضاءاإلثرائيالبرنامجوتطويرتخطيط•

.بالجامعةالتعليميةالعمليةخدمةفيااللكترونيالتعليمتقنياتلتوظيفتطويريةخططوضع•

.والجودةبالتطويرالخاصةوالمؤتمراتوالندواتاللقاءاتعقد•

.الجامعةفيالتعليميةالعمليةخدمةفياإللكترونيالتعليمتقنياتلتوظيفتطويريةخططوضع•

.االختصاصحدودفيأخرىمهامأية•

:وحدات العمادة

:وحدة التمكين التعليمي



:العامالهدف 

ةوالمساندالدعمخدماتوتقديمبالجامعة،المؤسسياالعتمادممارساتوتعزيزعلىواإلشرافالمختلفة،الجامعةقطاعاتفي((QMSالجودةإدارةنظامتطبيق

.األكاديمياالعتمادمجاالتفيالجامعةلكليات

:المهام الرئيسية للوحدة

.إقرارهابعدالوحدةلنشاطاتوالميزانيةوالبرامجالخططتنفيذ•

.المختلفةواإلداراتوالعماداتالكلياتفيالجودةإدارةنظامتطبيقمتابعة•

.والعماداتالكلياتفيالجامعةمنسوبيبينالجودةثقافةنشر•

.وتطبيقاتهاالجودةبقضايايتعلقماكلفيالمختلفةواإلداراتالكلياتفيالجودةلوحداتوالدعماالستشاراتتقديم•

.الجامعةفيالمؤسسياالعتمادبرنامجعلىاإلشراف•

.والبرامجيةالمؤسسيةباالعتماداتالصلةذاتوالمحليةالدوليةبالهيئاتاالتصال•

.األكاديميواالعتمادللتقويمالوطنيالمركزقبلمناعتمادهاإجراءاتومتابعةوالمحليةالدوليةاالعتمادهيئاتترشيح•

.ودوليةمحليةهيئاتمنلبرامجهااألكاديمياالعتمادعلىللحصولالمختلفةالجامعةلكلياتالدعمتقديم•

.تنفيذهاعنالمسؤولةوالجهاتالمعتمدةالهيئةقبلمنالمؤسسياالعتمادمتطلباتتحديد•

.البرامجيلالعتمادالجامعةوأولوياتاستراتيجياتحولواالستشاراتالمقترحاتتقديم•

:وحدات العمادة

وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي



:الرئيسية للوحدةالمهام 

.األكاديميواالعتمادالجودةمتطلباتتحقيقألغراضاألكاديميواالعتمادللتقويمالوطنيوالمركزالمختلفةالجامعةكلياتبينالتنسيق•

.بالكلياتالخاصةالذاتيةوالدراساتوالمقرراتالبرامجتقاريرمراجعة•

.الجودةبضمانالمتصلةوالتدقيقالمراجعةألغراضالعلميةواألقسامللكلياتالميدانيةالزياراتعمل•

.تنفيذهاعنالمسؤولةوالجهاتالمعتمدةاالعتمادهيئةمتطلباتلتحقيقالمتعلقةالعملخطةاقتراح•

.المؤسسياالعتمادببرنامجالمتعلقةالعملخطةتنفيذمتابعة•

.البرامجيةواالعتماداتالمؤسسيلالعتمادالخارجيينالمراجعينزيارةبرنامجومتابعةوتنفيذإعدادعلىاإلشراف•

.الوحدةعمللسيرالالزمةالنماذجوتطويرإعداد•

.منهاواالستفادةاسترجاعهاعمليةتسهلبحيثبالوحدةالخاصةالوثائقوحفظتنظيم•

.توفيرهاعلىوالعملوالموادوالتجهيزاتالبشريةالمواردمنالوحدةاحتياجاتتحديدفيالمشاركة•

.الجودةوضمانالتطويرعميدإلىورفعهافيهااألداءتطويرواقتراحاتوإنجازاتهاالوحدةنشاطاتعندوريةتقاريرإعداد•

.االختصاصحدودفيأخرىمهامأي•

:وحدات العمادة

وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي



قدمهاتالتيالمجتمعيةوالشراكةالتطويروبرامجالبحثيةوالبرامجاألكاديميةالبرامججودةوتقويمقياسخاللمنالتعليممخرجاتجودةرفعفياإلسهام

.الجامعة

:الهدف العام

:المهام الرئيسية للوحدة

.اعتمادهابعدتنفيذهاومتابعةالمركزلنشاطاتوالبرامجالخططإعداد•

.ووحداتهاالعمادةبهاتقومالتيوالبرامجلألنشطةاألداءجودةمستوياتلتحديدوالتقويمالقياسأدواتبناء•

.الجامعيالتعليمتطويروعملياتالعلميالبحثومخرجاتاألكاديميالتعليممخرجاتبجودةالخاصةاإلحصائيةالدراساتإجراء•

.بذلكالمعنيينمعنتائجهاومناقشةوتحليلهاومراجعتهااألداءوتقييماألكاديميةالبرامجمخرجاتبتقويمالخاصةالتقاريرإعداد•

.اإللكترونيةاألكاديميةوالخدماتاألكاديمياإلرشادخدماتوتقويمقياس•

.األكاديميةوالبرامجالمقرراتعنالطلبةرضامستوياتوتقويمقياس•

.للجامعةالبحثياإلنتاجمخرجاتوتقويمقياس•

.التدريسهيئةألعضاءالمهنيةوالتنميةالتدريبمخرجاتوتقويمقياس•

.المجتمعيةالجامعةشراكاتمخرجاتوتقويمقياس•

.األكاديميةالبرامجمخرجاتبتقويموالمتعلقةالمتنوعةواالستباناتوالمقاييساألدواتوتصميمإعداد•

.وموظفينتدريسهيئةوأعضاءطالبمنالجامعةمنسوبيبينوالتقويمالقياسثقافةنشرعلىالعمل•

:وحدات العمادة

:مركز القياس والتقويم



:المهام الرئيسية للوحدة

.الجامعيوالتقويمالقياسمجالفيالمتميزةوالدوليةالمحليةالممارساتعلىالتعرف•

.الجامعةفياألكاديمياألداءوتقويملقياسالمطبقةالقياسووسائلوالممارساتاإلجراءاتوتطويروتحديثتقييم•

.الجامعةفيالقراراتخاذألصحابالدليلعلىالمبنيةالمعلوماتتقديمشأنهامنالتيالتقويميةالدراساتبناء•

.المركزعمللسيرالالزمةالنماذجوتطويرإعداد•

.منهاواالستفادةاسترجاعهاعمليةتسهلبحيثبالمركزالخاصةالوثائقوحفظتنظيم•

.توفيرهاعلىوالعملوالموادوالتجهيزاتالبشريةالمواردمنالمركزاحتياجاتتحديدفيالمشاركة•

.الجودةوضمانالتطويرعميدإلىورفعهافيهاألداءتطويرواقتراحاتوإنجازاتهالمركزنشاطاتعندوريةتقاريرإعداد•

.االختصاصحدودفيأخرىمهامأي•

:وحدات العمادة

:مركز القياس والتقويم



.وطلبةتدريسهيئةأعضاءمنالجامعةلمنسوبيالمهنياالستعدادوتحسينالمهنيةالمهاراتتنمية

:الهدف العام

:المهام الرئيسية للوحدة

.إقرارهابعدالوحدةلنشاطاتوالميزانيةوالبرامجالخططتنفيذ•

.المهنيةالشهاداتعلىللحصولالطلبةتهيئة•

.التدريسهيئةألعضاءمهنيةبرامجوتطويرتصميم•

.التدريسهيئةألعضاءالمهنياإلرشادبرامجوتطويرتصميم•

.والمستفيدالمسؤولبيناإلثرائيةالجلساتوإدارةتنظيم•

.للجامعةوالمهنيةاألخالقيةالمواثيقوتحديثومراجعةتطوير•

.الجددالتدريسهيئةأعضاءتهيئةبرنامجتنفيذ•

.االختصاصحدودفيأخرىمهامأية•

:وحدات العمادة

:وحدة التنمية المهنية



.الجامعيالتعليمفيالتميزمبادراتوتنفيذمبادراتتبنيخاللمنالتعليممخرجاتجودةرفعفياإلسهام

:الهدف العام

:المهام الرئيسية للوحدة

.إقرارهابعدالوحدةلنشاطاتوالميزانيةوالبرامجالخططتنفيذ•

.المجاالتمختلففيالتميزعلىالجامعةمنسوبيلتحفيزآلياتوضع•

.ومتابعتهاالجامعةفيالتميزبجوائزالمتعلقةالمختلفةواإلجراءاتالمعاييراقتراح•

.الجامعيبالتعليمالمتصلالتميزمجالفيعملوورشدوراتتنفيذ•

.الجامعيبالتعليمالمتصلةالمبادراتتقديممجالفيعملوورشدوراتتنفيذ•

.تنفيذهاومتابعةالجامعيالتعليمفيالتميزمبادراتتبني•

.المختلفةلجوائزهاالترشحطلباتاستقبالعمليةوتنظيمللجامعةالتميزجوائزمنظومةتفعيل•

.بالجامعةالخاصةالتميزجوائزوضوابطمعاييروتطويرتصميمفيالمساهمة•

.التميزبجوائزالعالقةذاتالمواضيعمنالوحدةإلىيحالماكلفيالرأيوإبداءدراسة•

.االختصاصحدودفيأخرىمهامأية•

:وحدات العمادة

:وحدة التميز ومبادرات التعليم



.الجودةوضمانالتطويرلعمادةواإلعالميةالتقنيةبالشؤونالمعنيةالوحدة

:الهدف العام

:المهام الرئيسية للوحدة

.الجامعةمنسوبيلجميعالداخليةالبرامجفيبالتسجيلالخاصاإللكترونيالبرنامجمتابعة•

.معهموالتواصلالبرامجفيالمتدربينأسماءكشوفاتإعداد•

.العمادةتقيمهاالتيللبرامجالشهاداتإصدار•

.اإللكترونيالجامعةموقععلىالعمادةصفحةعلىاالشراف•

.العمادةبأخباريتعلقماكلوتنسيقتحرير•

.االجتماعيالتواصلمواقععلىالعمادةصفحاتمتابعة•

.المتدربينعلىأثرهاعلىللتعرفاإلحصائيةالتقاريرواعدادالعمادةتقدمهاالتيالبرامجتقويمعملياتإدخال•

