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 نبذة عن العمادة
 

يلجضتطةفيةجلمعةةيمللكةفيصأأأأأاة ماياةمجةيراجؤةةيملامل ةةيملبلبةة ا لخأأأأأاطةيل صأأأأألمأأأأألدةم ل ةير علي ةأنشأأأأأادة التطةير وضماة  أأأأأال ة

 لملضيفمةة لىةتمجة التطة ال ةيلجضتطة يال  التةيألكلتيميةة5/5/1437هأة امل ة27/6/1437يرعلليةفيةيج ال هلةيلخلم ةيملعمضتة  لامخة

لةمجةيلجلم لةم هلةأ ةهؤل ةرلجية أأأأأأا امةة مول لة  التطةتوضماةير علي ةيلجلمعي،ةسأأأأأأعيا
ا
عةةرل حضلةيملسأأأأأأ ااةتحضةير وضماة ير اراة اتايك

لةت اااةفيةير علماة وبلعطة فل ليةةمرةم ارعيدةيرعصأأأاةيملعافيةيل لليةيرعيةتحااةمعهلةيملتموةمجةير وضاةيملسأأأ ااة يمل سأأألا ،ة  ر ةكأسأأألسأأأا

ةملعليرعةمليلسأأأأيةةمجةلاللةتواي ةيلجهضتة يرولمللدةر وضماةمالاسأأأألدة أنشأأأأو
ا
ةةيملؤظضمةةيلجلمعيةة اولالتهلة  اليلتهلة مخاجلتهلة فمل

لةرسأأأأأأأأأأأأ اةيلجضتطة ير اراة يرؤض يةةفيةير علي ة ير حسأأأأأأأأأأأأر ةيملسأأأأأأأأأأأأ ااةفيةيألتيعةر موي ةأف أأأأأأأأأأأأاةلومةة عليايةة افرةمسأأأأأأأأأأأأ ض ةجضتطة تحميما

ة.يلخامجةرعىةيا لكةمجةيرموايدة يملهلايدةملةياهليةرالتخايطةفيةسضقةيرعاا

ة

ة
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 كلمة العميد
ال ة رةةيألكلتيايةة امضملدةير وضماة أت يدةير حسر ةيملس ااة ةمه ةفيةافوةيرسلت ولرة التطةير وضماة  ال ةيلجضتطة و اةأسلس ية ة

ةجضتطةيرعااةيألكلتيمية مخاجلتيةير علياية.ة

ةأنهالةياثاي ةفيةتضسيرةأفقةيرعااةيألكلتيمية   رفلر وضماة يلجضتطةرهالةت اةريضيةفيةيس اايامةة ولعةيلجلمعةة يمل لفظةة ليي،ةكالة

ةيرسيلسلدة ة  ر ة تضظيفة ركةفي ة تميياي ةيألكلتيمي ةيرضيملر ةيرضملضفة لى ةيرمايايدةيملؤلس ةةمجةلالل ة يتخل  ةيالستعيتي ية لوضطي

ملس ضملدةاتهلةير ؤلفسيةة لىةي عتمتةت اهلة تحسر ةملوسهال ةفيةيرافرةمجةخا ةيلجلمعةة ةيألكلتيايةةيرعية س  يبةرذركةيرضيملر.ة هالةي

يمل ليةة يإلملليايةة يرو ريةةا لفةةالىةتاسي ةمؤظضمةةيرعااةيلجالعية بؤلعةيرضالعةرلااسسةة يرشعضاة لملسا رية.ةالةخكةأ ةنشاةثملفةة

ة ةيرعي ةير وضماة يلجضتط ة ير حسر ةيملس ااةربلفةة ؤلماةيملسرعطةيألكلتيايةةهيةمجةملبة اليعي  سه ةفيةةياماةأ ير وضماة يلجضتط

ة اليلدةير ؤايةةيالج ال يةة يالمل صلتيةة يربشامةةرو ةيملج ارةيمل ليةيرذيةيح  جةيلجلمعةة محيطةبهل.

هة يرذيةيعاضةة1438/1439 فيةهذيةيرسيلق،ةت رةأملمةتلظامو ةهذيةير ماماةيرسؤضيةرعالتطةير وضماة  ال ةيلجضتطةرلعلمةيلجلمعية

ةرعالتطة لىةمو ة لمةتايس يةكلما.كلماةيرنشلطلدةيرعيةتظاتهلةي

لميلتيدةبايمجةرمجة ايمجةتوامبيةة  اشة ااة بايمجةاثايئيةة ةةيملضظبر لدةمخ لبةةأل  لعةهيئةةير واي ة ةفموةملومتةيرعالتطةنشلط

ة
ا
ةيةير ماما.ةفيةهذةيألكلتيايةة يإلتيامةةهيةفيةم الهلة سلئاةر حميقةأهويفةيرعالتطة يرميلمة لرهلمةيملؤضطةةبهلةريثةت و  ة ركةمبصال

ة لىةيروالالدةيإلرصلئيةةيرعية اتدةفيةهذيةير ماماةفإ ة
ا
يرعالتطةس سعىةر وعي ةلوةةأنشوةة بايمجة التطةير وضماة  ال ة ي  التي

ةيلجضتطةرلعلمةيرملتمة نشلطلدةجويوطةتنسج ةمرةتلكةيمل ارعيد.

ة. لييةير وال ايجر ةمجةهللاةيرعض ة ة

ة

 العيدانمقبل بن مشاري  د. 
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 مهام العمادة

 ريلدةرنشاةثملفةةيلجضتطة ير وضماةيملس ااة ر ةمنسضبيةيلجلمعة.آ  رة 

 .م لبعةةتو يقةتظلمةيتياطةيلجضتطة للجلمعةةفية ضعةيملعليرعةيالكلتيايةة الةي اجةتحسر ةيرعاليةةير علياية 

 يرضرأويدةيالكألتيايأةة يإلتيامأةة أللجألمعأةة يملتعيئةيرلضيئ ةم ألبعأةةيسأأأأأأأأأأأأأأ يبألعةمعأليرعةيال  األتةيألكألتيميةيملاسأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأ ية ير عيم ية  ايرة

 ة يإلجايعيدةير ؤظيايةة يإلجايعيدةيرالزمة.

 .تموي ةيرو  ة يملشضاطةرضرويدةيلجلمعةةيالكلتيايةة يإلتيامةةفيالةيخصةتوضماةيالتيعة  ال ةيلجضتطة يال  التةيألكلتيمي 

 هويفةيلجضتطة يال  التةيألكلتيمي.ةأيدة الةيحمقةتطة لربليلدة يرعالتير نسيقةيربنية لىةمبلتبةيلجضة 

 ي أويتة تؤبيأذةير عيمجةير أوامبيأةةيرعية سأأأأأأأأأأأأأأه ةفيةتوضماة تحسأأأأأأأأأأأأأأر ةيرمأوايدةيرميألتيأةة يالكألتيايأةة يإلتيامأةة األةيعتزةجضتطةير علي ةفية

 يلجلمعة

 يامةة للجلمعةة)فيةيملجلالدةيملخ لبة(.ريلدةرل حبراة لىةير اراةفيةيألتيعةملنسضبيةيلجلمعةة يرضرويدةيالكلتيايةة يإلتآ  رة 

 .يملتعيئةيملعليرعة يإلجايعيدةيمل علمةة لرتعخي ة يالل يلاةرا صضلة لىةجضيئتةير ارا 

 .يالخايفة لىة  رة تؤبيذةيلخوطةير وضمامةة ؤلعة لىةير مضم ةيرذي يةيرو ايةربلفةةيرضرويدةيالكلتيايةة يإلتيامةة للجلمعة 

 ةكتة يتيايدةرو  ةم ول لدةيلجضتطة ير وضماة للجلمعة.يملتعيئةينشلعة رويدة ماي

 يرعاأأاة لىةاملأألمأأةة الملأألدة لايأأةة مهؤيأأةةمرةيلجأألمعأألدة يملاسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأألدةير عليايأأةةيأللا ةيمل اراطة)تيلأأاةيملالوأأةة لأألاجهأأل(ةر  أألتلة

 ةيلخ عيدةفيةكاةملةرية الملةة لر وضماة  ال ةيلجضتطة لر نسيقةمرةيلجهلدة يدةيرعالملة.

 يرلملعيدة يرؤو يدة يملاتاايدةيرعيةتخصةير وضماة يلجضتط. موة 

 أأأأأأأأأأأأأرةلوطةتوضمامةةر ضظيفةتمؤيلدةير علي ةيالروتع نيةفيةلومةةيرعاليةةير عليايةة للجلمعةة فقةمسأأأأأأأأأأأأأ  ويدةتمؤيلدةير علي ة  

 يل وياةة لر نسيقةمرة التطةتمؤيةةيملعلضملد.

 ير عيمجةير وامبيةة  اشةيرعااةيرويلليةة يلخلاجيةةفيالةي علقة لر وضماةةيملتعيئةتاخأأأأأأأي ةأ  أأأأأأألعةهيئةةير واي ةل  أأأأأأأضاةيملاتاايد 

   ال ةيلجضتطة يرافرةرصلربةيرصالرية.
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 اهليكل التنظيمي
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 وحدات العمادة

ةإدارة التطوير اإلداري .1

 وصف اإلدارة:
ةير وامبي.يإلتياطةيملعؤيةةبعاليلدةتوامبةمنسضبيةيلجلمعةةمجةمضظبر ة مضظبلدة تميي ةيألثاة

 املهام الرئيسية لإلدارة:
 ير خويطة يإلخايفةيرعلمة لىةير عيمجةير وامبيةةملضظبيةيلجلمعة. .1

 ير خويطة يإلخايفةيرعلمة لىة اليةةمشلاكةةيلخ عيدةيإلتيامة. .2

 ير خويطة يإلخايفةيرعلمة لىة اليلدةمليلسةيألثاةير وامبية لىةات لجيةةمضظبيةيلجلمعة. .3

 وحدة التدريب اإلداري 
 وصف الوحدة: 

ة تضسيرةملل وطةمهلايته .
ا
ةيرضروطةيملعؤيةة  اهياةمضظبيةيلجلمعةةمعافيل

 املهام الرئيسية للوحدة:
 تموياةيالر يلجلدةير وامبيةةملنسضبيةيلجلمعةةمجةمضظبر ة مضظبلد. .1

 ير نسيقةرضلةتصاي ةيل ملئبةير وامبيةة يل يلاةيملوابر . .2

 ر ال ةسرعةيرعاليةةير وامبية.يرميلمة لر  هرايدةيرلضجس يةةيرالزمةة .3

 وحدة ومشاركة اخلربات اإلدارية قياس األثر 
 وصف الوحدة: 

ةيرضروطةيملعؤيةة  عتمتةمالاسلدة مشلاكةةيلخ عيدةيإلتيامةة مليلسةيألثاةير وامبي.

