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 نبذة عن العمادة
 

التطويرةوضأأأأأ  وةا فو  ةمعة  مللكةايصلةبقرأأأأأ ةللراةةململةالةفاكةاية تكةايرص كةل ا اأأأأأر ةاتترأأأأأ  أأأأأ دةمل ص ةالتلصق ةأنشأأأأأادة     ة

ل يوابلكة لىة ملجة     ةض  وةا فو  ةواال ت   ةاألك  يميةة5/5/1437هأةلر  ة27/6/1437الل لعةمعةا ت   ه ةا خ مل ةايللو ةلت ةيخة

 ةملحا ةأوةها ةةو  لةضأأأأأأروةيكةوملطصا ةو     ةتطويرةالتلصق ةا ف ملعع،ة
ا
سأأأأأألقا ةململةا ف مللكةلصتسومةايحأأأأأأت رةوسوةالتطويرةوالت منةو  ةاك

ةلأسأأأ سأأأا ةتت ا ةمعةالتل مل ةلو  ع ةوب  صقكةملرةملتامعادةاللرأأأرةايلرمعةا   لعةالعيةتس  ةملله ةايتيوةململةالتطوةةايحأأأت رةواي حأأأ ة ،ةو ل

ةيل يمعة ق سأأأأقكةةململةتالمةتوري ةا فهو ةوالط   دةلتطوير
ا
مل  ةسأأأأ دةوأنشأأأأطكةايااوملكةا ف مللقكةل وتاليا ةو  صق يا ةوملور  يا ةوبل 

تسلقلا ةلحأأأأأأأأأأأأا ةا فو  ةوالت منةوالاو قكةمعةالتلصق ةوالتسحأأأأأأأأأأأأموةايحأأأأأأأأأأأأت رةمعةاأل اعةلتلوي ةأب أأأأأأأأأأأأ ةتوملكة لصق قكةوةبرةملحأأأأأأأأأأأأتو ة و  ة

ة.معةسوقةالل  ةا خريجةوعىةي تصلةململةاللوةادةوايه ةادةمل ةيةهصلةلالووراط

ة

ة
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 منسوبو عمادة التطوير وضمان اجلودةكلمة 
ة   ة

ا
معةظ ةالتسومةالاوععةالذيةت رضلةو   دةاملفت ل دةايت و  ،ةبإوة وةةا ف ملل دةمعةاللروةا    يةواللشريملةسقرووةملوتص  

رةأوسملرةو   دةاملفت رةومللربكةأكثعةوةةباقكةا  رومة لىةوظق كة لىةت    ةأ  قةايةهالدوقثةيتلو ة للةالووةة  واةةة،ساق

.ةوبذللةترووةا ف مللكةليتةتبع ةيحه ةمعةتسوي ةاملفت ل دة لىةمل ت ل دةيحتاوب دةالتا قكل تطصا دةسوقةالل  ةوملواكاكةولقلقكة

ةململةملحتاصوكةله .ة
ا
ةملات كةلص لربكةلوال

  ة لىةملحتو ةك بكةملروو دةمل ت رةا ف مللكةململةتالمةومعةهذاةالرو ،ةالتنملتة     ةالتطويرةوض  وةا فو  ةلتطويرةملااوملكةالل

ةتا قذةوتملكةململةايش ةير،ةاألنشطك،ةوالبعاملجةالعيةو له ةلموةأيويو ةململةتالمةهذاةالتلرير.

ة

 

 منسوبو عمادة التطوير وضمان الجودة
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 الرؤية والرسالة واألهداف

 رؤية العمادة  
 لتصدير  

ً
 إثرائيا

ً
 .أفضل ممارسات التطوير والجودة في التعليم الجامعيأن تكون العمادة مصدرا

  رسالة العمادة 
 يالعمل بمسؤولية تجاه تحقيق أعلى مستويات تطوير التعليم الجامعي وتجويد املمارسات التعليمية يما يضمن تنافسية الجامعة وتميزها مؤسس 

ً
 .ا

 أهداف العمادة  
 إلدارية.ااالكاديمية و الجامعة ومشاركة الخبرات  ملنسوبياف العام على البرامج التدريبية . تقدير االحتياجات التدريبية والتخطيط واإلشر 1

 يعزز  بما اإلداريةو  واألكاديمية القيادية القدرات وتحسين تطوير  في تسهم التي التدريبية البرامج . اقتراح برامج وسياسات للتطوير وإعداد وتنفيذ2

  .الجامعي التعليم جودة

تحديد و  برنامج االعتماد املؤسس ي بالجامعة واإلشراف على املقترحات واالستشارات حول استراتيجيات وأولويات الجامعة لالعتماد البرامجيتقديم . 3

 .متطلباته

 .وتطبيقاتها الجودة بقضايا يتعلق ما كل في املختلفة واإلدارات الكليات في الجودة لوحدات والدعم االستشارات . تقديم4

5 . 
ً
 ودوليا

ً
 .اقتراح خطة عمل لتحقيق متطلبات هيئات االعتماد املعتمدة محليا

ات التنسيق مع الجهات الخارجية ذو  تقديم الدعم لكليات الجامعة املختلفة للحصول على االعتماد األكاديمي لبرامجها من هيئات محلية ودولية. 6

 العالقة.

والعمادات وتطبيق املقاييس ذات الصلة، وقياس أثر ذلك على املخرجات العملية والتعليمية  لياتالك في الجامعة منسوبي بين الجودة ثقافة . نشر 7

 بالجامعة.

 للتقويم واالعتماد األكاديمي ألغراض تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي. واملركز الوطنيالتنسيق بين كليات الجامعة املختلفة . 8

 .بالجامعة التعليمية العملية خدمة في االلكتروني التعليم تقنيات لتوظيف تطويرية خطط . وضع9

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

 .تنافسيتهموزيادة لتحفيز منسوبي الجامعة بمساراتها املتعددة جوائز التميز  . إطالق11
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 التنظيمياهليكل 
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 وحدات العمادة

ةإدارة التطوير اإلداري .1

 وصف اإلدارة:
ةاإل اة ةايلاقكةبل صق دةتوةيبةملنحوبيةا ف مللكةململةملوظ موةوملوظ  دةوتلقق ةاألثرةالتوةيبي.

 املهام الرئيسية لإلدارة:
 التوطقطةواإلارافةالل مة لىةالبعاملجةالتوةيبقكةيوظ يةا ف مللك. .1

 الل مة لىة  صقكةملش ةككةا خبعادةاإل اةيك.التوطقطةواإلارافة .2

 التوطقطةواإلارافةالل مة لىة  صق دة ق سةاألثرةالتوةيبية لىة وت  قكةملوظ يةا ف مللك. .3

 وحدة التدريب اإلداري 
 وصف الوحدة: 

ةوتوسقرة   و ةمله ةايا .
ا
ةالووو ةايلاقكةلتاهق ةملوظ يةا ف مللكةمللربق 

 املهام الرئيسية للوحدة:
 االوتق   دةالتوةيبقكةينحوبيةا ف مللكةململةملوظ موةوملوظ  د.تلويرة .1

 التنحققةوومةتر ق ةا  ل ئبةالتوةيبقكةواتتق ةةايوةبمو. .2

 اللق مةل لت همنادةالصو ح قكةالالزملكةل   وةسمعةالل صقكةالتوةيبقك. .3

 وحدة ومشاركة اخلربات اإلدارية قياس األثر 
 وصف الوحدة: 

ة دةوملش ةككةا خبعادةاإل اةيكةو ق سةاألثرةالتوةيبي.الووو ةايلاقكةلتلتيتةمل  ةس

 املهام الرئيسية للوحدة:
 لقكة ح حةل ش ةككةا خبعادةاإل اةيكةمعةملوتصفة ط   دةا ف مللك.الل  ة لىةتطويرةآ .1

 تطويرةأ وادةاللق سةالالزملكةلتلقق ةاألثرةالتوةيبي .2



9 

 

 يعليمتوحدة التمكين ال .2

 وصف الوحدة:
ة.ملل ةفةأ   عةهقئكةالتوةي ة لىةايحتوي دةالتلصق قك،ةالاساقك،ةوبق  ةيتر ةل لشراككةاملفت لقكلتلاق ةالووو ةايلاقكة

 املهام الرئيسية للوحدة:
 ا تعاحةلراملجةوسق س دةلصتطويرةاألك  يمي. .1

 .ا ف ملععةلصق التة و  ةيلتزةةل  ةواإل اةيكةواألك  ي قكةاللق  يكةاللوةادةوتسحموةتطويرةمعة حه ةالعيةالتوةيبقكةالبعاملجة  وا ةوتا قذ .2

ة   ملكةالبعاملجةاإلثرائقكةأل   عةهقئكةالتوةي . .3

 لا   عةهقئكةالتوةي .ةاتتق ةةايوةبموةلصبعاملجةالتوةيبقكةا خ  ك .4

 .ل  ف مللكةالتلصق قكةالل صقكةتوملكةمعةااللوتعونيةالتلصق ةتلاق دةلتوظقفةتطويريكةتططةوضر .5

 ياقئكةأ   عةهقئكةالتوةي ةا فو . .6

 أ   عةهقئكةالتوةي ةا فو .ةتطوير .7

 
 وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي .3

 وصف الوحدة:
اال ت   ةايةسأأأ أأأجيةل  ف مللك،ةوتلوي ةا فو  ةوة(ةمعة ط   دةا ف مللكةاملختص ك،ةو لتيتةمل  ةسأأأ دةQMSالووو ةايلاقكةلتطاققةوا مة  اة ةا فو  ة)

ة.اال ت   ةاألك  يميا فو  ةوةتومل دةالو  ةوايح وو ةلرصق دةا ف مللكةمعةمل  الدة

 املهام الرئيسية للوحدة:
 نشرةثل بكةا فو  ةلموةملنحوبيةا ف مللكةمعةالرصق دةوالل   اد. .1

 تلوي ةاالس ش ةادةوالو  ةلوووادةا فو  ةمعةالرصق دةواإل اةادةاملختص كةمعةك ةمل ةيتلصقةلل  ي ةا فو  ةوتطاقل يا . .2

 ل  ف مللك.اإلارافة لىةلرو ملجةاال ت   ةايةس جية .3

 .تسويوةملتطصا دةاال ت   ةايةس جيةوالبعاملجعةململة ا ةالهقئ دةايلت و ةوا فه دةايحةولكة ملةتا قذه  .4
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ة .5
ا
ةو ولق 

ا
 .ا تعاحةتطكة   ةلتسلققةملتطصا دةهقئ دةاال ت   ةايلت و ةملسصق 

 ملت بلكةتا قذةتطكةالل  ةايتلصلكةلبعو ملجةاال ت   ةايةس جي. .6

 اتقكةالحا ئقكةل لصاكةاإلو صمنيك.ملرا لكةتلريرةالوةاسكةالذ .7

 ملرا لكةاأل لكةوالبعاهموةالحا ئقكةل لصاكةاإلو صمنيك. .8

 اإلارافة لىة  وا ةوتا قذةوملت بلكةلرو ملجةزي ة ةايرا لموةا خ ة قموةلال ت   ةايةس جي. .9

 قكةو ولقك.تلوي ةالو  ةلرصق دةا ف مللكةاملختص كةلة رومة لىةاال ت   ةاألك  يميةلبعامل ه ةململةهقئ دةملسص .10

 التنحققةملرةا فه دةا خ ة قكة ادةاللال كةل ال ت   ةاألك  يمي. .11

 تلوي ةايلتعو دةواالس ش ةادةوومةاستعاتق ق دةوأولوي دةا ف مللكةلال ت   ةالبعاملجع. .12

ةلصتلوي ةواال ت   ةاألك  يميةألغراضةتسلققةملتطصا دةا فو  ةواال ت   ةاألك  يمي.ةوايركتةالوطنيالتنحققةلموةكصق دةا ف مللكةاملختص كة .13

 

 وحدة اإلرشاد والتنمية المهنية .4

 وصف الوحدة:
ة.الووو ةايلاقكةلتر ق ةلراملجةاإلةا  ةوتا قكةايه ةادةمعةمل  الدةتطويرةالتلصق ةا ف ملعع

 املهام الرئيسية للوحدة:
 واألتال قكةا خ  ك.  وا ةايواثققةايهاقكة .1

ةسوقةالل  .ةيتطصبا معةتطويرةشخرقكةالطصاكةايهاقكةوتتويوه ةلاه ةايه ةادةالشخرقكةالعيةةايح ه ك .2

ةاينهيةلصطصاكةايةه ةلة رومة لىةالشه  ادةايهاقك.ةالتوةيب .3

ةملح ه كة  وةهقئكةالتوةي ةمعةتس معةالطصاكةململةا ف وبةاينهي.ة ل قق .4

ةلو ةأ   عةهقئكةالتوةي .ا خبع ةايهاقكةة لتيت .5
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 وحدة التميز التعليمي ومبادرات التعليم .5
 وصف الوحدة:

ةالووو ةايلاقكةل لحععةوسوةتسلققةالت منةمعةمل  مةالتلصق ةوالتلص .

 املهام الرئيسية للوحدة:
ةالتلصقمي.ةلتس منةملنحوبيةا ف مللكة لىةالت منل ح ةايا ةايتلو  ة وائتةالت منةة طالق .1

 ا فه دة ادةالرصكةململةا ف مللكةواملفت ر،ةلو  ةالت منةالتلصقميةل  ف مللك.التنحققةملرة .2

 .ل  ةيسلقةالت منةالتلصقميةتلوي ةاالس ش ةادةالالزملكةلوووادةا ف مللك .3

 لو  ةالت منةالتلصقميةل  ف مللك.ةا  واةيكةوا فصح دةتلوي ةامل  ضرادةووصل دةالال ش .4

 ىةاملخر  دةالل صقكةالتلصق قكةل  ف مللك.تطاققةايل يي ة ادةالرصك،ةو ق سةأثرة للة ل .5

 .العية وة حه ةمعةتسلققةأ لىةملحتوي دةالت منةمعةمل  مةالتلصق ةوالتلص ةالتلصق قكةالاو قكايا  ةادةةتانية .6
 

 وحدة التقنية واإلعالم .6
 وصف الوحدة:

ةواإل الملقكةلل    ةالتطويرةوض  وةا فو  .ةالتلاقكالووو ةايلاقكةل لشةووة

 الرئيسية للوحدة:املهام 
 ملت بلكةالبعو ملجةاإللوتعونيةا خ صةل ل سفق ةمعةالبعاملجةالواتصقكة ف قرةملنحوبيةا ف مللك. .1

   وا ةكشوب دةأس  عةايتوةبموةمعةالبعاملجةوالتوا  ةملله . .2

 الشه  ادةلصبعاملجةالعيةتلق ه ةالل    .ة  واة .3

 .اإللوتعونيةاالارافة لىة  سكةالل    ة لىةملو رةا ف مللك .4

 تسريرةوتنحققةك ةمل ةيتلصقةلاتا ةةالل    . .5

 ملت بلكة  س دةالل    ة لىةملوا رةالتوا  ةاال ت  عع. .6

 لبعاملجةالعيةتلومله ةالل    ةوا وا ةالتل ةيرةاإلور ئقكةلصتلرفة لىةأثره ة لىةايتوةبمو.  ت مة  صق دةتلوي ةا .7

 معةالل    .  وا ةالتلريرةالحاويةل لتل ووةملرةاإل اةادةوالوووادةاملختص كة .8
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 األكادميي واالعتماد للتقويم الوطني مركزللالتابعة  العمل ورش
 

ور تةالل    ة لىةتلوي ةلراملجةتوةيبقكةتصبيةاوتق   دةالرصق دةواأل ح مةةنشرةثل بكةا فو  ةلموةملنحوبيةا ف مللكة لىلتلتيتة   ةالل    ة

عيةوا ه ةالةوةشةالل  ملنحوبيةا ف مللكة   وةةةك  ةو  ملتةالل    ةلتعاقحاألك  ي قكةوالةف وةايشتعككةمعةأ   مةا فو  ةواال ت   ةاألك  يمية

ة.األك  يميةواال ت   ةلصتلوي ةالوطنيةايركت

  فيهااألكادميي وعدد املشاركني  واالعتماد للتقويم الوطني قدمها املركزالتي  ورش العملء (: أمسا1جدول)
ةعدد املشاركينةاملكانةعنوان ورشة العملةم

ة1ةالري ض إعداد الخطط التشغيلية وصياغة مؤشرات األداء 1

ة1ة و  معايير ضمان الجودة واالعتماد البرامجي املطورة ومتطلبات تحقيقها 2

ة1ةالري ض جودة األعمال اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي 3

ة2ة و  تحليل البيانات واالستبانات واستخدام نتائجها لضمان الجودة والتحسين املستمر 4

ة1ةالري ض متطلبات جودة خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 5

ة8ة و  التخطيط االستراتيجي لضمان وتحسين الجودة 6

ة3ةالري ض مخرجات التعلمتقويم  7

ة1ةالري ض البرنامج التأهيلي لضمان الجودة واالعتماد املؤسس ي 8

9 Assessment of Learning Outcomes ة7ةالري ض

ة3ةالري ض مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية 10

ة2ة و  التقارير الدورية للبرامج واملقررات والخبرة امليدانية 11

12 KPl's and Benchmarking  ة4ة و

ة2ةالري ض برنامج تأهيل املراجعين الخارجيين 13

 36 املجموع 
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 ورش العمل التابعة ملركز القيادة األكادميية
ةمعةو  حةوة

ا
ةه مل 

ا
ةململةهذاةاي هوم،ةبإوةوزاة ةالتلصق ةوا ف ملل دةالحلو يكةتاذمةض  وةتصلبةاللق   ة وةا

ا
 و  ةملةسح دةالتلصق ةالل لع.ةواوطال  

ة لىةأةبرةايحتوي د.ةةاي صوك ر ة ة هوه ةململةأ  ةاالةتل عةل حتو ةالتلصق ةمعة
ا
ةاألك  ي قكةبإوةالوزاة ةالتلصق ةملت اصكةل ركتةاللق   ةلذللةوتسلقل 

 لنىةل للق  ادةاألك  ي قكةململة  واعةووكالئا ةوةؤس عةاأل ح مةاألك  ي قكةو للةل لتنحققةملرة     ةالعيةةوةشةالل  ملةل ااق ةاللويوةملة  ملت

ة.التطويرةوض  وةا فو  ةل  مللكةايصلةبقر 

ة

  فيهاوعدد املشاركني  مركز القيادة األكادمييةقدمها التي  ورش العمل(: أمساء 2جدول)
ةاملكانةاملشاركينعدد ةعنوان ورشة العملةم

1 Accountability in Higher Education 1ةا خبعة

2 Emotional Intelligence for Academic Leaders 
ةة  مة3

ةسقوادة4
ةا خبع

3 Student Affairs Leaders 2ةالري ضة

4 Excellence in Undergraduate Education 
ةة  مة5

ةسقوادة6
ةا خبع

5 Women Leadership in Higher Education 12ةا خبعة

  33 املجموع 
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 عمادة التطوير وضمان اجلودةبرامج وأنشطة 
 

ململةةس لتا ةوأهوابه ةلتطويرةالتلصق ةا ف ملععةململةتالمةتوةيبةأ   عةهقئكةالتوةي ةوايوظ موةململةالر  مةةوض  وةا فو  تطويرةالتاطصقة     ة

ةأوةالط لبةهوةملسوةةالل صقكةالتلصق قك،ةوأوةتسحموةأ اعة  وةهقئكةالتوةي ةوتطويرةأ واتلةاألك  ي قكة
ا
است راةيكةوةوالحقواد.ةوالل    ة لص ةيلقا 

كةالتوةي ةململةأل   عةهقئولذللةبإوةالبعاملجةايلوملكةةتعلويكةواللص قكةيربةمعةالحا يكة خوملكةالهوفةالوامعةوهوةالط لباطال لة لىةايحت وادةال

ملفت لقكةاالر  مةوالحقوادةترتوتة لىة و ةمل  الدةوهع:ةالتلص ةوالتلصق ،ةوالاسثةاللصمي،ةوتواولو ق ةايلصومل د،ةوا فو  ةاألك  ي قك،ةوالشراككة

ة.ةلل ملكوايه ةادةا

قكةولذللةتطرحةالل    ةلراملجةتوةيبةوالةالةأوةايوظفةايت وملةململةملو للةاإل اةيةو  وبةاأل اعةايت منةيو  ةأ اعةأ   عةهقئكةالتوةي ةوالطالب

 ةهذهةالبعاملجة لىةلويالعية حه ةلتسحموةوتطويرةاأل اعةمعةالل صقكةاإل اةيكةوك  ة حعىةالل    ةململةتالمةتوةةبرة وةادةومله ةادةايوظ موة ح  وةمعة

ةتا قكةا فواوبةايهاقكةمعةمل  الدةاإل اةيكةل للوةةالذيةيحه ةمعة و  زةاأل   مةل لشر ةايطصوب.