.العمادةفيالمختلفةوالوحداتاإلداراتمعبالتعاونالسنويالتقريرإعداد•

:وحدات العمادة

:وحدة التقنية واإلعالم



:وأنشطة عمادة التطوير وضمان الجودةبرامج

هيئةألعضاءالتدريبيةالبرامجمنالعديدتنظمالعمادةفإنالتدريب،مجالوفي

لةوسلسوالتعليم،التعلمسلسلة:وهيسالسلعدةضمنتقعوالتيالتدريس

.مالاألعوريادةاالبتكاروسلسلةالمجتمعيةالشراكةوسلسلةوالتطوير،البحث

ليمالتعسلسةوتشمل.األكاديميةالقيادةوسلسلةاألكاديميةالجودةوسلسة

التخطيطوالتعليموتقنياتوالتعلمبالتعليمالمتعلقةالتدريبيةالبرامجوالتعلم

النشروالعلميالبحثمواضيعفتشملوالتطويرالبحثسلسلةأما.االستراتيجي

البحوثقوتوثيالعلميةللبحوثاإلحصائيوالتحليلالعلميةالبحوثوتحكيمالعلمي

المتعلقةةالتدريبيالبرامجكلعلىالمجتمعيةالشراكةسلسةتشتملفيما.العلمية

لتيوسلساألعـمالوريادةاالبتكارسلسلةعلىينطبقنفسهوالحالالمجالبهذا

.األكاديميةوالقيادةاألكاديميةالجودة

جامعةالمنسوبيمنالتدريسيالكادرمنمتميزةنخبةالتدريبيةالبرامجهذهويقدم

تهممجاالتفيمتميزينمدربيناستقطابإلىأيضاًالعمادةتسعىحيثخارجهاومن

.أيضاًالمملكةخارجمنالجامعيالتعليم

طلقتُالعمادةفإنالجامعةمنسوبيبينتنافسيةأجواءخلقعلىالعمادةمنوسعياً

وجائزةيفيالوظاألداءفيالتميزجائزةوكذلكالتدريسهيئةألعضاءالتميزجائزةسنوياً

.المتميزاألكاديميللقسمالجامعةرئيسمعالي

التينوعيةالالكبرىالبرامجأحدهوللطلبةالمهنيالتطويربرنامجفإنآخراً وليسوأخيراً 

مجالفيكلللطلبةالمهنيةالمهاراتتنميةإلىيهدفوالذيالعمادةتنظمها

تؤهلوالتيالمتخصصةالتدريبيةالبرامجمنمجموعةالبرنامجيطرححيث.تخصصه

.متخصصاعتمادذاتمهنيةشهادةعلىللحصـــولالمشاركين

عيالجامالتعليملتطويروأهدافهارسالتهامنالجودةوضمانالتطويرعمادةتنطلق

الجودةمجاالتفيالعمادةتنظمهاالتيالنشاطاتعديدخاللمنجودتهوضمان

والقياسوالسيداتالرجالمنالتدريسهيئةأعضاءوتدريباألكاديمي،واالعتماد

ناعتهاقمنذلكتفعلوإنما.للطلبةالمهنيالتطويروبرنامجالتميزوجوائزوالتقويم

يسالتدرهيئةعضوأداءتحسينوأنالتعليمية،العمليةمحورهوالطالبأنالراسخة

يصبةوالعلميالتربويةالمستجداتعلىاطالعهواستمراريةاألكاديميةأدواتهوتطوير

.الطالبوهواألسمىالهدفلخدمةالنهايةفي

ةاالكاديميالبرامجمنالجامعةرصيدزيادةعلىالعمادةمنوحرصاًالجودةمجالففي

للحصولةاألكاديميالجامعةبرامجتهيئةمشروعالعمادةتبنَّتودولياً،محلياًالمعتمدة

ددةمحآلياتبتبنيالعمادةقامتكما.لهااستراتيجيكخيارالبرامجياالعتمادعلى

الدعموتقديمالبرامجيلالعتمادالجامعةبرامجوتهيئةاختيارفيالجامعةعليهاتعتمد

ةوالمحليالدوليةاالعتماداتمنالجامعةرصيدلتعزيزالجامعةبرامجلجميعالفني

المؤسسي،االعتماديخصماأما.2024-2020االستراتيجيةالخطةألهدافوتحقيقاللبرامج

والذي30/4/2024تاريخحتىوذلكالكاملالمؤسسياالعتمادعلىالجامعةحصلتفقد

وجامعةخاص،بشكلالجودةوضمانالتطويرلعمادةالحيويةالمشاريعمنيُعتبر

يعتبروالذيالجودةوحدةإلىوالتقويمالقياسمركزضمتمفيما.عموماً فيصلالملك

والعملاألكاديميةبالعمليةاالرتقاءإلىيسعىحيثالمهمةالعمادةأجنحةأحد

اسبةالمناألدواتتصميمخاللمنوالتطويرالتحسينمتطلباتلتحقيقالمستمر

لمرتكزةاالقراراتواتخاذالتدريس،هيئةأعضاءكفاءةوتعزيزاألكاديميةالبرامجلتقويم

.الموثوقةوالنوعيةالكميةالبياناتعلى



هـ1442–1441الجامعي السابق هـ والعام 1443–1442مقارنة بين عدد البرامج التدريبية المقدمة من قبل العمادة للعام الجامعي الحالي 

:أعداد المتدربينوكذلك 

مقارنة بين عدد البرامج المنفذة بين العام الجامعي الحالي والعام السابق(: 1)شكل 
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-أعضاء هيئة التدريس 
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-القيادة األكاديمية رجال-القيادة األكاديمية 

سيدات

هـ1442-1441عدد البرامج المنفذة  353511

هـ1443-1442عدد البرامج المنفذة  414133

3535

11

4141

33

هـ والعام الجامعي السابق1443-1442مقارنة لعدد البرامج المنفذة للعام الجامعي الحالي

هـ1441-1442

هـ1442-1441عدد البرامج المنفذة  هـ1443-1442عدد البرامج المنفذة 



مقارنة بين أعداد المتدربين(: 2)شكل 
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-أعضاء هيئة التدريس 

سيدات

-القيادة األكاديمية رجال-القيادة األكاديمية 

سيدات

هـ1443-1442عدد المتدربين  92810153727

هـ1443-1442عدد المتدربين  86288010650

928

1015

3727

862880

106
50

هـ والعام الجامعي السابق1443-1442مقارنة ألعداد المتدربين بين العام الجامعي الحالي

هـ1441-1442

هـ1443-1442عدد المتدربين  هـ1443-1442عدد المتدربين 



المجموععدد المتدربينعدد البرامج المنفذةالمستهدفةالفئة

رجال-التدريسهيئةأعضاء
41

862
1742

880سيدات-التدريسهيئةأعضاء

رجال-األكاديميةالقيادة
3

106
156

50سيدات-األكاديميةالقيادة

2326402640األخرىالجهاتمعبالتعاونالبرامج

674538الكليالمجموع

النسبةالمجموعأعداد المتدربين غير السعوديينأعداد المتدربين السعوديينالمستهدفةالفئة

%14671686216.93رجال–التدريسهيئةأعضاء

%43244888049.09سيدات–التدريسهيئةأعضاء

الكليالمجموع
5781164174233.18%

هـ1443–1442حصاءات عامة عن البرامج التدريبية لعمادة التطوير وضمان الجودة للعام الدراسي إ

ملخص عام لجميع البرامج التدريبية الداخلية(: 1)جدول 

المشاركين حسب الجنسية( سيدات+ رجال )عدد أعضاء هيئة التدريس (: 2)جدول 



:لبرامج التدريبيةا



المجموععدد المتدرباتعدد المتدربينعدد البرامج المقدمةالسلسة

23511470981سلسلة التعليم والتعلم

8155171326سلسلة البحث والتطوير

37467141سلسلة االبتكار وريادة األعمال

7122172294سلسلة الشراكة المجتمعية

418628801742المجموع

برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس. 1

ؤمّـل لـذي ييتسق عمل عمادة التطوير وضمان الجودة مع سعي الجامعة المستمر نحو التطوير المستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس وصوالً إلـى التميـز ا

ءة وفاعلية مـع كما تضع العمادة بالحسبان أن هناك حاجة ضرورية ومطلباً أساسيا يتمثل في التعامل بكفا. أن يفضي إلى مفهوم المؤسسة المتعلمة

دريبيـة وال ولما كان التدريب هـو أحـد أهـم أذرع العمليـة التطويريـة، فقـد كانـت البـرامج الت. المتغيرات المعرفية العصرية برتمها السريع وتطورها المستمر

.تزال هي المسار الذي تنهجه العمادة في التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس

:عدد البرامج وعدد أعضاء هيئة التدريس المتدربين في كل سلسلة(: 3)جدول 

:لبرامج التدريبيةا
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المجموع 981326294141
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عدد المتدربين في كل سلسلة تدريبية

عدد المتدربين عدد المتدربات المجموع

عدد أعضاء هيئة التدريس المتدربين في كل سلسلة(: 3)شكل 

:لبرامج التدريبيةا



56%
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سلسلة التعليم والتعلم سلسلة البحث والتطوير

سلسلة االبتكار وريادة األعمال سلسلة الشراكة المجتمعية

نسبة أعضاء هيئة التدريس المتدربين في كل سلسلة(: 4)شكل 

:لبرامج التدريبيةا



المجموععدد المتدرباتعدد المتدربيناسم البرنامجالمدربم

373976التقييم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية للبرامج األكاديميةماجد السيد . د1

363369صياغة مخرجات التعلم وقياسهاتيسير الخضور. د2

363066معايير االعتماد البرامجي و مؤشرات األداء وقياسها والمقارنات المرجعيةفريد صابر . د3

302959كتابة توصيف البرنامج والتقرير السنوي للبرنامجتيسير الخضور. د4

273158إعداد االختبارات الجامعية وفق مفهوم الجودة الشاملةصبري البحر. د.أ5

312758كتابة توصيف المقرر وتقرير المقرر الدراسيفريد صابر . د6

Using Research Skills in Teaching and Assessment: Designing Health Research282856استريالادريك . أ7

212849التعلم القائم على المشاريعأبوناصرفتحي . د.أ8

222648استراتيجيات وتطبيقات تقنية: االختبار كأداة للتعلّمعبدالرحيم فتحي . د9

222446منهج التعليم التكامليريهام مصطفى . د10

Case Study-Based Teaching and Assessment242145شروق المغلوث. د11

123244المشاركة في تضمين خصائص خريجي البرامج االكاديميةأحمد رجب . د.أ12

202343التطبيقات العملية للخرائط الذهنية في القاعات الصفيةأبوناصرفتحي . د.أ13

192443هندسة التفكير والتصميم من خالل التعليممنال الخاتم. أ14

171936التدريس والتقويم باستخدام دراسة الحالةيسرى عبود. د15

البرامج المنفذة في سلسلة التعليم والتعلم (: 4)جدول 

:لبرامج التدريبيةا



المجموععدد المتدرباتعدد المتدربيناسم البرنامجالمدربم

Student Outcomes Assessment using Rubric28432تيسير الخضور. د16

111930مهارات التدريس الجامعي الفعالهاشم الشيخي. د.أ17

تيسير الخضور. د18
حد االطار الوطني للمؤهالت والتصنيف المو: تصميم ومراجعة البرامج االكاديمية 

للمستويات
181230

Reporting Assessment Results and Continuous Improvement at Course Level25025ماجد السيد . د19

سيد إبراهيم . د20
سئلة تطبيقات على تحليل المفردات و أ: االتجاهات الحديثة في القياس والتقويم 

االختبار من متعدد
22022

21Prof. Necati AydinEffective Teaching Strategies for Deep Learning based on the HHH Model121022

8917إدارة العبء المعرفي من خالل تصميم التعليمهاشم الشيخي. د.أ22

527أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيليةخالد بن مطرب. د23

511470981المجموع

البرامج المنفذة في سلسلة التعليم والتعلم (: 4)جدول 

:لبرامج التدريبيةا



المجموععدد المتدرباتعدد المتدربيناسم البرنامجالمدربم

Canva, Ayoa, Prezi192948برامج حديثة لعرض البيانات محمد السبع. د1

Cognitforms192847برامج حديثة لجمع البيانات إبراهيم الشاعر. د2

182442الكتابة األكاديمية المتميزةإبراهيم الشاعر. د3

The Tips of How to Win Research Awards222042شوقي عواضه. د4

201838برامج حديثة إدارة وتطوير وتسويق الذاتتامر عياد. د5

182038برامج حديثة للنشر والترجمةملفي الرشيدي. د6

152136فنيات الحصول على دعم ماليوائل الديب. د.أ7

8Prof. Madi AhmadInsights about Research Projects and Grants241135

155171326المجموع

البرامج المنفذة في سلسلة البحث والتطوير (: 5)جدول 

:لبرامج التدريبيةا



المجموععدد المتدرباتعدد المتدربيناسم البرنامجالمدربم

183452تجارب عالمية في مجال تعزيز الشراكات المجتمعيةعال محمد إبراهيم . د1

262551العائد من الشراكات المجتمعية على المؤسسات والمجتمع تامر محمد عبدالغني . د.أ2

The return of community engagement to institutions and society 202646عبدالستار خان. د3

132841ربط المقررات الدراسية بالمشاركة المجتمعية تامر محمد عبدالغني . د.أ4

142438تضمين االستدامة في العمل األكاديمي جمال حدادين. د5

Linking Courses to Community Engagement 161834تامر محمد شحاته. د6

151732المهارات البحثية المهنية في مجال المسؤولية المجتمعية تامر محمد عبدالغني . د.أ7

122172294المجموع

البرامج المنفذة في سلسلة الشراكة المجتمعية (: 6)جدول 

المجموععدد المتدرباتعدد المتدربيناسم البرنامجالمدربم

302858مفاتيح النجاح لريادة األعمال في المجال األكاديميصبيحأبوالنصر. د.أ1

252853الدور الريادي لعضو هيئة التدريس في تنمية االبتكار لدى الطالبشروق المغلوث. د2

191130زيادة اإلنتاجية الشخصيةبدر حكمي. د.أ3

7467141المجموع

البرامج المنفذة في سلسلة االبتكار وريادة األعمال(: 7)جدول 
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:لبرامج التدريبيةا