 املهام الرئيسية للوحدة:
 يلجلمعة.ريةة سا ة اشلاكةةيلخ عيدةيإلتيامةةفيةمخ لفةملول لدةيرعااة لىةتوضماةآ .1

 توضماةأت يدةيرميلسةيرالزمةةر ميي ةيألثاةير وامبي .2
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 يعليمتوحدة التمكين ال .2

 وصف الوحدة:
.ييرضروطةيملعؤيةةتاور ةأ  لعةهيئةةير واي ة عليا
ا
ةل

 املهام الرئيسية للوحدة:
 يملتعيئة ايمجة سيلسلدةرل وضماةيألكلتيمي. .1

 .يلجلمعيةعلي ير ةجضتطةيعتزةة الة يإلتيامةة يألكلتيايةةيرميلتيةةيرموايدة تحسر ةتوضماةفية سه ةيرعيةير وامبيةةير عيمجةا ويتة تؤبيذ .2

ةامللمةةير عيمجةيإلثايئيةةأل  لعةهيئةةير واي . .3

  ا  لعةهيئةةير واي .ةيل يلاةيملوابر ةرل عيمجةير وامبيةةيلخلمة .4

 . للجلمعةةيةير علياةيرعاليةةلومةةفيةيالروتع نيةير علي ةتمؤيلدةر ضظيفةتوضمامةةلوطة  ر .5

 تهيئةةأ  لعةهيئةةير واي ةيلجوت. .6

 
 وحدة ضمان الجودة .3

 وصف الوحدة:
ةيملخ لبة.ةةملول لدةيلجلمعة(ةفيةQMS و يقةتظلمةاتياطةيلجضتطة) ةيرضروطةيملعؤية

 املهام الرئيسية للوحدة:
ة. يرعالتيدةيربليلدةفيةيلجلمعةةمنسضبية ر ةيلجضتطةثملفةةنشا .1

 . تو يملتهلةيلجضتطة م ليلةي علقةملةكاةفيةيملخ لبةة يإلتيايدةيربليلدةفيةيلجضتطةرضرويدة يرو  ةيالس شلايدةتموي  .2

ة
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 األكاديمياالعتماد  و وحدة االعتماد المؤسسي    .4

 وصف الوحدة:
يال  التةةفيةم لالديملسلتوطةربليلدةيلجلمعةةتموي ةلوملدةيرو  ة ةاسلدةيال  التةيملاس  ية للجلمعة،ة ةيرضروطةيملعؤيةة لإلخايفة لىة  عتمتةمال

ةيألكلتيمي

 املهام الرئيسية للوحدة:
 يإلخايفة لىة اتلمجةيال  التةيملاس  ية للجلمعة. .1

 تحويوةم ول لدةيال  التةيملاس  يةمجةمل اةيرهيئةةيملع اوطة يلجهلدةيملسا رةة جةتؤبيذهل. .2

 يملسا رةة جةتؤبيذهل.يملتعيئةلوةةيرعااةيمل علمةةر حميقةم ول لدةهيئةةيال  التةيملع اوطة يلجهلدة .3

 م لبعةةتؤبيذةلوةةيرعااةيمل علمةة  عتلمجةيال  التةيملاس  ي. .4

 مايجعةةتماماةيروايسةةيرذيتيةةير هلئيةة لرلاةةيإلت لراية. .5

 مايجعةةيألترةة ير عيهر ةير هلئيةة لرلاةةيإلت لراية. .6

   التةيملاس  ي.يإلخايفة لىةا ويتة تؤبيذة م لبعةة اتلمجةزملاطةيملايجعر ةيلخلاجير ةرالة .7

 تموي ةيرو  ةربليلدةيلجلمعةةيملخ لبةةرا صضلة لىةيال  التةيألكلتيميةر عيم هلةمجةهيئلدةمحليةة ت رية. .8

 ير نسيقةمرةيلجهلدةيلخلاجيةة يدةيرعالملةة لال  التةيألكلتيمي. .9

 تموي ةيملمتعرلدة يالس شلايدةرضلةيستعيتي يلدة أ رضملدةيلجلمعةةرال  التةير عيم ي. .10

  شجيرةيربليلدة رثه ةرا صضلة لىةيال  التةيألكلتيمي .11

 .يير نسيقة ر ةكليلدةيلجلمعةةيملخ لبةة يرهيئةةيرضطؤيةةرل مضم ة يال  التةيألكلتيميةألغايضةتحميقةم ول لدةيلجضتطة يال  التةيألكلتيم .12

ة

ة

ة
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 وحدة الدراسات واإلرشاد .5

 وصف الوحدة:
ة يروايسلدةفيةم لالدةتوضماةير علي ةيلجلمعي.يرضروطةيملعؤيةة  صاي ة ايمجةيإلاخلتة

 املهام الرئيسية للوحدة:
 تميي ةير حضثة يروايسلدةيرعلايةة يدةيرعالملةة لر اور ةير عليمية للجلمعة. .1

 يإلاخلتةيرباتيةملنسضبيةيلجلمعةةمجةأ  لعةهيئةةير واي ة مضظبر . .2

 مضظبر .ير وامبةيرباتية)ةيملايفمةةيملهؤية(ةأل  لعةهيئةةير واي ة ة .3

 (ةأل  لعةهيئةةير واي .Leading by example اتلمجةيإلتياطة لملااة) .4

  اتلمجةير اهياةيملنهيةرلول ة. .5

 
 وحدة التميز التعليمي ومبادرات التعليم .6

 وصف الوحدة:
ةيرضروطةيملعؤيةة لرسعيةتحضةتحميقةير اراةفيةم للةير علي ة ير عل .

 املهام الرئيسية للوحدة:
ةير عليمي.ةر حبراةمنسضبيةيلجلمعةة لىةير ارا اسلايتهلةيمل عوتطةجضيئتةير اراةةاطالق .1

 ير نسيقةمرةيلجهلدة يدةيرصلةةمجةيلجلمعةة يملج ار،ةرو  ةير اراةير عليمية للجلمعة. .2

ة.به ةتوام ةمنسضبيةيلجلمعةةيمل ارايجةأكلتيايلة لىةيملس ضمر ةيرضطنية يرو لية يالر بلع .3

 . الةيحمقةير اراةير عليميةيرالزمةةرضرويدةيلجلمعةةتموي ةيالس شلايد .4

 رو  ةير اراةير عليمية للجلمعة.ةيل ضيامةة يلجلسلدةتموي ةيمل ل ايدة رلملدةيرؤملش .5

 تو يقةيململيي ة يدةيرصلة،ة مليلسةأثاة ركة لىةيملخاجلدةيرعاليةةير عليايةة للجلمعة. .6

 . ةفيةتحميقةأ لىةمس ضملدةير اراةفيةم للةير علي ة ير عل يرعيةملوة سهةير عليايةةيرؤض يةيمل لتايدةةت نية .7
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 وحدة التقنية واإلعالم .7

 وصف الوحدة:
ةيرضروطةيملعؤيةة لرشا  ةير ؤميةة يإل الميةةرعالتطةير وضماة  ال ةيلجضتط.

 املهام الرئيسية للوحدة:
 منسضبيةيلجلمعة.م لبعةةير عتلمجةيإلروتع نيةيلخلصة لر سجياةفيةير عيمجةيرويلليةةلجايرة .1

 ا ويتةكشضفلدةأسالعةيمل وابر ةفيةير عيمجة ير ضيماةمعه . .2

 ط ل ةةيرشهلتيدةرل عيمجةيرعيةتمياهلةيرعالتط. .3

 يالخايفة لىةمبحةةيرعالتطة لىةمضملرةيلجلمعة. .4

 تحاماة تنسيقةكاةملةي علقة ال لاةيرعالتط. .5

 م لبعةةمبحلدةيرعالتطة لىةمضيملرةير ضيماةيالج العي. .6

 اليلدةتمضم ةرل عيمجةيرعيةتمومهلةيرعالتطة ي ويتةير ملاماةيإلرصلئيةةرل عافة لىةأثاهلة لىةيمل وابر .اتلللة  .7

 ا ويتةير ماماةيرسؤضية لر عل  ةمرةيإلتيايدة يرضرويدةيملخ لبةةفيةيرعالتط. .8

 

 

 

ة

ة
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 االعتماد الرباجمي

 لل صأأضلة لىةيال  التةير عيم يةمجةمل اةيملاكتةيرضطنيةرل مضم ة يال  التةةرموة لخأأادة التطةير وضماة  أأال ةيلجضتطةفية شأأجيرةيربليلدةرلا لخأأاط

(ة لإل أأأأأأأأأأأأألفةةيلىةيرهيئلدةيرو ريةةياللا ة  ركةإليالنهلة اهايةةرصأأأأأأأأأأأأأضلةكلفةة ايمجةيلجلمعةة لىةيال  التةيألكلتيمي.ة رامأأأأأأأأأأأأأتةNCAAAيألكلتيمية)

تذرياةيرعم لدةفية جيةيربليلدة يألملسأأألمةيألكلتيايةةرا صأأأضلة لىةيال  التةير عيم ي.ةيرعالتطة لىة سأأأخرعةكلفةةيالمبلتلدة يرضسأأألئاةيرعيةمجةخأأأانهلة

ة  التةيرعالتطة لىةيس مولبةل عيعةيلجضتطة يال  التةير عيم يةفيةيربليلدة ير عيمجةيألكلتياية.

ةهأةمجةهيئلدةللاجية.1436/1437 ايمجةرصلتة لىةيال  التةير عيم يةرلعلمة

 (.ABET ايمجة لىةيال  التةير عيم يةمجة)ةةابعأكليةةيرهؤوسة:ةرصلتة •

 (.ABETكليةة لضمةيل لسبة تمؤيةةيملعلضملد:ةرصاة اتلم ر ة لىةيال  التةير عيم يةمجة) •

ة(.CCAPP(ة )ACPEكليةةيرصيورةةيالكلينيوية:ةرصاة اتلمجة يروة لىةيال  التةير عيم يةمجةكاةمجة) •

ملاسأأأأ أأأأ يةت ة  أأأأرةلوية ااةرلاالثةسأأأأؤضيدةيرملتمةةربليلدةيلجلمعةةيملخ لبةةرا صأأأأضلة لىةيال  التة لىةيال  التةيةجلمعةةيمللكةفيصأأأأا مرةرصأأأأضلة

ة(.EEC-NCAAAير عيم يةمجةيملاكتةيرضطنيةرل مضم ة يال  التةيألكلتيمية)

 2019 -2018لالعتماد الرباجمي للعام األكادميي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البرنامج الكلية

ةاتياطةيال الل
 ةتظ ةمعلضملدةاتيامة

 ةمحلس ة

 ةاتياط

 ةملرية

ة لضمةيل لسبة تمؤيةةيملعلضملد
 ة لضمةيل لسب

 ةتظ ةيملعلضملد
 ةيرش بلدة يالتصلالد

ةيرهؤوسة
 ةهؤوسةةكيايلئية

 ةهؤوسةةميبلتيوية

 ةهؤوسةةموتية

 ةهؤوسةةكهابلئية

ةيروبة يلجايرة ةيروب

ةيرصيورة ةيرصيورةةيالكلينيوية
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 م2020 -2019اجلدول الزمني لالعتماد الرباجمي للعام األكادميي 
 

  

 البرنامج الكلية

ةلاسةة ايمج ةيرعلضمةيرتاي يةة يألغذية

ةثالثةة ايمج ةيآلتيب

ة اتلم ر  ةيرتع ية

ةيرعلضم
 ةيرامل يلد

 ةيرويايلع

 ةيربرايلع

 ةيالريلع

ةيروبةير يوايةةيروبةير يواية
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 وضمان اجلودةعمادة التطوير برامج وأنشطة 
 

مجةاسلرتهلة أهويفهلةر وضماةير علي ةيلجلمعيةمجةلاللةتوامبةأ  لعةهيئةةير واي ة يملضظبر ةة  ال ةيلجضتط وضماةيرتؤولقة التطة

ةأ ةيرولربةهضةمحضاةيرعاليةةير علياية،ة أ ةتحسر ةأتيعة  ضةهيئةةير واي ة توضماةأت يتية
ا
مجةيراجللة يرسيويد.ة يرعالتطة عل ةيميؤل

كةفإ ةير عيمجة رذرةتع ضمةة يرعلايةةيصبةفيةير هليةةلخومةةيرهوفةيرو رعة هضةيرولربيألكلتيايةة يس اايامةةيطال ية لىةيملس  ويدةير

ة ة توؤضرضجيلةيملمومة ة ير حثةيرعلمي، ة ير علي ، ةير عل  ة هي: ةمهلايدةأابعة ة لى ة يرسيويدةتاتوت ةيراجلل ةير واي ةمج ةهيئة أل  لع

ة.ةيملعلضملد،ة يملهلايدةيرعلمة

ة رذركةتوائةيرعالتطةضملعيةيإلتياية ملربةيألتيعةيمل اراةيو  ةأتيعةأ  لعةهيئةةير واي ة يروالب الةخكةأ ةيملضظفةيمل اوجةمجةم

ةيرعية سه ة  حسر ة توضماةيألتيعةفيةيرعاليةةيإلتيامةة كالة سعىةيرعالتطةمجةلالل ةافرةملوايدة مهلايدةيملضظبر ة ايمجةتوامبيةة سل وةفية

ةهؤيةةفيةم لالدةيإلتيامةة لرمواةيرذيةيسه ةفيةات لزةيأل اللة لرشباةيملولضب.تموي ةهذهةير عيمجةالىةتؤايةةيلجضيتبةيمل

ة  موي ةم اض ةةمجةير عيمجةير وامبيةةيرويلليةةربلفة
ا
ة فيةاطلاةسعيةيرعالتطةر حسر ة توضماةأتيعةيرعاليةةير عليايةةفإنهلةتمضمةسؤضمل

ةتخ ةةم اراطةمجةيربلتاةير واة ةيمومهل ة لىةيس مولبةموابض ةمنسضبيةيلجلمعةة يرعي
ا
ةأي ل ةيرعالتط ة  سعى ي  يةمجةمنسضبيةيلجلمعة.