ةلتلوي ةمل  و كةململةالبعاملجةالتوةيبقكةالواتصقكةلر بك
ا
نحوبيةملةومعة ط ةةسععةالل    ةلتسحموةوتطويرةأ اعةالل صقكةالتلصق قكةبإنا ةتلومةساوي 

ة لىةاستلط بةا ف مللكةوال
ا
مل  الدةيا ةةملت منووةمعةملوةبموعيةيلومله ةوواكةملت من ةململةالر  ةةالتوةي جيةململةملنحوبيةا ف مللك.ةو حعىةالل    ةأي  

ةةل  ةيحه ةمعةتطويرةالتلصق ةا ف ملعع.ةةه التلصق ةا ف ملععةململة ات ةاي صوكةوت ة 

ةململةالل    ة لىةتصقةأ واعةتا بحقكةلموةملنحوبيةا ف مللك
ا
بلوةأطصلتةالل    ةتالمةهذاةالل مةالوةاسجية وائتةالت منةأل   عةهقئكةالتوةي ةةوسلق 

ةل ح ةايا ةالاالثك،ةوكذللة  ئت ةالت منةمعةاأل اعةالوظق ي.

 ت   ةالةوبق  ةيوصةا فو  ةواال ت   ةالبعاملجعةبلوة  ملتة  مللكةايصلةبقر ةلتو قرةت حكة لو ةملرةايركتةالوطنيةلصتلوي ةواال ت   ةاألك  يمية

ا ةايلصومل دةة–كصقكةاللصوم،ةوبرو ملجة كتوةة قولعةة–ت حكةلراملجةوهعةلرو ملجةاألوق عة
ُ
كصقكةة–كصقكةالرقولكةاإلكصقنقوقك،ةوبرو ملجةا   سبةاآللعةوو

ةلتةا قكةواألغذيك.ةكصقكةاللصومةاة–كصقكة  اة ةاأل   م،ةوبرو ملجة صومةوتلاقكةاألغذيكةة– صومةا   سبةوتلاقكةايلصومل د،ةوبرو ملجةاي لقكة

لل ملكةاةل إلض بكة لىةا  رومة لىةملوابلكةايركتةالوطنيةلصتلوي ةواال ت   ةاألك  يمية لىةملو طاكة تهيةا ت   ة ولقكةلبعو ملجعةالت ريضةوالص ك

ةلرصقكةاللصومةالطاقكةالتطاقلقكةبلوةالوةاسكةواوطا قةضوالطةوملتطصا دةايركت.

وةت ةاالوتا عةململةكت لكةالتلريرةالحا ئيةلال ت   ةايةس جيةملوّ  ا ةل أل لكةوالبعاهموةا خ  كةل لشروطةوالتو ق دةأمل ةمل ةيوصةاال ت   ةايةس جي،ةبل

ل    ةالتطويرةلةوالربرةلذللة لىةايركتةالوطنيةلصتلوي ةواال ت   ةاألك  يميةلة رومة لىةاال ت   ةايةس جيةالر مل ةوالذيةُيلتبعةململةايش ةيرةا  قويك

.ر ةت ص،ةو  مللكةايصلةبقر ة  وملفو  ةبشوض  وةا 
ا
ة 



15 

 

إحصاءات عامة عن الربامج التدريبية لعمادة التطوير وضمان اجلودة للعام الدراسي 
 هـ 1440 –1439

 (: ملخص عام جلميع الربامج التدريبية الداخلية3جدول )
 

 عدد املتدربين عدد البرامج املنفذة الفئة املستهدفة

ة576ة28ةة  م-أ   عةهقئكةالتوةي ة

ة532ة27ةسقواد-أ   عةهقئكةالتوةي ة

ة1ةاللق  ادةاألك  ي قك
ةة  مة5

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ةسقوادة15

ة760ة33ةايوظ ووة

ة889ة31ةايوظ  د

 2777 120 املجموع الكلي
 

 
   (: أعداد املشاركني بربامج معهد اإلدارة العامة4جدول )

 املتدربينعدد  الفئة املستهدفة

ة384ةةايوظ ووة

ة89ةايوظ  د

ة8ةا  صل دةالتطاقلقك

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

 النسبة املجموع أعداد املتدربين غير السعوديين أعداد املتدربين السعوديين الفئة املستهدفة

ة%ة9.90ة576 519 57ةة  م-أ   عةهقئكةالتوةي ة

ة%ة32.71ة532ة358ة174ةسقواد-أ   عةهقئكةالتوةي ة

 % 20.85 1108 877 231 املجموع الكلي
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 برامج وأنشطة عمادة التطوير وضمان الجودة  

 

 التدريبية الداخلية للعمادة:  البرامج-1

 سيدات( –)رجال  أعضاء هيئة التدريس. 

 الموظفـات  الموظفون /. 

 البرامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع الجهات األخرى:-2

 .الكليات 

 .العمادات المساندة 

  .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

 233 11 مله ةادةالاسثةاللصمي

ة121ة6ةا فو  ةاألك  ي قك

 105 5 ايه ةادةالل ملكالشراككةاملفت لقكةوة

 78 4 مله ةادةالتلص ةوالتلصق 

 39 2 التلصق مله ةادةتواولو ق ة

 576 28 املجموع
 

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

 

مهارات التعلم والتعليم
14%

مهارات البحث العلمي
40%

ليممهارات تكنولوجيا التع
7%

الجودة األكاديمية
21%

الشراكة المجتمعية 
والمهارات العامة

18%

نسبة المتدربين في كل مجال

مهارات التعلم والتعليم مهارات البحث العلمي مهارات تكنولوجيا التعليم

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

 العلمي البحثمهارات 

 عدد املتدربين البرنامجاسم  املدرب م

 العلمي البحث أدوات

ةEndnote" as a Tool of Documentation 16"ةأ.ةسلقوةاللننة1

 العلمية البحوث تحكيم

ة27ةاللص قكةالاسوثةتسوق ةأ. .ةو واوة لراهق ةامل  وة2

 البيانات وتحليل ادخال طرق 

ة27ةSPSS as a Tool to Analyze Quantitative Researchesة لعة لراهق ةسقو.ة ة3

ة21ةمعةالتسصق ةاإلور ئيةلصاسوثةالو قكةSPSSاستووامةلرو ملجةة .ةملس وة اوالرازقةزايوة4

ة20ةSPSS as a Tool to Analyze Quantitative Researches (Advanced)ة لعة لراهق ةسقو.ة ة5

ة19ةالو قكة)ملتلوم(ةلصاسوثةاإلور ئيةالتسصق ةمعةSPSSةلرو ملجةاستووامة .ةملس وة اوالرازقةزايوة6

 العلمي النشر 

ة48ة1ةالتاثمعة)الرصق دةاإلنح وقك(ةملل مل ة ادةاملفالدةمعةاللصميةالنشرة .ة اوالرو ملة ي جىةالصقلعة7

ة45ة1ةالتاثمعة)الرصق دةاللص قك(ةملل مل ة ادةاملفالدةمعةاللصميةالنشرةأ. .ة بعيةملس وةلهيةالاسرة8

ة10ةالتاثمعةالل لعة)اللصومةالطاقك(ةملل مل ة ادةاملفالدةمعةاللصميةالنشرةملس و ة اوي ةالحقو .ةة9

 

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 1
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 الربامج املنفذة يف جمال التعلم والتعليم )حسب احملاور((: 8جدول )
 

 مهارات التعلم والتعليم

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 استراتيجيات التدريس

ة26 أس لقبة لوا قكةمعةالتوةي ةوالتوةيب التكيةأ. .ةأو وة اوال ت حة1

ةIncorporating Concept Maps into Teaching Strategies 21ةDr. Feroze Kaliyadanة2

ة18ةالويريةك ستعاتق قكةلصتلصق ةالتل ونية .ةملس و ةملس وةيحملة3

 طرق تقييم أداء الطالب

ة13ةاإللوتعووقكةاالتتا ةادةتر ق ة .ة  روةملس وةاللشمعيةة4
 

 

 )حسب احملاور( التعليمتكنولوجيا الربامج املنفذة يف جمال (: 9جدول )
 

 التعليممهارات تكنولوجيا 

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 Blackboardاستخدام 

ةBlackboard System: Skills and Tools 20ة .ةملرةحةالل  يصكة1

ة19ةBlackboardمله ةادةوأ وادةاستووامةوا مة  اة ةالتلص ةااللوتعونيةةالل  يصك .ةملرةحةة2
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 )حسب احملاور( الربامج املنفذة يف جمال اجلودة األكادميية(: 10جدول )
 

 الجودة األكاديمية

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

 إعداد الدراسة الذاتية

ةDr. Alexander Ybasco Preparation of the Self-Study Report (SSR) 24ة1

الذاتقكةالوةاسكة  وا ة .ةمل  وةالحقوةملس وة2 ة18 

 توصيف وتقرير البرنامج

ة19ةتو قفةالبعو ملجةوتلريرهة .ةث ملرةسلوهللاةالالقمية3

ة15ةProgram Specification and Reportة .ةث ملرةسلوهللاةالالقمية4

 توصيف وتقرير املقرر 

ة24ةتو قفةايلرةةوتلريرهة .ةتيحمعةا خ وةةة5

ة21ةCourse Specification and ReportةDr. Edwin C. Cancinoة6
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 )حسب احملاور( الربامج املنفذة يف جمال الشراكة اجملتمعية واملهارات العامة(: 11جدول )
 

 الشراكة املجتمعية واملهارات العامة

 املتدربينعدد  اسم البرنامج املدرب م

 الشراكة املجتمعية

ةFaculty Member's Role in Community Engagement System 24ةDr. Abdul Sattar Khanة1

ةPreparation of Community Service Initiatives 22ةDr. Mohammed Abdouة2

ة18   وا ةملا  ةادةتوملكةاملفت رة .ةت ملرةملس وة اوالانية3

املفت لقكةالشراككةملااوملكة ط ةةمعةالتوةي ةهقئكة  وة وةةة    .ة الحةملس وةس مليةة4 ة15 

 املهارات العامة

ة26ةالتوطقطةاالستعاتقجعة .ة اوهللاةسراجة5
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 عدد املتدربين اسم املدرب اسم البرنامج م

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

                                           
 البرنامج مرتين تم تنفيذ 2
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 عدد املتدربين اسم املدرب اسم البرنامج م

22 
23 
24 
25 
26 

 576 المجموع
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 التدريس املتدربني من كل جهة (: عدد أعضاء هيئة13جدول )

 عدد المتدربين الجهة م
ة95ةكصقكةالتعلقك 1

ة63ةكصقكةاللصومةالتةا قكةواالغذيك 2

ة61ةكصقكة  اة ةاأل   م 3

ة54 كصقكةاللصوم 4

ة50ةايراكتةالاساقكةواإل اةادةاملختص ك 5

ة40ةكصقكةالطبةالاقطرية 6

ة39ةكصقكةالطب 7

ة40ةكصقكةاآل اب 8

ة26ةطبةاألسا وكصقكة 9

ة19ة     ةالحاكةالتس معيك 10

ة18ةكصقكةالهاوسك 11

ة15ةكصقكة صومةا   سبةوتلاقكةايلصومل د 12

ة15ةكصقكةالرقولكةاإلكصقنقوقك 13

ة12ةكصقكةاللصومةالطاقكةالتطاقلقك 14

ة10ةكصقكةاملفت رةلالقق 15

ة11ةكصقكةا  لوقة 16

ة8ةالل   ادةايح وو  17

 576 المجموع
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  سيدات –الربامج التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس 

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

 عدد المتدربات عدد البرامج المقدمة المجال
ة230ة11ةمله ةادةالاسثةاللصمي

ة117ة6ةا فو  ةاالك  ي قك

ة88ة5ةوايه ةادةالل ملكالشراككةاملفت لقكة

ة66ة3ةمله ةادةالتلص ةوالتلصق 

ة31ة2ةمله ةادةتواولو ق ةالتلصق 

 532 27 املجموع
 

 جماليف كل  اتأعضاء هيئة التدريس املتدرب (: نسبة2شكل )

  

مهارات البحث العلمي
43%

الجودة األكاديمية
22%

الشراكة المجتمعية 
والمهارات العامة

17%

مهارات التعلم والتعليم
12%

مهارات تكنولوجيا التعليم
6%

نسبة المتدربات في كل مجال

مهارات البحث العلمي الجودة األكاديمية الشراكة المجتمعية والمهارات العامة مهارات التعلم والتعليم مهارات تكنولوجيا التعليم
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 الربامج املنفذة يف جمال البحث العلمي )حسب احملاور((: 15جدول )
 

 اللصميةالاسثمله ةادة

 عدد املتدربات اسم البرنامج / ـة املدربةم

 البحث العلمي أدوات

 20ةEndnote as a Tool of Documentationة .ةملا مةوحمو 1

 العلمية البحوث تحكيم

ة22 تسوق ةالاسوثةاللص قك أ. ةو واوةامل  و 2

 البيانات وتحليل ادخال طرق 

 40 3ة Researches a Tool to Analyze QuantitativeSPSS asة .ةطري كةاية   3

 38 3ةالتسصق ةاالور ئيةلصاسوثةالو قكةمعةSPSSلرو ملجةاستووامةة .ةغويرةالل مع 4

 العلمي النشر 

ة48ة3ةاالنح وقك(ة)الرصق دالنشرةاللصميةمعةاملفالدة ادةملل مل ةالتاثمعةةالصقلعة .ة اوةالرو مل 5

ة45ة3ة(اللص قكة)الرصق دالنشرةاللصميةمعةاملفالدة ادةملل مل ةالتاثمعةة بعيةملس وةالاسرةأ.  6

ة17ةالتاثمعةالل لعة)اللصومةالطاقك(ةالنشرةاللصميةمعةاملفالدة ادةملل مل ة .ةملس و ةالحقوة اوي  7

 
 

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 3
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 الربامج املنفذة يف جمال التعلم والتعليم )حسب احملاور((: 16جدول )
 

 مله ةادةالتلص ةوالتلصق 

 عدد املتدربات اسم البرنامج / ـة املدربةم

 استراتيجيات التدريس

ة23 أس لقبة لوا قكةمعةالتوةي ةوالتوةيب  .ةأو وة اوةال ت حةالتكيأ. 1

2 Dr.Feroze KalyadanةIncorporating Concept Maps into Teaching Strategiesة22ة

ة21ةالتل ونيالويريةك ستعاتق قكةلصتلصق ةةملس و ةملس وةيحملة.  3

 
 
 
 

 )حسب احملاور( التعليمتكنولوجيا الربامج املنفذة يف جمال (: 17جدول )
 

 التلصق مله ةادةتواولو ق ة

 عدد املتدربات اسم البرنامج / ـة املدربةم

 Blackboardاستخدام 

ة18ةBlackboardمله ةادةوأ وادةاستووامةوا مة  اة ةالتلص ةااللوتعونيةة .ةاور فةاية أأ  1

ةBlackboard System: Skills and Tools 13ة .ةووة ةا خ لوي 2
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 )حسب احملاور( الربامج املنفذة يف جمال اجلودة األكادميية(: 18جدول )
 

 ا فو  ةاألك  ي قك

 عدد املتدربات اسم البرنامج / ـة املدربةم

 إعداد الدراسة الذاتية

ة23ةالذاتقك  وا ةالوةاسكةة .ةمل  وةالحقوةملس و 1

2 Dr. Alexander YbascoةPreparation of the Self-Study Report (SSR)ة23ة

 البرنامجتوصيف وتقرير 

3 Dr. Thamir  AlniemiةProgram  Specification & Reportة17ة

ة16ةوتلريرهةالبعو ملجتو قفةة .ةث ملرةالالقمي 4

 توصيف وتقرير املقرر 

ة20ةايلرةةوتلريرهتو قفةةتيحمعةا خ وةة.  5

6 Dr. Edwin CancinoةCourse  Specification & Reportة18ة
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 )حسب احملاور( الربامج املنفذة يف جمال الشراكة اجملتمعية واملهارات العامة(: 19جدول )
 

 الشراككةاملفت لقكةوايه ةادةالل ملك

 عدد املتدربات اسم البرنامج / ـة املدربةم

 املجتمعيةالشراكة 

ة23ة  وا ةملا  ةادةتوملكةاملفت رة  .ةت ملرةملس وة لراهق 1

ة22  وةة  وةهقئكةالتوةي ةمعة ط ةةملااوملكةالشراككةاملفت لقكة .ة الحةملس وة    2

3 Dr. Mohammed KhedrةPreparation Of Community Service Initiativesة19ة

4 Dr. Abdul Sattar KhanةFaulty Member's Roll in Community Engagement Systemة19ة

 املهارات العامة

ة5ةالتوطقطةاالستعاتقجعة .ة اوهللاةسراج 5
 
 
 

 
 

 سيدات –(: الربامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 20جدول )

 عدد المتدربات اسم البرنامج م

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 4



31 

 

 عدد المتدربات اسم البرنامج م

Dr.Feroze Kalyadan 

ة5ةالتوطقطةاالستعاتقجع

  532 المجموع
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 (: عدد أعضاء هيئة التدريس املتدربات من كل جهة21جدول )
 عدد المتدربات الجهة م
ة102ةكصقكةاللصوم 1