برامج القيادات األكاديمية . 3

البرامج الخاصة بالقيادات األكاديمية(: 14)جدول 

لتحسينالممارساتأفضللتبنياألكاديمية،القياداتتأهيلفيللمساهمةالعمادةبهاتقومالتيواألنشطةالبرامجسلسلةضمن

القياداتلتأهيفيللجامعةاالستراتيجيةالخطةمعيتماشىبمااألكاديميةالقياداتأداءوتحسينولتعزيزللجامعــةالمؤسســياألداء
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برامج القيادات األكاديمية . 3

األكاديميةاألقسامرؤساءلقاء

منةالجامعفيوالمستقبليةالحاليةالقياداتأداءوتطويرإعداد

عاالطالبينهامنللقياداتواألنشطةالبرامجمنمجموعةخالل

.بالجامعةالناجحةوالتجاربوالممارساتالتجاربأفضلعلى

اللقاءمنالهدف

األكاديمي،القسملرئيسالقياديالدورمعرفة

دةالجوومستوىاإلنجازمستوىعلىالقسمبإدارةوالتميز

ومستوىالعلميبالبحثومستوىالبرامجيواالعتماد

واالبتكار،األعمالوريادةالمجتمعيةالشراكة

األقساممنلمجموعةالنجاحقصصمنمجموعةعرض

.الجامعةفيالمتميزة

:اللقاءمحاور
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:بالجامعةاألكاديمييناألقساملرؤساءويبينارتنظيم

األكاديميةالقياداتمناألقسامبرؤساءخاصويبينارالعمادةنظمت

(Zoom)منصةخاللمنوالمسموعالمرئياالتصالعبرافتراضياًبالجامعة

اللقاءهذافيالعمادةاستضافتوقد.مشارك50منيقاربماوبحضور

وسعادةالسعوديةSTCشركةفيالمستشارأندريومايكلالدكتورمنكل

.ساءباألحالصحيالتجمعفيالمعلوماتتقنيةمديرشودريأفنانالدكتور

ىالرؤإلىوتطرقالعمالءرضاخاللمنالقيادةحولعناندروالدكتورتحدث

خاللأكدثحي.والقياديةالشخصيةالفاعليةعلىتؤثروالتيللقيادةالعملية

ينلتحسالفورعلىوتطبيقهاواألفكارالرؤىبهذهاألخذيمكنأنهحديثه

ممفهوكلعنحديثهعززوقد.الشخصيوالذكاءالمهنيينوالحضوراألداء

هذهعرضيمكنكيفلتوضيحبأمثلةإليهاتطرقالتيالمفاهيممن

التيالمختارةالرؤىهذهوكانت.الواقعأرضعلىوتطبيقهاالممارسات

و"قائدكوتتصرفتنفيذيكمديرتفكركيف"الكتابينمنسعادتهذكرها

."اإلطالقعلىرآهقائدأعظم"

ايةبدفيتطرقحيثاالبتكارقيادةحولشودريأفنانالدكتورتحدثكما

الفنيداءواألاالبتكاربينالرابطوعمليةواهميتهباالبتكارللتعريفحديثه

فياإلسراععمليةفيودورهاالقيادةمفهومإلىباإلضافةالتسويقوجهود

.واقعإلىالناجحةوالحلولاألفكارتحويل

أصبحالمعظلفيللريادةالوحيدالسبيلهوأصبحالتكنولوجياواعتماداالبتكاروأن

.والريادةواالبتكارالتكنولوجياعلىكبيربشكليعتمد

:لبرامج التدريبيةا
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:األكاديميةاألقساملقيادةجديدةمنطلقات

اماألقسلقيادةجديدةمنطلقات"بعنوانتدريبياًبرنامجاًالعمادةنظمت

منوالمنسقاتاألقسامرؤساءالسعادةأصحابمن60بحضور"األكاديمية

ادةسعالبرنامجقدم.الكلياتعمداءمنعددإلىباإلضافةالجامعة،كليات

شارمستصديقي،شاكرزكيالدكتوراألستاذالقرىامبجامعةالمستشار

.والقيادةالمؤسسيالتعليم

ادة،القيفيالجديدةالمنطلقاتشرحعبرللقيادةحديثمفهومتقديمتم

ةالرعايكنموذجالقيادةممارسةوأهميةللقيادة،الثالثةاالسراروكذلك

علىالمترتبةاآلثارتوضحوقصصنماذجالمتدربينشاركواخيراَوالنمو،

.(كثقافةالمؤسسيةالقيادةتبني

الجامعــةفــيالعلميــةاألقساموإنتاجيــةأداءتطويــرإلىالبرنامجوهدف

علــىاألقسامومشــرفاترؤســاءومســاعدةقياداتهــاتطويــرخـاللمــن

حديثةعلميةمنطلقاتوفقتطويريــةمشــاريعبنــاء

علىوفللوقشهوربعدللبرنامجاألثربمتابعةبتوصياتالبرنامجواختتم

هوممفتطبيقفيالنجاحوقصصالقياداتمنالمتدربينومشاركةتجارب

.الحديثالمؤسسيةالقيادة

:لبرامج التدريبيةا



:البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الجهات الخارجية. 4

:االصطناعيوالذكاءللبياناتالسعوديةالهيئةمعبالتعاوناالصطناعيالذكاءعنندوة

بعدعنندوة،(SDAIA)سدايااالصطناعيوالذكاءللبياناتالسعوديةالهيئةمعوبالتعاونالجودةوضمانالتطويرعمادةقدمت

موالن،فاطمةاألستاذةقدّمتها(Zoom)منصةخاللمنوالمسموعالمرئياالتصالعبرافتراضيًا(االصطناعيالذكاء)بعنوان

لبياناتلالسعوديةالهيئةدشنتهاتعريفيةسلسلةضمناالصطناعي،للذكاءالوطنيالمركزفياالصطناعيالذكاءمهندسة

.والتقنيةتالبيانابعلمالمهتمينالسعوديةالجامعاتومنسوبيالطالبأوساطبينالتقنيةالثقافةلنشراالصطناعيوالذكاء

منوظفينوالمالتدريسهيئةوأعضاءوالطالباتالطالبمناالصطناعيالذكاءمجالفيالمهتمينالتثقيفيةالندوةواستهدفت

قنية،التهذهتدعمالتيالعالميةالمنصاتوأهماالصطناعيالذكاءالخاصبمفهومالتعريفالندوةوتضمنت.والسيداتالرجال

.المجالهذافياألشهرالبرمجةولغات

.بالمجالالمهتمينمنمستفيد206بلغالذيالحضوروتفاعلاستحسانالندوةالقتوقد

:االصطناعيوالذكاءللبياناتالسعوديةالهيئةمعبالتعاوناالصطناعيالذكاءعنندوة

التطويرةعمادنظمتالسعودية،العربيةالمملكةفرع/المشاريعإدارةومعهدفيصلالملكجامعةبينالموقعةلالتفاقيةتفعيالً

Building)بعنوانندوةالمشاريعإدارةومعهدالجودةوضمان an Ecosystem for a Successful Digital Transformation project)

.المعهدفيالرقميالتحولومديرعقاراتفيالتكنولوجياقسمرئيسشعالنمحمداألستاذقدمها

:لبرامج التدريبيةا



:البرامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع الجهات الخارجية. 4

:هواويأكاديميةاتفاقيةتفعيل

نولوجيالتكالتحتيةللبنيةالرائدالعالميالمزودهواويشركةمعفيصلالملكجامعةوقّعتهاالتيالتفاهملمذكرةتفعيالً

أكاديميةعبرفيصلالملكجامعةحسابالجودةوضمانالتطويرعمادةدشنتالذكية،واألجهزة(ICT)واالتصاالتالمعلومات

:التاليةالتقنيةالمجاالتفيسنوياً،وطالبةطالب100لالتقنيةالمهاراتلتنميةيهدفوالذيواالتصاالتالمعلوماتلتقنيةهواوي

.السحابيوالتخزين.AIالصناعيوالذكاءIOTاألشياءانترنتاالتصال،بيانات

التدريس،هيئةأعضاءمنلمجموعةأيامخمسةفيتقديمهتمساعة40مدتهتدريبيببرنامجاالتفاقيةمناألولىالمرحلةوانطلقت

Dataاالتاالتصبياناتشهادةاجتيازعلىالطالبلتدريبهواوي،ألكاديميةكمدربيناالعتمادعلىمنهمثالثةذلك،أثرعلىحصل

communication.

،لغوانمامحمدالدكتورسعادة:وهمكمدربيناالعتمادعلىالحاصلينالتدريسهيئةأعضاءفيصلالملكجامعةرئيسمعاليوكرم

لحصوللالطالبوتدريباستقبالالقادمةالمرحلةوتستهدف.صيصانصائبالدكتوروسعادةالسماويعايدةالدكتورةسعادة

SRوVXLANوSDNمثلالمتطورة،Datacomوالبياناتاالتصاالتشبكاتتقنياتحولالالزمةالتقنيةالمهاراتعلى / SRv6وبرمجة

.واألتمتةالشبكاتوتصميم

فيالمساهمةإلىهواويأكاديميةفيفيصلالملكجامعةحسابعلىاإلشرافخاللمنالجودةوضمانالتطويرعمادةوتهدف

القدراتةلتنميالوطنيالمستهدفتحقيقفيمشاركتهاوتفعيلاالستراتيجيةفيصلالملكجامعةخطةمستهدفاتتحقيق

.لخريجيهاالرقميةالمهاراتكفاءةورفعالبشرية

:لبرامج التدريبيةا
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:هواويأكاديميةاتفاقيةتفعيل

:لبرامج التدريبيةا
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(م2022ولىاألدورتهافيللمعلمينالمهنيةالرخصاختبارات)بخصوصاألكاديميواالعتمادالتقويمهيئةمنالواردةالتقاريرتحليل-1

.المقترحةوالتطويرالتحسينخططاقتراحمعالمعنيةللجهاتالمفصلةالتقاريروكتابة

:علىاشتملوقدالجامعةكلياتلبرامجالتعلممخرجاتومتابعةإدارة-2

الكلياتوممثليالعمادةمنلجنةوتشكيلللجنة،ممثلترشيحبطلبالكلياتمخاطبة.

مخرجاتعلىالمستجداتطرحيتمحيثللكلياتالمرسلةالتشغيليةالخطةحسبالكلياتمنسقيمعاجتماعاتعقد

.الحضورتساؤالتعلىواإلجابةالتعلم

للمركزوارسالهاالقياسخطةحسبالتعلممخرجاتبقياسالكلياتمخاطبة.

الدراسيالفصلوحسبواحدملففيالكلياتلجميعالتعلممخرجاتوترتيبتجميع.