ة الةيسه ةفيةتوضماةير علي ةيلجلمعي.ةةهلم ارا  ةفيةم لالدةته ةير علي ةيلجلمعيةمجةتيلاةيملالوةة للاج
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 األكادميي واالعتماد للتقويم الوطني مركزللورش التابعة ال
 

رامتةيرعالتطة لىةتموي ة ايمجةتوامبيةةتلبيةير يلجلدةيربليلدة يألملسلمةةيلجضتطة ر ةمنسضبيةيلجلمعةنشاةثملفةةة لىر عتمتة ااةيرعالتطة

عيةتظاهلةيرة اشةيرعاامنسضبيةيلجلمعةةل  ضاةةكالة مللمتةيرعالتطة تعخي يألكلتيايةة يراجل ةيملشتعكةةفيةأ اللةيلجضتطة يال  التةيألكلتيمية

ة.يألكلتيمية يال  التةرل مضم ةيرضطنيةيملاكت

  فيهااألكادميي وعدد املشاركني  واالعتماد للتقويم الوطني قدمها املركزالتي  ورش العمل(: أمساء 1جدول)
ةعدد املشاركينةاملكانةعنوان ورشة العملةم

ة2ةيراملض مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية 1

ة1ةيراملض مقاييس التقويم الذاتي وجمع األدلة والرأي املستقل 2

ة1ةيراملض متطلبات جودة مصادر التعلم 3

ة3ةيراملض متطلبات جودة خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 4

ة3ةيراملض متطلبات تحقيق معايير الجودة واالعتماد على املستوى البرامجي 5

ة2ةجوط متطلبات تحقيق معايير الجودة واالعتماد البرامجي 6

ة1ةجوط التعلم كيف تعد خطة تقويم شاملة ملخرجات 7

ة1ةيملويؤةةيملؤضاط صياغة مخرجات التعلم للبرامج واملقررات وفق متطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت 8

ة1ةجوط صياغة مخرجات التعلم للبرامج واملقررات 9

ة5ةيراملض توصيف املقررات والتدريب امليداني 10

ة1ةجوط توصيف البرامج وفق متطلبات االعتماد الوطني 11

ة3ةيراملض تقييم ومتابعة مخرجات تعلم الطلبة على املستوى املؤسس ي والبرامجي 12

ة1ةيراملض التقارير الدورية للبرامج واملقررات والخبرة امليدانية 13

ة4ةيراملض التقارير الدورية للبرامج واملقررات 14
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ةعدد املشاركينةاملكانةعنوان ورشة العملةم

ة2/ةة2ة/ةيراملضةيروملم التخطيط لجودة أنشطة البحث العلمي وخدمة املجتمع 15

ة2/ةة1ةيملويؤةةيملؤضاط/ةةيراملض التخطيط االستراتيجي لضمان وتحسين الجودة 16

ة2/ةة6ة/ةجوطةيراملض تحليل البيانات واالستبانات واستخدام نتائجها لضمان الجودة والتحسين املستمر 17

ة2ةيراملض إعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج 18

ة1/ةة2ة/ةجوطةيراملض وصياغة مؤشرات األداءإعداد الخطط التشغيلية  19

ة1ةجوط إدارة الجودة الشاملة 20

21 KPls and Benchmarking 
/ةةيملويؤةةيملؤضاط/ةةيروملم

ةيراملض
ة1/ةة2/ةة3

22 Assessment of Learning Outcomes using RUBRICS ة5/ةة2ةيراملض/ةةجوط

 63 املجموع 
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 القيادة األكادمييةورش العمل التابعة ملركز 
ةفيةت لئة ة

ا
ةهلمل

ا
ةمجةهذيةيملبهضم،ةفإ ة زياطةير علي ة يلجلمعلدةيرسعضتيةةت ذلة ال ةتلعبةيرميلتطةت اي

ا
جضتطةماسسلدةير علي ةيرعللي.ة يتوالملل

ةالىةأافرةيملس ضملد.ةةيملالوةملصلا ةجهوهلةمجةأجاةيالاتملعة اس ض ةير علي ةفية
ا
ةيلتطةيألكلتياية علي ةم االةة ااكتةيرمفإ ةيرضزياطةيرةرذركة تحميمل

 عنىة لرميلتيدةيألكلتيايةةمجة اويعة  كالئه ة اؤسلعةيألملسلمةيألكلتيايةة  ركة لر نسيقةمرة التطةيرعيةة اشةيرعاا  ؤظي ةيرعويوةمجةةمللمت

ة.ير وضماة  ال ةيلجضتطة  لمعةةيمللكةفيصا

  فيهاوعدد املشاركني  األكادميية مركز القيادةقدمها التي  ورش العمل(: أمساء 2جدول)
ةاملكانةعدد املشاركينةعنوان ورشة العملةم

 (رجال وسيدات) تطوير مهارات التوجيه والرعاية األكاديمية 1
ة6

ة10
ةفؤوقةكضايلةيلخ ع

ة12 رجال() 2 منتدى القيادة األكاديمية 2
يرهضريوييةي ةفؤوقة

ةيراملضة-يالزتهلاة

ةفؤوقةكضايلةيلخ عة6 (سيدات) التعليم الجامعياملرأة القيادية في  3

 )رجال وسيدات( تحقيق التميز في الدراسات العليا 4
ة5

ة5
ةفؤوقةكضايلةيلخ ع

 )رجال وسيدات( الذكاء الوجداني للقادة األكاديميين 5
ة7

ة6
ةفؤوقةكضايلةيلخ ع

  57 املجموع 
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اجلودة للعام الدراسي  إحصاءات عامة عن الربامج التدريبية لعمادة التطوير وضمان
 هـ 1439 –1438

 (: ملخص عام جلميع الربامج التدريبية الداخلية3جدول )
 

 عدد املتدربين عدد البرامج املنفذة الفئة املستهدفة

ة610ة25ةاجلل-أ  لعةهيئةةير واي ة

ة441ة22ةسيويد-أ  لعةهيئةةير واي ة

ة3ةيرميلتيدةيألكلتياية
ةاجللة50

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ةسيويدة28

ة658ة22ةيملضظبض ة

ة732ة26ةيملضظبلد

 2519 98 املجموع الكلي
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   (: أعداد املشاركني بربامج معهد اإلدارة العامة4جدول )

 عدد املتدربين الفئة املستهدفة

ة536ةةيملضظبض ة

 118ةيملضظبلد

 23ةيل لملدةير و يمية

 677 املجموع الكلي
 

 (: عدد أعضاء هيئة التدريس )رجال + سيدات( املشاركني حسب اجلنسية5جدول )
 

 النسبة املجموع أعداد املتدربين غير السعوديين أعداد املتدربين السعوديين الفئة املستهدفة

ة%ة17.87ة610 501 109ةاجلل-أ  لعةهيئةةير واي ة

ة%ة25.31ة399ة297ة101ةسيويد-أ  لعةهيئةةير واي ة

 % 20.81 1009 798 210 املجموع الكلي
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 برامج وأنشطة عمادة التطوير وضمان اجلودة 
 التدريبية الداخلية للعمادة: البرامج-1

 سيدات( –)رجال أعضاء هيئة التدريس. 

  املوظفات املوظفون /. 

 الداخلية للعمادة بالتعاون مع الجهات األخرى:البرامج التدريبية -2

 .وكاالت الجامعة 

 .الكليات 

 .العمادات املساندة 

  .اإلدارات 

 .العامة برامج معهد اإلدارة-3
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 الربامج التدريبية الداخلية للعمادة:

  رجال –الربامج التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس 
 

 جمال(: عدد الربامج وعدد أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف كل 6جدول )
 عدد املتدربين عدد البرامج املقدمة املجال

 157 7 مهلايدةير عل ة ير علي 

 145 6 مهلايدةير حثةيرعلمي

 130 6 مهلايدةتوؤضرضجيلةيملعلضملد

ة120ة4ةيلجضتطةيألكلتياية

 58 2 يملهلايدةيرعلمة

 610 25 املجموع
 

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

 

26%

24%21%

20%

9%

نسبة المتدربين في كل مجال
مهارات التعلم والتعليم مهارات البحث العلمي مهارات تكنولوجيا المعلومات

الجودة األكاديمية المهارات العامة
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 الربامج املنفذة يف جمال البحث العلمي )حسب احملاور((: 7جدول )
 

 العلمي البحثمهارات 

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 العلمي البحث أدوات

ة20ةAPAةمعليرعة فقة تضثيميةيرعلميةير حثةك ل ةةملضي وة  ويرب لئةيرتكيأراوةأ.ت.ةة1

 العلمية البحوث تحكيم

ة25ةيرعلايةةير حضثةتحوي ةفيةيل وياةةيالت لهلدةأ.ت.ةم عيةمحاوةير حاة2

 البيانات وتحليل ادخال طرق 

ةللروةرسجةيرشامفة3
ةمةيل تةة اتلمجة لس خويمةيالج ال يةةيرعلضمةفيةير حضثةاجايع

ةSPSSةيالج ال يةةرلعلضمةيإلرصلئية
ة23

ة21ةSPSSة اتلمجة لس خويمة يرويبيةةيروايةةير يلتلدةتحلياة ليةا ايهي ةسيو.ةتة4

 العلمي البحث مناهج

ة30ة مهلايتهالة يرويبيةيروميةير حثةمؤهجةأراوة  ويرب لئةيرتكيأ.ت.ةة5

 العلمي النشر 

ة26ةيملع اوطةغرعةرلا الدةللمةةيخلاطةمرةيرعلميةيرنشاةمهلايدةمحاوةيرويبة يئا.ةت.أة6
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 الربامج املنفذة يف جمال التعلم والتعليم )حسب احملاور((: 8جدول )
 

 مهارات التعلم والتعليم

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 استراتيجيات التدريس

ة22ةملخاجلدةفل لةير واي ةيإل ويعي:ةمؤظضمةةم بلملةةةت.ةهلخ ةيرشيخية1

ةand Interactive Learning 34ةActiveةDr. Necati Aydinة2

 تصميم املقررات الدراسية

ة24ةتصاي ةيرضرويدةيروايسيةة تمضماهلة توضماهلةت.ةمحاضتة  ويرحية3

ةةDr. Narimane Hadj-Hamouة4
EnsuringةSuccessful e-Learning Implementation in 

Higher Educationة
ة18

 طرق تقييم أداء الطالب

ة25ة ؤلعةيالل  لايدةير حصيليةة فملةرلاعليرعةيرعلايةةت.ةللروةيملوابة5

 مخرجات التعلم

ة20ةمخاجلدةير عل ةرلاماايدة ير عيمجةةأ.ت.ةم عيةير حاة6

 مهارات التعامل والتواصل مع الطالب

ة14ةمهلايدةير علماة ير ضيماةمرةيروالبةت.ةف حيةأ ضتلماة7
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 )حسب احملاور( تكنولوجيا املعلوماتالربامج املنفذة يف جمال (: 9جدول )
 