ة82ةكصقكةالتعلقك 2

ة61ةكصقكةاللصومةالتةا قكةواالغذيك 3

ة59 كصقكةاآل اب 4

ة53ةكصقكةاللصومةالطاقكةالتطاقلقك 5

ة42ةكصقكةالطب 6

ة39ةكصقكة  اة ةاأل   م 7

ة25ةكصقكةالوةاس دةالتطاقلقكةوتوملكةاملفت ر 8

ة24ةايراكتةالاساقكةواإل اةادةاملختص ك 9

ة14ةكصقكةالرقولكةاإلكصقنقوقك 10

ة13ةالحاكةالتس معيك     ة 11

ة14ةكصقكة صومةا   سبةوتلاقكةايلصومل د 12

ة2ةكصقكةاملفت رةلالقق 13

ة1ةكصقكةا  لوقة 14

ة1ةكصقكةالهاوسك 15

 532 املجموع
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 الربامج التدريبية املقدمة للموظفني 
 تدريبيةحزمة املتدربني يف كل  املوظفني(: عدد الربامج وعدد 22جدول )

 

 عدد املتدربين عدد البرامج املقدمة الحزمة

ة313ة12 البعاملجةايه ةاتقكةوايهاقك

ة101ة5ةالبعاملجةاللق  يك

ة98ة3ةالبعاملجةاإل الملقكةواللال  دةالل ملك

ة44ة2ةالبعاملجةاإل اةيك

ة38ة2ةلراملجةايوتا دةوالوث ئق

ة37ة2ةقكا  قواوالثعو ةالتةا كةوةال اقكةمعةمل  الدةالبعاملجة

ة36ة2ةلراملجةايرا لكةاي لقكةوامل  سبقك

ة34ة1ةلراملجةالحورت ةيكةوالنسخ

ة31ة2ةلراملجةتلاقكةايلصومل د

ة28ة2ةلراملجةايشتعي دةو  اة ةايوا 

 760 33 املجموع
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 حزمة تدريبيةيف كل  املوظفني املتدربني (: نسبة3شكل )
 

 

البرامج المهاراتية والمهنية
41%

البرامج القيادية
13%

البرامج اإلعالمية والعالقات 
العامة

13%

البرامج اإلدارية
6%

برامج المكتبات والوثائق
5%

البرامج الفنية في مجاالت 
الزراعة والثروة الحيوانية

5%

ةبرامج المراجعة المالية والمحاسبي
5%

برامج السكرتارية والنسخ
4%

برامج تقنية المعلومات
4%

برامج المشتريات وإدارة المواد
4%

نسبة المتدربين في كل حزمة

البرامج المهاراتية والمهنية البرامج القيادية البرامج اإلعالمية والعالقات العامة

البرامج اإلدارية برامج المكتبات والوثائق البرامج الفنية في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية

برامج المراجعة المالية والمحاسبية برامج السكرتارية والنسخ برامج تقنية المعلومات

برامج المشتريات وإدارة المواد
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 الربامج املهاراتية واملهنيةالربامج املنفذة يف حزمة (: 23جدول )
  

 الربامج املهاراتية واملهنية

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

ة50 5ةالتل مل ةملرةايحت قويمل مله ةادة .ةبتحعةملس وةألوو  رة1

ة36 5ةوا مةا ةةةأ.ة اواللتيتةاللا  وة2

ة40 الت ومعةالا  وة .ةو واوةمل ووحةالش ملية3

ة32 أتال ق دةوأ رافةالل  ة .ةا  ايبةكشقوهةالوةويشة4

ة29 ايرا لمو استووامةملرطة  دةالصاكةاإلو صمنيكةمعةالتل ملالدةالقوملقكةملرة .ة لعةملس وةالو ي وة5

ة28 تطوادة4ك ئتةتسلققةالا  و دةمعةةةة .ةه نيةلملة اوهللاةاية  ة6

ة27 الل ط يالذك عةة .ةو ت ةتوبققةأو وة7

ة25 الوالعةالوظق يةمعةليئكةالل  ةة .ةوح وةملس وةالاربية8

ة24 أةا كةملر  ةةايلصومل دةااللوتعووقكةةأ.ةايبعوةة  لرةالتبقنية9

ة22 يوةاإللوتعونيةوآ ابةايراسالدالبعةة .ةت لوةسلوةايطربة10
 

 

 

 

 

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 5
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 الربامج املنفذة يف حزمة الربامج القيادية(: 24جدول )
 

 الربامج القيادية

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

ة23 فةومله ةاتلةاإل اةيكةوالحصوكقكةامل تعة ايويرة .ة لراهق ة اوةا   قوةالش  رةةة1

ة27  ل م:ةتسوي ةاألبر ةة لىةوت ئجالتااقميةال   اة ةالتاقمعة .ةيس قلةملس وةب ض ةس اللعة2

ة17 رةال ل مةلص ه مةمعةليئكةالل  الل   ةوالتوزيأو  طةة .ةملس وةأو وةا فمناويةة3

ة20 مله ةادةالتل مل ةملرةايرؤوسموة .ة  رةملوسجىةا  حملة4

ة14 اللق   ةاإللوا قكة-كق قكةتس منةالط   دةالر ملاكةة .ةا  ايبةكشقوهةالوةويشة5
 
 

 
 
 

 الربامج اإلعالمية والعالقات العامةالربامج املنفذة يف حزمة (: 25جدول )
 

 الربامج القيادية

 عدد املتدربين اسم البرنامج املدرب م

ة21 ا  وثةوبملةاالستلا م   اة ةأ. .ةةأو وة اوةال ت حةالتكية1

ة26 التل ةيرةاإلتا ةيكةأ.ةملهاوةأملموةالل ل ة2

ة51   اة ةال ل لق دة .ةت لوة اوةاللتيتةالحقوة3
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 التدريبيةالربامج املنفذة يف باقي احلزم (: 4) شكل
  

 
 
 
 
 
 

:البرامج اإلدارية

إدارة النزاع في بيئة العمل. 1

التواصل الفعال في بيئة العمل. 2

:برامج المشتريات وإدارة المواد

اختيار مصادر الشراء والمفاضلة بين . 1
الموردين

أسس المخازن ومراقبة المخزون. 2

:برامج المكتبات والوثائق

اتاالتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلوم. 1

إدارة الوثائق والسجالت. 2

البرامج الفنية في مجاالت الزراعة
:والثروة الحيوانية

األمن الوقائي والسالمة المهنية في بيئة . 1
المعامل

 PCRتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل . 2

:ةبرامج المراجعة المالية والمحاسبي

أسس التخطيط االستراتيجي المالي. 1

التحليل المالي وتخطيط وإعداد الموازنات. 2

:برامج السكرتارية والنسخ

ة المهارات اإلدارية الحديثة للسكرتاري. 1
ومديري المكاتب

:برامج تقنية المعلومات

 Excelالتعامل مع الجداول اإللكترونية . 1
2013

كيف تنمي الوعي المعلوماتي لدى . 2
المستفيدين
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 (: الربامج التدريبية املقدمة للموظفني26جدول )
 اسم المدرب عدد المتدربين  اسم البرنامج  م

6

                                           
 تم تنفيذ البرنامج مرتين 6
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 اسم المدرب عدد المتدربين  اسم البرنامج  م

  760 المجموع 
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 الربامج التدريبية املقدمة للموظفات 
 ( عدد الربامج وعدد 27جدول :)حزمةاملتدربات يف كل  املوظفات 

 عدد المتدربات المقدمةعدد البرامج  الحزمة
ة340ة11 البعاملجةايه ةاتقكةوايهاقك

ة164ة5ةالبعاملجةاللق  يك

ة137ة5ةالبعاملجةاإل الملقكةواللال  دةالل ملك

ة80ة4ةقكا  قواوالثعو ةالتةا كةوةال اقكةمعةمل  الدةالبعاملجة

ة72ة3ةلراملجةتلاقكةايلصومل د

ة60ة2ةالبعاملجةاإل اةيك

ة36ة1ةلراملجةايوتا دةوالوث ئق

 889 31 املجموع
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 حزمةيف كل  املوظفات املتدربات (: نسبة5شكل )
 

 
 
 

البرامج المهاراتية والمهنية
40%

البرامج القيادية
19%

البرامج اإلعالمية والعالقات 
العامة

16%

البرامج الفنية في مجاالت 
الزراعة والثروة الحيوانية

9%

برامج تقنية المعلومات
9%

البرامج اإلدارية
7%

نسبة المتدربات في كل حزمة

البرامج المهاراتية والمهنية البرامج القيادية

البرامج اإلعالمية والعالقات العامة البرامج الفنية في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية

برامج تقنية المعلومات البرامج اإلدارية
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 (: الربامج املنفذة على حسب احلزم التدريبية6) شكل

 

 

:البرامج اإلدارية

إدارة النزاع في بيئة العمل. 1

:البرامج اإلعالمية والعالقات العامة

مهارات إدراة الحدث و فن االستقبال. 1

إدارة الفعاليات. 2

التقارير االخبارية . 3

:برامج المكتبات والوثائق

إدارة الوثائق والسجالت.  1

:البرامج القيادية

القيادة الناعمة. 1

القيادة اإلبداعية في العمل. 2

:برامج تقنية المعلومات

برامج األوفيس. 1

يدين كيف تنمي الوعي المعلوماتي لدى المستف. 2

البرامج الفنية في مجاالت الزراعة
:والثروة الحيوانية

األمن الوقائي والسالمة المهنية . 1

أساسيات السالمة في المعامل. 2

السالمة الحيوية و تفاعل البلمرة . 3
PCRالمتسلسل 

:البرامج المهاراتية والمهنية

أخالقيات و أعراف العمل . 1

آداب التواصل االلكتروني واتيكيت . 2
اإليميل

الوالء الوظيفي في بيئة العمل. 3

لغة التواصل في بيئة العمل . 4

مهارات التفكير الناقد.. 5

نظام شارك. 6
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 (: الربامج التدريبية املقدمة للموظفات28جدول )

 ةــ ـ /اسم المدربـ عدد المتدربات اسم البرنامج م

8

8

8

8

8

8

8

                                           
 تم تنفيذ البرنامج ثالث مرات 7

 تم تنفيذ البرنامج مرتين 8
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 ةــ ـ /اسم المدربـ عدد المتدربات اسم البرنامج م

 واملوظفات للموظفني العامة اإلدارة معهد برامج
باوفةةبرةك  يكةملوظ يةالوولكةو  وا ه ة ص قا ةلتس  ةملحئولق يا ةومل  ةسكة الوق يا ة لىةوسوةيو  ةاالةتل عةيلومةمللهوةاإل اة ةالل ملكةلرامل لة

ك  ةيوتصةايلهوةل إلسه مةمعةالتااق ةاإل اةيةلإل اة ةا  روملقكةو  ط عةايشوة ةمعةايشوالدةةالوطني.ل حتو ةاإل اة ةويو  ة وا وةتا قكةاال تر  ة

ةلل ملك.اوالاسوثةايتلصلكةبشئووةاإل اة ةوتوثققةالروالطةالال بقكةمعةمل  مةاإل اة ةةا  روملقك،اإل اةيكةالعية لرضه ة صقلةالوزاةادةواأل هت ة

ت اصكةلإ اة ةالتطويرةاإل اةيةل ستلا مةاست  ةادةالتعشحةلبعاملجةايلهوة ف قرةايوظ موةوايوظ  دة ات ةوتلومة     ةالتطويرةوض  وةا فو  ةمل

ة وومةياموةالبعاملجةالعيةالتسقةبا ةملوظ و
ا
لراملجةةمعف مللكةا وملوظ  دةةا ف مللكةوالل  ة لىة  ت مةهذهةاالست  ةادة لىةايو رةا خ صةل يلهو.ةوت لق 

ة. ةايلهوالتوةيبقكةالعيةيلومله

 (: أعداد املوظفني املشاركني بربامج معهد اإلدارة العامة 29جدول )

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

 228ة10ة43ة113ة62ة1758ةال ر ةاألومة

 136ة11ة37ة26ة62ة1897ةال ر ةالا ني

 364 21 80 139 124 3655 املجموع
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 (: أعداد املوظفات املشاركات بربامج معهد اإلدارة العامة 30جدول )
   

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

الفرع النسوي لمعهد اإلدارة في 
 الدمام

 اجمالي أعداد المقبوالت

 54ة17ة37ة795ةال ر ةاألومة

 35 9 26 848ةال ر ةالا ني

 89 26 63 1643 املجموع

 
 
 

  توزيع منسوبي اجلامعة املشاركني يف حلقات معهد اإلدارة العامة )الوظائف العليا( (: 31جدول )
  

 عدد المتدربين مكان االنعقاد اسم البرنامج

ة1ةالري ض إدارة النزاع في بيئة العمل 

ة2ةالري ضة+ةملوك بطاقة األداء املتوازن 

ة3ةالري ضة+ةالشر قك تنميه مهارات االتصال اإلداري 
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ة1ةملوك املراجعة الداخلية

ة1ةملوك اإلدارة تحت ضغوط ا لعمل 

 8 املجموع

ة

ة
ا
لعيةاململةملاوأةالتل ووةايشتعةةوالتر مل ةلموةايلهوةوا ف ملل دةالحلو يكةمعةتا قذةلراملجةتوةيبقكةمعةملل ةةا ف ملل دةمعةايا طقةوامل  با دةةاوطال  

 ةا ف مللكة اتبإوةالل    ةل لتل ووةملرةايلهوة وةو ذدة حلكةلراملجةةالةيو وةبا ةلص لهوةبر ةملرةا ط عةا ف مللكة و ةململةايل  وةلتوةيبةملنحوبيا .

ةك وتة لىةالاسوةالت لع:ةوايوظ  دةلص وظ مو

 الربامج التدريبية املقدمة ملوظفي اجلامعة واجلهات احلكومية األخرى بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة(: 32جدول )
  

 الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

ةملوظ ووةة  اة ةا فو  ةالش ملصك

ةملوظ ووةة  اة ةاأل اعةالوظق ي

ةملوظ ووةةتو ققةايح اوادةاي لقكةا  روملقك

ةملوظ ووةةملل  فكةالاروص

ةملوظ ووةة  وا ةايراسالد

ةملوظ ووةةملا ار ةاألملوامةالل ملك

ةملوظ ووةةملل  فكةالاروص

ةملوظ ووةة  وا ةايراسالد

ةملوظ ووةةمله ةادةالتل مل ةملرةايحت قويمل

ةملوظ  دةمله ةادةالتل مل ةملرةايحت قويمل

ةملوظ  دةالحورت ةيكةاإللوا قكة

ةملوظ  دة  وا ةالتل ةير
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ة  
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 الداخلية للعمادة بالتعاون مع اجلهات األخرى يف اجلامعةالربامج التدريبية 

 :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

مبينة وهي  وكلية إدارة األعمال التربية وكلية الطب البيطري وكلية العلومإلقامتها. لذلك نفذت العمادة عدة برامج تدريبية بالتعاون مع كلية 

 على النحو التالي:

 الكليات(: يوضح الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع 33جدول )
 عدد المتدربين الفئة المستهدفة الجهة المنفذة اسم البرنامج

ة17ةة  مة-أ   عةهقئكةالتوةي ةةكصقكةالتعلقك كورت لتنمية وتعليم التفكير

ةالتعلقككصقكة في التدريس MIاستخدام 
ة33ةة  مة-أ   عةهقئكةالتوةي ة

ة20ةسقوادة-أ   عةهقئكةالتوةي ة

أساليب وطرق التدريس في التعليم املبني على مخرجات 

 التعلم
ة22ةسقوادة-أ   عةهقئكةالتوةي ةةكصقكةالتعلقك

ة16ةة  مة-أ   عةهقئكةالتوةي ةةكصقكةالتعلقك استخدام تقنية الواقع املعزز لدعم عملية التدريس

التطورات الحديثة في مرض االلتهاب الرئوي البلوري في 

 صغار املجترات
ةكصقكةالطبةالاقطرية

أ   عةهقئكةالتوةي ةل لرصقكةوةاألطا عة

ةالاقطريمو
ة19

ةكصقكةالطبةالاقطرية التطورات الحديثة في طب وتناسل الخيول 
أ   عةهقئكةالتوةي ةل لرصقكةوةاألطا عة

ةالاقطريمو
ة27

ةكصقكةالطبةالاقطرية التي تواجه صناعة صغار املجتراتالتحديات 
أ   عةهقئكةالتوةي ةل لرصقكةوةاألطا عة

ةالاقطريمو
ة32

ةكصقكةاللصوم قياس مخرجات التعلم
ة20ةة  مة-أ   عةهقئكةالتوةي ةمعةالرصقكة

ة22ةوادسقة-أ   عةهقئكةالتوةي ةمعةالرصقكة
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 عدد المتدربين الفئة المستهدفة الجهة المنفذة اسم البرنامج

ةكصقكةاللصوم TOTدورة تدريب املدربين 
ة14ةة  مة-أ   عةهقئكةالتوةي ةمعةالرصقكة

ة17ةوادسقة-أ   عةهقئكةالتوةي ةمعةالرصقكة

Density Functional Theory and its application 

in material Science 
ة11ةة  مة-أ   عةهقئكةالتوةي ةمعةالرصقكةةكصقكةاللصوم

ة6ةوادسقة-أ   عةهقئكةالتوةي ةمعةالرصقكةة 

ة  و ة  ملكةأ   عةهقئكةالتوةي ةكصقكة  اة ةاأل   م العربية-هارفارد برنس ريفيو النشر في مجلة

 276 املجموع
 
 

  العمادات الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع 
معة برةة لصق قكةملا لقكة حأأأأه ةليئكضأأأأ ملة ط ةةتطكة     ةالتطويرةوضأأأأ  وةا فو  ةالعيةياوفة لىةةبرةك  ع ةاأل اعةلر بكةملنحأأأأوبيةا ف مللكةإلي   ة

    ةو ةو     ةاأأأأأأأأأأأةووةالطالبةالحأأأأأأأأأأأاك،ةبلوةو ذدةالل    ة و ةلراملجةتوةيبقكةل لتل ووةملرة     ةعفصكةالتلومةوالتطويرة ف مللكةايصلةبقرأأأأأأأأأأأ 

ةة.اةووةايوتا د

 للطالب - (: الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب34جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

ة43ةالطالبة2030ال رصةالوظق قكةمعةةويكة 1

ة50ةالطالبةالتوطقطةاي لعةال ل م 2

ة49ةالطالبة ةاسكةا فوو ةلص ش ةيرةالرامع  3

ة61ةالطالبة    اة ةالو تةوالتوصصةململةضاوطةالل 4

ة71ةالطالبةكقفة حوقةو حلةلحوقةالل   5

ة40ةالطالبةل  مله ةادة  اة ةاألزمل دةمعةليئكةال 6

ة81ةالطالبةمله ةادةالت  وضةوا تق زةايل لصكةالشخرقك 7



50 

 

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

ة43ةالطالبةلا عةبرقةالل  ةو  اة ةالل  ةا ف  عع 8

ة37ةالطالبةالري   ةمعةالت  ة ةااللوتعووقك 9

ة41ةالطالبةل  معةليئكةالةبملةايا  ة  10

ة33ةالطالبةاينهياتال ق دةالل  ة 11

ة96ةالطالبةالري   ةمعةالل  ةاينهيةوا  رمع 12

 645 املجموع 

 

 للطالبات - (: الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب35جدول )