األكاديميةالبرامجلكافةالتعلمنواتجتقويموأنظمةخططتطوير(2-1)رقمالمشروعخاللمنالتعلممخرجاتمتابعة

.للجامعةاالستراتيجيةللخططوالتابع

وللجهاتكليةلكللةالمفصالتقاريروكتابة(الطالبخبرةالبرنامج،المقرر،)التقييميةاالستباناتعلىالطلبةاستجابةنتائجتحليل-3

تحسينشأنهامنتوصياتالتقاريرتضمنتحيث،(األكاديميةللشؤونالجامعةوكالةالجودة،وضمانالتطويرعمادة)العالقةذات

الكليةوبرنامجالتقييموأساليبالتدريسومهاراتوإدارتهالمقررتنظيمعنالطلبةلدىالرضىوجوانبالتعلممخرجاتوتطوير

.الطالبوخبرة



تقرير بأنشطة مركز القياس والتقويم

األكاديميعتمادااليتطلبهوبمابالكلياتالخاصة(والبرامجالمقررات)تقاريرطبيعةمعيتناسببماالتقييميةاالستباناتتطوير-4

.الكلياتلبرامج

عةجام):للجامعةالزائرةالرسميةوللوفودالجامعةإلدارةوالتقويمالقياسمركزألعمالالتوضيحيةالعروضمنالعديدتقديم-5

.(والتدريبالتعليمتقويمهيئةالشمالية،الحدود

أعضاءاءاتوكفمهاراتوتطويرتنميةبهدف(التدريسهيئةألعضاءالمبتدئوالتقويمالقياسممارس)حولتدريبيبرنامجتقديم-6

وحسابحصيليةالتاالختباراتتحليل:حيثمنالتعليميةبالعمليةوالنهوضوالتقويمالقياسثقافةتعزيرخاللمنالتدريسهيئة

يحصلماوالجامعيةاختباراتهفيدرجاتمنالطالبعليهيحصلمابينالفجوةلتقليلوصدقثباتمنالسيكومتريةخصائصها

للطالبتصنيفمناالختباراتنظموتحويلللقياس،الوطنيللمركزالتابعةالجامعيةالقدراتاختبارتقديمعندرجاتمنعليه

وخبراءممارسينوإعدادالتعلممخرجاتجودةوضمانالتعليميةبالعمليةللنهوضتطبيقيةتعليميةخبراتالىدرجاتوإعطاؤهم

.الكلياتمختلفمنوالتقويمللقياس

لطالبلوالتقويمالقياسثقافةتعزيزبهدف(الجامعيللطالبوالتقويموالقياسالتعلممهارات)حولتدريبيبرنامجتقديم-7

المالحظاتنتدويوكيفيةالمعرفيللتحيلأهميتهاوإدراكاالستماعمستوياتمنالطلبةوتمكينللتعلمالدافعيةوزيادةلجامعي

األسئلةيهتوجوأساليبوتصنيفهااألسئلةجودةعلىوالحكمالتساؤلمهاراتعلىالطلبةوتدريبالدراسيللمقررملخصاتوعمل

.المقررأستاذالى



تقرير بأنشطة مركز القياس والتقويم



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

واالعتمادالجودةضمانمجالفيالجامعةقطاعاتلجميعالالزمالدعمتقديمفيالجودةوضمانالتطويرعمادةجهودإطارفي

الجامعةمنسوبيمعواللقاءاتالعملورشمنالعديدبعقدالعمادةقامتودولياًمحلياًبرامجهاواعتمادللجامعةالمؤسسي

:ييلكمااالكاديميةواالعتماداتالجودةضمانعملياتفيالجامعةمنسوبيجميعمنفاعلةومشاركةتواصلتحقيقلضمان

األداءمؤشراتقيمحسابخاللمنالجامعةووحداتوكلياتقطاعاتجميعفيQMSالجودةإدارةنظامتطبيقمتابعة.1

.للجامعةالمؤسسياألداءجودةلضمانبهاالخاصةالتحسينخططتنفيذومتابعةجهةبكلالخاصة

بكلياتالجودةلجانوأعضاءومنسقينورؤساءالكلياتووكالءعمداءسعادةمعمباشرةولقاءاتاجتماعاتعقدتم.2

م2025بنهايةالعلياالدراساتوبرامجالبكالوريوسبرامجالعتمادللجامعةالشاملةالخطةلمناقشةالجامعة

البرامجياالعتمادمتطلباتتجهيزفيبالكلياتالعلياالدراساتوبرامجالبكالوريوسبرامجإليهتحتاجالذيوالتنسيقالمتابعة.3

.الدوليةأوالمحليةاالعتمادجهاتمنالزياراتتنفيذأو

منالجامعةرصيدوزيادةالكلياتمختلففيللجودةوخبراءممارسينإعدادبهدفالجودةممارسيتهيئةبرنامجتقديم.4

.الجامعةفياألكاديميواالعتمادالجودةثقافةوزيادةوالدوليالبرامجياالعتماد



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

الميدانيةالزياراتطريقعنبالجامعةالكلياتلبرامجالداخليةبالمراجعةالجودةوضمانالتطويرعمادةمستشاروقام.5

مفصلةقاريرتوكتابةاألكاديميواالعتمادللتقويمالوطنيللمركزالجودةضمانلمعاييرالبرامجمطابقةمنوالتأكدللكليات

التيالبرامجبجودةواالرتقاءاستيفائهاأجلمنالبرنامجعلىالقائمينإلىإرسالهايتمالضروريةالتوصياتوعنبرنامجكلعن

.الدوليأوالمحلياالعتمادعلىللحصولوتأهيلهاالجامعةكلياتتقدمها

التدريسةهيئأعضاءمنكبيرعددوتفاعلوحضورللكلياتالجودةوضمانالبرامجياالعتمادلمتطلباتتدريبيةدوراتتقديم.6

.ودولياًمحلياًبرامجهاالعتمادلهاالالزمالدعموتقديم

اليوم والتاريخ مقدم البرنامجاسم البرنامج التدريبيم

األربعاءم2/3/2022تيسير الخضور. داالطار الوطني للمؤهالت والتصنيف الموحد للمستويات: تصميم ومراجعة البرامج االكاديمية 1

االثنين7/3/2022فريد صابر. دمعايير االعتماد البرامجي و مؤشرات األداء وقياسها والمقارنات المرجعية2

االربعاءم9/3/2022تيسير الخضور. دصياغة مخرجات التعلم وقياسها3

االثنين21/3/2022فريد صابر. دكتابة توصيف المقرر وتقرير المقرر الدراسي4

االثنينم28/3/2022تيسير الخضور. دكتابة توصيف البرنامج والتقرير السنوي للبرنامج5

االربعاءم30/3/2022ماجد السيد. دالتقييم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية للبرامج األكاديمية6



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

لجودةاضمانوحدةخاللمنالمباشرالتواصلخاللمنواإلداراتوالكلياتبالوكاالتالجامعةمنسوبيلجميعالفنيالدعم.7

.الجودةوضمانالتطويربعمادةاألكاديميواالعتماد

مقدم البرنامجاسم البرنامج التدريبيم

فريد صابر. دكتابة توصيف وتقرير المقرر الدراسي 1

فريد صابر. دكتابة توصيف البرنامج والتقرير السنوي للبرنامج 2

3Assessments of Student Learning Outcomesتيسير الخضور. د

4Program Specifications and Annual Program Reportتيسير الخضور. د

5Course Specifications and Report تيسير الخضور. د



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

نيطريقة تقديم الدعم الفالجهات التي تمت زيارتهاالقائمين على الزيارةنوع النشاط
عدد مرات تنفيذ طريقة 

الدعم الفني

نوع النشاط

عميد التطوير وضمان الجودة -

وكيل عمادة التطوير وضمان الجودة -

عمـــادة التطـــوير وضــــمان مستشـــارو -

الجودة 

كليات الجامعة-

عمادة الدراسات العليا-
زيارة ميدانية16زيارة ميدانية

مج مناقشـــة الخطـــط التنفيذيـــة لتأهيـــل بـــرا

. يالكليات للحصول على االعتماد البرامج

عميد التطوير وضمان الجودة -

وكيل عمادة التطوير وضمان الجودة -

مستشـــاري عمـــادة التطـــوير وضـــمان -

الجودة

زيارة واحدة ميدانيةزيارة ميدانيةوكالة الجامعة للشئون األكاديمية-

يــة صــياغة مخرجــات الــتعلم للبــرامج األكاديم

وخصائص خريجي جامعة الملك فيصل 

وكيل عمادة التطوير وضمان الجودة -

مستشـــاري عمـــادة التطـــوير وضـــمان -

الجودة

زيارات ميدانية3زيارة ميدانيةعمادة الدراسات العليا-

يـا متابعة تنفيذ خطـة عمـادة الدراسـات العل

ى لتأهيل حصـول بـرامج الدراسـات العليـا علـ

االعتماد البرامجي 

عمـــادة التطـــوير وضــــمان مستشـــارو -

الجودة

ة الحقوق واآلداب والعلـوم الزراعيـ)كليات 

ـــــــة والعلـــــــوم والطـــــــب  واالغذيـــــــة والتربي

البيطـــري وطـــب االســـنان وإدارة االعمـــال 

(والعلوم الطبية التطبيقية

زيارة ميدانية35زيارة ميدانية

عــة تقــديم الــدعم الفنــي الــالزم لكليــات الجام

لتنفيـــــذ ومتابعـــــة خطـــــط تأهيـــــل برامجهـــــا 

للحصول على االعتماد البرامجي  

عمـــادة التطـــوير وضــــمان مستشـــارو -

الجودة

ــات ووكــاالت وعمــاداتجميــع إدارات  وكلي

الجامعة

الهاتف) التواصل عن بعد 

د البري+ الجوال + الشبكي 

(اإللكتروني

عدد المحدود



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

واالعتمادالجودةضمانمجالفيالجامعةقطاعاتلجميعالالزمالدعمتقديمفيالجودةوضمانالتطويرعمادةجهودإطارفي

الجامعةمنسوبيمعواللقاءاتالعملورشمنالعديدبعقدالعمادةقامتودولياًمحلياًبرامجهاواعتمادللجامعةالمؤسسي

:ييلكمااالكاديميةواالعتماداتالجودةضمانعملياتفيالجامعةمنسوبيجميعمنفاعلةومشاركةتواصلتحقيقلضمان

األداءمؤشراتقيمحسابخاللمنالجامعةووحداتوكلياتقطاعاتجميعفيQMSالجودةإدارةنظامتطبيقمتابعة.1

.للجامعةالمؤسسياألداءجودةلضمانبهاالخاصةالتحسينخططتنفيذومتابعةجهةبكلالخاصة

بكلياتالجودةلجانوأعضاءومنسقينورؤساءالكلياتووكالءعمداءسعادةمعمباشرةولقاءاتاجتماعاتعقدتم.2

م2025بنهايةالعلياالدراساتوبرامجالبكالوريوسبرامجالعتمادللجامعةالشاملةالخطةلمناقشةالجامعة

البرامجياالعتمادمتطلباتتجهيزفيبالكلياتالعلياالدراساتوبرامجالبكالوريوسبرامجإليهتحتاجالذيوالتنسيقالمتابعة.3

.الدوليةأوالمحليةاالعتمادجهاتمنالزياراتتنفيذأو

منالجامعةرصيدوزيادةالكلياتمختلففيللجودةوخبراءممارسينإعدادبهدفالجودةممارسيتهيئةبرنامجتقديم.4

.الجامعةفياألكاديميواالعتمادالجودةثقافةوزيادةوالدوليالبرامجياالعتماد



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

:والبرامجيالمؤسسياالعتماد

االعتمادجديدتتستهدفوالتيللجامعةالمؤسسياالعتمادعملياتعلىالتنفيذيةواللجنةالعليااالشرافيةاللجنةتشكيلتم

قبلالمؤسسياالعتمادلتجديدبالتقدمالجامعةتقومسوفحيث(م2024أبريل)المحددالموعدفيللجامعةالكاملالمؤسسي

بتنفيذالمؤسسياالعتمادعملياتعلىالتنفيذيةاللجنةقامتوقد.2023ابريلفياالعتمادمتطلباتتسليمو2023ينايرنهاية

:أهمهامنواإلجراءاتاألنشطةمنالعديد

.المؤسسياالعتمادعلىللحصولالجودةضمانمعاييرلجانتشكيل-1

.الجودةضمانمعاييروشواهدأدلةتجميعفيالبدء-2

ؤسسيالماالعتمادبمعاييرالخاصةوالشواهداألدلةجميععلىالمراجعةبتنفيذ"فرعيةلجنة"الداخليةالمراجعةلجنةقامت-3

.المعاييرتلكجودةلزيادةالالزمةبالتوصياتوتزويدهمالمعاييرتلكوأعضاءرؤساءمعاجتماعاتوعقد

ةالمرجعيالمقارناتفيالستخدامهابهاالخاصةاألداءمؤشراتقيمعلىللحصولالعزيزعبدالملكجامعةمعالتواصل-4

.المؤسسياالعتمادعلىالجامعةحصولالمتطلباتكأحد

.م2022بنهايةمنهواالنتهاءالمؤسسيلالعتمادالذاتيةالدراسةتقريركتابةفيالبدء-5

المؤسسياالعتمادعلىللحصولالجامعةتأهيل:أوالً



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

:والبرامجيالمؤسسياالعتماد

إطاروفيودوليامحلياًالمعتمدةاالكاديميةالبرامجمنالجامعةرصيدزيادةعلىالجودةوضمانالتطويرعمادةجهودإطاروفى

تمفقدم2025مالعابنهايةالبرامجياالعتمادعلىبالجامعةاألكاديميةالبرامجحصولبضرورةوالتدريبالتعليمتقويمهيئةتوصيات

:يليما

الدراساتأوالبكالوريوسالجامعةبرامجالعتمادالشاملةالخطةبخصوصالعمادةمقترحعلىالجامعةإدارةموافقة

باإلضافةم2025العامبنهايةعليا

المقبلةالسنواتخاللالشاملةاالعتمادخطةهذهلتنفيذالكلياتمعالتنسيق.