 مهارات تكنولوجيا املعلومات

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 تطبيقات األوفيس

ةأ.ةمؤصضاة  يويدة1
معللجةةيرؤصضصةيمل مومةة لس خويمة اتلمجةميوا سضفتة  اتة

ة2013
ة20

 Blackboardاستخدام 

ةت.ةمصاحةيرع ليلةة2
مهلايدة أت يدةيس خويمةتظلمةاتياطةير عل ةيالروتع نية

Blackboardة
ة23

ةت.ةمصاحةيرع ليلةة3
مهلايدة أت يدةيس خويمةتظلمةاتياطةير عل ةيالروتع نية

Blackboardة
ة24

 برامج خاصة

ة4
ةم.ةمعل ةيراايي ة

ةم.ةمحاوةخوؤل ية
ة22ةQuestion Markمهلايدةي ويتةيالل  لايدةيالروتع تيةة لس خويمة

ة5
ةم.ةمعل ةيراايي ة

ةم.ةمحاوةخوؤل ية
ة21ةQuestion Markمهلايدةي ويتةيالل  لايدةيالروتع تيةة لس خويمة

ةم.ةمحاوةخوؤل يةة6
ة-ةQuestion Markمهلايدةي ويتةيالل  لايدةيالروتع تيةة لس خويمة

ةم موم
ة20
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 )حسب احملاور( اجلودة األكادمييةالربامج املنفذة يف جمال (: 10جدول )

 الجودة األكاديمية

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 إعداد الدراسة الذاتية

ةأ.ت.ةم عيةير حاة1
-يروايسةةيرذيتيةةرال  التةير عيم يةمجةهيئةةتمضم ةير علي 

ةملول ةير علي ةيرعللي
ة29

 البرنامجتوصيف وتقرير 

ة26ةا ويتة تضميفةير عتلمجةيألكلتيمية تماماهةيرسؤضيةةت.ةثلماةيرؤعيمية2

 توصيف وتقرير املقرر 

ة24ةتضميفةيملمااة تماماهةت.ةثلماةيرؤعيمية3

 مفاهيم الجودة األكاديمية

ةت.ةمحاوةايخوةيربهيوة4
SuccessfulةInstitutional Strategies for Enhancing 

Student Retention and Progressionة
ة41
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 )حسب احملاور( الربامج املنفذة يف جمال املهارات العامة(: 11جدول )

 املهارات العامة

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 املهارات العامة

ةت.ةطلاقةما  ة1
ةي

ا
ر عتلمجةكضادةفية علي ة تؤايةةةر بورعةيإل ويعيةيلجلتة فمل

ةير بورع
ة29

 اإلرشاد األكاديمي

ة29ةيإلاخلتةيألكلتيمي:ةمجةيرؤظامةةالىةير و يقةت.ةمحاوةجل اةسليال ة2

 عدد املتدربين اسم البرنامج م

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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 عدد املتدربين اسم البرنامج م

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

 610 المجموع
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 (: عدد أعضاء هيئة التدريس املتدربني من كل جهة13جدول )

 عدد المتدربين الجهة م
ة94 كليةةيرعلضم 1

ة90ةكليةةيرعلضمةيرتاي يةة يالغذية 2

ة70ةكليةةيرتع ية 3

ة63ةكليةةيروبةير يواية 4

ة61ةكليةةاتياطةيأل الل 5

ة54ةكليةةيآلتيب 6

ة41ةيملايكتةير حايةة يإلتيايدةيملخ لبة 7

ة30ةكليةةيروب 8

ة20ةكليةةيرصيورةةيإلكلينيوية 9

ة16ة التطةيرسؤةةير ح رعية 10

ة16ةكليةة لضمةيل لسبة تمؤيةةيملعلضملد 11

ة14ةيرعالتيدةيملسلتوط 12

ة12ةكليةةيملج ارة  ميق 13

ة8ةكليةةطبةيألسؤل  14

ة7ةكليةةيروايسلدةير و يميةة لومةةيملج ار 15

ة6ةكليةةيرهؤوسة 16

ة4ةكليةةيرعلضمةيرو يةةير و يمية 17

ة4ةكليةةيل مضقة 18

 610 المجموع
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  سيدات –الربامج التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس 

 هيئة التدريس املتدربات يف كل حمور(: عدد الربامج وعدد أعضاء 14جدول )

 عدد المتدربات عدد البرامج المقدمة المجال
ة152ة7ةمهلايدةير عل ة ير علي 

ة121ة6ةمهلايدةير حثةيرعلمي

ة98ة5ةمهلايدةتوؤضرضجيلةيملعلضملد

ة40ة2ةيملهلايدةيرعلمة

ة30ة2ةيلجضتطةيالكلتياية

 441 22 املجموع

 
 يف كل حمور اتأعضاء هيئة التدريس املتدرب (: نسبة2شكل )

 

35%

27%

22%

9%
7%

نسبة المتدربات في كل مجال
مهارات التعلم والتعليم مهارات البحث العلمي

مهارات تكنولوجيا المعلومات المهارات العامة

الجودة االكاديمية
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 الربامج املنفذة يف جمال البحث العلمي )حسب احملاور((: 15جدول )
 

 يرعلميةير حثمهلايدة

 عدد املتدربات اسم البرنامج ةاملدربةم

 العلمية البحوث تحكيم

ة24 يمل لتئةيألسلسيةةر حوي ةير حضثةيرعلايةةة مللةا ايهي ةيتاي آةت. 1

ة22 :ة ضي طةتحوي ةير حثةيرعلميتحوي ةير حضثةيرعلاية ت.ةتلهوةيرتمج 2

 البيانات وتحليل ادخال طرق 

ةSPSS 21مهلايدةيتلللةير يلتلدة تامراهلة تحليلهلة  عتلمجة ت.ةيسا ة  ضت 3

ة19 ةSPSSتحلياةير يلتلدةيمل مومة لس خويمة اتلمجة ت.ةيسا ة  ضت 4

 ت.ةهلت ةير ععي 5
)ةفيةير حضثةةةSPSSيتلللة معللجةةير يلتلدة لس خويمة اتلمجة

 يالنسلتيةة(
ة10

 العلمي النشر 

ة25 مهلايدةيرنشاةفيةيملجالدةيرعلايةةيمل واة ت.ةابلبةسلر  6
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 التعلم والتعليم )حسب احملاور(الربامج املنفذة يف جمال (: 16جدول )
 

 مهلايدةير عل ة ير علي 

 عدد املتدربات اسم البرنامج ةاملدربةم

 استراتيجيات التدريس

ة28 ير واي ةيمل اليت ت.ة لييةرلمو 1

2 Dr. Necati Aydin Activeةand Interactive Learning 17ة

 تصميم املقررات الدراسية

ة23 يملمااةيروايس يةيربعللتصاي ة ت.ةايهلمةمصوبى 3

4 
Dr. NarimaneةHadj-

Hamouة 

EnsuringةSuccessful e-Learning Implementation in 

Higher Education 
ة9

 مخرجات التعلم

ةoutcomes 24ةLearning ت.ةخرعيجةيرافلعي 5

ة25 مخاجلدةير عل  ت.ةايهلمةمصوبىةمحاوة 6

 مهارات التعامل والتواصل مع الطالب

ة26 ير اراةيملنهية يرسلضكيةرع ضةهيئةةير واي  ت.ةرؤل ةي ع تي 7
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 )حسب احملاور( تكنولوجيا املعلوماتالربامج املنفذة يف جمال (: 17جدول )
 

 مهلايدةتوؤضرضجيلةيملعلضملد

 عدد املتدربات اسم البرنامج ةاملدربةم

 Blackboardاستخدام 

 ت ض ةأمر ةت. 1
مهلايدة أت يدةيس خويمةتظلمةاتياطةير عل ةيالروتع نية

Blackboard 
ة15

 ت.ةاتصلفةيملا   2
مهلايدة أت يدةيس خويمةتظلمةاتياطةير عل ةيالروتع نية

Blackboard 
ة20

ةت ض ةأمر ةت. 3
مهلايدة أت يدةيس خويمةتظلمةاتياطةير عل ةيالروتع نية

Blackboard 
ة21

4 
 ت.ةاتصلفةيملا  

مهلايدة أت يدةيس خويمةتظلمةاتياطةير عل ةيالروتع نية

Blackboard 
ة25

5 
 ت.ةاتصلفةيملا  

مهلايدة أت يدةيس خويمةتظلمةاتياطةير عل ةيالروتع نية

Blackboardةم مومة-ة
ة17
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 )حسب احملاور( الربامج املنفذة يف جمال اجلودة األكادميية(: 18جدول )

 يلجضتطةيألكلتياية

 عدد املتدربات اسم البرنامج املدربةم

 توصيف وتقرير املقرر 

ة14 تضميفةيملمااة تماماه ت.ةثلماةيرؤعيمي 1

 مفاهيم الجودة االكاديمية

ةت.ةمحاوةايخوةيربهيو 3
SuccessfulةInstitutional Strategies for Enhancing 

Student Retention and Progressionة
ة16

 
 

 )حسب احملاور( املنفذة يف جمال املهارات العامةالربامج (: 19جدول )

 يملهلايدةيرعلمة

 عدد املتدربات اسم البرنامج املدربةم

 اإلرشاد األكاديمي

ة19 يإلاخلتةيألكلتيمي ت.ةرؤل ةي ع تي 1

 املهارات العامة

ة21 يلخيلايدةيرذكيةةر حسر ةيرويفعية أ.ةسايةةيل سج 3
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 سيدات –(: الربامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 20جدول )

 عدد المتدربات اسم البرنامج م

  441 المجموع
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 (: عدد أعضاء هيئة التدريس املتدربات من كل جهة22جدول )
 عدد المتدربات الجهة م
ة104ةكليةةيرعلضم 1

ة80ةكليةةيرتع ية 2

ة52 كليةةيآلتيب 3

ة45ة يالغذيةكليةةيرعلضمةيرتاي يةة 4

ة26ةكليةةيروب 5

ة23ةيملايكتةير حايةة يإلتيايدةيملخ لبة 6

ة17ةكليةةيروايسلدةير و يميةة لومةةيملج ار 7

ة17ةكليةةاتياطةيأل الل 8

ة16ةكليةةيل مضقة 9

ة15ةكليةةيرصيورةةيإلكلينيوية 10

ة14ةكليةةيرعلضمةيرو يةةير و يمية 11

ة12ة التطةيرسؤةةير ح رعية 12

ة7ةكليةة لضمةيل لسبة تمؤيةةيملعلضملد 13

ة6ةيرعالتيدةيملسلتوط 14

ة4ةكليةةيملج ارة  ميق 15

ة3ةكليةةيرهؤوسة 16

 441 املجموع
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 الربامج التدريبية املقدمة للموظفني 
 

 جمالاملتدربني يف كل  املوظفني(: عدد الربامج وعدد 23جدول )
 

 عدد املتدربين املقدمةعدد البرامج  املجال

 254 8 يملجلالدةيإلتيامةة يرميلتية

ة253ة8 يملجلالدةيربؤيةة يإلنسلتية

 119 5ةيملجلالدةير مؤية

 32 1 يملهلايدةيرعلمة

 658 22 املجموع
 

 جماليف كل  املوظفني املتدربني (: نسبة3شكل )

 

39%

38%

18%

5%

النسبة الموظفين المتدربين في كل مج
المجاالت اإلدارية والقيادية المجاالت الفنية واإلنسانية

المجاالت التقنية المهارات العامة
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 )حسب احملاور( اجملاالت اإلدارية والقياديةالربامج املنفذة يف (: 24جدول )
  

 املجاالت اإلدارية والقيادية

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 اتخاذ القرار

ة28ةراةيملشوالدة يتخل ةيرماياةيربعللةللروةيرشامفت.ةة1

 إدارة فرق العمل

ة34ةفجةاتياطةفاقةيرعااةأ.ت.ةأراوةيرتكية2

ة31ةاتياطةفاقةيرعااةت.ةللروةيرهويبة3

 التخطيط في العمل

ة32ةتخويطةيرعااة ميلغةةيألهويفةت.ةأراوةير اللية4

ة32ةير خويطةفيةيرعااةأ.ت.ةمحاوة  وةيمل سجة5

 تفويض السلطة

ة33ةتبضمضةيرسلوةةت.ةرسلمةسعوةسلي ة6

 القيادة والتأثير في االخرين

ة34ةيرميلتطة ير اثرعةفيةياللامجةةت.ةللروةيرهويبة7

ة30ةيرميلتطةيإلتيامةةيربل لةةت.ةيل  يبةيروا يشة8
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 )حسب احملاور( اجملاالت الفنية واإلنسانيةالربامج املنفذة يف (: 25جدول )