 المتدرباتعدد  الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

ة26ةط لا دة2030ال رصةالوظق قكةمعةةويكة 1

ة30ةط لا دةا  لوقةوالوا ا دةمعةوا مةالل   2

ة22ةط لا دةثل بكةالل  ةا  ر 3

ة20ةط لا دةبملةال حوقة بعةاالوتعوت 4

ة20ةط لا دةالشه  ادةايهاقك 5

ة32ةط لا دةمله ةادةالل  ةاوواليمل 6

ة36ةط لا دة2030الل  ةالتطوععةلرؤيكة 7

ة28ةط لا دةل  ليئكةالمله ةادة  اة ةاألزمل دةمعة 8

ة20ةط لا دةمل  مةالل  ةمعةايننمة 9

ة29ةط لا دةل  معةليئكةالةبملةايا  ة  10

 263 املجموع 
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 املكتبات(: الربامج التدريبية الداخلية للعمادة بالتعاون مع عمادة شؤون 36جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

ة و  ةاأل   مةاإل اةيكةمعةملةسح دةالتلصق ةالل لع 1
ة15ةة  مة-ملنحوبوةالل    ة

ة20ةسقوادة-ملنحوبوةالل    ة

 35 املجموع 

 

 :الربامج التدريبية للعمادة بالتعاون مع اإلدارات 
ةململةأووةملس وةةا خطكةاالسأأأأأأأأأأأأأتعاتق قكةمعةا ف مللكةوهوةالشأأأأأأأأأأأأأراككةاملفت لقك،ةو ذدةالل    ة و ة

ا
يرةرة  اة ةتطوةلراملجةتوةيبقكةل لتل ووةملاوطال  

 .الشراككةاملفت لقك

 رجال -(: الربامج التدريبية املنفذة بالتعاون مع إدارة تطوير الشراكة اجملتمعية 37جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م
ة25ة  لقكةتس قظةاللراوةبوملنحوةة  اة ةالو ت 1

ة25ة  لقكةتس قظةاللراوةملنحوبوةالتوطقطةوالتااق ةوايت بلكاإللوا ةاإل اةيةمعة 2

ة14ةأ   عةهقئكةالتوةي ةبملةكت لكةملا  ةادةتوملكةاملفت ر 3

ة--------- وتالعةالسفملةمله ةادةاإلسل ب دةاألولقك 4

ة--------- وتالعةالسفملةالللصقكةوايةثرادةلأل ويكةاألملا ةاالستووام 5

ة--------- وتالعةالسفملةايا زمةملروةةةزقةالبحط عةوةب هقكةاألثري عأس سق دةزةا كةأسطحة 6
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 سيدات -(: الربامج التدريبية املنفذة بالتعاون مع إدارة تطوير الشراكة اجملتمعية 38جدول )

 عدد المتدربات الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

ةأس سق دةالشراككةاملفت لقك 1
المؤسسة العامة للتدريب  اتمنسوب

 التقني والمهني
ة28

ة26 ملنحوب دة  لقكةتس قظةاللراوةمل  تقحةالا  حةالوظق ي 2

ة85 اللق  ادةالنح ئقكةآلق دةلا عةالشراككةاملفت لقك 3

ة26 ملنحوب دة  لقكةتس قظةاللراوة و  ةاأل   مةاال اةيك 4

ة20ةأ   عةهقئكةتوةي ةبملةكت لكةملا  ةادةتوملكةاملفت ر 5

ة---------ةوتيالدةالسفمل كق قكةاستنةا ةبطرة يشةالاراب 6

ة---------ةوتيالدةالسفملةململةالسفملة لىةوق  ة ويو  7

ةلصنحق وةايتورةة 8
ا
ة---------ةوتيالدةالسفملةو ا  

ة---------ةوتيالدةالسفملةالقلموةمعةالو  ع 9

 
ةوب لتل ووةملرةاملفص ةاللصميةلرو مل ك  ةو ذدةالل    ة

ا
ةتوةيبقة 

ا
ةل لصاكةاإلو صمنيكةوال رنحأأأأأأأأأأأأأقكةأل  أأأأأأأأأأأأأ عةهقئكةالتوةي ةململةة 

ا
ل لصاكةاللربقكةوملو ومل 

ةك  ةهوةملاموةمعةا فوومةالت لع:الر  مةوالحقوادة

 اجمللس العلمي(: الربامج التدريبية املنفذة بالتعاون مع 39جدول )

 عدد المتدربين الفئة المستهدفة اسم البرنامج م

1 
التع قكةواالتر مةوالت رغةاللصميةمعةضوعةاللوا وةالتا قذيكة وا ةملصفة 

ةايلولكةململةالالئسكةاياا كةلشةووةأ   عةهقئكةالتوةي ةوململةمعةوو ه 

أ   عةهقئكةالتوةي ةمعة

ةالرصق دةاإلنح وقك
ةالو و ة  ملك

2 
 وا ةملصفةالتع قكةواالتر مةوالت رغةاللصميةمعةضوعةاللوا وةالتا قذيكة 

ةالالئسكةاياا كةلشةووةأ   عةهقئكةالتوةي ةوململةمعةوو ه ايلولكةململة

أ   عةهقئكةالتوةي ةمعة

ةالرصق دةالطاقكةواللص قك
ةالو و ة  ملك
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 برامج وورش اخلربات اخلارجية
 ف ملععةململةيا ةالتلصق ةاةملوتص كةملةمعةمل  الديوةملت منةم لىةاسأأأأأأأأأأأأأتلط بةملوةب لىةتلوي ةلراملجةوو قكةملت منةبإنا ةتسرصةالل    ةةعسأأأأأأأأأأأأأعمعة ط ةةو

  ملتةالل    ةل سأأأأأأأأأأأأأتلط بة و ةململةايوةبموةا خ ة قموةلتلوي ةمل  و كةململةالبعاملجةالتوةيبقكةةوقثة.هل  ةيحأأأأأأأأأأأأأه ةمعةتطويرةةه  ات ةاي صوكةوت ة 

ةأل   عةهقئكةالتوةي ةملاياكةمعةا فوومةالت لع:

 برامج وورش اخلربات اخلارجية(: 40جدول )
 املدرب الورشة تاريخ التنفيذ

 أ. .ة  كيةلياغةتس منةاللق كةاال تر  يكةلأللس ثةوتسويصه ة لىةملات  دةوارك دةو ائكة2018/ةة12/ةة12

      ةالاسثةاللصميةتس منةالاسثةاللصمية لىةملحتو ة  وادةهقئكةالتوةي  2019/ةة2/ةة11

ةارككةتطويرةايات  دةالاساقكةملش ةيرةوةاكة   ةوومةتطويرةاأللس ثةاللص قكةوتسويصه ة لىةملات  دةأو 2019/ةة4/ةة4

  .ةأمل وة يبةPublishing in High Impact International Journalsة2019/ةة1/ةة30ة–ة28
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 الورش املنفذة يف جمال اجلودة واالعتماد
بل  ةمل  و كةململةوةشةالل  ةمعةهذاةمعة ط ةةسأأأأأأأأأأأأأععة     ةالتطويرةوضأأأأأأأأأأأأأ  وةا فو  ةمعةنشأأأأأأأأأأأأأرةثل بكةا فو  ة ات ةا ف مللكةبلوة  ملتةالل    ة

ةاملف م

 الورش املنفذة يف جمال اجلودة واالعتماد(: 43جدول )

Venue Activity Date 

College of Agriculture 
Program Accreditation Gap Assessment 

Orientation in coordination with VPAA 
9 Oct 2018 

Deanship of Postgraduate Studies Hall 
Quality Assurance and Accreditation for 

Postgraduate Studies 
30 Oct 2018 

College of Applied Medical Sciences 
Program Accreditation Orientation for 

College of Applied Medical Sciences 
14 Jan 2019 

Deanship of E-Learning 
Annual Program Report Presentations and 

Evaluation 
3 – 19 Feb 2019 

School of Business 
Program Accreditation Orientation for 

Accounting Program 
12 March 2019 

The Dome Hall 
Orientation on how to prepare a review visit 

for program Accreditation 
10 March 2019 

إلكلينيكيةمدرج كلية الصيدلة ا 2018/  10/  16 أفضل الممارسات في االعتماد البرامجي الدولي   
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 العلمية اللقاء السنوي لرؤساء األقسام
ة  رصة     ةالتطويرةوضأأأأأأأأأأأأأ  وةا فو  

ا
 لىةتوبمعةملا خةأك  يميةوالووةةامل وةيةالعيةتلومةبا ةاأل حأأأأأأأأأأأأأ مةاللص قكةالذيةيحأأأأأأأأأأأأأ ه ةمعةةبرةملر وكةةوارا

،ةوتستةة  يكةملل لعةملويرةا ف مللكةوا تةالل    ة
ا
ةو ولق 

ا
لس أأأوةةأبأأأ  بةالحأأأل   ةوكالعةاللص قكةةالصل عةالحأأأاويةلرؤسأأأ عةاأل حأأأ ما ف مللكةملسصق 

ة.اينحلموةواينحل دةلأل ح مةاللص قكا ف مللكةوالل واعةوةؤس عةاأل ح مةوة

ةوقثةت ةتالمةهذاةالصل عةطرحة و ةول طةت اصتةمع:

ة
ا
ة:ة لىةاأل حأأأأأأأأأأأ مةاللص قكةتس منةال ورةااللتر ةيةمعة  اة ةاللحأأأأأأأأأأأ ،ةب للحأأأأأأأأأأأ ةينااعةأوةيرووةليئكة أأأأأأأأأأأ   كةلتولقوةاألبر ةةوطرحةالرؤ ةوملا  شأأأأأأأأأأأكأوال

كذللةايشأأأأأأ ةيرةوايا  ةادةاالسأأأأأأتعاتق قكةوهذاةيلوةململة أأأأأأ ق ة   ةةئي ةاللحأأأأأأ ةواأل  أأأأأأ عة ات ةالل أأأأأأ ي ةالعيةت  ة وهرةالل صقكةاألك  ي قك،ةوة

ةاللح .

ة
ا
:ةا  رصة لىةتطويرةملااوملكةاالسأأأأأأأأأأأأأتلط بةلأل  أأأأأأأأأأأأأ عةالذيملةت حأأأأأأأأأأأأأ ةسأأأأأأأأأأأأأمعه ةالذاتقكةل لت منةوقثةسأأأأأأأأأأأأأيالو ةهذاةت  مل ة لىةالط لبةا خريجةث وق 

ةب ألست  ةايت منةسوفةيورجةطالل ةملت منيمل.

ةث ل
ا
ألملرةاة:ةا  رصة لىةاللوالكةمعةتوزيرةاألورأأأأأأاكة لىةوسوةي أأأأأأ ملةاللوالكةوالو  ع ةال شأأأأأأاقصقكةملرةالتعكمنة لىةالوبرةل لاسثةاللصميةي ةي اصلةهذاا 

ةململة وةةكامعةمعة لرازةملر وكةا ف مللكةململةتالمة هو ةواياكةلا واموةملت منيمل.

ة
ا
ت  ةالاو،ةو لىةاللح ةأوةيرووةللة وةةل ةزةمعةتو قلةاياتلثةلقت وملةململةا  رومة لىة اومة:ةالل  ة لىة   ةاياتلاموةب اتلثةالقومةهوةأسةابل 

ةمعة  ملل دةملت من ،ةو لىةاللحأ ةملت بلكةاياتلثةململةتالمةملشأرفةململةاللحأ ةيت برةا ف وبةاللصميةويلفة لىةولقلكةمل ةي وملةأوةيتلرضةللةملذلال

ةووامةاياتلامو.مل ةيوا هل،ةو للةيرووةمعة ط ةةملا  ش دةاللح ةألة

ة بلوة للةتت بلتة روضةأب أأأأأأ ةاي  ةسأأأأأأ دةمعة  اة ةاأل حأأأأأأ مةاللص قكةلرصق دةا ف مللكةلاق وةملحأأأأأأةولق دةةئي ةاللحأأأأأأ ةململةملااوةةايل يمعةايطوةة

ةركتةالوطنيةلصتلوي ةواال ت   ةاألك  يميةوهذهةاأل ح مةهع:لواسطكةاي

ةكصقكة  اة ةاأل   مة- ح ةاي لقكةةةةةةةةةة-

ةكصقكةاللصومة- ح ة صومةا  ق  ةةةةةةةةةة-

ةكصقكةاللصومةالتةا قكةواألغذيكة- ح ة صومةالاذاعةوالتاذيكةةةةةةةةةة-

ةكصقكةالرقولكةاإلكصقنقوقكة-لرو ملجة كتوةة قولعةةةةةةةةةة-

ةكصقكة صومةا   سبةوتلاقكةايلصومل د.ة-ة ح ةوا ةايلصومل دةةةةةةةةةة-

ة
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 الرباجمياملؤسسي واالعتماد 

االوتا عةململةملرا لكةاأل لكةوالبعاهموةا خ  أأأأأأأأأأأكةل ال ت   ةايةسأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأجيةلصتسلقةململةاسأأأأأأأأأأأ ق  عةا ف مللكةلشأأأأأأأأأأأروطةوتو أأأأأأأأأأأق دةايركتةالوطنيةلصتلوي ةت ة

ةو و 
ا
ململةةالتسلقةجواال ت   ةاألك  يميةوةبللةلإل اة ةاللصق ةمعةا ف مللكةلالسأأأأأأأأأأتما سةلرؤاه .ةوململةث ةت ة حأأأأأأأأأأصق ةالتلريرةالحا ئية لىةايركتةملت أأأأأأأأأأ ا 

ةاس ق  عةا ف مللكةلصشروطةوالتو ق د.

ةملرة للةت ةاسأأتلا مةبريقةزي ة ةالتسلقةيومةاالثاموة
ا
هأأأأأأأأأأأأأأأةوتوصصتةهذهةالتي ة ةاسأأتلراضةأه ةا خططةاإلو  زادةالعيةياوفةة1440/ةة8/ةة17وت  اأأق 

ة لىةتسلققةالشروطةوالتو ق دةاياروصة صيا ةمعةاال ت   ةايةس جي.

ةململة     ةالتطويرةوة
ا
تةالل    ةملشأأأأأأأأأرو ةياقئكةوور أأأأأأأأأ 

ه
،ةتان

ا
ةو ولق 

ا
ضأأأأأأأأأ  وةا فو  ة لىةزي   ةة أأأأأأأأأقوةا ف مللكةململةالبعاملجةاالك  ي قكةايلت و ةملسصق 

ة.لراملجةا ف مللكةاألك  ي قكةلة رومة لىةاال ت   ةالبعاملجعةكوق ةةاستعاتقجعةله 

 هيئات خارجية:من  واملهني برامج حصلت على االعتماد الرباجمي
 ة لىةاال ت   ةاألك  يميةململةهقئكةالتلوي ةواال ت   ةاألك  يميةورصتكصقكةالهاوسك:ة(ABET.) 

    ةاألك  يميةواال ت   ململةهقئكةالتلوي ةةاألك  يميةاال ت   وروله ة لىة:ةلصومل ديبةوتلاقكةاسكصقكة صومةا(ABET.) 

 ةاألملريريةاألك  يميةاال ت     روله ة لىةةاإلكصقنقوقككصقكةالرقولكة(والواويةACPE(ةو)CCAPP)لبعاملجةالرقولك.ة 

 البعيطأ وقأكةةايلت أويملاللأ وووموةةامل أ سأأأأأأأأأأأأاموململة  لقأكةةاينهيةاال ت أ    رأأأأأأأأأأأأولألة لىةةاأل  أ مة  اة ةكصقأكةامل أ سأأأأأأأأأأأأاأكةململةلروأ ملج(ACCAة،)ةو  لقأك

 (.CMA)ةايلت و ةاإل اةيموةامل  سامو

 ايلت ويملةةاي لقموةامل صصموململةمللهوةةنهيايةاال ت     روللة لىةةاأل   مة  اة ةململةكصقكةاي لقكةلرو ملجChartered Financial Analyst (CFA)،ومللهوةة

،ةو  لقكةامل  ساموةالل وووقموةايلت ويملةالبعيط وقكةChartered Institute for Securities & Investment (CISI)ةاي لقكةواالس ا  ةةوةاقألةلة ش ةتر 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 

 توقيع عقود مخسة برامج مع املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكادميي:

 كصقكةاللصوم.ة–ة لوةتا قذةالوةاسكةالتلوي قكةلبعو ملجةاألوق ع 

 كصقكة صومةا   سبةوتلاقكةايلصومل د.ة–ة لوةتا قذةالوةاسكةالتلوي قكةلبعو ملجةا   سبةاآللعةووا ةايلصومل د 

  كصقكة  اة ةاأل   م.ة–ةقذةالوةاسكةالتلوي قكةلبعو ملجةاي لقك لوةتا 

 كصقكةالرقولكةاإلكصقنقوقك.ة–ة لوةتا قذةالوةاسكةالتلوي قكةلبعو ملجة كتوةة قولع 

 ةكصقكةاللصومةالتةا قكةواألغذيك.ة–ة لوةتا قذةالوةاسكةالتلوي قكةلبعو ملجة صومةوتلاقكةاألغذيك

ةيةالل  مةمعةالتوسرةمعةاال ت   ةالبعاملجعة لىةايحتو ةامل لعةوالوولع.وس حعىةالل    ةتالمةالل مةالوةاسج
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 جائزة عضو هيئة التدريس املتميز "النسخة الرابعة":
ه،ةوأتتةالنسأأأأأخكة1434ة-1433اوطصلتة  ئت ة  أأأأأوةهقئكةالتوةي ةايت منةل  مللكةايصلةبقرأأأأأ ةلنسأأأأأختا ةاألولىةمعة يةالللو ةململةالل مةالوةاسأأأأأجية

ةهأ.ة1440ة–ة1439تالمةالل مةالوةاسجيةا   لعةةتا قذةالنسخكةالرابلكةت ةهأ،ةمعةوموةة1438ة–ة1437هأةث ةالنسخكةالا لاكةة1436ة–ة1435الا وقكةة

ة:وسٍوةا ولعةياتذةمعة موةاال تا ةةالت منةمعةمل  الداةتادةالةفاكةاالارابقكةاللصق ة فوائتةالت منة طالقةا ف ئت ةمعةنسختا ةالرابلكةوقثة

 ة  وةهقئكةالتوةي ةايت منةملح ةةالتلصق ةوالتلص   ئت ة

 ة  ئت ة  وةهقئكةالتوةي ةايت منةملح ةةالاسثةاللصمي

 ة  ئت ة  وةهقئكةالتوةي ةايت منةملح ةةالشراككةاملفت لقك

ةو وةاةتاطةك ةملح ةةململةملح ةادةا ف ئت ةل ا  ة ةت  كةلر ةمل  مةلالتل عةل يح ةادةالاالثكةوهع:

 ةمعةملح ةةالتلصق ةوالتلص .ايا  ة ةايت من ة

 .ةايا  ة ةايت من ةمعةملح ةةالاسثةاللصمي

 .ةايا  ة ةايت من ةمعةملح ةةالشراككةاملفت لقك

يةململةأو لىة أأأأألقوةاير بئ دةبلوةت ةتورأأأأأقصةملر با ةمل لقكةلص  ئتيملةل حأأأأأ ةادةا ف ئت ةاملختص كةوملا  ةايا ،ةوقثةيسرأأأأأ ةال  ئتةل يركتةاألومةمعة

ةي م،ةويسرأأأأأأأ ةال  ئتةلاب أأأأأأأ ةملا  ة ةلر ةملحأأأأأأأ ةةة20000ةي م،ةوايركتةالا لثةة30000ةي م،ةأمل ةايركتةالا نيةة45000الاالثكة لىةملحأأأأأأأ ةادةا ف ئت ة