دإعدابهدفبالجامعةالجودةممارسيلتهيئةمتخصصتدريبيبرنامجبتقديمالجودةوضمانالتطويرعمادةقيام

.الكلياتمختلففيللجودةوخبراءممارسين

جميعلالفنيالدعموتقديمالبرامجيلالعتمادالجامعةبرامجلتهيئةالجامعةعليهاتعتمدمحددةآلياتبتبنيالعمادة

-2020يةاالستراتيجالخطةألهدافوتحقيقاللبرامجوالمحليةالدوليةاالعتماداتمنالجامعةرصيدلتعزيزالجامعةبرامج

2024.

الكلياتلبرامجالبرامجيلالعتمادالشاملةالخطة:ثانياً



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

:والبرامجيالمؤسسياالعتماد

:2022-2021الدراسيالعامخاللاألكاديميواالعتمادللتقويمالوطنيالمركزمنالبرامجياالعتمادعلىحصلتالتيالبرامج

االعمالإدارةكلية-االعمالإدارةبكالوريوسبرنامج

األعمالإدارةكلية-المحاسبةبكالوريوسبرنامج

واألغذيةالزراعيةالعلومكلية-األغذيةوتقنيةعلومبكالوريوسبرنامج

العلومكلية-واالحصاءالرياضياتبكالوريوسبرنامج

العلومكلية-الكيمياءبكالوريوسبرنامج

البرامجياالعتمادعلىحصلتالتيالبرامج

(ABET)والتكنولوجياالهندسةاعتمادمجلسمنالكاملالبرامجياالعتمادعلىحصلتالتيالبرامج العامخالل"دوليةاعتمادهيئة"

:2022-2021الدراسي

االعتمادتجديد"الميكانيكيةالهندسةبكالوريوسبرنامج"

االعتمادتجديد"الكهربائيةالهندسةبكالوريوس"

االعتمادتجديد"الكيمائيةالهندسةبكالوريوسبرنامج"

االعتمادتجديد"والبيئيةالمدنيةالهندسةبكالوريوس"

مرةأولاعتماد"لحيويةالطبيةالهندسةبكالوريوسبرنامج"



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

:والبرامجيالمؤسسياالعتماد

البرامجياالعتمادعلىالحصولمرحلةفيأواالعتمادقرارانتظارفيبرامج

االعتمادقراروبانتظارالزيارةتقريرارسالوتماألكاديميواالعتمادللتقويمالوطنيالمركزمراجعيقبلمنزيارتهاتمتبرامج

الطبكلية–والجراحةالطببكالوريوسبرنامج.

العلومكلية–الفيزياءبكالوريوسبرنامج.

البرامجياالعتمادعلىحصلتالتيالبرامج

دوليةاعتمادهيئاتمراجعيقبلمنزيارتهاتمتبرامج

الدوليةاالعتمادهيئةمناألوليةالزيارةتمت"التطبيقيةالطبيةالعلومكلية–التمريضبكالوريوسACEN"

ةالدولياالعتمادهيئةمناألوليةالزيارةتمت"التطبيقيةالطبيةالعلومكلية–التمريضفيالعلومماجستيربرنامجACEN"

الدوليةاالعتمادهيئةمناألوليةالزيارةتمت"التطبيقيةالطبيةالعلومكلية–العامةالصحةبكالوريوسبرنامجCEPH"

األكاديميواالعتمادللتقويمالوطنيالمركزمراجعيقبلمنللزيارةبالتجهيزتقومبرامج

االعمالإدارةكلية–اإلداريةالمعلوماتنظمبرنامج.



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

:والبرامجيالمؤسسياالعتماد

:األكاديميواالعتمادللتقويمالوطنيالمركزمعبرامج20عقودتوقيع

تنفيذضوءفيعليادراساتبرامج7وبكالوريوسبرنامج13لـالتقويميةالدراسةلتنفيذإطاريةاتفاقيةبتوقيعالجامعةقامت

م2025بنهايةالكلياتبرامججميعالعتمادالشاملةالخطةلتنفيذالعمادة

البرامجياالعتمادعلىحصلتالتيالبرامج



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

:والبرامجيالمؤسسياالعتماد

عدد البرامجالكلية التابع لها البرنامجاسم البرامجينوع البرنامج األكاديمم

برامج بكالوريوس1

كلية الحقوقبرنامج بكالوريوس القانون 

برنامج بكالوريوس13

كلية إدارة االعمالبرنامج بكالوريوس التأمين والمخاطر

كلية طب االسنانبرنامج بكالوريوس طب االسنان 

برنامج بكالوريوس  االقتصاد الزراعي التطبيقي

كلية العلوم الزراعية واألغذية

برنامج بكالوريوس هندسة التصنيع الغذائي

برنامج بكالوريوس علوم المياه 

برنامج بكالوريوس التقنية الحيوية النباتية 

برنامج بكالوريوس  علوم الثروة السمكية

برنامج بكالوريوس  اللغة العربية

كلية اآلداب

برنامج بكالوريوس اللغة اإلنجليزية

برنامج بكالوريوس الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

برنامج بكالوريوس علم االجتماع والخدمة االجتماعية

برنامج بكالوريوس الدراسات اإلسالمية

برامج الماجستير2

كلية إدارة االعمالبرنامج ماجستير إدارة االعمال

برامج ماجستير7

برنامج ماجستير الرياضيات 
كلية العلوم

برنامج ماجستير الفيزياء

األجنةبرنامج ماجستير الوالدة والتناسليات والتلقيح االصطناعي ونقل
كلية الطب البيطري

كلية اآلداببرنامج ماجستير التاريخ

برنامج ماجستير التربية الخاصة
كلية التربية

برنامج ماجستير التربية البدنية

برنامج 20إجمالي عدد البرامج المؤهلة للحصول على االعتماد البرامجي 



:أنشطة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

:والبرامجيالمؤسسياالعتماد



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

مناخالتوفيرعلىمنهاوحرصاًالعمل،فيالتميزبأهميةالجامعةمنإيماناًفيصلالملكبجامعةالتميزجوائزمنظومةتنطلق

الكاديميةامستوياتهمبمختلفمنسوبيهامنالمبذولةالمتميزةللجهودوتقديرًاقطاعاتها،جميعداخلالمحفزواإلدارياألكاديمي

تالعملياإدارةعاتقهاعلىالمؤسسيالتميزوحدةفيممثلةالجودةوضمانالتطويرعمادةوتحمل.واإلناثالرجالمنواإلدارية

:التاليةوالتكريمياتالجوائزالسنويةالتميزجوائزمنظومةوتشتملالتميز،جوائزبمنظومةالعالقةذات

.المتميزاألكاديميللقسمالجامعةرئيسمعاليجائزة:أوالً

.المتميزالتدريسهيئةعضوجائزة:ثانياً

.الوظيفياألداءفيالتميزجائزة:ثالثاً

.الجامعةكلياتفيالعاملةاللجانبدليلالكلياتمستوىعلىالمتميزةاللجانتكريم:رابعاً

.المهنيةواالعترافاتالبرامجيةاالعتماداتعلىالحاصلةواألقسامالكلياتتكريم:خامساً



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:المتميزاألكاديميللقسمالجامعةرئيسمعاليجائزة:أوالً

ةاالجتماعيالعلومأقسامالصحية،العلومأقسامالعلمية،األقسام)الجامعةكلياتفياألكاديميةاألقسامجميعإلىالجائزةتُمنح

علمي،الوالبحثوالتعلم،التعليم)الجامعةوظائفإلكمالأدوارهاتجويدنحوباألقساموالتقدماالرتقاءإلىالجائزةوتسعى،(واإلنسانية

لإلبداعدةجديآفاقوفتحالمحفز،األكاديميالمناختوفيرإلىالجائزةتسعىكماللجامعة،المؤسسيةالهويةوتحقيق(المجتمعيةوالشراكة

.واالزدهارللتقدمالمحيطومجتمعهاالجامعةيدفعبماوالكليات؛األقسامبينالشريفوالتنافس

:االتيالنحوعلىبالجامعةاألكاديميةاألقساممنالمتميزينتكريمتموقد

علىمالقسوحصلالعلمية،األقسامفئة–المتميزاألكاديميللقسمالجامعةرئيسمعاليبجائزةالعلومكلية-الكيمياءقسمفاز

ترفيهيالالمنتزهفيمفتوحيومإلىباإلضافةالقسم،منسوبيلجميع-التميزوشهاداتللقسم،التميزودرعريال،ألف30قدرهامكافأة

.الختاميللحفلصورإضافة+انفوجرافيك.خاصةإعالميةوتغطيةالقسم،منسوبيلجميع-بالجامعة

رئيسمعاليجائزةمعاييرلتقييمالكليالمجموعمن%60منأعلىعلىلحصولهنقاطعلىلحصولهالعلومكلية-الحياةعلومقسمكُرم

.العلميةالقسامفئةاألكاديميللقسمالجامعة

:العلميةاألقسامفئة



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:المتميزاألكاديميللقسمالجامعةرئيسمعاليجائزة:أوالً

المتقدمةاألقساماستيفاءلعدمالعام؛لهذاالمتميزاألكاديميللقسمالجامعةرئيسمعاليلجائزةالصحيةالعلومأقسامفئةحجبتم

.الجائزةشروطلبعض

:الصحيةالعلومأقسامفئة

يفاءاستلعدمالعام؛لهذاالمتميزاألكاديميللقسمالجامعةرئيسمعاليلجائزةواإلنسانيةاالجتماعيةالعلومأقسامفئةحجبتم

.الجائزةشروطلبعضالمتقدمةاألقسام

:واإلنسانيةاالجتماعيةالعلومأقسامفئة



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:المتميزالتدريسهيئةعضوجائزة:ثانياً

أكاديميةئةبيخلقإلىالجائزةوتهدفحكمهم،فيومنالتدريسهيئةأعضاءمنالجامعةلمنسوبيالمتميزالتدريسهيئةعضوجائزةتُقَدَّم

الذياألمرعلموالتالتعليمبعمليةاالرتقاءإلىتهدفكمابالجامعة،التدريسهيئةأعضاءلدىالمتعددةالمواهبعنتكشفتنافسيةإبداعية

فيفاعلةعيةجاممشاركةتحقيقإلىباإلضافةالعلميالبحثإثراءإلىالجائزةتهدفكمامتميزة،تعلممخرجاتتقديمفيمباشربشكليؤثر

.والخارجيالداخليالجامعةمجتمعخدمة

:االتيالنحوعلىبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءمنالمتميزينتكريمتموقد

:والتعلمالتعليممجالفيالمتميزالتدريسهيئةعضوبجائزةالفائزون(1)

الكليةاالسمالمركز

كلية التربيةالعدسانيهبة خالد احمد األول

كلية ادارة االعمالايناس محمد عمارةالثاني

كلية العلومميادة عبدهللا محمد الكويتيالثالث



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:المتميزالتدريسهيئةعضوجائزة:ثانياً

:العلميالبحثمجالفيالمتميزالتدريسهيئةعضوبجائزةالفائزون(2)

الكليةاالسمالمركز

كلية العلومهاني محمد عبداللطيفاألول

علوم الحاسب وتقنية المعلوماتالمعايعهمحمد امين الثاني

كلية العلومناجح محمد شعالنالثالث

:المجتمعيةالشراكةمجالفيالمتميزالتدريسهيئةعضوبجائزةالفائزون(3)

الكليةاالسمالمركز

كلية التربيةالدوغانإيمان عبدالعزيز األول

كلية الطب البيطريوليد رزق الغريب السعيدالثاني

العلوم الطبية التطبيقيةجاللميسيرياشهبانتولالثالث



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:المتميزالتدريسهيئةعضوجائزة:ثانياً

:المتميزةالمبادراتفيالمتميزالتدريسهيئةعضوبجائزةالفائزون(4)

عنوان المبادرةالجهةاالسمم

أطفالنا حياتناعمادة مصادر المعرفةالويشينارمين أبوبكر 1

عيادة إدارة العالج الدوائيكلية الصيدلة اإلكلينيكيةعبدالعزيز صالح الملحم1

إعداد القادة الصغار في مرحلة الطفولة المبكرةكلية التربيةمنال حمد الخاتم1

في التدريس والبحث العلمي كبديل للبرامج التجاريةRاستخدام برنامج كلية العلوم الزراعية واالغذيةالمحيشمحمد عبدهللا 1