 املجاالت الفنية واإلنسانية

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 أخالقيات وأعراف العمل

ة29ةألالمليلدة أ ايفةيرعااةراوةاجبت.ةأة1

 التعامل مع اآلخرين

ة35ةيرعالمللدةيإلنسلتيةةفيةيرعااة تاثرعهلةفيةيملات تةيملنهيةت.ةيل  يبةيروا يشة2

ة33ةلامجير علماةمرةيآلةةت.ةللروةيرهويبة3

ة32ةراةةيلجسوة فجةير علماةمرةيلجاهضاةةللروةيرشامفت.ةة4

 الجودة في العمل اإلداري 

ة29ةتصاي ةاجايعيدةيرعااةرسبةم ول لدةيلجضتطةيالتيامةةيرعويلدأ.ةسلر ةة

ظ ةيلجضتطةت.ةيل  يبةيروا يشة
ُ
ة32ةأسلسيلدةيإل وي ةفيةيرعااة توضماةت

 العمل الجماعي

ة33ةيرعااةيلجالعيةت.ةف حيةأ ضةتلماة

ة30ةيرعااةيلجالعيةف حيةأ ضةتلماة
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 )حسب احملاور( التقنيةاجملاالت الربامج املنفذة يف (: 26جدول )

 املجاالت التقنية

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 تطبيقات األوفيس

ة27ة2013ملضي وةير يلتلدة لس خويمة اتلمجةميوا سضفتةأكس ةةأ.ةمؤصضاة  يويدة1

ة25ةExcel 2013ير علماةمرةيلجوي لةيإلروتع تيةةةم.ةمللس ةأ ضةيرهي لعة2

ة18ةيرؤصضصة)  ات(معللجةةأ.ةايميةخهلبة3

 لكترونياالتصال اإل

ة25ةمهلايدةير ضيماةيإلروتع نيةفية يئةةيرعااةت.ةللروةيملوابة4

ة24ةاتياطةمخلطاة أمجةيملعلضملدة  وةيرؤلماة  ويرعللت.ةة5

 
 )حسب احملاور( الربامج املنفذة يف جمال املهارات العامة(: 27جدول )

 املهارات العامة

 عدد املتدربين البرنامجاسم  املدرب م

 مهارات عامة

ة32ةآريةةت ؤبة اضطةيرعااةراوي ةيمل اوأ.ت.ةة1
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 (: الربامج التدريبية املقدمة للموظفني28جدول )
 اسم المدرب عدد المتدربين  اسم البرنامج  م

  658 المجموع 
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 الربامج التدريبية املقدمة للموظفات 
 املتدربات يف كل حمور املوظفات(: عدد الربامج وعدد 29جدول )

 عدد المتدربات عدد البرامج المقدمة المجال
ة265ة9ة يرميلتيةيملجلالدةيإلتيامةة

ة204ة7ةيملجلالدةيربؤيةة يإلنسلتية

ة150ة6ةيملجلالدةير مؤية

ة113ة4ةيملهلايدةيرعلمة

 732 26 املجموع

 
 جماليف كل  املوظفات املتدربات (: نسبة4شكل )

 
 

36%

28%

21%

15%

نسبة الموظفات المتدربات في كل مجال

المجاالت اإلدارية والقيادية المجاالت الفنية واإلنسانية

المجاالت التقنية المهارات العامة
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 احملاور( )حسب اجملاالت اإلدارية والقيادية(: الربامج املنفذة يف 30جدول )
  

 يملجلالدةيإلتيامةة يرميلتية

 عدد املتدربات اسم البرنامج ةاملدربةم

 اتخاذ القرار

ة31ةيتخل ةيرماياةت.ةسلميةةفامو 1

ة30ةيتخل ةيرماياةسلميةةفاموةت. 2

 إدارة فرق العمل

ة28ةماخايدةيرميلتطةيرؤلج ةةرباقةيرعااةت.ةمهلةأ ضةيملجو 3

 التخطيط في العمل

ة30ةير خويطةفيةيرعااةم .ةت العةمحاوة 4

ة30ةيرمضي وةيرذه يةةرل خويطة توضماة يئةة ااةي  بلامةةت. الةمحاوةي ايهي ة 5

ة23ةمهلايدةيرسواتلامةة اتياطةيملبلتبةأ.ة جوي ةيمل سجة 6

 تفويض السلطة

ة32ةتبضمضةيرسلوةةت.ةزكيةةيضسف 7

 القيادة والتأثير في اآلخرين

ة30ةيرميلتطةيمللهاةةيرمحولنيةت.مؤرعط 8

ة31ةيرميلتطة ير اثرعةفيةياللامجةت.ةزكيةةيرؤضاة 9
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 )حسب احملاور( اجملاالت الفنية واإلنسانية(: الربامج املنفذة يف 31جدول )
  

 يربؤيةة يإلنسلتيةيملجلالدة

عدد  اسم البرنامج ةاملدربةم

 املتدربات

 أخالقيات وأعراف العمل

ة31ةألالمليلدة أ ايفةيرعااةةت.ةارهلمةفلا قة 1

 التعامل مع اآلخرين

ة30ةفجةير علماةيملنهيةمرةيرعاالعةت.ةرؤل ةي ع تي 2

 الجودة في العمل اإلداري 

ة29ةيريل لتيةةرل حسر ةيملس ااةرلعاليلدةيإلتيامةةKaizenيستعيتي يةةكليت ةةت.ةيرشيالعةمحاو 3

ة27ةفلسبةةير اراةة6سي الةةةت.ة الةمحاوةي ايهي  4

 العمل الجماعي

ة30ةيرعااةيلجالعيةةسلميةةفاموةت. 5

ة28ةممضملدةت لئةيرعااةيلجالعيةت.ةأملنيةير واي ية 6

 متطلبات ومسؤوليات العمل

ة29ةم ول لدة مسا ريلدةيرعااةت.ةتضاةيرهؤوي 7
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 احملاور()حسب  اجملاالت التقنية(: الربامج املنفذة يف 32جدول )
  

 يملجلالدةير مؤية

 عدد املتدربات اسم البرنامج ةاملدربةم

 تطبيقات االوفيس

ة21ةاكساةة–ير علماةمرةيلجوي لةيالروتع تيةةةم .ةتضاةج عيا 1

ة25ةتصاي ة اتياطةملضي وةير يلتلدة)يكس (ةيسالمةيرباي ةةم . 2

 االتصال االلكتروني

ة25ةيمل ضسبكيفةتا ةأملتكةةأ.ةتضاةج عياة 3

 برامج تصميم اإلعالنات والبانرات

ة27ةير و يملدةيإل الميةة يرو لئيةةرإلتبضجايفيكةيأراوةيرولنةأملنيت.ة 4

ة26ةملدةيال التيةةصتصاي ةيمللةت.ةسلض ةأ ضيرعال 5

 برامج معالجة وتحرير الصور 

ة26ةير صاي ة لربضتضخضبةيت.ة  رعةفلا قة ل 6
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 )حسب احملاور( املهارات العامة(: الربامج املنفذة يف 33جدول )
  

 يملهلايدةيرعلمة

 عدد املتدربات اسم البرنامج ةاملدربةم

 تنمية املهارات العامة

ة29ةاتياطةير اضطة يرسيواطة لىةيرعااةت.ة ضيطفةيرظبا 1

ة28ةاتياطةير اضطة يرسيواطة لىةيرعااةةت.ة ضيطفةيرظبا 2

ة28ةتؤايةة توضماةيل  ةيألمنيةةةة ضيطفةمحاضتةراوةةت. 3

ة28ةمبلتي ةيرؤ لئةيرس عةةة الةمحاوةي ايهي ةت. 4

 

 

 (: الربامج التدريبية املقدمة للموظفات34جدول )

 اسم المدربـة عدد المتدربات اسم البرنامج م



45 

 

 اسم المدربـة عدد المتدربات اسم البرنامج م

 732 المجموع
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 واملوظفات للموظفني اإلثرائي امجنربال
 أوال : التعريف العام بالبرنامج:

ةيرافرةمجةمس ض ةتبل اةيربئةةيملستهوفةةمرة يئةةيرعااةةالهدف العام:-

ة:ةثالثةةأيلمةعدد األيام-

ةسل ةةتوامبيةةة12ةعدد الساعات:-

ة:ةملل ةةير وامبةفيةاتياطةير وضماةيإلتياية مسائةكليةةيرتع يةةفيةيملويؤةةيلجلمعيةةمكان انعقاد البرنامج-

ةةمضظبةة41 ةةمضظفة20:ةاملتدربينعدد -

ةت اتر ة+ةيضمةتملشة اثايعةرلاضظبلدةالدورات املقدمة:عدد -

 ثانيا : التعريف بدورة اليوم األول: 
ة ؤضي ةيرو اط:ةألالمليلدةيرعااةيرضظيبية ت اهلةفيةتوضماة يئةةيرعااة-

ة()رلاضظبلدةت.ةرؤل ةف للةي ع تي ةت.ةيل  يبةيروا يشة)رلاضظبر (ةممومةةيرو اط:ة-

ةألالمليلدةيرعااةيرضظيبية- يئةةيرعااةة–يرسلض ةة–يأل ل:ة عامفةيأللالقةةيمل ضاة-محل اةيرو اط:ةةةةة-

ةيمل ضاةيرالني:ةألالمليلدةيرعااةيرضظيبيةيرعلمة-ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ةيمل ضاةيرالرث:ةألالمليلدةيرعااةيلخلمةة-ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ة

 ثانيا : التعريف بدورة اليوم الثاني : 
ة ؤضي ةيرو اط:ةمبلتي ةيرؤ لئة ير اراةيرضظيبي-

ةة)رلاضظبلد(تة الةمحاوةا ايهي ةمضس ىةت.ةهلخ ةيرشيخية)رلاضظبر (ة ةممومةةيرو اط:ة-

ةيمل ضاةيأل ل:ةيرضظيبةةيل بضميةة-محل اةيرو اط:ةةةةةة-

ةيمل ضاةيرالني:ةرمضقةيملضظفة  يج لتية-ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ةيمل ضاةيرالرث:ةير اراةيرضظيبيةة-ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ةيمل ضاةيرايبر:ةمبلتي ةيرؤ لئة ير اراة-ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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 ثالثا : محتويات اليوم الثالث: 
ةت ةتمسي ة ااةيريضمةيرالرثةالىةثالثةةمحل ا:ة

ة يملامضل(يمل ضاةيأل ل:ةرلمةةتملشة) يئةةيرعااة ر ةيرضيملرة -

ة)رلاضظبلد(ممومةةيمل ضا:ةتةمؤرعطةهش اةيرمحولنية

ةيمل ضاةيرالني:ةميلغةةميالقةخافةيملهؤة: -

ة)رلاضظبلد(ممومةةيمل ضا:ةتةرؤل ةف للةي ع تية

ةيمل ضاةيرالرث:ةير ماماةيرذي ية 

ة)رلاضظبلد(ةممومةةيمل ضا:ةتة الةمضس ى

 

 التوصيات والمقترحات:
ةير ضميلدة يملمتعرلد،ةأهاهل:لاجةير عتلمجة لرعويوةمجة

 .يملضظبر ة يملضظبلدزملتطةيرويفعيةةيلخلاجيةة جةطامقةيالطايعة ير موياة لىةكاة ااةجيوةتمضمة ية -1

 .راجلمعةة   الئهة رلعااة زملتطةيات لطهة  جةطامقةزملتطةرالسهةيملضظبر ة يملضظبلدزملتطةيرويفعيةةيرويلليةة -2

  طةيرؤب ة يرذكلعةيالج العية يالتبعلليةرلاضظبلدةرل خلصةمجةيالتوفل ة  ومةاةت ايدة جةيرناي لدةيرضظيبيةة ة ا -3

   طةيرؤب ة يرعصبية.