ةةي م.ة5000 لىة  ئت ةمل لقكة وةه ة

وملموةمعةملحأأأأ ةةالاسثة  أأأأوةهقئكةتوةي ةململةالر  مةوالحأأأأقواد،ةوقثةك وةأكبعة و ةململةايتلة87و وةلصغة و ةايتلوملموةلةف ئت ةمعةهذهةالنسأأأأخكة

،ةوملح ةةالتلصق ةوالتلص ةة42اللصميةلوا رة
ا
،ةوملح ةةالشراككةاملفت لقكةة27ملتلومل 

ا
.ة18ملتلومل 

ا
ةملتلومل 

ة لىةالاسوةاآل ي:ةبه ال  ئتووةل  ئت ة  وةهقئكةالتوةي ةايت منةمعةنسختا ةالرابلك،ةل ح ةايا ةالاالثكةوايا  ةادةايت من ،ةأمل ة

ة

 
ً
 مسار التعليم والتعلم واملبادرة املتميزة: -: الفائزين بجائزة عضو هيئة التدريس املتميز أوال

 الكلية االسم املركز

    م اة ةاألة كصقكةةالوكتوة/ةت لوة اوةاللتيتةالحقو ايركتةاألومة
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 كصقكة صومةا   سبةوتلاقكةايلصومل دةالوكتوة/ةتيحمعةأو وةا خ وةة ايركتةالا ني

 كصقكةاآل ابةالوكتوة/ةوحملةوق زيةألوةاللال الا لثايركتة

    مكصقكة  اة ةاألةةملح/ة  ئشكةأو وةا فاق  و ايا  ة ةايت من ةبلاواو:ةملوق ةالواوكةالرق ي

 

 

 
ً
 مسار البحث العلمي واملبادرة املتميزة:-: الفائزين بجائزة عضو هيئة التدريس املتميز ثانيا

 الكلية االسم املركز

 كصقكةاللصومةالوكتوة/ةملس وة احعةت ر األومةايركتة

 كصقكةالرقولكةاالكصقنقوقكةالوكتوة/ةمل هيشةاتق  ة ةايركتةالا ني

 كصقكةالرقولكةاالكصقنقوقكةالوكتوة/ةاوروبةو يرةايركتةالا لث

ايا  ة ةايت من ةبلاواو:ةملل  ةملر ععةلألملراضةالط ةئكة

ةوايحت و ةل  مللكةايصلةبقر 
 كصقكةالطبةالاقطريةةمل  وةوحملةو قو الوكتوة/ة

 

 

 
ً
 مسار الشراكة املجتمعية واملبادرة املتميزة:-: الفائزين بجائزة عضو هيئة التدريس املتميز ثالثا

 الكلية االسم املركز

 كصقكةاللصومةالتةا قكةواالغذيكةالوكتوة/ةت لوة اوةهللاةالهويبةايركتةاألومة

 كصقكةالتعلقكةملس وةاللربجالوكتوة /ة ا حةةايركتةالا ني

 كصقكةالتعلقكةالوكتوة/ةوح مةسلوةالحقوةسصق ةايركتةالا لث

ايا  ة ةايت من ةبلاواو:ةملل  ةالتلصق ةالت   لعة

ةلص ئ دةا خ  ك
 كصقكةالتعلقكةالوكتوة /ةسصو ةألوةاللالةملس و 

ة
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 جائزة التميز يف األداء الوظيفي "النسخة األوىل":
هةلتوبمعةليئكة   ةملس ت ةت حأأأأأأأأأأأأأ و ةبيا ةبرصةالتوقفة1439/1440األولىةململة  ئت ةالت منةمعةاأل اعةالوظق يةمعةالل مةا ف ملععةاوطصلتةالنسأأأأأأأأأأأأأخكة

ملوظ أأ دةوةةالوظق ي،ةويرأأ مفةبياأأ ةايت منووةململةايوظ مو،ةوايوظ أأ دفةوياأأوفة أأ ئت ةالت منةمعةاأل اعةالوظق ية لىةتطويرةاللأأوةادةالوظق قأأكةيوظ ي

وةبرةملحأأأأأأأأأأأأأتو ةاالوت أأأ عةالوظق ي،ةواالةتلأأأ عةل و  ةاأل اعةواإلوتأأأ  قأأأكة اتأأأ ةا فأأأ مللأأأك،ةوتلأأأومة أأأ ئت ةالت منةمعةاأل اعةالوظق يةةيوظ يةةا فأأأ مللأأأك،

وملوظ أأ دةالرأأ  ةةاإل اةيةلأأ  فأأ مللأأك،ةوملوظ يةوملوظ أأ دةالللو ةاية تأأك،ةوأ  أأأأأأأأأأأأأأ عةهقئأأكةالتأأوةي ةاللأأ ملصموةايتلأأ ووووةململةملنحأأأأأأأأأأأأأوبيةا فأأ مللأأكةملرة

ةايح وو ،ةوايراكت،ةواإل اةاد،ةوتالح ة  ئت ةالت منةمعةاأل اعةالوظق ية"النسخكةاألولى"ة لىةثالثكةملح ةادة لىةالاسوةاآل ي:ةالل   اد

ألفةةي م،ةأمل ةال  ئتةل يركتةالا نيةيسرأأأأأأأأأأأأأ ة لىةملر بئكةة30بئكةايوظفةايت من:ةويسرأأأأأأأأأأأأأ ةال  ئتةل يركتةاألومة لىةملر بئكةمل لقكة وةه ةة -1

أالفةةي م،ةوال  ئتةل يركتةا خ مل ةيسرأأأأأأأأ ةة13ألفةةي م،ةوةال  ئتةل يركتةل لرابرةة15ألفةةي م،ةوةال  ئتةل يركتةالا لثةة20 ةةمل لقكة وةه

ألفةةي م،ةوال  ئتةل يركتةالحأأأأأأأأأ برةة11ألفةةي م،ةوال  ئتةل يركتةالحأأأأأأأأأ  سةيسرأأأأأأأأأ ة لىةملر بئكةمل لقكة وةه ة12 لىةملر بئكةمل لقكة وةه ة

أالفةةيأ م،ةوال أ ئتةلأ يركتةة9أالفةةيأ م،ةوال أ ئتةلأ يركتةالاأ ململةيسرأأأأأأأأأأأأأأ ة لىةملرأ بئأكةملأ لقأكة أوةهأ ة10كةملأ لقأكة أوةهأ يسرأأأأأأأأأأأأأأ ة لىةملرأ بئأ

 أالفةةي م.ة7أالفةةي م،ةوال  ئتةل يركتةالل ارةيسر ة لىةملر بئكةمل لقكة وةه ةة8الت سرةيسر ة لىةملر بئكةمل لقكة وةه 

ة10   ادةايح وو ،ةوايراكت،ةواإل اةاد:ةويسر ةال  ئتةل يركتةاألومة لىةملر بئكةمل لقكة وةه ةبئكةايتل ووموةململةملنحوبيةا ف مللكةملرةالل -2

 أالفةةي م.ة8أالفةةي م،ةأمل ةال  ئتةل يركتةالا نيةيسر ة لىةملر بئكةمل لقكة وةه ة

 االفةةي مة  ئت ةمل لقك.ة5 لىةةكبئكةايا  ةادةايت من :ةويسر ةال  ئتةباذهةال ئ -3

 

ةململةايوظ موةوايوظ  د،ةلوا رةة71ة و ةايتلوملموةلةف ئت ةمعةهذهةالنسأأخكو وةلصغة
ا
ةوةة47ملتلومل 

ا
ةأسأأ  عةال  ئتيملةمعةبئ دةملوظ كة24ملوظ  

ا
.ةوت لق 

ةهذهةا ف ئت :

 فئة املوظف املتميز:  -أوال: الفائزين بجائزة التميز في األداء الوظيفي

 الجهة اسم املرشح املركز

      ةاةووةأ   عةهقئكةالتوةي ة سلو ةاية  ة اواللتيتةاألومة

      ةالتطويرةوض  وةا فو   أس ملكةو وةاللط ع الا ني

   اة ةايت بلك وو ة اوالصطقفةايال الا لث
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 الجهة اسم املرشح املركز

 كصقكةالهاوسك  ي  وة اوهللاةملس وةالو قج الرابر

      ةاةووةالطالب لطق كة اوهللاةالقليشةا خ مل 

 كصقكةالوةاس دةالتطاقلقكةوتوملكةاملفت ر ا  ص وصو هوةملس وةأو وة الح  س

      ةاةووةأ   عةهقئكةالتوةي ة ب ط كةزيوةوويوةاللتقبي الح بر

 كصقكةاللصومةالتةا قكةواألغذيك أو وةملش ةيةالالق  الا ململ

      ةاةووةايوتا د أوالمةأو وةا خطقب الت سر

 الرقولكةاإلكصقنقوقككصقكة ت ق ةملس وة اواللتيتةالقسق و الل ار

 .ا ف مللكملاحةالاالثكةاألوائ ةال  ئتيملةل  ئت ةالت منةمعةاأل اعةالوظق يةل  وبةاير با ةاي لقكة وة ةتوةيبقكةت ةجة -

 املتعاونين من منسوبي الجامعة مع العمادات املساندة، واملراكز، واإلدارات: فئة - بجائزة التميز في األداء الوظيفيثانيا: الفائزين 

 الجهة أسم املرشح املركز

   اة ةتطويرةالشراككةاملفت لقك ملس وةو ملوةا  حقنيةاألومة

   اة ةتطويرةالشراككةاملفت لقك ت ملرة اوةالانيةالراهق  الا ني

 

 فئة املبادرات املتميزة: -الوظيفيثالثا: الفائزين بجائزة التميز في األداء 

 الجهة أسم املرشح عنوان املبادرة

      ةاةووةأ   عةهقئكةالتوةي   امعة طقكةالتهراني ملركتةاالتتا ةادةل  مللكةايصلةبقر 

 كصقكةالتعلقك ملا مةسلوةت لوةاللسط ني والحا كةلرصقكةالتعلقك اإل وا  ووو 

َراِ ه ة
ْ
ةالوُتِبةَوِ ت

ه
ةالتع  كةوالتالقفةوالنشرملركتةةأو وةوحموة لعةا   و ةل  مللكةايصلةبقر  لقُ ة ف
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 جوائز جلان الكليات املتميزة:
 ف ئت ةااوطصلتة وائتة ف وةالرصق دةايت من ةكاووة وائتةملااوملكةالت منةمعةاأل اعةالتوةي أأأأأأأأأجيةواإل اةيةالعيةأطصلتا ة  مللكةايصلةبقرأأأأأأأأأ ،ةو شأأأأأأأأأ  ة

ق دةا ف مللكةوهع:ة فاكةا خططةالوةاسأأقك،ةو فاكةالتطويرةوضأأ  وةا فو  ،ةو فاكةالشأأةووةاألك  ي قك،ةو فاكةالوةاسأأ دة  قرةالةف وةالل ملصكةلرص

رأأأأأأأأأ عةواللصق ةوالاسثةاللصمي،ةو فاكةالتوطقطةاالسأأأأأأأأأتعاتقجع،ةو فاكةاألنشأأأأأأأأأطكةالطاللقك،ةو فاكةالتوةيبةالتل ونيةوالشأأأأأأأأأراككةاملفت لقك،ةو فاكةاإلة

ةحالملكةوايل مل ،ةو فاكةايمناوقكةوالت همناد.وايلصومل د،ةو فاكةال

 ةوو حأأأأأأأأأأأأأعىة وائتةالت منةايلأوملأكةلةفأ وةاللأ ملصأكةلأ لرصقأ دة لىةتسلققةمل  و أكةململةاألهأوافةكأ يشأأأأأأأأأأأأأأ ةكأكةال لصقأكةمعة  صقأكةاتوأ  ةاللراةادةالراأأأأأأأأأأأأأقأ

 ،ة ا عةاإل اةيكة لىة  اة ةالرصقكةوايحأأأأأأأأأأأأأ ه كةمعةأ ائاوال ل لك،ةوةبرةبل لقكةالل  ةوك  عتلة ات ةالرصق دةبشأأأأأأأأأأأأألقلةاألك  يميةواإل اةي،ةوتو قفةاألة

قكةوالاساقكة وتوبمعةليئكةملا سأأأأأأأأأاكةلتواومةاآلةاعةوايلتعو دةوا خبعاد،ةواتتق ةةاألنحأأأأأأأأأبةملحا ةيل  فكةايشأأأأأأأأأ ك ةوايلو  دةالعيةتوا لةالل صقكةالتلصق

ةوا خوملقكةمعةالرصق د.

ةالاسوةاآل ي:ةىه،ةوك وتة لة1438/1439مةا ف ملععةا ف مللكةلصل هذاةو وةت ةتلقق ةملاتو  دةوأ   مة ف وةكصق دة

 املركز الكلية

 األول ةالرقولكةاإلكصقنقوقك

 الثانية  اة ةاأل   م

 الثالثة صومةا   سبةوتلاقكةايلصومل د

 الرابعةاللصومةالتةا قكةواألغذيك

 الخامسةالتعلقك

 السادسةاللصوم

 السابعةالطبةالاقطرية
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 املركز الكلية

 الثامنةاآل اب

 التاسعةا  لوقة

 العاشرةالهاوسك

 الحادي عشرةاللصومةالطاقكةالتطاقلقك

 الثاني عشرةطبةاألسا و

 الثالث عشرةاملفت رةمعةللقق

 الرابع عشرةالطب

 

 

 جائزة اجلامعة للجودة واالعتماد األكادميي واملهني:
هةكاووةا فوائتةالعيةتلومله ةا ف مللكةلو  ةالت منةمعةملور  دةة1431/1432ا ف ملععةاوطصلتة  ئت ةا ف مللكةلةفو  ةواال ت   ةاألك  يميةمعةالل مة

 لىةةكالتلص ةواالةتل عةبل صقعيةالتلصق ةوالتلص ،ةوتاكقواة لىةالحأأأأأأأععةا  ايثةململةا ف مللكة لىةتسلققةأب أأأأأأأ ةمل  ةسأأأأأأأ دةا فو  ةو برةكصق دةا ف ملل

ةوطاقكةوالوولقك.ا  رومة لىةاال ت   ةالبعاملجعةململةملةسح دةاال ت   ةال

ه،ةوكأأ وأأتة لىة1439/1440هأأذاةو أأوةتوري ةكصقأأ دةا فأأ مللأأكةايت من ةا  أأ  أأأأأأأأأأأأأصأأكة لىةواال ت أأ  ةاألكأأ  يميةواينهيةمعةا   أأ ةا ختأأ مليةلصلأأ مةا فأأ ملععة

ةالاسوةاآل ي:

 (كصقكةالهاوسكة  روله ة لىةاال ت   ةاألك  يميةململةهقئكةالتلوي ةواال ت   ةاألك  يميةABET). 

 ةكصقكة صوم(ا   سبةوتلاقكةايلصومل دة  روله ة لىةاال ت   ةاألك  يميةململةهقئكةالتلوي ةواال ت   ةاألك  يميةABET.) 

 .كصقكةالرقولكةاإلكصقنقوقكة  روله ة لىةاال ت   ةاألك  يميةاألملريريةوالواويةلبعاملجةالرقولك 

 جةامل  ساكةململ: ح ةامل  ساكة  روللة لىةاال ت   ةاينهيةلبعو ملة-كصقكة  اة ةاأل   مة 
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o (لقكةامل  ساموةالل وووموةايلت ويملةالبعيط وقكة  ACCA.) 

o (لقكةامل  ساموةاإل اةيموةايلت و ة  CMA.) 

 ح ةاي لقكة  روللة لىةاال ت   ةاينهيةلبعو ملجةاي لقكةململ:ة-كصقكة  اة ةاأل   مة  

o ة مللهوةامل صصموةاي لقموةايلت ويملChartered Financial Analyst (CFA). 

o ة مللهوة ش ةتر ةلألوةاقةاي لقكةواالس ا  ةChartered Institute for Securities & Investment (CISI). 

o لقكةامل  ساموةالل وووقموةايلت ويملةالبعيط وقكة   Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 

 منصة التدريب اإللكرتوني
ةململة     ةالتطويرة

ا
إطالقة.ةبلوةل  ةدةالل    ةلنحأأأوبيةا ف مللكايلصوملكةلر بكةملةوت وموةاللص قكةواالسأأأتنا  ةايل ةفةوضأأأ  وةا فو  ةمعة ثراعسأأألق 

ةملاركةالتوةيبةاإللوتعونيةل لتل ووةملرة     ةالتلص ةاإللوتعونيةوالتلصق ة ملةبلو.

وايه ةيةلر بكةملنحأأأأوبيةا ف مللكةوي وملةاالسأأأأت    ةملحا ةمعةأيةو تةةوقثةتستويةهذهةايارأأأأكة لىةملوا ة  صقكةملسأأأأفصكةباوفةةبرةايحأأأأتوة ةايلرمع

ةوملر وةوزمل و.

 مبادرة الفصل الدراسي يف القرن احلادي والعشرين
ةملحا ةأله قكةتسحأأأأأأأأأأأأأموةاملخر  دةال

ا
لصق قكةتل لاارةلصر  يكةالعيةتوليا ة  مللكةايصلةبقرأأأأأأأأأأأأأ ةت  هةك ةمل ةململةاأأأأأأأأأأأأأاولةتطويرةالل صقكةالتلصق قكةو  ةاك 

ةملرةالتو ه دةايل  أأأأأأأأأر ةمعةمل  الدةالتلص ةوالتلصق ،ةبإوةالل    ةل  ةدةلإطالقة"ملا  ة ةال رأأأأأأأأأ ةالوةاسأأأأأأأأأجيةمعةاللروةا    يةواللشأأأأأأأأأريوت
ا
"ةمل  اأأأأأأأأأق 

لصقأأأأأأأأ ةلتاأل   عةهقئكةالتوةي ةململةالر  مةوالحقوادةوالعيةياوفة لىة شفقله ة لىةتباأأأأأأأأيةأوأأأأأأأأوثةاسأأأأأأأأتعاتق ق دةالتوةيأأأأأأأأ ةواسأأأأأأأأتنا طةمل  ةسأأأأأأأأ دة

عةهقئكة والتلقق ةايلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ر ةواستووامةالوس ئ ةاإللوتعووقكةوالتطاقل دةا  وياكةايا ساكةلهذهةاي  ةس دةوملش ةككةتبعايا ةملرةزملالئا ةململةأ  

ةالتوةي .

 األوىل:املبادرة 
The three H Theory (heart, head and hand). 

ة امل حملةتلوي ةاألست  ةالوكتوة:ةملس وة اوةامل حملةملس وة او
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 وصف املبادرة
Teach to reach (the 3 H model): The faculty member will play a major role in delivering the knowledge and skills by being 

passionate and enthusiastic. Consequently, you will find the role of the heart that makes the faculty member passionate. 

Therefore, whatever comes out from the heart will reach to the other’s heart easily. During the practice, student’s head 

and hand will be incorporated in the learning process. 