إنشاء نظام إلكترونيكلية علوم الحاسب وتقنية المعلوماترزان إبراهيم السويلم1



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:الوظيفياألداءفيالتميزجائزة:ثالثاً

منسوبيمنميزونالمتفيهاويُكافئُالوظيفي،التمكينفرصفيهاتتساوىمحفزةعملبيئةتوفيرإلىالوظيفياألداءفيالتميزجائزةتهدف

فيزهم،وتحفيصلالملكجامعةوموظفاتموظفيأداءوتقديرتثمينإلىالجائزةتسعىكمامستوياتهم،بمختلفبالجامعةاإلداريالكادر

عورفوالخدمية،اإلداريةالممارساتأفضلوتطبيقمستوياتهم،باختالففيصلالملكجامعةوموظفاتموظفيأداءبجودةواالرتقاء

.الجامعةموظفيبينإبداعيةتنافسيةعملبيئةوخلقالوظيفي،االنتماءمستوى

:االتيالنحوعلىالجامعةموظفيمنالمتميزينتكريمتموقد

:القياديةالوظائففئة(1)

جهة العملاالسمالمركز

عمادة الدراسات العلياالجويسمفتحي محمد المركز األول

وحدة مراقبة المخزونخالد محمد ال حميدانالمركز الثاني

والمناقصاتإدارة المشترياتعبدالرحمن محمد العصفورالمركز الثالث

ادارة الحركةالنفيعيزيد عبدهللا المركز الرابع

إدارة الوثائق والمحفوظاتعبدالعزيز فهد العثمانالمركز الخامس



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:الوظيفياألداءفيالتميزجائزة:ثالثاً

:اإلداريةالوظائففئة(2)

:الفنيةالوظائففئة(3)

جهة العملاالسمالمركز

عمادة شؤون الطالباالء احمد اليوسفالمركز األول

وكيلة الجامعة لشؤون الطالباتمي سليمان الماجدالمركز الثاني

المجلة العلميةالبوعليعبد رب االمير المركز الثالث

المركز الجامعي لالتصال واإلعالمرمزي احمد القرينيالمركز الرابع

وكيلة الجامعة لشؤون الطالباتمنتهى احمد العامرالمركز الخامس

ادارة الشؤون الماليةعبدهللا ابراهيم العيدالمركز السادس

كلية العلوم الزراعية واالغذيةافتخار حسين الرشيدالمركز السابع

ادارة الشؤون الماليةصالح عبدالعزيز الزاهدالمركز الثامن

كلية الدراسات التطبيقيةعائشة خالد الهاللالمركز التاسع

وحدة االعالم والعالقات العامةمروه صالح العنبرالمركز العاشر

جهة العملاالسمالمركز

إدارة التشغيل والصيانةأسامة ياسين البغليالمركز األول

عمادة تقنية المعلوماتسيف محمد الشمريالمركز الثاني

كلية العلوم الزراعية واالغذيةالمعويدمروه نبيل المركز الثالث

عمادة تقنية المعلوماتاحمد يعقوب الصقرالمركز الرابع

كلية العلوم الزراعية واالغذيةزينب منصور المسلمالمركز الخامس



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:الوظيفياألداءفيالتميزجائزة:ثالثاً

:المساندةالوظائففئة(4)

:المتميزةالمبادراتفئة(5)

.الجائزةشروطلبعضالمتقدميناستيفاءلعدمالحالي؛للعامالوظيفيالتميزلجائزةالمساندةالوظائففئةحجب

جهة العملاالسمالمركز

إدارة التشغيل والصيانةالعودهخليفة سالم المركز األول

المجلة العلميةحسين معتوق الهدلقالمركز الثاني

(بقيق)كلية المجتمع نوح علي العبدالجبارالمركز الثالث

المركز الرابع

:مناصفة بين

الشويرداحمد بن صالح 

سليمان بن ابراهيم االحمد

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

كلية التربيةاحمد صالح السلطانالمركز الخامس



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:الجامعةكلياتفيالعاملةاللجانبدليلالمتميزةاللجانتكريم:رابعاً

يةفعالورفعالقراراتاتخاذعمليةفيالفاعلةكالمشاركةاألهدافمنمجموعةيحققإلىالجامعةكلياتفيالعاملةاللجاندليليسعى

واختياروالخبرات،والمقترحاتاآلراءلتداولمناسبةبيئةوتوفيرالكلية،إدارةعلىاإلداريةاألعباءتخفيفعنفضلًاالكليات،داخلوكفاءتهالعمل

:التاليةاللجانعلىالدليلويشتملالكليات؛فيوالخدميةوالبحثيةالتعليميةالعمليةتواجهالتيوالمعوقاتالمشاكللمعالجةمنهااألنسب

لجنة. .الجودةوضمانالتطوير1

لجنة. .العلميوالبحثالعلياالدراسات2

لجنة. .الدراسيةالخطط3

لجنة. .األكاديميةالشؤون4

لجنة. .الطالبيةاألنشطة5

لجنة. .المجتمعيةوالشراكةالتعاونيالتدريب6

لجنة. .القراراتخاذودعماالستراتيجيالتخطيط7

لجنة. .والتجهيزاتالماليةالشؤون8

وكليةالثاني،مركزالعلىلحصولهاالمعلوماتوتقنيةالحاسبعلوموكليةاألول،المركزعلىلحصولهااإلكلينيكيةالصيدلةكليةتكريمتموقد

اآلتيالنحوعلىوكانتكليةكلمستوىعلىالعاملةاللجانممارساتأداءفيلجنةأفضلتكريمعنفضال.الثالثالمركزعلىلحصولهاالتربية

:(أبجديًاالكلياتترتيبتم)



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:الجامعةكلياتفيالعاملةاللجانبدليلالمتميزةاللجانتكريم:رابعاً

اللجنةالكلية

لجنة الشؤون األكاديميةاآلداب

الشؤون المالية والتجهيزاتإدارة األعمال

جهيزاتالشؤون األكاديمية، الخطط الدراسية، التدريب التعاوني والشراكة المجتمعية، والشؤون المالية والت: لجانالتربية

لجنة الخطط الدراسية(بقيق)التطبيقية 

لجنة التطوير وضمان الجودةالحقوق

لجنة الخطط الدراسيةالصيدلة اإلكلينيكية

لجنة الشؤون المالية والتجهيزاتالطب

لجنة التطوير وضمان الجودةطب األسنان

لجنة التدريب التعاوني والشراكة المجتمعيةالطب البيطري

لجنة التخطيط االستراتيجي ودعم اتخاذ القرارالعلوم

لجنة التطوير وضمان الجودةعلوم الحاسب وتقنية المعلومات

لجنة الخطط الدراسيةالعلوم الزراعية واألغذية

لجنة الخطط الدراسيةالعلوم الطبية التطبيقية

لجنة الخطط الدراسيةالهندسة



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة

:المهنيةواالعترافاتالبرامجيةاالعتماداتعلىالحاصلةواألقسامالكلياتتكريم:خامساً

أفضلتحقيقعلىالجامعةمنالحثيثالسعيعلىوتأكيداوالتعلم،التعليمبعمليتيواالرتقاءالتعلممخرجاتفيالتميزلدعمسعيًا

المهنيواالعتمادوالدولية،الوطنيةاالعتمادمؤسساتمنالبرامجياالعتمادعلىالحصولإلىالجامعةكلياتودفعالجودةممارسات

الوطنيكزالمرمنالكاملاألكاديمياالعتمادعلىلحصولهاألعمال؛إدارةكلية-األعمالإدارةبكالوريوسبرنامجتكريمتماالكاديمية،لألقسام

(NCAAA)األكاديميواالعتمادللتقويم .والتدريبالتعليمتقويمهيئة–



:وحدة التميز ومبادرات التعليمأنشطة



(:النسخة الثانية)برامج التطوير المهني للطلبة 

فيعتمدةماحترافيةشهاداتعلىالحصولمنتخرجهمالمتوقعفيصلالملكجامعةطلبةتمكينإلىللطلبةالمهنيالتطويربرنامجيهدف

همتأهيلخاللمنالمشاركينللطلبةنوعيةميزةالبرنامجيقدمكما.تخصصهمجالفيكلّنالعملسوقيطلبهامهنيةمجاالتعدة

خاللمنذلك،ويتممباشرةالتخرجبعدالعملسوقفيوظيفةعلىحصولهمفرصيتعززوبذلكالشهاداتهذهعلىللحصولوتهيئتهم

لجودةاوضمانالتطويرعمادةحرصتوقد.الكلياتمعبالتعاونالمهنيةالشهادةعلىللحصولالمؤهلةالتدريبيةالبرامجمنمجموعةطرح

بمدرشهادةعلىوالحاصلينالمعتمدينالمدربينمنمجموعةخاللومنبالجامعةالكلياتمنعددمعبالشراكةالبرامجهذاتنفيذعلى

.التخصصمجالفيمعتمد

المهنيةالشهادةعلىللحصولتأهيلياًبرنامجا16ًتقديمعلىالثانية،نسختهفيفيصلالملكجامعةلطلبةالمهنيالتطويربرنامجواشتملت

اسبالحعلومكلية–اإلعمالإدارة:التاليةالكلياتطالبالبرنامجمناستفاد(والسياحةوالهندسةالحاسبوعلوماألعمالإدارة)مجالفي

15فعلياًالمنفذددالعليكونالبرامجلطبيعةمنهابرنامجينتنفيذتكرارتموقد.التربيةوكليةاآلدابوكليةالهندسةوكليةالمعلوماتوتقنية

3تدريبوتموطالبةطالبة551لتدريبيةساعة600قدموابالجامعة،تدريسهيئةأعضاءمنمدربا62ًالطلبةوتأهيلتدريبفيوشاركبرنامجاً،

ةللبنيالرائدالعالميالمزودهواويشركةخاللمنهواويأكاديميةمنمعتمدةشهادةعلىللحصولبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءمن

.الذكيةواألجهزة(ICT)واالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجياالتحتية

تقنيةباستخدامافتراضياًيقدمكاناالخروالجزءحضورياًيقدمالبرامجمنجزءكانحيث2022مفبراير6فيالبرامجتنفيذفيالبدءتموقد

Microsoft Teamsابريل4فيالبرامجتنفيذمناالنتهاءوتم،19كوفيدكوروناجائحةلظروفنظراًالبرنامجتقديمطريقةكليةكلاختارتوقد

.م2022



(:النسخة الثانية)برامج التطوير المهني للطلبة 

ينعناوين الشهادات المهنية المشاركة وعدد الساعات التدريبية ومجموع المستفيد(: 15)جدول 

المسجلالساعاتالمدربين(الشهادة المهنية)عنوان البرنامج 
المرشحين 

للمقبول
المقبولين

المستكملين 

التدريب

146570676347يكيةاختبار األساسيات الهندسية لخريجي قسم الهندسة الميكان

125060333126ئيةاألساسيات الهندسية لخريجي قسم الهندسة الكهرباإختبار

95028252520ائيةاختبار األساسيات الهندسية لخريجي قسم الهندسة الكيمي

105090616044اختبار أساسيات لخريجي قسم الهندسة الطبية الحيوية

CTNS16041303030أخصائي شبكات اتصاالت معتمد   

130110797451(PMP)شهادة محترف إدارة المشاريع 

OCA 1161361045940شهادة مساعد أوراكل معتمد

CAPM 2251231004330شهادة مساعد معتمد في إدارة المشاريع 

CFA 230129919052شهادة محلل مالي معتمد 

VATS13090674340شهادة  أخصائي ضريبة القيمة المضافة  

1230م( CGSP)شهادة اعتماد خدمة الضيوف الذهبية 
216157

4441

22304441م( CGSP)شهادة اعتماد خدمة الضيوف الذهبية 

13575252525طالب( CCNA)شهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد 

13590252525طالبات( CCNA)شهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد 

22450393939(.CIPD)-لألفراد والتنمية تشارتردشهادة معهد 

615601308903695551المجموع



(:النسخة الثانية)برامج التطوير المهني للطلبة 

بعدهاجاءتثموطالبة،طالب241المستفيدينعددبلغحيثتدريبيةبرامجأربعةمنالمستفيدينالطلبةعددفياألعمالإدارةكليةتصدرت

ةالهندسكليةلطالباإلجماليالعددالنخفاضذلكيرجعوقد(برامجأربعة)البرامجمنالعددلنفسوطالبةطالب137بعددالهندسةكلية