 رلا لتايد.ة لة لىةيالفايتة يملاسسلدةر حبراه ااةت ايدة جةيمل لتايدة أثاه -4

 .ظبلديملضظبر ة يملضةيرعااة مؤلملش يةفيةرملعةمب ضئة ر ةةيةت امةةرباةاتياطةرمايعطةك لبةيثعة ااة اشة ااة -5

  ااةت ايدة جةيرامةة لرؤب ة بلآللامج. -6

 .يرو ايدةرلميلتيدة اؤسلعةيرعااةتموي ةهذه -7

 .ك بلعة  ميي ةائي ةيرعااةملضظبيي ومةيالتميي ةائي ةيرعااةمجةمل اةمضظبيي،ة ةةأ ةي   -8

ةراجايرةيملضظبر ة يملضظبلدرةميلغةةميالقةخافةمهؤةةيضملرة لييةجاي -9
ا
 . مبض ةم لرل
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 واملوظفات للموظفني العامة اإلدارة معهد برامج
لةر حااةمسئضريلته ة مالاسةةمالريلته ة لىةتحضةيوباةيالاتملعةيمومةمعهوةيإلتياطةيرعلمةة ايم ية بهوفةافرةكبليةةمضظبيةيرو رةة ا ويته ة لايا

ملشوالدةتيايةرإلتياطةيل بضميةة ا ولعةيملشضاطةفيةيكالةيخ صةيملعهوة لإلسهلمةفيةير ؤظي ةيإلةةيرضطني. اس ض ةيإلتياطة مو  ةملضي وةتؤايةةيالمل صلتة

ةرعلمة.ي ير حضثةيمل علمةةبشئض ةيإلتياطة تضثيقةيرا ي طةيراملفيةةفيةم للةيإلتياطةةيل بضمية،يإلتيامةةيرعية عا هلة لييةيرضزيايدة يألجهتطة

يس الايدةيرتعشحةر عيمجةيملعهوةلجايرةيملضظبر ة يملضظبلدةتيلاة تمضمة التطةير وضماة  ال ةيلجضتطةم االةة إتياطةير وضماةيإلتياية لس م للة

ةجو لةي ر ةير عيمجةيرعيةير حقةبهلةمضظبض
ا
 ايمجةةفيجلمعةةيل مضظبلدةةيلجلمعةة يرعااة لىةاتلللةهذهةيالس الايدة لىةيملضملرةيلخلصة لملعهو.ة تلريل

ة.ير وامبيةةيرعيةيمومهلةيملعهو

 شاركني بربامج معهد اإلدارة العامة (: أعداد املوظفني امل35جدول )

عدد من تم  الدورات التدريبية
 ترشيحهم

 عدد من تم قبولهم
اجمالي أعداد 

املركز الرئيس ي  المقبولين

 بالرياض

فرع املنطقة الشرقية 

 بالدمام

فرع مكة املكرمة 

 بجدة
 فرع عسير

 292ة7ة25ة169ة91ة1844ةيربصاةيأل لة

 244ة9ة41ة116ة78ة2146ةيربصاةيرالني

 536 16 66 285 169 3990 املجموع
 

 (: أعداد املوظفات املشاركات بربامج معهد اإلدارة العامة 36جدول )
   

الفرع النسوي لمعهد اإلدارة  عدد من تم ترشيحهن الفصل الدراسي
 في الرياض

الفرع النسوي لمعهد اإلدارة في 
 اجمالي أعداد المقبوالت الدمام

 70ة35ة35ة786ةيربصاةيأل لة

 48 20 28 922ةيربصاةيرالني

 121   1708 املجموع
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  توزيع منسوبي اجلامعة املشاركني يف حلقات معهد اإلدارة العامة )الوظائف العليا( (: 37جدول )
  

 عدد المتدربين مكان االنعقاد اسم البرنامج

ة3ة سرعة/ةيروملمة/ةجوط إدارة االجتماعات

ة1ةيروملمة إدارة التغيير 

ة2ةجوط إدارة الجودة الشاملة

ة1ةيراملضة إدارة النزاع في بيئة العمل 

ة2ةيراملض إدارة األداء الوظيفي

ة1ةيروملمة إدارة املعرفة 

ة1ةيراملض بطاقة األداء املتوازن 

ة3ةيراملضة/ةيروملمة التخطيط االستراتيجي 

ة2ةيروملم التفكير اإلبداعي في حل املشكلة 

ة1ةجوط االتصال اإلداري تنميه مهارات 

ة3ةيراملضة/ةيروملمة القيادة اإلدارية 

ة2ةجوطة/ةيراملض املراجعة الداخلية

ة1ةيراملضة مهارات العرض وااللقاء 

 23 املجموع

ة

ة  
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 الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع اجلهات األخرى يف اجلامعة

  وكالة اجلامعة للشؤون األكادمييةالربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع: 
 (: يوضح الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع كلية الطب البيطري9جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج

Assessment of Learning Outcomes using RUBRIC ة24ةأ  لعةهيئةةير واي ة

 

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

ينة وهي مب يقيةالطبية التطب وكلية العلوم املجتمع ببقيقوكلية  الهندسةإلقامتها. لذلك نفذت العمادة عدة برامج تدريبية بالتعاون مع كلية 

 على النحو التالي:

 الكليات(: يوضح الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع 38جدول )
 عدد المتدربين الفئة المستهدفة الجهة المنفذة اسم البرنامج

ة30ةطالبةيربليةةكليةةيرهؤوسة األوشا في السالمة الصحية املهنية )الصناعات العامة(

توثيق البحوث واملقترحات العلمية باستخدام برنامج 

EndNote Web 
ة22ةطالبةيربليةةكليةةيرعلضمةيرو يةةير و يمية

ة17ةأ  لعةهيئةةير واي ةفيةيربليةةكليةةيملج ارة  ميق (TOTدورة إعداد املدربين )

 69 املجموع
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  العمادات الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع 
فيةتفرةة عليايةةمالريةة سأأأأه ة أأأأاجةاطلاةلوةة التطةير وضماة  أأأأال ةيلجضتطةيرعيةتهوفةالىةافرةكبلعطةيألتيعةربلفةةمنسأأأأضبيةيلجلمعةةإلي لتة يئة

التطة  ةب  التطةخأأأأأأأأأأأا  ةيروالةةيرسأأأأأأأأأأأؤة،ةفموةتبذدةيرعالتطة وطة ايمجةتوامبيةة لر عل  ةمرة التطةعجلةةير مومة ير وضماةلجلمعةةيمللكةفيصأأأأأأأأأأأا

ةة.خا  ةيملو  لد

 التحضريية السنة(: يوضح الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع عمادة 39جدول )
 

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

ة15ةاجللة-أ  لعةهيئةةتواي ةةBlackboardمهلايدة أت يدةيس خويمةتظلمةاتياطةير عل ةيالروتع نية 1

ة14ةسيويدة-أ  لعةهيئةةتواي ةةBlackboardمهلايدة أت يدةيس خويمةتظلمةاتياطةير عل ةيالروتع نية 2

ة31ةأ  لعةهيئةةتواي ةمجةيراجللة يرسيويدةفيةيرعالتطةEndNote Webتضثيقةير حضثة يملمتعرلدةيرعلايةة لس خويمة اتلمجة 3

ة11ةأ  لعةهيئةةتواي ةمجةيراجللة يرسيويدةفيةيرعالتطةيملاكتمةير حثةفيةمصلتاةيملعلضملدةيإلروتع تيةة لملو  ةة 4

ة12ةاجللة-أ  لعةهيئةةتواي ةةيرؤبسيةةرلاالاسةفيةم للةير علي يرتهيئةة 5

ة9ةاجللة-أ  لعةهيئةةتواي ةة ؤلعة اتياطةفامقةيرعاا 6

ة5ةاجللة-أ  لعةهيئةةتواي ةةتحلياةيرؤ لئجةيروايةةبهوفةتوضماة عل ةيروالب 7

ة15ةمنسضبضةيلجلمعةة)ةاجللة يرسيويد(ة)ة لرلاةةيرعابية(ة2013أسلسيلدةيس خويمةيملليوا سضفتةأ في ة 8

ة21ةمنسضبضةيلجلمعةة)ةاجللة يرسيويد(ةم مومة-)ة لرلاةةيإلت لراية(ةة2013يس خويمةيملليوا سضفتةأ في ة 9

ة17ة يرسيويد(ةمنسضبضةيلجلمعةة)ةاجللةأسلسيلدةيس خويمة اتلمجةيربضتضخضب 10

 150 املجموع 
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 عمادة شؤون الطالب(: الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع 40جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

ة60ةيروالبةراةيملشوالدة واقةا وي ية 1

ة67ةيروالبةيململ الدةيرشخصيةةيرؤلج ة 2

ة56ةيروالبةاتياطةيرضملتفجة 3

ة63ةيروالبةير خلصةمجةيلخجاة يالس ا ل ة لل يلط 4

ة96ةيروالبةيستعيتي يلدة طاقةيملذيكاطةيل وياة 5

ة68ةيروالبةطاقة الجةاتمل ةيالتتعتتة خ بلدةير ضيماةيالج العي 6

ة39ةيروالبة سضمقةيرذيدة بؤلعةيمللاكةةيرشخصية 7

ة122ةيروالبةيآللامجمبلتي ةيرملضبة ير اثرعةفية 8

ةة128ةيروالبةت اطةكيبيةةك ل ةةيرسرعطةيرذيتية 9

ة132ةيروالبةيملهلايدةيرميلتيةةيربعلرة 10

ة87ةيروالبةمهلايدةير بورعةيرؤلملو 11

ة70ةيروالبةاتياطةير اضطةيرؤبسية 12

ة75ةيروالبةيرذكلعةيرعلطبي 13

ة82ةيروالبةير خويطةيملنهي 14

 1145 املجموع 

 

 املكتبات(: الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع عمادة شؤون 41جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

ة33ةمنسضبضةيرعالتطةفجةير علماةمرةيملس بيويج 1

ة38ةمنسضبضةيرعالتطةكيبيةةيس خويمةأجهتطةيملوبضفر ة  علفةير صا 2

 71 املجموع 



53 

 

 :الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات 
ةمجةأروةمحل اةيلخوةةيالسأأأأأأأأأأأأأتعيتي يةةفيةيلجلمعةة هضةيرشأأأأأأأأأأأأأايكةةيملج اعية،ةتبذدةيرعالتطة وطة ايمجةتوامبيةة لر عل  ةم

ا
ماةرةاتياطةتوضةيتوالملل

ة  ؤبيذةيرشايكةةيملج اعية،ة
ّ
 . اتلمجةتوامبيةمرةيملاكتةيلجلمعيةرالتصللة يإل المكالةمللمتةيرعالتطةأي ل

 (: الربامج التدريبية املنفذة بالتعاون مع إدارة تطوير الشراكة اجملتمعية 42جدول )

 الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

ةتتالعةيرسججةيروام  يرماآ  تو ا  مهلايد أس ...يمل تعف يرماآني 1

 يرسججتتالعةةفجةير علماةمرةيآللامج 2

 تتالعةيرسججةفجةير علماةمرةير اضطةيل يلتية 3

 تتالعةيرسججةير اذيةةيرسلياةة ص ةةيلجس  4

 تتالعةيرسججةملياةةير سلم  5

 تتالعةيرسججةمهلايدةير بورعة 6

ةتتمالدةيرسججةارلةةفيةيال القةيربشامة 7

 تتمالدةيرسججةكيبيةةير علماةمرةيالزملدة يملشوالدةيل يلتية 8

ة  لطةيرسججةاتياطةيرضملت 9

 تتمالدةيرسججةمبلتي ةر  ل زةتحويلدةيل يلط 10

 تتمالدةيرسججةفجةير ضيماةمرةياللامج 11

 تتمالدةيرسججةير اذيةةيرسلياةة ص ةةيلجس  12

 تتمالدةيرسججةمخلطاةيرساؤةة يل ايلدةيراذيئيةةيلخلطئةة أثاهلة لىةص ةةيلجس  13

ةطالبةيملارلةةيرالتضمةةير علي ةيلجلمعيةطاممكةرلاس م اة 14

ةطالبةيملارلةةيرالتضمةةير علي ةيلجلمعيةطاممكةرلاس م اة 15

ةطلر لدةيملارلةةيرالتضمةةكيفةتخ لاةتخصصكةيلجلمعي 16

17 Increasing community Awareness among facultyةMembersةأ  لعةهيئةةير واي ة

 أ  لعةهيئةةير واي ةيرشايكةةيملج اعيةة للجلمعلديسلسيلدة 18

19 Basics of Community Engagement at Universityأ  لعةهيئةةير واي ة 

 أ  لعةهيئةةير واي ةفجةك ل ةة ا ويتةم لتايدةلومةةيملج ار 20
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 املركز اجلامعي لإلعالم واالتصالالربامج التدريبية املنفذة بالتعاون مع 
 المتدرباتعدد  الفئة المستهدفة البرنامجاسم 