 

 الثانية:املبادرة 
ةكةأسصوبةاللرضةل أللل بةكاووةأس لقبةتوضقحةاي   ةاللص ق

ةها  يةملرط ىة اوةالراضجيةأو وتلوي ةالوكتوة :ة

 وصف املبادرة
أسأأصوبةا   ةك   و  دةتا بحأأقكةت  أأكةمعةايوا ةالعيةيو وةبا ةملحأأ ئ ةوةأسأأصوبةاللرضةل أللل بةكاووةأسأأ لقبةتوضأأقحةاي   ةاللص قكةاسأأتووامة

ةمل  و تمو.ا  ر ةك ا ظر ةلموةةوأسصوبةايا  شكةلة  

 

 الثالثة:املبادرة 
ةايلربكةالر  قكة لىتلص ةالل ئ ةال

ةتلوي ةالوكتوةة/ةت لوة اوةاللتيتةملس وةالحقو

 وصف املبادرة
التلص ةوالتلصق ةمعة  يا ةايل  أأأأأأأأرةملرةاز ي  ةتسوي دةمل ت رةايلربكةةمع Digital literacyة لىت ا ملىةأه قكةاسأأأأأأأأتووامةاي  ةسأأأأأأأأ دةالتلصق قكةايانقكة

وكذللةاوتق   دةسأأأوقةالل  ةوقثةاإللوا ةوالذك عةاال أأأطا ععةوسأأأر كةاالسأأأت  لكةالعيةأ أأأاستة لتبعةالل مل ةاالسأأأ سأأأجيةلتطويرةا فو  ةوتسلققة
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رأأأأأأأأأأأرةالطالبةبشأأأأأأأأأأر ةيتوابقةملرةملتطصا دةاللالىةطالبةوتو أأأأأأأأأأق ةايلصوملكةولذللةبإوةهذهةاي  ةسأأأأأأأأأأ دةياوفةالعةتطويرةااللوا ةالتااقميةلصة.الت من

ا   لعةوت وموةالطالبةململةاسأأأأأأأأأأأتووامةالتواولو ق ةا  وياكةوكذللةاالسأأأأأأأأأأأت  لكةالوتق   دةوتطصل دةسأأأأأأأأأأأوقةالل  ةامل لعةوالوولعةوتسلققةا فو  ة

ة.لا  ةكص ك

ة

ة

 مبادرة سفراء اجلودة
 راعةملا  ة ةسأأأأأأأأأةا فو  ة"     ةالتطويرةوضأأأأأأأأأ  وة اأأأأأأأأأنتة قحةاي  هق ةا خ طئكةلموةط لا دةالرصق دةسأأأأأأأأألق ةلصنشأأأأأأأأأرةثل بكةا فو  ةواال ت   ةوتصأأأأأأأأأ

ياوفة خصقة ا  ةتوا أأأأأأأأأأ ةملا اأأأأأأأأأأر ةلموة     ةالتطويرةوضأأأأأأأأأأ  وةا فو  ةةوك وتةايا  ة ا فو  "ةمعةكصق دة  مللكةايصلةبقرأأأأأأأأأأ ةلا حأأأأأأأأأأ مةالط لا د.ة

 ةوط لا دةا ف مللك.ة

 اجلودة:تعريف مببادرة سفراء ة

 الرؤية

 غرسةاي  هق ةالص قسكة ملةا فو  ةواال ت   ةو لتيتة وةةالط لا دةمعة ا  كةملحتلاصهمل.

 الرسالة

ةنشرةةوحةاللق   ةووحملةالت اق ةمعةمل  مةا فو  ةواال ت   ةلموةالط لا د

 

 األهداف

 .نشرةثل بكةا فو  ةلموةالط لا دة ملةطريقةمل االدةالرصق دةململةالط لا د 

 ل لنحاكةلصط لا د.ة ه قتاأا فو  ةواال ت   ةوةةيا دةل  هومل ل لريفةالط 

 .لريفةالط لا دةلووةهملةمعةا  رومة لىةاال ت   ةالبعاملجع  

 .أه قكةتلقق ةايلرةةواستووامةاالي ق ةا ف ملععةوالاالةةلوة ةوتلقق ةايلرةاد 
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 لويامل.استطال ةةايةالط لا دةل يوضو  دةايتلصلكةل  فو  ةووررةاي  هق ةالش ئلكة 

 .تسويوةاي  هق ةالص قسكةايتلصلكةل  فو  ةوتص قحةاي  هق ةا خ طئكةالش ئلكةلموةالط لا د 

 
 

/ةة7/ةة26هةةةووعىةت ةيخةة1440/ةة7/ةة19وت ةترصقفةسأأ معادةا فو  ةمعة  قرةالرصق دةلنشأأرةثل بكةايا  ة ةايتلصلكةل  فو  ةواال ت   ةلوعةململةت ةيخةة

هةةة بعةةة أأأأأأوةت  وبةزملقالياملةمعةالرصقكةململةتالمةةالطةاسأأأأأأتبق وةةالوتعونيةأ وتلة  اة ة     ةالتطويرةوضأأأأأأ  وةا فو  .ةوة أأأأأأوةاالسأأأأأأتبق وةة1440

ومل للةململةتاثمعة لىةالط لبةلرأأأأأأأأأأأأأ تألةكصق د.ةةوت أأأأأأأأأأأأأ ملةاالسأأأأأأأأأأأأأتبق وةاي  هق ةالصأأأأأأأأأأأأأ قسكةلةفو  ةواال ت   ةة9ط لاكةململةة1593االلوتعونيةت  وبة

ايحأأأأأأأأأأأأت قوةململةالاا مةالتلصقمي.ةةةوت ةة أأأأأأأأأأأأوةت  وبةالط لا دةواتتق ةةأوواهملةلت وزةل لسأأأأأأأأأأأأ بةاللشأأأأأأأأأأأأوائي.ةةةواتتت تةايا  ة ةلترأأأأأأأأأأأأ ق ةالصووكة

لتطويرةوحأأأأأأأأأأأأأملةالت اق ةلل    ةاةالتلامعيكةأ ويا ةسأأأأأأأأأأأأأ معادةالرصق دةايشأأأأأأأأأأأأأ ةكك.ةوةت أأأأأأأأأأأأأ اتةملل يمعةالتسوق ة   ةالط لا دة لىةالصووكةالتلامعيك،

ةكأأأأأ وأأأأأتةنحأأأأأأأأأأأأأاأأأأأكةايشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ةكأأأأأكةمعةت لقأأأأأ ةوسأأأأأأأأأأأأأ ة ةةك أأأأأ  ة وضأأأأأأأأأأأأأ أأأأأ وةا فو  ةمعةكصقأأأأأ ياملةونحأأأأأأأأأأأأأاأأأأأكةالت أأأأأ وبة لىةاالسأأأأأأأأأأأأأتبقأأأأأ وةااللوتعونيةململةكأأأأأ ةكصقأأأأأك.

ة#ملا  ة _س راع_ا فو  ةةةلر ةكصقكةأووةايل يمعةايه كةمعةالتسوق ةأله قتلةمعةنشرةثل بكةا فو  .ةة

 

 ت أأ  ةلرأأ بأأكةسأأأأأأأأأأأأأ معادةملاأأ  ة ةا فو  ةململةالرصقأأ دةايشأأأأأأأأأأأأأأ ةكأأكةلتوري هملةواالوت أأ مةلأأ ل أأ ئتادةلأأ يراكتةالاالثأأكةاألولىةوتلأأوي ةواتتت أأتةاياأأ  ة ةلأأ الة

ةو ومة وائتةلصط لا دةايش ةك د.ةةاوتصتةايركتةة1440/ةة7/ةة26ا فوائتة.ةو للةيومةالاالث عة
ا
هةو وةا ةةةمعةة  يكةايا  ة ةملطل ةسجيةل سةملشروةا

ةسأأأأأأأأأأ معادةكصقكةا  لوقةللق   ةالط لاكةها  يةو  أأأأأأأأأأرةو وةالتمل مليةوةايركتةالا نيةسأأأأأأأأأأ معادةكصقكةالرأأأأأأأأأأقولكةاإلكصقنقوقكةللق   ةالط لاكةملامعهاألومة

ةةملس وة اوةامل حملةالطصقحعةةوايركتةالا لثةك وةململةوريبةس معادةكصقكةاللصومةالتةا قكةواألغذيكةللق   ةالط لاكةأملمعهةةااوةا  ويثي.

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة
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 برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد
 كة معةلوايكةك ة  مةياا ة لىةط   ةا ف مللكة و ةململةأ   عةهقئكةالتوةي ةململةلصواوةملتلو  ةوبوص ق دةمللربقكةوأك  ي قكةملوتص كةوقثةتبعزةا  

ةلبعو ملجة لى:وفةهذاةاويا لىةتااق ةلرو ملجةت صةبا ةلتاقئتا ةلصل  ةل  ف مللكةو لري ه ةلاه ةا فه دةالعيةيست  ووة لىةالتل مل ةملله ةإلو  زةأ   له .ة

 لريفةايش ةكموةلاه ةملرتوتادةا خطكةاالستعاتق قكةململةةؤيكةوةس لكةوأهوافةو ق .ة  

  ل  ف مللكةوكق قكةاالست    ةملحا .ة لىةآترةملحت وادةالاسثةاللصميايش ةكموةة طال 

 .لريفةايش ةكموة لىةأه ةألق دةووس ئ ةتسلققةةي   ةا ف مللكةمعةالشراككةاملفت لقك  

  ا ف ملععةواالةتل عةبا . ةالل ةليئكةتسحموةمعةيحه ةووا ا يا ةل  ةلسلو ه ة لري ه 

 .  لريفةايش ةكموةلاه ةملتطصا دةا فو  ةلتسحموةملور  دةالتلص ةل  ف مللكةل  ةيتوابقةملرةملتطصا دةسوقةالل  

 .لري ه ة لىةألرزةآلق دةتطويرةالتلصق ةا ف ملععةوأه ةوس ئ ةتا قكةمله ةادةملنحوبيةا ف مللك  

 تلرفة لىةأه ةالاا ةاإللوتعووقكةوا خومل دةالتلاقكةالعيةتلومله ةا ف مللكةينحوبيا .ال 

 التلرفة لىةا خومل دةالعيةتلومله ةايوتا دةل  ف مللك 

 تضمن البرنامج الفقرات التالية:و 

 كلمة معالي مدير الجامعة 

ة  قوةالتطويرةوض  وةا فو  كص كةسل   ة

 الجهة املتحدثة املوضوع

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

 عمادة البحث العلمي دعم البحوث العلمية بالجامعة

 عمادة التطوير وضمان الجودة بالجامعةفرص التمكين التعليمي املتاحة 

 عمادة شؤون املكتبات التي توفرها الجامعة املعرفية املختلفة األوعية

 
ةالصاكةاللربقكملح ةة

ةوةاكة   :

ةلوملتطصا تةال ل مةالتوةي ةمله ةاد

ةوةاكة   :

ةالاا ةاإللوتعووقكةمعة  مللكةايصلةبقر 

ةملح ةةالصاكةاإلو صمنيك
Effective Teaching Skills and 

Requirement 
Electronic Systems at KFU 
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 الربنامج اإلثرائي ألعضاء هيئة التدريس
 تالم البعو ملج هذا الل     وا ت بلو .ا فو   وضأأأأأ  و التطوير       تلومله  العي النشأأأأأ ط د أوو هو التوةي  هقئك أل  أأأأأ ع اإلثرائي البعو ملج

 و رض يش ةكك   ملك ول ش ووصل د توةيبقك لراملج ململ األنشطك ململ وتملك  بع م2018/ةة8/ةة6ة–ة29/7ةايوابق هأأأأأأأأة1439/ةة11/ةة24-16ةململ ال تع 

ة و شأأأريمل أةبلك تلوي  ت  ليا   البعو ملج ململ األومة القوم مع ول ش وصل د ثالث تلوي  ت  بلوة .ةوالتلص  التلصق  مل  م مع اي  ةسأأأ د أب أأأ 
ا
 لرو مل  

ة
ا
 لوا ر والحأأأأأقواد الر  م ململ توةي  هقئك   أأأأأو ألف مل ةيتيوة مل اإلثرائي البعو ملج هذا بل لق د و أأأأأر و و .ملال ايتالقك الحأأأأأتك األي م مع توةيبق 

ة الاالث الال ش   صل د ايش ةكمو   قر و وةة ملر ملش ةة لر  توةيبقك لراملج أةبلك
ا
ة.  قل 

 

 اإلثرائي الربنامج أهداف

 والتلصق  ايشأأأأأأأأأأأأ ةير  لى ايرتوت )التلصق  ا  وياك التلصق  ملاهفق د ل حأأأأأأأأأأأأت واد يتلصق بق   التوةي  هقئك أ  أأأأأأأأأأأأ ع ل ل ةف الل ت 

 ايشوالد( و   لى ايرتوت والتلصق  ايلروس

 التوةي  هقئك لل و واإل اة  اللق    مله ةاد تا قك. 

 التلص   لى وأثره  الوةاسقك ايلرةاد مع ايه ةاد غرس ياهفقك ب    تطاقق وسو التوةي  هقئك لا   ع االوطالق. 

 لصطصاك الري  يك الللصقك تطوير مل  م مع التوةي  هقئك أ   ع آب ق توسقر. 

 التلص قك الايئ د وأب أأأأأ  التلصق  تلاق د أووث اسأأأأأتووام تالم ململ النشأأأأأطك ال رأأأأأومة   اة  مع التوةي  هقئك أ  أأأأأ ع مله ةاد  لتيت 

 .التلصق قك

 االتتا ةاد وبا ع التلوي    صق د مع ا  وياك ل آللق د ايش ةكمو  لريف. 

 و ط لر  كايالئ  التوةيحقك واالستعاتق ق د ل لتلص  الطصاك لاو  ط التوةي  هقئك أ   ع ملل ةف  لتيت. 
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 :اإلثرائي الربنامج نشاطات

 االفتتاح

 الفعالية والتاريخ اليوم

 

 األحد

 هـ 1439/  11/  16

 

 االبتت ح •

 ا فو   وض  و التطوير   قو سل    كص ك •

 ا ف مللك ملوير ملل لع كص ك تالم ململ البعو ملج أ   م توامو •

 "بقر  ايصل   مللك تريج ملوا   د " بلاواو ول ش وصلك •

 "الرابلك الرا  قك والاوة  اي توح التلصق  ب  عاد ظ  مع الل لع التلصق " بلاواو ول ش وصلك •

 "أ   م كرائو التوةي  هقئك   و" بلاواو ول ش وصلك •

 

 

 :األوىل النقاش حلقة

 :التالية املحاور  على اشتملت حيث "فيصل امللك جامعة خريج مواصفات"

  ةالل  ةسوقةةتسوي دةظ ةمعةا خريجةهويكة شوق. 

 تا قتا ةمعةامل ت  ةالتوةي ةهقئكةو وةة  وةواللشريملةا    يةاللروةةتريجةملوا   د. 

 ملنهيةك راوةالتوةي ةهقئكة  و. 

 با ةالوب عةمعةالتوةي ةهقئكة  وةوملح ه كةا ف مللكةتريجةململةالل  ةأب  بةتو ل د. 
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 :الثانية النقاش حلقة

 :التالية املحاور  على الحلقة اشتملتوقد  "الرابعة الصناعية والثورة املفتوح التعليم فضاءات ظل في العالي التعليم"

 وال رصةالتسوي دةالا ائك،ةالتلاق د:ةالرابلكةالرا  قكةالاوة ةتر ئص 

  تلوي ه ةالوا بةوالُلوةادةوايه ةادةالل لعةالتلصق 

 ة21امةاللروةةمعةالري  يكةا ف مللك

 

 :الثالثة النقاش حلقة

  :التالية املحاور  على اشتملت حيث "أعمال كرائد التدريس هيئة عضو"

    ا ف مللكةملحتو ةة لىةواأله قكة،2030ةةؤيكةتالمةململةاي صوكةملحتو ةة لىةواأله قكةالتلريف،:ةاأل   مةةي. 

 األ   مةةي   ةو  حةل   وةا ف مللكةمعةتاسيحه ةينااعةالعيةوايااوملكةاي صوك،ةملحتو ةة لىةايااوملك:ةاأل   مةةي   ةملااوملك. 

 اللق سةوطرقةةوملةارادةاللوو ،ةالتوةي ،ةطرقة:ةالطصاكةلو ةاأل   مةةي   ةتا قكةمعةالتوةي ةهقئكة  وة وةة. 

 ة.و  يقكةملسصقكةومل  ةس دةأملاصك:ةأ   مةكرائوةالتوةي ةهقئكة  و

 

 التدريبية الربامج

 ت  بلو ايرة ك، أب  ب لآةاع االس ا ة  بارض  ةس له  ت  اس ا وك تالم ململ األك  ي قك الرصق د آةاع است تاج وبلو التطوير       ةؤيك  لى لا ع

ةوةأةبلكةو شأأأرةةمل ةمل  و لةطرح
ا
ةتوةيبق 

ا
ة اإلثرائي البعو ملج أي متالمةوةلرو مل  

ا
   أأأو ك  ت ومل بلو .اللربقك ل لصاك وملحأأأ عاة اإلو صمنيك ل لصاك  أأأا و 

 يرووة وبذلل ول ش وصل د ثالث اأأأ   الذي األومة القوم مع البعو ملج البتت ح و أأأوةه  لى  ضأأأ بك توةيبقك لراملج أةبلك مع ال سأأأفق  توةي ةململ هقئك

ة .الحالك اإلثرائي البعو ملج أي م تالم نش ط د ت حك و ر  و

ة

ة
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 جدول يوضح الربامج التدريبية التي مت تقدميها خالل الربنامج اإلثرائي(: 44جدول )

 

 التدريبي الربنامج عنوان 

 Project-Based Learningةايش ةير  لى ايرتوت التلص  1

 Learning Outcomes and Methods of Measurementة ق سه  وطرقة التلص  ملور  د 2

 Course Designةايلرةاد تر ق  3

4 
ةايه ةادةاألس سقكةلصلق   ةوةاإل اة ة  وةهقئكةالتوةي ةكل ئوةو  اةي:

Faculty Member as Leader – Manager :ةEssential Leadership and Management Skills 

 Infusing Skills in Academic Coursesةالوةاسقك ايلرةاد مع ايه ةاد غرس 5

 Developing the Entrepreneurial Mindset of Studentsةالطصاك لو  الري  يك الللصقك تطوير 6

 Managing Active Classroomsةالنشطك الوةاسقك ال رومة   اة  7

 Flipped Learningةايلروس التلصق  8

9 
 Teaching Methods Based on Modern Educationalةا  وياك التلصق  تلاق د  لى ايرتوت  التوةي  طرقة

Technologies 

 Skills of Successful Assessmentةالا جح التلوي  مله ةاد 10

 Problem-Solving Learningةايشوالد و   لى ايرتوت التلصق  11

ةلص ل يمعةاللص قك 12
ا
 Constructing Achievement Tests in Accordance with Scientific Criteriaةلا عةاالتتا ةادةالتسرقصقكةوبل 

ةStudents' Patterns of Learningةالطصاك لو  التلص  أو  ط 13
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 الربنامج تنظيم

ة لىةايلطق دةةت ةوضر
ا
ةالت لقك:تروةةواضحةلتااق ةهذاةالبعو ملجةاإلثرائيةا ت   ا

  
  األتر ة البعو ملج نش ط د لتا قذ أي م ستك ي الى وبذلل االبتت ح يوم بيا  ل   أي م سالك البعو ملج أي م  و. 