.االعمالإدارةبكليةبالمقارنة

لعدد المستفيدين من الطالب والطالبات بحسب الكليات(: 6)شكل 

90

82

137

241

1

050100150200250300

كلية الحاسب

كلية االداب

كلية الهندسة

كلية إدارة االعمال

كلية التربية

أعداد المستفيدين من الطالب والطالبات بحسب الكليات   

الساعاتدعدبلغحيثالتخصص،لطبيعةالتدريبيةالساعاتوعددالمدربينعددحيثمناألولىالمرتبةفيالهندسةكليةبرامججاءتكما

.طالب47منهااستفادتدريبيةساعة65الميكانيكيةالهندسةلشهادةالتدريبية



(:النسخة الثانية)برامج التطوير المهني للطلبة 

العدد اإلجمالي للساعات التدريبية في كل برامج الشهادات المهنية(: 7)شكل 

بلغحيث(لذهبيةاالضيوفخدمةبرنامج)اآلدابكليةلبرنامجاألعلىالمهنيةللشهاداتالتدريبيةللبرامجاإلجماليالمستفيدينعددكانبينما

عددحيثمناألقلهوالكيميائيةللهندسةالشهادةبرنامجوكان.األعمالإدارةكليةمنالماليالمحللشهادةيليهوطالبةطالب82

.مستفيد20بلغواوالذينالمستفيدين

65

50

50

50

60

30

16

25

30

30

30

30

35

35

24

010203040506070

اختبار األساسيات الهندسية لخريجي قسم الهندسة الميكانيكية

إختبار األساسيات الهندسية لخريجي قسم الهندسة الكهربائية

اختبار األساسيات الهندسية لخريجي قسم الهندسة الكيميائية

اختبار أساسيات لخريجي قسم الهندسة الطبية الحيوية

  CTNSأخصائي شبكات اتصاالت معتمد   

(PMP)شهادة محترف إدارة المشاريع 

 OCAشهادة مساعد أوراكل معتمد 

 CAPMشهادة مساعد معتمد في إدارة المشاريع 

 CFAشهادة محلل مالي معتمد 

VATSشهادة  أخصائي ضريبة القيمة المضافة  

1م (CGSP)شهادة اعتماد خدمة الضيوف الذهبية 

2م (CGSP)شهادة اعتماد خدمة الضيوف الذهبية 

طالب (CCNA)شهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد 

طالبات (CCNA)شهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد 

.(CIPD)-شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية 

العدد اإلجمالي للساعات التدريبية



(:النسخة الثانية)برامج التطوير المهني للطلبة 

مجموع الذين استكملوا التدريب في برامج الشهادات المهنية(: 8)شكل 

47

26

20

44

30

51

40

30

52

40

41

41

25

25

39

0102030405060

…الهندسةقسملخريجيالهندسيةاألساسياتاختبار

…الهندسةقسملخريجيالهندسيةاألساسياتإختبار

…الهندسةقسملخريجيالهندسيةاألساسياتاختبار

يةالحيوالطبيةالهندسةقسملخريجيأساسياتاختبار

CTNSمعتمداتصاالتشبكاتأخصائي

(PMP)المشاريعإدارةمحترفشهادة

OCAمعتمدأوراكلمساعدشهادة

CAPMالمشاريعإدارةفيمعتمدمساعدشهادة

CFAمعتمدماليمحللشهادة

VATSالمضافةالقيمةضريبةأخصائيشهادة

1م(CGSP)الذهبيةالضيوفخدمةاعتمادشهادة

2م(CGSP)الذهبيةالضيوفخدمةاعتمادشهادة

طالب(CCNA)المعتمدسيسكوشبكاتخبيرشهادة

طالبات(CCNA)المعتمدسيسكوشبكاتخبيرشهادة

.(CIPD)-والتنميةلألفرادتشارتردمعهدشهادة

مجموع  الذين استكملوا التدريب  



(:النسخة الثانية)برامج التطوير المهني للطلبة 

التدريبيةالبرامججودةمتابعة

لمدربينا:منلكلنقاطخمسمنتقييمذلكوتضمنالمقدمةالتدريبيةالبرامججودةمتابعةعلىالجودةوضمانالتطويرعمادةفريقحرص

لوجودونظراً.الطالبمنوالمالحظاتالمقترحاتلتسجيلسؤالإضافةتمكما.التدريبمنفائدةتحقيقومدى–المحتوى–البرنامجفي

.درجات4عنتقييمهينخفضلمنمالحظاتوتسجيلللتقييمالمتوسطأخذتمفقدالمهنيةالشهاداتبرامجلبعضالمدربينمنكبيرعدد

دونةالهندسلكليةالتابعةالمهنيةالشهاداتبرامجفيذلكيظهرحيثالمدربتقييمانخفضالمدربينعددزادكلماظهرعامةوبصفة

برامججاءتخر،اآلالجانبوعلى.تحديداًالكيميائيةالهندسةبرنامجفيفائدةتحقيقفيالطالبعددتوقعفيانخفاضلوحظبينما.استثناء

وتقنيةبالحاسعلومكليةيليهاالفائدة،تحقيقومدىوالمحتوىللمدربينالتقييمحيثمناألعلىاالعمالإدارةكليةمنالمهنيةالشهادات

.المعلومات

باإلضافةالمقبولينةالطلبوعددللبرنامجالمتقدمينالطلبةعددحيثمنوالثانيةاألولىالنسختينبينإحصائيةمقارنةالتاليةاألشكالوتبين

.األولىالنسخةفيقدمماعنالثانيةالنسخةفيالزيادةبوضوحيظهرالبرنامجفيالمستمرالتحسينبابومنالمقدمةالبرامجعددإلى

2
2

2

6
9

5

ى ل و أل ا ة  خ س ن ل ةا ي ن ا ث ل ا ة  خ س ن ل ا

ج م ا ن ر ب ل ا ي  ف ن  ي ل و ب ق م ل ا ة  ب ل ط ل ا د  د ع

5
3

5

1
3

1
1

ى ل و أل ا ة  خ س ن ل ةا ي ن ا ث ل ا ة  خ س ن ل ا

ج  م ا ن ر ب ل ل ن  ي م د ق ت م ل ا ة  ب ل ط ل ا د  د ع

7

15

ى ل و أل ا ة  خ س ن ل ةا ي ن ا ث ل ا ة  خ س ن ل ا

ج  م ا ن ر ب ل ا ي  ف ة  م د ق م ل ا ج  م ا ر ب ل ا د  د ع



(:النسخة الثانية)برامج التطوير المهني للطلبة 



:الجلسات اإلثرائية

فيتفيدوالمسالمسؤولبينالمتبادلواالثراءالتواصلبابفتحعلىالجودةوضمانالتطويربعمادةممثلةفيصلالملكجامعةمنحرصاً

عنالًفضخدماتهم،عنشاملةتوضيحاتلتقديمووحداتهاالرئيسيةالجامعةقطاعاتأمامالفرصةإتاحةوكذلكبالجامعة،القطاعاتكافة

.مباشرنحوعلىلهاالمقدمةللجهةالخدماتتلكحيالواستفسارهرؤاهلطرحللمستفيدالفرصةإتاحة

:التاليالنحوعلىوكانتاإلثرائيةلقاءاتعدةالعمادةنظمتفقد

عدد الحضورالجهةاللقاء

112محطة األبحاث والتدريباالول

60عمادة شؤون المكتباتالثاني

130وحدة المراجعة الداخليةالثالث

110مركز االبتكار  وريادة األعمالالرابع

70عمادة التطوير وضمان الجودةالخامس

482المجموع



:الجلسات اإلثرائية

:والتدريباألبحاثمحطةمعاإلثرائياللقاء-1

بحاثاالمحطةعنتعريفيةنبذهاللقاءبدايةفيالحجيليمحمدبنسميرالدكتوروالتدريباألبحاثمحطةعلىالعامالمشرفسعادةقدم

مجاليفخاصةبالجامعةالمختلفةالكلياتألنشطةبهتقومالتيالمهمالتكميليوالدوروالمساحةالجغرافيالموقعحيثمنوالتدريب

وكليةواألغذيةالزراعيةالعلوملكلياتواألبحاثالتدريبمجاالتوجميعالحيوانيةوالثروةالبيطريالطبومجاالتواألغذيةالزراعيةالعلوم

.الهندسةوكليةاإلكلينيكيةالصيدلةوكليةالطبوكليةالعلوموكليةالبيطريالطب

الجامعةةلطلبالعمليوالتدريبالعمليةللدروسالميدانيالتدريبحقلفيوالتدريباألبحاثمحطةبهتقومالذيالدورعلىسعادتهوأكد

.المحطةتشملهاالتيالمجاالتفيالتطبيقيةالعلميةالبحوثفيالفاعلدورهاجانبإلىالدارسين

.الجامعةورسالةرؤيةاألهدافمنوالمنبثقةتحقيقيهاإلىوالتدريباألبحاثمحطةتسعىالتياألهدافإلىسعادتهتطرقكما

ثروةالقسمالزراعي،القسمالطالبي،والتدريبالعلميبالبحثالعنايةقسم)المختلفةالمحطةأقسامعنسعادتهتحدثآخرجانبومن

تساعدوالتيوالتدريباألبحاثمحطةلدىالمعتمدةالرسميةوالنماذج(والجودةالتطويروحدةوالهندسة،الفنيةالشؤونقسمالحيوانية،

.المحطةفيالمتوفرةالمتنوعةالخدماتعلىالحصولفيوالطلبةالباحثين



:الجلسات اإلثرائية

:المكتباتشؤونعمادةمعاإلثرائياللقاء-2

شؤونعمادةعنتعريفيةنبذهاللقاءبدايةفيالحمامهللاعبدبنأنسالدكتورالمكتباتتطويرمشروععلىالعامالمشرفسعادةقدم

فيبهقومتالتيالمهمالمساندوالدوربالجامعاتالتعليميةالعمليةفيالمحوريالمكتباتودورواالهدافوالرسالةالرؤيةحيثمنالمكتبات

.بالجامعةاألكاديميةالعملية

عرفيةالمالعمليةفيوالتكامليالمحوريالمكتبةدورعنبإسهاببالعمادةوالتطويرالجودةوحدةرئيسبغداديهشامالدكتورتحدثكما

.والكتابوالطالبالدكتوربينبالجامعة

إلىتدريسيئةهوأعضاءعليادراساتطلبةمنوالباحثينللطلبةالراحةسبلكلتوفرالتيالمختلفةالمكتبةمرافقإلىحديثهخاللوتطرق

.ولةوسهيسربكلالمعلومةعلىوالحصولالمرافقإلىالوصولفيتساعدهمالتيالخاصةاالحتياجاتلذويالمتوفرةاالمكاناتجانب

والتيريبةالقالقادمةالفترةخاللألطالقهاتستعدالتيوتلكالمكتباتشؤونعمادةأطلقتهاالتيالمبادراتعنالتحدثتمآخرجانبومن

ترونيةااللكالخدماتجميععلىتشتملالكترونيةمنصةعنعبارةهوالذي(سراج)مشروعضمنهاومنالشاملالرقميالتحولعمليةتخص

بهاركتشاالتياألخرىالمختلفةالمعرفيةالمنصاتإلىالوصولطريقةوكذلكالمنصةعنمفصلشرحسعادتهقدمحيث،للمكتبة

ةالسعوديالعلميةوالمجالتالجامعيةوالرسائلواألجنبيةالعربيةالمعرفةمصادرتشملوالتيدوليةأومحليةكانتسواءالجامعة

.األخرىالحرةوالمصادر



:الجلسات اإلثرائية

:الداخليةالمراجعةوحدةمعاإلثرائياللقاء-3

منارةاإلدعننبذةحديثةبدايةفيالجبرعليبنعبدالرحمنالدكتورالداخليةللمراجعةالعامةاإلدارةعلىالعامالمشرفسعادةاستعرض

:مهامإلىتطرقحيثاإلدارة،وحداتمنوحدةكلوخدماتومهامالتنظيميالهيكلإلىباإلضافةوالرسالةوالرؤياواألهدافالنشأةحيث