ة32ةمنسملدةيملسلمةيالتصللة يال المةفيةيربليلدةفؤض ة مهلايدةيرو ل ةةيرص بيةة)سيويد(
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 (نقاطي)املتميز  التدريس هيئة عضو جائزة
لةفيةأيةماسسةة عليايةة سعىةرالاتملعة ير موم،ةفالةياوجةأ ة يةأسلسيا يراالثة،ةةتو ااةيملؤظضمةةير عليايةة ابعلتهليعوة  ضةهيئةةير واي ةمحضاا

يةل اصةجلمعةةيمللكةفيصأأأأأأأاة لةةير علي ة ير عل ةيربعللة ير حثةيرعلميةيرامأأأأأأأر ،ة لومةةيملج ارةاالة ضجضتةأسأأأأأأأ ل ةجلمعيةم اراة طاضئ. ىة تظاا

ة سأأيويد،ةفموة لتاة
ا
ضةدة التطةير وضماة  أأال ةيلجضتطة إطالقةجلئتطة  أأتضفرعةيملؤلخةيألكلتيميةيمل بتةملنسأأضباهلةمجةأ  أألعةهيئةةير واي ةاجلال

ةهيئةةير واي ةيمل اراةتحتة ؤضي ة" اتلمجةتملطي"ةرب  ةآفلقةجويوطةرإل وي ة ير ؤلف ةيرشأأأأأأأأأأأأأامفة ر ةأ  أأأأأأأأأأأأألعةهيئةةير واي ةمالةيوفرةيلجلمعة

ة م  اعهلةيمل يطةرل مومة يالزتهلا.

 أهـداف اجلـائـزة:
ةأف اةيملالاسلدة ير و يملد.تحبراة  ضةهيئةةير واي ةر موي ة .1

ةللقة يئةةأكلتيايةةا وي يةةتؤلفسية. .2

ةيك شلفةيملضيهبةيمل عوتطةرو ةأ  لعةهيئةةير واي ة للجلمعة. .3

ةيالاتملعةبعاليةةير علي ة ير عل ةرو ةأ  لعةهيئةةير واي . .4

ةاثايعةيأل حلثةيرعلايةةيراميؤةةمجةمل اةأ  لعةهيئةةير واي . .5

 يملج ار.ةيملشلاكةةيربعلرةةفيةلومة .6

  والعينية النقدية اجلوائز
 يمنح عضو هيئة التدريس المثالي الحاصل على المركز األول ما يلي:

ةخهلتطة ميويريةةير اراةمجةيلجلمعة. .1

ةامللة)لاسض ةأرفةاملل(.ة50000مبلفاطةملريةةملواهلة .2

سأأأأأأأأأأأأأأبةهأأذهةيرارلأأةة أأأأأأأأأأأأأاجةيرارالدةير عليايأأةةارلأأةة لايأأةةمأأوفض أأةةير بأألريفةل  أأأأأأأأأأأأأضاةأرأأوةيرلمأألعيدةير عليايأأةةلأألاجةيملالوأأةة)الةتح  .3

ةرع ضةهيئةةير واي (
ا
ةيملخصصةةتظلمل

 أيةتمويايدةملتيةةأ ةمعؤضمةةألا ةتا ةاتياطةيلجلمعةةمؤحهل. .4

ة
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 يلي:   ما  الثاني  المركز  على  الحاصل  المثالي  التدريس  هيئة  عضو  يمنح
ةخهلتطة ميويريةةير اراةمجةيلجلمعة. .1

ة)ثالثض ةأرفةاملل(.امللةة30000مبلفاطةملريةةملواهلة .2

ةأيةتمويايدةملتيةةأ ةمعؤضمةةألا ةتا ةاتياطةيلجلمعةةمؤحهل. .3

 يلي:   ما  الثالث  المركز  على  الحاصل  المثالي  التدريس  هيئة  عضو  يمنح
ةخهلتطة ميويريةةير اراةمجةيلجلمعة. .1

ةامللة)لاسةة شاةأرفةاملل(.ة15000مبلفاطةملريةةملواهلة .2

ةتا ةاتياطةيلجلمعةةمؤحهل.ةأيةتمويايدةملتيةةأ ةمعؤضمةةألا ة .3

 يلي:   ما  العاشر  وحتى  الرابع  من  المراكز  على  الحاصلين  التدريس  هيئة  أعضاء  يمنح
 امللة)لاسةةآالفةاملل(.ة5000مبلفاطةملريةةملواهلةةة .1

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة
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 مسابقة األحباث والدراسات العلمية ألعضاء هيئة التدريس
ايةةي أأأاجةاطلاةلوةة التطةير وضماة  أأأال ةيلجضتطةيرسأأأؤضمةة يرعيةتهوفةالىةافرةكبلعطةيألتيعةربلفةةمنسأأأضبيةيلجلمعةة يرسأأأل يةةإلي لتة يئةة علة

ةمسأأأأأل مةةيأل حلثة يروايسأأأأألدةيرعلايةةأل  أأأأألعةهي،ةضماةلجلمعةةيمللكةفيصأأأأأامالريةة سأأأأأه ةفيةتفرةعجلةةير مومة ير و
ا
ةةئفإ ةيرعالتطةتوائةسأأأأأؤضمل

اةةيير واي ةفيةمضي أأأأأأيرة سأأأأأأتهوفةبعضةيرم أأأأأأليلةيرهلمةة يمل علمةة لر وضماة يلجضتطة للجلمعة،ةتهوفةمجةلالرهلةالىةير عافة لىةيالت لهلدةيل و

ةفيةاتياطةير وامبة كذركةير عافة لىةأف أأأأأأأأأأأأأاةيملالاسأأأأأأأأأأأأألدة للجضتطةر ضفرعةير يئةةيملؤلسأأأأأأأأأأأأأ ةةرالاتملع
ا
لرعاليأةة ة يمل وضاطة لألسأأأأأأأأأأأأألريبةيمل  عةة لمليل

ةير عليايةة توضماهل.

ةتايسلدةرل حث:ةأابر ملوةطارتةيرعالتطةهذيةيرعلمة

ةيروايسةةيأل لى:ة-

ةسعلتطةة ةبهل ةفلز ة ملو ةيمل لخاط( ة غرع ةيرميلسةيمل لخاط ةأت يد ةلالل ةمج ةفيصا ةيمللك ةجلمعة ةرول ة ةير عل  ةمخاجلد )مليلسة تمضم 

ةأراوةاجبةمحاوةيرسيو.ةيروك ضا/

ةيروايسةةيرالتية:ة-ة

(ة ملوةفلزةبهلةسعلتطة2030يرعضيماةيملاثاطة لىة عتمتةجهضتةجلمعةةيمللكةفيصاةريللةلومةةيملج ارةيمل لية فقةم ول لدةاؤمةةيملالوةة)

ةجلتةسلمية/ةمالئةمحاوةيروك ضاة

ةيرالراةة:ةةةةةةيروايسةة

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

standards                                                               

ة.Edwin C. Cancino/ةةة ملوةفلزةبهلةسعلتطةيروك ضاة

ةيروايسةةيرايبعة-

 Level of Awareness of Faculty Members in Promoting Quality Education through Quality Assuranceة

ة يفيضسفة ليةة ملوةفلزةدةبهلةسعلتطةيروك ضاطة/ةارلب
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 اخلطط املستقبلية
ةمرةاؤمةة اسلرةةيلجلمعةةفيةتوضماةأتيعةمنسضباهلة افرةكبلعته ،ة

ا
س مومهلةةألنشوةةيرعيطائة وتةمجةي التطةير وضماة  ال ةيلجضتطةة عتامتاشيل

ةهة1440-1439لاللةيرعلمةيلجلمعية

 ألعضاء هيئة التدريس  ئيبرنامج اإلثراال .1
يةراملفةةير عل ةيملس اا،ة عتامة التطةير وضماة  ال ةيلجضتطةت لةمجةراصةيلجلمعةة لىةيالس االاةفيةكضيتاهلةير وايسيةة  عتمتا

ا
بيذة اتلمجةؤيتوالمل

  عةرتمةةمجةيألنشوةة)رلملدةتملشةةم6/8/2018-ة29/7هةةةيملضيفقة24/11/1439-16اثايئيةأل  لعةهيئةةير واي ةمجةاجللة نسلعةفيةيربتعطةمجة

اةي بايمجةتوامبية(ةملشلاكةة  اضةأف اةيملالاسلدةفيةخعىةيل مضلةيألكلتيايةةير ا امةةأل  لعةهيئةةير واي .ةةريثةتا يةهذهةيلخوضطةفيةسب

العمةر علي ةيرعلليةفيةيرما ةيل لتية يرعشامجة بالةي تت موةأ  لعةهيئةةير واي ة للجلمعةة ات يدةمعافيةةروياةة م  واطةتنسج ةمرةم ول لدةي

ةمرةتضملعلدةيرول ة.ة

 أهداف البرنامج: يهدف البرنامج إلى تحقيق جملة األهداف التالية:ة

يرمبتة اعلافةأ  لعةهيئةةير واي ةفيالةي علقة اس  ويدةمؤهجيلدةير علي ةيل وياةة)ير علي ةيملاتوتة لىةيملشلايرة ير علي ةيملعبضسة -

  ير علي ةيملاتوتة لىةراةيملشوالد(

 تؤايةةمهلايدةيرميلتطة يإلتياطةرع ضةهيئةةير واي . -

 يالتوالقة ا  لعةهيئةةير واي ةتحضةتو يقةفل اةملؤهجيةةغاسةيملهلايدةفيةيملماايدةيروايسيةة أثاهلة لىةير عل . -

 تضسيرةآفلقةأ  لعةهيئةةير واي ةفيةم للةتوضماةيرعمليةةيراملتيةةرلول ة. -

ايةةير علةد عتمتةمهلايدةأ  لعةهيئةةير واي ةفيةاتياطةيربصضلةيرنشوةةمجةلاللةيس خويمةأروثةتمؤيلدةير علي ة أف اةير يئل -

 ير علياية.