 الل صقك ملراتبا  ل وتصف والحقواد الر  م ململ التوةي  هقئك أ   ع   قر :ايحتاوبووة. 

 

 ا  و ك و وقث لقحا  و  ت لو و  واوو     ك مع والحأأأأأأأأأقواد الر  م ململ التوةي  هقئك أل  أأأأأأأأأ ع التوةيبقك البعاملج هذه تلوي  ت  بلو و صقل

 .توةي  هقئك   و 60 هو توةيبي لرو ملج لر  لص شتعكمو األ صجى

ة ايطرووك التوةيبقك البعاملج   قر تلوي  تالم ململ التوةيب   صقك  رد و و
ا
ة اللربقك والصاك اإلو صمنيك ل لصاك يوملق 

ا
 :ك لت لع و لل وملح عاة  ا و 

ة الت لقك التوةيبقك البعاملج تلوي  ت  هأأأأأأأأأأأأأأأأأأة1439 الللو   و 20  لى 17 ا خ ي   لى اإلثامو ململ
ا
ة يوملق 

ا
 اللربقك ل لصاك وملحأأأأ ع اإلو صمنيك ل لصاك  أأأأا و 

ة:ايتوةبمو ململ ايحتاوف اللو  لتاطقك ملراد أةبر لرو ملج ك  تلوي  تورةة وقث

 

Skills of 
Successful 

Assessment 

Managin
g Active 
Classroo

ms 

Teaching 
Methods 
Based on 
Modern 

Educational 

Technologies 

Infusing 
Skills in 

Academi
c 

Courses 

Course 
Design 

Faculty 
Member as 

Leader – 
Manager : 

Essential 
Leadership 

and 
Management 

Skills 

Learning 
Outcomes 

and  
Methods of 

Measuremen
t 

ة
ا
  ا و 

 الللصقك تطوير

 لو  الري  يك

 الطصاك

   اة 

 ال رومة

 الوةاسقك

 النشطك

 االتتا ةاد لا ع

ة التسرقصقك
ا
 وبل 

 الل يقك لص ل يمع

 التلصق 

  لى ايرتوت

 ايش ةير

 تر ق 

 ايلرةاد

 التوةي  هقئك   و

 كل ئو

 و التلص  ملور  د

  ق سه  طرقة
 ملح عاة
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 :أه 1439 الللو   و 24وة 23 واإلثامو األوو يوملي تالم الح للك اآللقك لا   الت لقك التوةيبقك البعاملج تلوي   ر ة ك  

 

Problem-
Solving 

Learning 

 لو  التلص  أو  ط

 الطصاك
Flipped 

Learning 

Developing the 
Entrepreneurial 

Mindset of 
Students 

Project -Based 
Learning 

 صباحا  

  لى ايرتوت التلصق 

 ايشوالد و 

 التوةي  طرقة

 تلاق د  لى ايرتوت 

 ا  وياك التلصق 

 التلصق 

 ايلروس

 الا جح التلوي  مله ةاد

 

 ايلرةاد مع ايه ةاد غرس

 الوةاسقك
 مساء  

 

 والتنوع العدد -  الربنامج بنشاطات املشاركون

  و  لصغاأأأأأأ ةةةمعةنشأأأأأأ ط دةهذاةالبعو ملجةأ  أأأأأأ عةهقئكةالتوةي ةململةملوتصفةالتورأأأأأأرأأأأأأ دةوا فنحأأأأأأق دةوململةا فنحأأأأأأموةالر  مةوالحأأأأأأقواد.ةبلوة

ة (1036) اإلثرائي البعو ملج باذا ايشأأأأأأأ ةكمو
ا
 الذي ا ف مللك مع التوةي  هقئك أل  أأأأأأأ ع الولع املف و  ململة%50ةنحأأأأأأأبتل  شأأأأأأأر  مل  وملشأأأأأأأ ةكك ملشأأأأأأأ ةك 

ة.ةا فوومةالت لعةياموةأ وا ةايش ةكموةوايش ةك دةل لت رق :توةي  هقئك و(ة  2075)ياصغ

 تكرار بدون املشاركني أعضاء هيئة التدريس عدد امجايل (:45)جدول

 العدد 

 628 رجال

 408 سيدات

 1036 املجموع

ة

ة



74 

 

 مع التكرار املشاركني أعضاء هيئة التدريس عدد امجايل (:46)جدول

 املجموع باللغة اإلنجليزيةالبرامج  العربيةباللغة البرامج  

 2255 1066 1189 رجال

 1546 722 824 سيدات

 3801 1788 2013 املجموع

ة

ة

 يوضح أعداد أعضاء هيئة التدريس املشاركني على حسب جهات العمل  (:47)جدول

 املجموع سيدات رجال الجهة م

 650 353 297 كلية العلوم 1

 582 267 315 كلية اآلداب 2

 369 186 183 كلية التربية 3

 335 107 228 كلية العلوم الزراعية واالغذية 4

 318 140 178 كلية إدارة األعمال 5

 228 100 128 كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات 6

 223 90 133 كلية الطب 7

 211 48 163 املراكز البحثية واإلدارات املختلفة 8

 156 16 140 كلية الهندسة 9
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 املجموع سيدات رجال الجهة م

 143 67 76 عمادة السنة التحضيرية 10

 128 0 128 كلية الطب البيطري  11

 100 82 18 كلية العلوم الطبية التطبيقية 12

 92 20 72 كلية الصيدلة اإلكلينيكية 13

 72 0 72 كلية طب األسنان 14

 58 17 41 العمادات املساندة 15

 54 16 38 كلية الحقوق  16

 53 29 24 التطبيقية وخدمة املجتمعكلية الدراسات  17

 29 8 21 كلية املجتمع ببقيق 18

 3801 1546 2255 المجموع
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 اخلطط املستقبلية
ةملرةةؤيكةوةس لكةا ف مللكةمعةتطويرةأ اعةملنحوبيا ةوةبرةك  عيا ،ة

ا
ستلومله ةةألنشطكةالعيطرحة و ةململةا     ةالتطويرةوض  وةا فو  ةة لتنمت شق 

ةهة1441-1440تالمةالل مةا ف ملععة

 ألعضاء هيئة التدريس  ئيبرنامج اإلثراال .1
اةلال بكةالتلص ةايحت ر،ة لتنمة     ةالتطويرةوض  وةا فو  ةت  ةململةورصةا ف مللكة لىةاالس ا  ةةمعةكوا ةه ةالتوةيحقكةو لتيتا

ا
قذةلرو ملجة ااوطال 

 بعةوتملكةململةاألنشطكة)وصل دةةم28/8/2019ة-ة19ايوابقةةةةهأة27/12/1440-18معةال تع ةململةةالر  مةوالحقواد ثرائيةأل   عةهقئكةالتوةي ةململة

عةمول شةوبراملجةتوةيبقك(ةيش ةككةو رضةأب  ةاي  ةس دةمعةاعىةا  لومةاألك  ي قكةال روةيكةأل   عةهقئكةالتوةي .ةةوقثةتا يةهذهةا خطو ة

لشريملةوب  ةاللروةا    يةوالةسبق ةتتويوةأ   عةهقئكةالتوةي ةل  ف مللكةلا وادةمللربقكةووياكةوملاتور ةتنسف ةملرةملتطصا دةالتلصق ةالل لعةمع

ةيتالعمةملرةتو ل دةالطصاك.ة

 يهدف البرنامج إلى تحقيق جملة األهداف التالية: :أهداف البرنامج

الل تةل ل ةفةأ   عةهقئكةالتوةي ةبق  ةيتلصقةل حت وادةملاهفق دةالتلصق ةا  وياكة)التلصق ةايرتوتة لىةايش ةيرةوالتلصق ةايلروسة -

  لىةو ةايشوالد(والتلصق ةايرتوتة

 تا قكةمله ةادةاللق   ةواإل اة ةلل وةهقئكةالتوةي . -

 االوطالقةلا   عةهقئكةالتوةي ةوسوةتطاققةب   ةياهفقكةغرسةايه ةادةمعةايلرةادةالوةاسقكةوأثره ة لىةالتلص . -

 توسقرةآب قةأ   عةهقئكةالتوةي ةمعةمل  مةتطويرةالللصقكةالري  يكةلصطصاك. -

 قكةالتلصةدأ   عةهقئكةالتوةي ةمعة  اة ةال رومةالنشطكةململةتالمةاستووامةأووثةتلاق دةالتلصق ةوأب  ةالايئ  لتيتةمله ةادة -

 التلصق قك.

  لريفةايش ةكموةل آللق دةا  وياكةمعة  صق دةالتلوي ةوبا عةاالتتا ةاد. -

 قكةايالئ كةلر ةو ط. لتيتةملل ةفةأ   عةهقئكةالتوةي ةلاو  طةالطصاكةل لتلص ةواالستعاتق ق دةالتوةيح -

  ثراعةالاسثةالل لعةل  ف مللكةململةتالمةالتلرفة لىةاملفالدة ادةملل مل ةالتاثمعةوطرقةالنشرةبيا . -

 .التلرفة لىةأ وادةوأس لقبةتسوق ةالاسوثةاللص قك -
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 نواتج التعلم املتوقعة من البرنامج: 

 تطاققةملاهفق دةتوةي ةووياكةمعةال رومةالوةاسقك. -

 و  اة ةائونا ةبشر ةو جحةململةتالمةالتل طيةاإلي  بيةملرةوا له ةاألك  يميةوالشخصجي. ق   ةالطصاكة -

  لاق ةاملختووةايه ةيةلصطصاكةل  ةيتر ةملرةمله ةادةاللروةا    يةواللشريمل. -

 ملتجةايلربكةوالااريكةلتطاقل دةةي   ةاأل   م. -

 اإل اة ةالا ج كةوال   صكةلص رومةالنشطك. -

   صق دةالتلوي ةوبا عةاالتتا ةاد.ةاستووامةآلق دةووياكةمع -

 استوش فةأو  طةالطصاكةواستووامةاالستعاتق ق دةايا ساكةلر ةو ط. -

 مللربكةاملفالدة ادةملل مل ةالتاثمعةوالنشرةبيا  -

 مللربكةأ وادةوةأس لقبةتسوق ةالاسوثةاللص قك -

ة

 املزايا املترتبة على إتمام البرنامج:

  قةل لبعاملجةالتوةيبقكةا خ  كةباقئكةتلوي ةالتلصق . لتيتةبرصة  وةهقئكةالتوةي ةمعةااللتس -

 األولويكةمعةتر ق ةوتلوي ةا  ل ئبةالتوةيبقكةالواتصقكةلبعاملجةتطويرةأ   عةهقئكةالتوةي ةوايوظ مو. -

 ة قوة ض معةململةالال طةا خ  كةل  ئت ة  وةهقئكةالتوةي ةايت من. -

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة
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 برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس المستجدين .2
 

يحتاوفةهذاةالبعو ملجةأ   عةهقئكةالتوةي ةالحلو يموةململةملوتصفةالتورر دةالذيملةملضجىة لىةتور ه ة لىةاألكثعةثالثةساوادةأوةالذيملةت ة

ة لىةأسصوبةتوةيبةمللت وة لىةتلوي ةأ
ا
.ةيت ةتر ق ةالبعو ملجةلقلومةمعة  مللكةايصلةبقر ةيو ةأساو موةا ت   ا

ا
  مة  لققحا ةل  ف مللكةملةترا

ة   وةةلرو ملجةتوةيبيةها ةةيو ةأساو .ةت ةجةاي صوك ةكموةوقثةسيت ة ي   ةاللشر ةاألوائ ة لىةايش

ايا هجةة يت  ملةهذاةالبعو ملجةملس وةةملتلو  .ةب يةملسوةةلتلصق ةوالتلص ةيت  ملةلراملجةتوةيبقكة ملةاستعاتق ق دةالتلصق ةا  وياكةوااللتر ةةمعةتر ق

تلصق ةوالتلص .ةأمل ةمعةملس وةةالاسثةاللصميةبقت  ملةلراملجةتوةيبقكةمعةكق قكة  وا ةملحو  ةلسثة  لصكةلصنشرةوتطاققةالتواولو ق ةمعة  صق دةال

ةاألك ةاللق   
ا
ةاألك  ي قكةوترو   ة ملةاللق   

ا
ةيت  ملةالبعو ملجةملسوةا ةك   ةايرت ر. ةاملفالدة ادةملل مل ةالتاثمع ةالنشرةمع ة لى ةمعة ل إلض بك  ي قك

ة  ملل دةايحتلا .

ة

 الدكتوراهامج اإلعداد لمرحلة  برن  .3
ةيلوة  ئفةالذيملةيشاصووةالوظةا ف مللكالبعو ملجةأووةالبعاملجةالاو قكةالعية حه ةمعة  وا ةوياقئكة ق ةململةالا واموةوالا وا دةململةملنحوبيةهذا

ةا ةمع ةالاساقك ةالايئك ةتس كي ةوبساقك ة لصق قك ةتصقةليئك ة لى ةوقثةياوفةالبعو ملج ةململةامل  ضريمل. ةململةملراو ةالويرةاألك  ي قك ةاألولى معةةهكتوةاوصك

اي صوكةايتسو ةوأستعالق ةو للةململةتالمةملحتو ةايل ةفةايلوملكةمعةا ف وبةالاسثيةوآلق دةالوالي دةايتسو ةاالملريوقكةوةا ف ملل دةالاساقكةمعةك ةململة

ة.ملرا لكةوتو ققةملتطصا دةا تق زةالبعو ملجةووو قكةالتاذيكةالرا لكةايلوملكةلر ةملش ةة

ةلرو مل ويلتبعةهذاةالبعو ملجة
َ
ةتاهقصقة 

ا
ةو للةململةتالمة كح للةا فواوبةايلربقكةوالاساقكةوايه ةادةالل صقكةالالزملكةة 

ا
ياوفة لىة  وا ةالا وثة ص ق 

ة.الل يقكةايرملو ك خوضةمل  مةالوةاس دةاللصق ةمعةا ف ملل دة

ة
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 برامج التطوير المهني لطلبة الجامعة   .4
مله ةادةالطصاكةايهاقكةمعةمل  مةتوررلةململةتالمةطرحةمل  و كةململةالبعو ملجةالتوةيبقكةايةهصكةلة رومة لىةاه  ادةملهاقكةةيحعىةالبعو ملجةالىةتا قك

ة لىةاوتلهذهةالبعاملجةمعة  ةاةةامل تو ةالذيةت ةتر ق لةالطصاكةك  ع ةوة  صقكةتلقق ةيو ة تل وة،ةبلوةتورصاية ادةاال ت    ق   دةسوقةلا عا

سثة الةيامل ةةوهوة،ك ةالواةسموةلا  ةالتورصةبشر ةأك  يميةبلطالطصاكةا    صموة لىةهذهةالشه  ادة ملة منةمل  ةيةايتوررك،الل  ة

ةالل  ،ةمل  ةيتيوةململةبر ه ةمعةا  رومة لىةوظق كةمعةسوقةالل  .  وبة

   :لراملجةلشه  ادةملهاقكةمللتعوكةوت لقكة وومةيوضحة

 الكلية برامج لشهادات مهنية مقرتحة  
1 Information Systems Security Essentials 

 صومةا   سبة

ةوتلاقكةايلصومل د

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

Certified Expert) 

3 
ةملتورصةمعةالشار دةمللت وةململةسيحرو

CCNA Cisco Certified Network Associate 

ة(CIAايرا رةالواتلعةايلت وة)زمل لكة 4

ة   م  اة ةاألة 5 Certified in Applied Finance and Economics (CAFE) 

ةلص واة ةالبشريكةSHRMاه   ة 6

ة  اة ةاأل   مةواآل ابةProfessionalة  Certified Marketerة PCM   )ةة)ةايحوقةملستعف 7

8 Certified Associate in Project Management (CAPM) ةالهاوسك

  

 وفيما يلي نبذه عن هذه الشهادات املهنية:
ة

Information Systems Security Essentials 
ققةا فا ئيةوالتسلةاتتا ةةاالتتعاقةاملختص كةململةأململةايلصومل دةملر وكةملت من ةمعةمل  الدا  رومة صيا ةململةا  رومة لىةةاه   ةت وملةالطصاكةململ

 .وغمعه ةا خاياكةالبعاملجوتسصق ةالر مية
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Oracle OCP (Oracle Certified Professional ) ( Oracle Certified Master) ( Oracle Certified Expert) 
وي بةأوةتتوبرةمعةايتلوملموةمعةمل  مةةواللوة لربكةململةايوتومة لىةملحتو ة IT  ادةأه قكةمعةمل  مة ا  كوةوثقلكة ق كةةOCPةأوةاك ة اه   لتبعة

معةأسواقةالقومة (OCP) أوةاك الطصبةملرت رة لىةةاإلوتعوت،ة والو  ع ةوايا بحكةالالزملكةمعةأ وادةأوةاك ةوايه ةادةايطصوبكةلتر ق ةتطاقل دة

ةةه .اتتا لريةتوت ة OCA ويتو رةاز ي  ةالطصبةملرة  وا ةتلاق دة ويو ةململةأوةاك ةوهعةتتطصبةوروللة لىةاه   

 CCNA Cisco Certified Network Associateمتخصص يف الشبكات معتمد من سيسكو   

ة  رومةا وةةململةايلصومل دةمعةايحتويةاياتوئةمعة  ل ةالشار دةوب  ر ةةأكبعمللت وهةململةارككةسيحروةت احةلة   صموة صيا ةةCCNAاه   ة

شاق ةو ق وكةالراوترةوالحوي ش دةملتوسطكةا حف ،ةوأي  ةتركقبةوت همنة لىةهذهةالشه   ةتابتةأوةو ملصه ةملت وملةململةتركقبةو  وا ةو 

ايحتويةاأل لىةمعة  ل ةةوالوتومة لىلصل  ةك نيةاار دةة  وبا ةتةه ،ةوة(WANالتو قالدةمعةأمل كملةبلقو ةأوةمعةااوكةواسلكةالاط قة)

ةالشار د.الشار دةهوةملحتويةملهاوسموة

 (CIAزمالة املراجع الداخلي املعتمد )
ةاألبرا ةايهاقكةمع ة(ةهعةأاهرةاه   ة  يقلةلص را لموةالواتصقموةوايلق ةةالذيةململةتالللةتابتةك  عCIAاه   ةزمل لكةايرا رةالواتلعةايلت وة)

ة ة و  زةمله ةوملمن ةملهاقكةCIAاه   ةزمل لكةايرا رةالواتلعةايلت وة)ةوا  رومة لىايرا لكةالواتصقك. عة  قرةملراو ةمة خريجعةامل  ساكةاي لقك(

ةوق يا ةايهاقك.