الداخليةالمراجعةإدارة

والجودةاألداءمراقبةوحدة

الماليةالمراجعةوحدة

واألداءالتشغيليةالمراجعةوحدة

الرقابيالتنسيقوحدة

والتفتيشالرقابةوحدة

الطالباتبأقسامالداخليةالمراجعةوحدة

المخاطرإدارةقسم



:الجلسات اإلثرائية

:األعمالوريادةاالبتكارمركزمعاإلثرائياللقاء-4

خدماتالحيثمنالمركزعننبذهحديثةبدايةفيالبراكسعدبنمحمدالدكتوراألعمالوريادةاالبتكارمركزعلىالمشرفسعادةاستعرض

يلوتسهللمجتمعوصولهاوضمانالجامعةمجتمعفياألعمالوريادةاالبتكارثقافةنشرمنبدءاًبها،يقومالذيوالمهاميقدمهاالتي

تشجيعوتحفيزإلىوصوالًالجامعة،وهويةرؤيةمعتتوافقالتيالمجاالتفيالوليدةالشركاتوإقامةاالبتكاريةاألفكارتطبيقإجراءات

عبد/تاذاألسسعادةاللقاءخاللشارككما.األعمالوروادالباحثينمنالمقدمةوالمشاريعاألفكاروتقييمالرياديالفكرلتبنيالمبتكرين

وارشاديبتدرفيالرئيسيودورهابالحاضنةبالتعريفاألعمال،وريادةاالبتكاربمركزالحاضنةعلىالمشرفالسيدالخليفةأحمدبنالعزيز

الىةباإلضافوارشادوتدريبلوجستيدعممنللحضانةالرئيسيالدورسعادتهوذكرواعدةرياديةشركاتتأسيسنحوالفرقومساعدة

.المستثمرينمعوالربطاالستشارات

فيناالحتضاالدوراتعددويبلغاالوليالنموذجومرحلةالعملخطةمرحلةمرحلتينإلىتقسموالتياالحتضانخطةإلىذلكبعدوتطرق

.األقلعلىمشاريعخمسةتحتضندورةكلدورتينالسنة

المركزصفحةعبربالمشاركةوالمجتمعالجامعةفيالمهتمينمنالمجتمعأفرادسعادتهودعا

https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/Innovation/Pages/Description.aspx 

https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/Innovation/Pages/Description.aspx


:الجلسات اإلثرائية

:العربيةباللغةالناطقينغيرالتدريسهيئةأعضاءمعالجودةوضمانالتطويرلعمادةاإلثرائياللقاء-5

طويرالتعمادةعنتعريفيةنبذهاللقاءبدايةفيربابعةمحموديحيىاألستاذسعادةالتعليميالتمكينوحدةعلىالمشرفسعادةقدم

فيطويروالتالتدريبعمليةفيالمحوريالتعليميالتمكينوحدةودورالتنظيميوالهيكلواألهدافوالرسالةالرؤيةحيثمنالجودةوضمان

.(األعمالوريادةالجودةضمانمجالفيوأخيراًالمجتمعيةالشراكةالعلمي،البحثوالتعلم،التعليم)مجاالت

عنثللحديباإلضافةالشهاداتوإصدارالمدربينواختيارالبرامجطرححيثمنالتدريبفيالعمادةسياساتحولسعادتهتحدثذلكبعد

التسجيلقةطريإلىإضافةالبوابةعلىالموجودةالبرامجوحضوروالتسجيللهاالوصولوطريقةبالعمادةالخاصةاإللكترونيةالتدريببوابة

.بخطوةخطوةدراسيفصلكلطرحهايتمالتياالعتياديةالتدريبيةبالبرامج

تقديممكنيحيثتدريبيةبرامجتقديمعلىوالقادرينالمؤهلينبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءبجميعالعمادةترحيبإلىسعادتهتطرقكما

.تدريبيةلبرامجمقترحاتبتقديموالخاصالعمادةصفحةعلىالموجودالتبويبخاللمنالتدريبيةمقترحاتهم

خالدورالدكتالتطويرعميدسعادةقدمهاوالتيالمستدامالتدريبفيالجودةوضمانالتطويرعمادةمبادرةعنسعادتهتحدثآخرجانبومن

فيالمسجلةالتدريبيةالبرامجلحضورإلكترونينظاموهي،"MERASمراسمنصة"2021نوفمبرفيالجامعةرئيسمعاليدشنهاوالبراك

.للمستفيديناألنسبالوقت

جامعةبطاللدىالمهنيةالمهاراتتنميةإلىيهدفوالذيللطلبةالمهنيالتطويربرنامجعنمختصرةنبذهسعادتهقدماللقاءنهايةوفي

.العملسوقاحتياجاتعلىبناءًمجالفيكلفيصلالملك



:مبادرات العمادة

العالميالجودةبأسبوعاالحتفال.1

بأسبوعاحتفاءًوذلك2021–11–11الخميسيوموحتى2021–11-8االثنينيوممنالفترةخاللفعالياتعدةالجودةوضمانالتطويرعمادةنظمت

.العالميالجودة

:علىالفعالياتاشتملتحيثبإنجازاتها،واالحتفاءالجودة،مجالفيالجامعةمسيرةتوثيقإلىالفعالياتوتهدف



:مبادرات العمادة

العالميالجودةبأسبوعاالحتفال.1

الفعاليةاليوم

2021-11–8االثنين 

.المحناءضاويبنتفاتن.دالجودةوضمانالتطويروكيلةسعادةتقديم"الحياةجودةاستدامة"بعنوانالمجتمعافرادلكافةمقدمويبنار

.مشارك ومشاركة40حيث بلغ عدد الحضور 

2021-11–8االثنين من 

2021-11–11الخميس إلى 

:(تاقهش)وسمفيبالجودةتتصلبعباراتالتغريدعبروتعزيزها،الثقافةنشرفيللمشاركةالجامعةوطالباتلطالبمقدمةمشاركينثالثةفيهيربحمسابقة

الجودة_استدامة#

#SustainableQuality

#WQW21 

KFUDDQA@الجودةوضمانالتطويرعمادةلحساب(منشن)إشارةوعمل

2021-11–9الثالثاء 
Sustainable"بعنوانالجودةلمختصيويبنار institutional accreditation"الخضورتيسيرالدكتورسعادةتقديم.

.مشارك ومشاركة15حيث بلغ عدد الحضور 

الخميس

11–11-2021

.الجامعةرئيسمعاليبرعايةللجودةالعالميباليوماالحتفال

:واشتمل على

كلمة سعادة عميد التطوير وضمان الجودة.

مقطع مرئي عن منجزات جامعة الملك فيصل في مجال الجودة.

كلية الطب-تجربة اللجنة الطالبية لضمان الجودة.

كلمة معالي رئيس الجامعة.

(األكاديمياالعتمادفيواإلرشادالمستدامالتدريب)مبادرتينتدشين.

تكريم البرامج الحاصلة على االعتمادات األكاديمية.

 مشارك ومشاركة17ورشة عمل اإلرشاد في االعتماد األكاديمي، حيث بلغ عدد الحضور.

الهشتاقاالعالن عن ثالثة فائزين في مسابقة 2021-11–12الجمعة 



:مبادرات العمادة

العالميالجودةبأسبوعاالحتفال.1



:مبادرات العمادة

:الجودةممارسيتهيئة.2

ماداالعتمتطلباتحولفيصلالملكجامعةومنسوباتلمنسوبيالتثقيفيدورهاخاللمنالجودةوضمانالتطويرعمادةجهودإطارفي

والتحقيققالتطبيوكيفيةواشتراطاتهاومتطلّباتهاالجودةمفاهيمتوضيحخاللمنوالتدريبالتعليمتقويمهيئةمنالصادراألكاديمي

هيئةلت"الخاصةالتدريبيةالبرامجسلسلةالعمادةنظمتالملهمة،المنجزاتوتحقيقوالوطنالجامعةرؤىدعميعززبمالإلنجاز،وصوالً

.Zoomمنصةعبر،"الجودةممارسي

ماجدورالدكتوسعادةصابرفريدالدكتوروسعادةالخضورتيسيرالدكتورسعادةوهمبالجامعةالجودةمستشاريمننخبةالبرنامجقدّم

:التاليةالمواضيعفيتدريبيةساعة24البرنامجتضمنحيث.السيد



:مبادرات العمادة

:الجودةممارسيتهيئة.2

المجموععدد المتدرباتنعدد المتدربياسم المدرباسم البرنامجم

373976ماجد السيد. دالتقييم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية للبرامج األكاديمية1

363369تيسير الخضور. دصياغة مخرجات التعلم وقياسها2

363066فريد صابر. دمعايير االعتماد البرامجي و مؤشرات األداء وقياسها والمقارنات المرجعية3

302959تيسير الخضور. دكتابة توصيف البرنامج والتقرير السنوي للبرنامج4

312758فريد صابر. دكتابة توصيف المقرر وتقرير المقرر الدراسي5

6
لموحد االطار الوطني للمؤهالت والتصنيف ا: تصميم ومراجعة البرامج االكاديمية 

للمستويات
181230تيسير الخضور. د

188170358المجموع

:برامج تهيئة ممارسي الجودة(: 16)جدول 



:مبادرات العمادة

:المتميزةالتعليميةالممارساتنشرة.3

متصلةالالتقنيةبالمعارفالمشاركينتزويدإلىيهدفوالذيالمتميزةالتعليميةالممارساتمعرضالجودةوضمانالتطويرعمادةنظمت

المعرضفكرةمتقوحيث.بينهملألفكارالفعالةالمشاركةلتعزيزوكذلكالمجالهذافيواإلبداعاالبتكارعلىتشجيعهمإلىإضافةبالتعليم،

:مراحلثالثعلىالتقنيةالتعليميةبالمهاراتالتدريسهيئةأعضاءتزويدعلى

بالمعرضبالمشاركةللراغبينيومينمدتهتدريبيبرنامج:األولىالمرحلة.

بيقلتطأسابيعتسعةقدرهازمنيةفترة(المحاضرينذلكويشمل)التدريسهيئةأعضاءمنالمتدربينمنح:الثانيةالمرحلة

.التدريبيالبرنامجخاللمنالطالبومعالمقرراتفيتعلموهاالتيالمهارات

يقهاتطبوكيفيةالتجربةيصف-بوستر-ملصقخاللمنتجربتهملعرضالمتدربينلمشاركاتمعرضإقامة:الثالثةالمرحلة-

عرضالمويختتمالجامعةرئيسمعاليبرعايةالمعرضويقام.الخبراتلتبادلالتدريسهيئةأعضاءمنزمالئهممنالزوارومشاركتها

.الجامعةرئيسمعاليبواسطةالمشاركينبتكريم

أفضلتطبيقنحوومسؤولياتهاومهامهافيصل،الملكجامعةفيالتعليمروافدكأحدالعمادةبهتضطلعالذيالدورمنوانطالقاً

.بالجامعةالتعليميةالممارساتبأفضلخاصةنشرةالعمادةأصدرتفقدبالجامعة،التعليميةالممارسات

تعليمالتجربةتحسينفيســـاهــمتأووالتـــعلمالتعليمعملياتخاللنُفذتقدتكونأنالمــمارساتهــذهاختيارعنــدالعمـــــادةحرصتوقد

.وغيرهاالدراسيالصفوإدارةوالتقييم

منأمـــاتوضـــيحية،ملصــقاتشـــكلعلىملصقا16ًعددالبالغالتعليميةالممارساتألفضلالتدريسهيئةأعضاءمشاركاتاستقبالتم

.التــعليميةتجــربتهمفيأثرتالتيالتعليـــميةالممارساتألفضلكانتفقدملصقات9عددهاالبالغالطلبةمــــشاركاتناحية

هنااضغط:النشرةعلىلالطالع

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/QA/Documents/114432/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9.pdf


:الخاتمة

.م2022-2021-هـ1443–1442الماضيالدراسيالعامخاللالجودةوضمانالتطويرعمادةنظمتهاالتيبالنشاطاتمفصالًبياناًالتقريرهذاقدم

واراألدتكاملمنمنظمةعمليةضمنالنشاطاتهذهمجموعفيعديدةمساهمات-اختصاصهفيكل-المختلفةالعمادةلوحداتكانفقد

يفالبالغاألثرلذلككانوقد.العمادةبعملوالمرتبطةفيصلالملكلجامعةاالستراتيجيةالخطةمشاريعإلىيستندعلميومنهج

العامفيتهالنشاطاللتخطيطالعمادةتعتمدهاالتيالركائزأحدالتقريرهذاسيكونكما.النشاطاتهذهلكلوالتقييموالتنفيذالتخطيط

.تليهالتيواألعوامالقادم