  عامفةيملشلاكر ة لآلريلدةيل وياةةفية اليلدةير مضم ة بؤلعةيالل  لايد. -

 تي يلدةير وايسيةةيملالئاةةرباةتاط. عتمتةمعلافةأ  لعةهيئةةير واي ة اتالطةيرول ةة لر عل ة يالستعي -

ةتضيتجةير عل ةيمل ضملعةةمجةير عتلمج:ة

 تو يقةمؤهجيلدةتواي ةروياةةفيةيربصضلةيروايسية. -

 مليلتطةيرول ةة اتياطةخئضنه ةبشباةتلجحةمجةلاللةير علطيةيإلي لبيةمرة يملعه ةيألكلتيمية يرشخص ي. -
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 يرما ةيل لتية يرعشامج. عظي ةيملخت  ةيملهلايةرلول ةة الةي صاةمرةمهلايدة -

 متجةيملعافةة يرؤظامةة  و يملدةاملتطةيأل الل. -

 يإلتياطةيرؤلج ةة يربل لةةرلبصضلةيرنشوة. -

 يس خويمةآريلدةروياةةفية اليلدةير مضم ة بؤلعةيالل  لايد. -

 يس وشلفةأتالطةيرول ةة يس خويمةيالستعيتي يلدةيملؤلس ةةرباةتاط. -

ةعتلمج:يملتييلةيملتعت ةة لىةاتالمةير 

  عتمتةفاصة  ضةهيئةةير واي ةفيةتواي ةمماايدة ايمجةير علي ة جةبعو. -

  عتمتةفاصة  ضةهيئةةير واي ةفيةر ضاةيملاتاايدةيرويلليةة يلخلاجية. -

  عتمتةفاصة  ضةهيئةةير واي ةفيةيالر حلقة لر عيمجةير وامبيةةيلخلمةةبهيئةةتمضم ةير علي . -

 ير وامبيةةيرويلليةةر عيمجةتوضماةأ  لعةهيئةةير واي ة يملضظبر .يأل رضمةةفيةتصاي ة تموي ةيل ملئبة -

 يأل رضمةةفيةأرميةةيملشلاكةةفيةلجل ةير عل ةيإلروتع نية ير علي ة جةبعو. -

 اميوةا لفيةمجةيرؤملطةيلخلمةة  لئتطة  ضةهيئةةير واي ةيمل اراةفيةمسلاةير علي ة ير عل . -

ة

 جلسات االرشاد لمنسوبي الجامعة   .2
 

 هيئةةير واي .أ  لعة .1

ةمحل اةيلجلسلدةيالاخلتيةة

 استراتيجيات التدريس الحديثة )تحدد حسب دراسة االحتياجات(ة1

 مهارات البحث العلمي )تحدد حسب دراسة االحتياجات(ة2

 مبادئ خدمة املجتمع )تحدد حسب دراسة االحتياجات(ة3
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 يرميلتيدةيإلتيامةة كلتاةيملضظبر .ة .2

ةيالاخلتيةمحل اةيلجلسلدةة

 مهارات التفكير الناقدة1

 يرشخصةم عوتةيملضيهبةيرذيةيعللجةيملشوالدة واقةي وي يةحل املشكالت التكيفي  : ة2

 توليد األفكار الريادية واالبداعية بالعملة3

 اصدار االحكام واتخذ القراراتة4

 إدارة االفرادة5

 مهارات التفاوض.ة6

 استشراق املتغيرات وتوقعهاة7

 التفاعل مع املتغيراتة8

 يستخدمون مهارتهم رقميا وتقنيا في عملهم اليومية9
ً
 الطالقة الرقمية : موظفون اذكياء تقنيا

مضظبض ةمللتا  ة لىةيظهلاةيتبسه ة بل ليةة يعالض ةمرةيشخلصةة اتحلعةمهارات االتصال التعاوني : ة10

 مخ لبةة اسلريبةير مؤيةةيل وياة

ة

 جلسات اإلدارة بالمثل     .3
ةيرميلتيدةيألكلتيايةة يإلتيامة.

 محاور الجلساتة

ةيملالاسلدةيإلتيامةةيملاراطة1
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 االكاديمية والمهنية  برامج المرافقة  .4
 أ  لعةهيئةةير واي .ة)تيلاةيرمل لدةيروايسية( .1

ةيملايفمةةمحل اةة

 املشكالت حل على املرتكز  التعليمة1

 املشاريع التعليم املرتكز علىة2

 القرار( صنع عملية )ممارسة املرتكز على التعليم باملحاكاة التعليمة3

 التعليم املعكوس )املقلوب(ة4

 التعليم املرتكز على ريادة األعمالة5

 التدريس املرتكز على تقنيات التعليم )واحدة أو أكثر من تقنيات التعليم(ة6

 اختيار أحد املهارات(التدريس املرتكز على غرس املهارات )يتم ة7

 

 يرميلتيدةيإلتيامةة كلتاةيملضظبر  .2

ةيملايفمةةمحل اةة

 تفويض السلطةة1

 مهارات التواصل مع الجمهور ة2

 الذكاء العاطفية3

 املهارات التكنولوجية والتقنيةة4

 املهارات القياديةة5

 إدارة االفراد ة6

 الدافعية لإلنجاز ة7

 التميز الوظيفي ة8ة

 القرارات واصدار االحكام اتخاذة9

ة
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 برامج التأهيل المهني لطلبة الجامعة   .5
 برامج من داخل الجامعة بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبة1

ة لر عل  ةمرةجهلدةللاجيةةم خصصةة ايمجةتاهياةمنهية2

ة

 جوائز التميز ألعضاء هيئة التدريس: .6
ة
ا
يئةةتحضماةجلئتطة  ضةهةريثةسي  مجةراصة التطةير وضماة  ال ةيلجضتطة لىةير حسر ة ير وضماةيملس اامجةألنشوتهل،ةةيتوالملل

ةير واي ةيمل اراةتملطيةالىةثالثةجضيئتةهي:

 جلئتطة  ضةهيئةةير واي ةيمل اراةفيةير علي ة ير عل . -1

 جلئتطة  ضةهيئةةير واي ةيمل اراةفيةير حثةيرعلمي. -2

 هيئةةير واي ةيمل اراةفيةيرشايكةةيملج اعية.جلئتطة  ضة -3

 :كالةيليةر اراةتات طة للجضيئتةيرضريوطيا لتايدةجضيئتةللمةة ثالثةةتوضماف الة جة

ةم لتاطةير اراةفيةير علي ة ير عل . -1

 م لتاطةير اراةفيةير حثةيرعلمي. -2

 م لتاطةير اراةفيةيرشايكةةيملج اعية. -3

 أهـداف جوائـز التميز:

ةئةةير واي ةر موي ةأف اةيملالاسلدة ير و يملد.تحبراة  ضةهي .1

ةللقة يئةةأكلتيايةةا وي يةةتؤلفسية. .2

ةيك شلفةيملضيهبةيمل عوتطةرو ةأ  لعةهيئةةير واي ة للجلمعة. .3

ةيالاتملعةبعاليةةير علي ة ير عل ةرو ةأ  لعةهيئةةير واي . .4

ةاثايعةيأل حلثةيرعلايةةيراميؤةةمجةمل اةأ  لعةهيئةةير واي . .5

ةيملشلاكةةيربل لةةفيةلومةةيملج ار. .6

ة
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 :جائزة الموظف المتميز .7

 عن الجائزة: 

ئة مبلفيرضظيبيةةير ويفملضظبيةجلمعةةيمللكةفيصا،ة تهوفةالىةتضفرعة يئةة ااةمحبتطةت سل  ةفاهلةفاصةيمل اراةتمومةجلئتطةيملضظفة

ةفاهلةيمل ارا  .

 أهداف جائزة املوظف املتميز:

ةالىةتحميقةيألهويفةير لرية:يمل اراةتهوفةجلئتطةيملضظفة

 .توضماةيألتيعةيرضظيبيةرو ةمضظبيةيلجلمعة 

 .ةتموي ةأف اةيملالاسلدةيإلتيامةة يلخومية

 .ةيالاتملعة اس ض ةيالت العةيرضظيبي

 .للقة يئةة ااةتؤلفسيةةا وي يةة ر ةمضظبيةيلجلمعة 

 املعنيون بالجائزة:

ةيسأأأأأأأأأ انىةمأأأأأأأأأجةيلجأأأأأأأأألئتطةمأأأأأأأأأضظبي،ة ةئتطةكأأأأأأأأأاةمضظأأأأأأأأأفةيعاأأأأأأأأأاة للجلمعأأأأأأأأأةةت  ةيتموأأأأأأأأأل يسأأأأأأأأأ ويرةير مأأأأأأأأأومةرلاشأأأأأأأأألاكةة ير ؤأأأأأأأأألف ة لأأأأأأأأأىةيلجأأأأأأأأأل

ة أ  لعةهيئةةير واي ة مجةفيةرواه .يرشاكلدةيلخلمة،ة

 برامج التميز لدى القيادات األكاديمية بجامعة الملك فيصل: .8
ة
ا
ةة عظيال

ا
ة تاكيوي ة  لمعةةيمللكةفيصا، ةيرصفةيرالني( رعيجةراله المة يرو  ةيرو ةرلو اةيمل ضايةرلميلتيدةيألكلتيايةة)يرصفةيأل لة/

ةة،فيةت لئة فعلريةة جضتطةماسسلدةير علي ةيرعللية ي ولرةتتظايةرلو اةيرذيةيربئة،ة  ركةمجةيرميلتطةيراخيوطةر لكةةر يملموم
ا
 يتوالملل

ةتؤظي ة وت التطةير وضماة  ال ةيلجضتطة عتامةإ ةمجةهذيةيملبهضمةف
ا
رصفةرلميلتيدةيألكلتيايةة)يير وضمامةة يربل ليلدةمجةيألنشوةةةي

ةيرصفةيرالني( ة/ ةةيأل ل ةهذه ةأ از ةمج ة رعا ةرويه ، ةير ارا ةر حميق ةيألنشوة ة يرتملايدة يربل ليلد: ة  اشةيرعاا، ةير وامبية، ير عيمج

ة. للجلمعةميلتيدةيألكلتيايةةيرير يلجلدةسضفةي  ة ؤلؤهلةفية ضعةئيةةلوةةم وركةفيةاطلاة ؛ة ةيلخلاجية
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 .رميلتيدةيألكلتيايةة)يرصفةيأل لة/ةيرصفةيرالني(ة  لمعةةيمللكةفيصاية:الفئة املستهدفة

 منصة للتدريب اإللكتروني لمنسوبي جامعة الملك فيصل: .9
لةريةمجةأثاةرويهلة  ركةملةيربشايةةيملللةاأسةس االاالةةمسرعتهلةير وضمامةلاللةمالاسلدةيلجلمعلدةيرعاممةةيإلروتع نيةأروةةير وامبةُيعو

هيئةةةمنسضبيةيلجلمعةةمجةأ  لعةكبلعطفل اةفيةتؤايةة توضماةمهلايته ة مملهل،ة يس اايايةرو اة التطةير وضماة  ال ةيلجضتطةفيةافرة

يرعيةياوجةمجة"،ة ةمنصة للتدريب االلكتروني"؛ةفإ ةيرعالتطة عتامةاطالقةيإلتيامةيألكلتيايةة ةةيملجلالدةمخ لفةفيير واي ة يملضظبر ة

ةير وامبيةة اخبلرهلةيملخ لبة.يألنشوةةلالرهلةتموي ةم اض ةةمجة

ةيمل  ض ة ةأ  ة لرذكا ةجويا ةير واي ة يملضظبر ، ةهيئة ةأ  لع ةمج ةمنسضباهل ةمس ض  ة لى ة يراملتط ةير ارا ةراجلمعة ةيحمق ةيرذي يألما

ةمليلتيدةيلجلمعةة منسضباهل.ير يلجلدةيةسي  ةاتلر ية لملؤصةةسضفةيبض ةفية ضعةيالروتع نيةيرذ

 منسضبيةيلجلمعةةمجةأ  لعةهيئةةير واي ة يملضظبر .ة:الفئة املستهدفة

 برنامج نشر ثق افة التميز التعليمي: .10
ةمجةلاللةم اض ةةمجةيألت يدةتا ية لىة التطةير وضماة  ال ةيلجضتطةالىةنشاةثملفةةير اراةفيةير علي ة ير عل ،ة  ركةفيةاطلاةسعي

اأسهلةيراسلئاةيإل الميةةيرعيةياوجةأ ةتصاةألك عة وتةمجةمنسضبيةيلجلمعة،ةُيمتعئةتموي ةم اض ةةمجةاسلئاةير اراةالىةمنسضبيةيلجلمعةة

ة  ركة لىةيرؤحضةير للي:

 ."دقيقة تميز في التعليم والتعلم" ؤضي ةتحتة-ثلتية(ةة60الةي عو ةزمجةيملمورةتمليمةة يروطة)-م اض ةةمجةمملطرةيربيويض -1

تحتة ؤضي ة-ثضي ة10الةي عو ةزمجةيملمورة-(ةMotion Graphicم اض ةةمجةيململطرةير حبرايةة اسلضبةيلجايفيكةيمل حا ة) -2

 "ملاذا نتميز تعليميا".

 "ملاذا نتميز تعليميا".(ةتحتة ؤضي ةInfographicsم اض ةةمجةيرصضاةيملعلضملتيةة) -3

 "التميز في التعليم والتعلم".يململالدةيرهلتفةة  اموطةاخايملةةبعؤضي ةم اض ةةمجة -4

 فامقةيملسائةيروالبي.-مو عةةيلجلمعة-يملاكتةيلجلمعيةرالتصللة يال المةالجهات املساندة:

 