Certified in Applied Finance and Economics (CAFE) 

تطاققةهذهةلتطويرة وةيا ةوةاي لقكةواال تر  ةاللصومةلل  و ةململةاألس لقبةواأل وادةالتسصقصقكةايحتووملكةمعةةالطصاكةتتويوةCAFEالشه   ةتتو ة

أل   مةايل  ر ةوالعيةمعةليئكةاة اي لقكةوتطاقل يال للصومةايتلصلكةالطصاكةلتيتةملل ةفةالل  ،ةو ايشوالدةال لصقكةالعيةتوا هه ةمعةةمعةو األ وادة

ة.موالعيةسترووةب  صكةمعةتسصق ةوتلقق ةوتطويرةاإل اة ةاي لقكةمعة ط   دةاأل   ةلصطصاكه ةادةالالزملكةايلتزة ت ح ةل لتامعةايحت ر.ةك  ة

ة

ة
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 للموارد البشرية SHRMشهادة 

ويةبهيةل ا لكةو بتة ،ةالشه  ادةاالوتعابقكةالعيةالةغنىة حا ةمعةسوقةالل  ة اوةالاسثة ملة   ةأوةاملتا وةملهاكةبلقحا ةململ SHRM اه    لتبعة

املف مةالوتعافةايهاكة لىةأس ة ص قكةو  صقك،ةوالسق  ةمل  مةايواة ةالبشريكةالذيةأ احةململةأه ةاأل ح مةمعةأيةملاا كةةا     ة صيا ةي تحةأمل م

ةة.   ةأوةملةسحك

اةواك ح بةاللويوةململةايه ةادةالعيةتةهصلةوقثةأوة
االت  هةا   لعةمعةمل  مةالتوظقفةياربة لىةةغاكةأيةشخصةياسثة ملة   ةمعة ثا دة اتلة قوا

وة شر ةملا سبةلصتوابقةملرةملتطصا دةأب  بةالل  ةوالذيملةترتوتةملط لبا ةاألس سقكةمعةاتتق ةةايواة ةالبشريكة لىة  مل ةا خبع ةوالو  ع ةل  ب

 .وووثةايا لكةواالست    ةايتا  لكةلموةالطربمو

 PCM  Certified Marketer   Professional)) املسوق حمرتف
ةاالوتعابقكةايلت و ةمعةال حويقةةملتةةPCMاه   ةت ا ة

ا
مةل  فو  ةمعةوااللتناال حويق،ةل   مةةالطصاكةلص لربكةالذيةيةكوة تل واينهي،ةوةلصت منةةا

الال عةوة ح  وةالشه   ةالواةسموة لىة ثا دة تل نا ةيه ةادةوملا  ئةال حويقةأل رانا ةو  الئا ةوكذللةألب  بةالشرك د،ة.مل  ةس دةال حويق

ياوفةالشه   ةاالوتعابقكةايلت و ةمعةال حويقة لىة ق سةملو ةوة. ةلاووثةالتطوةادةمعةمل  مةال حويقةوالت حلةلا لىةايل يمعةايهاقك لىةاطالة

ة .ال حويقمللربكةوتطاققةايه ةادةايطصوبكةململةأ  ةاي  ةسكةايهاقكةال ل لكةمعة

Certified Associate in Project Management (CAPM) 

وة   تةلتس منةوويثيةالتورجةوللةةة PMIمللهوة  اة ةايش ةيرةاألملريريةةي اسه ةووياك،اه   ة ،CAPMايش ةيرة ةةةمللت وةمعة  اة ةاه   ةملش

ةت  مله اهتالمة ظه ةةةتق ةايا ةململيوسرةململةوط قةمل  ةةومل ت ز ،وك ةململةهوةمللومة لىةسوقةالشا ة لىةأوةيحتاصواةملشواةه ةاينهيةلاوايكة ويكة

 .  ملكمل  مة  اة ةايش ةيرةلر كةةو  ا له ة لى

ة

ة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
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 جوائز التميز ألعضاء هيئة التدريس: .5
ة
ا
ت منة  ئت ة  وةهقئكةالتوةي ةاية طالقةسيت ململةورصة     ةالتطويرةوض  وةا فو  ة لىةالتسحموةوالتطويرةايحت ريملةألنشطتا ،ةةاوطال  

ة: لىةوسٍوةا ولعةياتذةمعة موةاال تا ةةالت منةمعةمل  الدلنسختا ةا خ ملحكة

   ئت ة  وةهقئكةالتوةي ةايت منةمعةالتلصق ةوالتلص . -1

 توةي ةايت منةمعةالاسثةاللصمي.  ئت ة  وةهقئكةال -2

   ئت ة  وةهقئكةالتوةي ةايت منةمعةالشراككةاملفت لقك. -3

 :ك  ةيلعةلت منةترتاطةل  فوائتةالولقو ا ا  ةادة وائتةت  كةلثالثةةتطويرب الة ملة

ةملا  ة ةالت منةمعةالتلصق ةوالتلص . -1

 ملا  ة ةالت منةمعةالاسثةاللصمي. -2

 املفت لقك.ملا  ة ةالت منةمعةالشراككة -3

 أهـداف جوائـز التميز:

ةتس منة  وةهقئكةالتوةي ةلتلوي ةأب  ةاي  ةس دةوالتطاقل د. .1

ةتصقةليئكةأك  ي قكة لوا قكةتا بحقك. .2

ةاك ش فةايواهبةايتلو  ةلو ةأ   عةهقئكةالتوةي ةل  ف مللك. .3

ةاالةتل عةبل صقكةالتلصق ةوالتلص ةلو ةأ   عةهقئكةالتوةي . .4

ةاللص قكةالر ياكةململة ا ةأ   عةهقئكةالتوةي . ثراعةاأللس ثة .5

ةايش ةككةال   صكةمعةتوملكةاملفت ر. .6

ة

ة
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 التميز في األداء الوظيفي:جائزة   .6

 عن الجائزة: 

فةوير مالوظق يةةوالت وميوظ ية  مللكةايصلةبقر ،ةوياوفة لىةتوبمعةليئكة   ةملس ت ةت ح و ةبيا ةبرصةايت منةتلومة  ئت ةايوظفة

ةمل.يايت منةبيا ة

 أهداف جائزة املوظف املتميز:

ة لىةتسلققةاألهوافةالت لقك:ايت منةياوفة  ئت ةايوظفة

 .تطويرةاأل اعةالوظق يةلو ةملوظ يةا ف مللك 

 .ةتلوي ةأب  ةاي  ةس دةاإل اةيكةوا خوملقك

 .ةاالةتل عةل حتو ةاالوت  عةالوظق ي

 .تصقةليئكة   ةتا بحقكة لوا قكةلموةملوظ يةا ف مللك 

 املعنيون بالجائزة:

ةيحأأأأأأأأأ انىةملأأأأأأأأأملةا فأأأأأأأأأ ئت ةملأأأأأأأأأوظ ي،ةوةيحأأأأأأأأأتطقرةالتلأأأأأأأأأومةلص شأأأأأأأأأ ةككةوالتاأأأأأأأأأ ب ة لأأأأأأأأأىةا فأأأأأأأأأ ئت ةكأأأأأأأأأ ةملوظأأأأأأأأأفةيل أأأأأأأأأ ةل  ف مللأأأأأأأأأكة ووةاولطأأأأأأأأأ  

ةوأ   عةهقئكةالتوةي ةوململةمعةوو ه .الشرك دةا خ  ك،ة

ة

 جوائز التميز للجان الكليات .7
العيةأطصلتا ة  مللكةايصلةبقر ،ةو ش  ةا ف ئت ة  قرةالةف وةالل ملصكةةكاووة وائتةملااوملكةالت منةمعةاأل اعةالتوةي جيةواإل اةيةةوهع

ةالوةاس دةاللصق ة ةو فاك ةالشةووةاألك  ي قك، ةو فاك ةوض  وةا فو  ، ةالتطوير ةو فاك ةا خططةالوةاسقك، ة فاك ةوهع: لرصق دةا ف مللك

ر عةتوةيبةالتل ونيةوالشراككةاملفت لقك،ةو فاكةاإلووالاسثةاللصمي،ةو فاكةالتوطقطةاالستعاتقجع،ةو فاكةاألنشطكةالطاللقك،ةو فاكةال

ةوايلصومل د،ةو فاكةالحالملكةوايل مل ،ةو فاكةايمناوقكةوالت همناد.
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ةاللراةادة ةاتو   ة  صقك ةمع ةال لصقك ةململةاألهوافةك يش ةكك ةتسلققةمل  و ك ةل لرصق دة لى ةلةف وةالل ملصك ةايلوملك ةالت من ة وائت و حعى

ةوةبرة ةوال ل لك، ةالرصقكةالراقو  ةوتو قفةاأل ا عةاإل اةيكة لىة  اة  ةواإل اةي، ةالل  ةوك  عتلة ات ةالرصق دةبشلقلةاألك  يمي بل لقك

وا لةتةوايح ه كةمعةأ ائا ،ةوتوبمعةليئكةملا ساكةلتواومةاآلةاعةوايلتعو دةوا خبعاد،ةواتتق ةةاألنحبةملحا ةيل  فكةايش ك ةوايلو  دةالعي

ةاقكةوا خوملقكةمعةالرصق د.الل صقكةالتلصق قكةوالاس

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

ا
ةوتاكقوا ةل  مللكةايصلةبقر ، ةالرفةالا ني( معيملةلالهت  مةوالو  ةالواةلصووةةامل وةيةلصلق  ادةاألك  ي قكة)الرفةاألومة/

ةة،معةو  حةوبل لقكةو و  ةملةسح دةالتلصق ةالل لعةلل طصرةتواراةلصووةةالذيةال ئك،ةو للةململةاللق   ةالراقو ةلتصلةةموايلومل
ا
واوطال  

ةتااق ة و      ةالتطويرةوض  وةا فو  ة لتنمةململةهذاةاي هومةبإوة
ا
لرفةلصلق  ادةاألك  ي قكة)االتطويريكةوال   صق دةململةاألنشطكةةا

ةالرفةالا ني( ة/ ةألرزةةاألوم ةململ ةولل  ةلويا ، ةالت من ةةلتسلقق ةهذه ةاألنشطك ةوالتي ةادةوال   صق د: ةووةشةالل  ، ةالتوةيبقك، البعاملج

ة.ل  ف مللكلق  ادةاألك  ي قكةالاوتق   دةسوفةيت ةلا ؤه ةمعةضوعةتطكةملاوئقكةللةمعة ط ةة فةوةا خ ة قك

 .للق  ادةاألك  ي قكة)الرفةاألومة/ةالرفةالا ني(ةل  مللكةايصلةبقر اة:الفئة املستهدفة

 اإللكتروني لمنسوبي جامعة الملك فيصل:  منصة التدريب .9
 ةللةململةأثرةلويا ةو للةيةالبشريةةاي مةةأسةس ا  ةالةةملحمعيا ةالتطويريكتالمةمل  ةس دةا ف ملل دةاللريلكةاإللوتعونيةأووةةالتوةيبةُيلو

هقئكةةملنحوبيةا ف مللكةململةأ   عة ك  عب   ةمعةتا قكةوتطويرةمله ةايا ةو لصه ،ةواست راةاةلووةة     ةالتطويرةوض  وةا فو  ةمعةةبرة

ةفةاإل اةيكاألك  ي قكةوةةاملف الدةملوتصفةمعالتوةي ةوايوظ موة

 مةالوةاسجية"ةتالمةاللمنصة للتدريب االلكتروني"بلوةل  ةدةالل    ةوب لتل ووةملرة     ةالتلص ةاإللوتعونيةوالتلصق ة ملةبلوةلإطالقة

ةهأ،ةوقثةت ةتلوي ةمل  و كةململةالبعاملجةالتوةيبقكةايسفصكةلر بكةملنحوبيةا ف مللك.ة1440ة–ة1439

قكةبوس حعىةالل    ةتالمةالل مةالوةاسجيةالل  مةلتي   ةامل تو ةايو و  ة لىةهذهةامل تو ةو للةململةتالمةاثرائا ةل تيوةململةالبعاملجةالتوةي

ة.سيت ةتلوي ه ةتالمةالبعو ملجةاإلثرائيةأل   عةهقئكةالتوةي ايسفصكةوالعيةململةض حا ةالبعاملجةالتوةيبقكةالعية

 ك بكةملنحوبيةا ف مللك.ة:الفئة املستهدفة
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 مبادرة الفصل الدراسي في القرن الحادي والعشرين: .10
ةملحا ةأله قكة للةوةة،ر  يكةالعيةتوليا ة  مللكةايصلةبقر ةت  هةك ةمل ةململةااولةتطويرةالل صقكةالتلصق قكمعة ط ةةال

ا
سحموةاملخر  دةت  ةاك 

ةملرةالتو ه دةايل  ر ةمعةمل  الدةالتلص ةوالتلصق 
ا
ي ةةبإوةالل    ة لتنمةتا قذةهذهةايا  ة ةتالمةالل مةالوةاسجيةالل مة.التلصق قكةوت  اق 

ة.عادوا خبة لرازةأب  ةاي  ةس دةا خ  كةلإ اة ةامل تو ةالتلصقمية ات ةالل   دةالوةاسقكةبارضةول ةايلربكك وةله ةململةأثرةمعة

 

 سفراء الجودة:مبادرة   .11
ة
ا
راعةملا  ة ةسأأأأأأأأأأ ةا فو  ة"     ةالتطويرةوضأأأأأأأأأأ  وة اأأأأأأأأأأنتةنشأأأأأأأأأأرةثل بكةا فو  ةواال ت   ةوتصأأأأأأأأأأ قحةاي  هق ةا خ طئكةلموةط لا دةالرصق دةلةسأأأأأأأأأألق 

ياوفة خصقة ا  ةتوا أأأأأأأأأأ ةملا اأأأأأأأأأأر ةلموة     ةالتطويرةوضأأأأأأأأأأ  وةا فو  ةةوك وتةايا  ة ا فو  "ةمعةكصق دة  مللكةايصلةبقرأأأأأأأأأأ ةلا حأأأأأأأأأأ مةالط لا د.ة

 ةوط لا دةا ف مللك.ة

 تعريف مببادرة سفراء اجلودة:ة

 الرؤية

 غرسةاي  هق ةالص قسكة ملةا فو  ةواال ت   ةو لتيتة وةةالط لا دةمعة ا  كةملحتلاصهمل.

 الرسالة

 لموةالط لا دةنشرةةوحةاللق   ةووحملةالت اق ةمعةمل  مةا فو  ةواال ت   

 األهداف

 .نشرةثل بكةا فو  ةلموةالط لا دة ملةطريقةمل االدةالرصق دةململةالط لا د 

 ل لنحاكةلصط لا د.ة  ه قتاأا فو  ةواال ت   ةوةةي لا دةل  هومل لريفةالط 

 .لريفةالط لا دةلووةهملةمعةا  رومة لىةاال ت   ةالبعاملجع  

 والاالةةلوة ةوتلقق ةايلرةاد.أه قكةتلقق ةايلرةةواستووامةاالي ق ةا ف ملععة 
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 .استطال ةةايةالط لا دةل يوضو  دةايتلصلكةل  فو  ةووررةاي  هق ةالش ئلكةلويامل 

 .تسويوةاي  هق ةالص قسكةايتلصلكةل  فو  ةوتص قحةاي  هق ةا خ طئكةالش ئلكةلموةالط لا د 

 

 جلسات نقـاشية مع مسؤول .12
لكةل  خومل دةايترصكةلوظ ئفةالتلصق ةوالتلصق ةوالاسثةاللصميةوالشراككةاملفت لقكةالعية صح دة ثرائقكة حتاوفة لريفةملنحوبيةا ف مل

ة ملة ت وكةال ر كةامل مةهذهةاللط   دةلصتوا  ةايا ارةملرةايحت قويملةواالستما سةلرؤاه ة
ا
تلومله ة ط   دةا ف مللكةاملختص ك،ةب ال

ةومللتعو يا ةوق مةا خومل دةايلوملك.

ة

 داخلية ألعضاء هيئة التدريسالبرامج التدريبية ال .13
ةالتطويرةوض  وةا فو   ةالتوةي ة حعىة      ةهقئك ةاملف مةةململةتالمةتا قذةلراملجةملتورركةأل   ع ةمع ةالتطوةادةا ف ةيك يواكاك

 ةلرةاستووامةاستعاتق ق دةملا ساكو لريفةأ   عةهقئكةالتوةي ةلاس لقبةالتوةي ةوةةترسقخةايل ةفةاألس سقكةايطصوبكوة األك  يمي

ة.ملستو ة لصقمي

ةو للةبإوةالل    ةتلق ةلراملجةتوةيبقكة اتصقكةيلومله ةوواكةململةايوةبموةململة ات ةا ف مللك.

 

 والموظفـات  البرامج التدريبية الداخلية للموظفين .14
ةة ملر وق يا ةتطوةالعية ل يه ةادةه تتويوةتا قذةالبعاملجةالتوةيبقكةلص وظ موةل  ف مللكة لىتالمةةململ     ةالتطويرةوض  وةا فو  ةياوفة

ةإلوت  قك.زي   ةاوةةو وةايا ةالل صقكةوالعيةتلو ه ة لىةزي   ةملل ةبه ةايهاقكةا خ  كةل أل   مةالعيةيلوملواةبا ةمل  ةيوبله ة لىةاإللوا 

و هكةملةوالل    ةتسرصة لىةتا قذةمل  و كةململةالبعاملجةالتوةيبقكةلص وظ موةوايوظ  دةوقثةترووةهذهةالبعاملجة لىةار ةوتمةتوةيبقك

ة لىةوحبةطاقلكةالل  ةال للعةله .

ة
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ة

 برامج وورش الخبرات الخارجية .15
ة ذيملةالة ألتةالل    ة لىةاست  بكةأملمنةايوةبمووقثةتاوةجةتستةأنشطكة     ةالتطويرةوض  وةا فو  ةهذهةالاو قكةململةالبعاملج،

ة.التوةي ةهقئكةأ   عة وةادةوتطويرةت وموةمعةوالذيةيح ه ةت منواةمعةمل  اليا ةلال ةتبعايا ة ات ةا ف مللك

ة

 الجودة واالعتماد  برامج وأنشطة .16
ة ةواال ت    ةثل بكةا فو   ةوالل   ادةالرصق دةمعةا ف مللكةملنحوبيةلموباوفةنشر ة، ة لى ةالل     ة حعى ةالو  وةةاالس ش ةادةتلوي ك  

ةململةتالمةتا قذةهذهةالوةش.ةوتطاقل يا ةا فو  ةلل  ي ةيتلصقةمل ةك ةمعةاملختص كةواإل اةادةالرصق دةمعةا فو  ةلووواد

ة

 الجودة  عملياتمشروع أتمتة   .17
،ةبإوةالل    ةاألك  يميةواال ت   ةلصتلوي ةالوطنيةايركتلتلتيتةمل  ةس دةا فو  ةمعةالرصق دةواإلسرا ةمعة  وا ةالتل ةيرةايطصوبكةململة ا ة

ةوب لتل ووةملرةوك لكةا ف مللكةلصشةووةاالك  ي قكةو     ةالتلص ةاإللوتعونيةوالتلصق ة ملةبلوة
ا
كةت تاستسواثةملشرو ةأل لىة ل  ةو لق 

ِةك بكة  صق دةا فو  ةململةتالمةوا مة لوتعونيةيُة
ّ
ةايحتووملموةململةةبرةايص  دةوايح اوادةا خ  كةل ه دة  صه .ملة و

ةشرو ةمعة  صقكةت  قرةوملرا لكةهذهةايص  دةوكذللة  ط عةايالوا دة صيا ةمعةو مةو و ه .ويح  وةهذاةاي

 


