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شكر وتقدير







:الجلسةرٔييس
صالح بن علي الراشد. د

وكيل الجامعة 

محمد بن صالح العبودي. د
عميد الجودة وتنمية املهارات 

جامعة املجمعة 

بن مبارك النعيمي ٕابراهيم. د
كلية العمارة والتخطيط 

غاعمر بن عثمان . د.أ
ٓ
ا

كلية الهندسة 

الجـلــســة األولـــى 



اتساق مخرجات التعلم

مع طرائق التدريس وأدوات التقييم

محمد بن صالح العبودي. د
عميد الجودة وتطوير المهارات



بناء رؤية مؤسسية اتساق رسالة البرنامج مع مخرجات التعلم1

استشراف المستقبل في تطوير 

المخرجات اتساق مخرجات التعلم مع الجهات ذات العالقة2

ربط طرائق التدريس بالمخرجات في طرائق  4MATتفعيل  دورة التعلم 3

التدريس

ربط األنشطة التعليمية بما يحقق المخرجات 4
,  ات التعليم المبني على المشروع

دراسة , PBLالمشكالت  , حل 

حالة 

تجارب وخبرات متميزة

ربط طرق التقييم مع مخرجات التعلم 5
االختبارات المعيارية

ةتقييم  مشاريع التخرج الطالبي

التقويم المؤسسي لمخرجات 

التعلم 



التحسين الجودة  

=

26

26

جودة البرنامج األكاديمي



خطط تحسين

مبادرات تنفيذية

رسالة البرنامج

قياس المؤشرات

اهداف تشغيلية

27

27

االتساق



التعليم 

للتعلم

التعليم 

للعمل

نميةالتعليم للت دافعية
Attitude

المعارف
Knowledge

مهارات
Skills

مهاراتالمعارف

المعارف

بناء رؤية مؤسسية للتعليم والتعلم

خريج مساهم في 

التنمية من خالل 

تعليم نوعي يشمل

المعارف والمهارات 

والقيم الالزمة

28

28

يتعلم قادراً على أدائههيهتم ب

Competency

1



الرسالة

األهداف

المخرجاتبناء

طرائق 
التدريس

األنشطة التعليمية

التقييم

ليلالتح/ النتائج

نبرامج التحسي
؟ماهي أهدافنا العريضة

ما الذي يجب  أن يتعلمه
الطلبة؟

كيف نعرف ماذا تعلموا؟كيف يحققون المخرجات؟

كيف نحدد مستوى 

تحقيقنا للمخرجات؟

تخريج طالب متمكن من 

المعارف والمهارات 

له ومعززا للقيم التي تجع

ةمساهما في مسيرة التنمي

ماذا يمكن أن نحسن؟

الموائمة مع اهدافنا؟ أين نريد أن نذهب؟

29

29



استهالك المعرفة

استثمار المعرفة

انتاج المعرفة

30

بناء اتجاه مؤسسي للتعليم والتعلم



لماستشراف المستقبل في تطوير مخرجات التع

2

1

3

4
5

6

7

8 التقارير

العالمية 
والمحلية

الكفيات المهنية

جهات 
التوظيف

اعضاء هيئة
التدريس

الخريجين

خبراء 
التخصص

هيئات االعتماد
الهيئات

المتخصصة

معارف

المقررات 

الدراسية

مهارات

األنشطة 

الالصفية

الدافعية

اللوائح 

واألنظمة

البيئة 

التعليمية

31

2



خطط

تحققنفذ

عدل

خطة 
التطوير

تحديد 
المخرجات

بناء 
المحتوى

طرائق 
التدريس

األنشطة 
ةالتعليمي

ادوات 
التقييم

كفاءة 
األستاذ

يصمم

يحلل 
يقوم

يصمم

يحلل 

يقوم

يصمم

يحلل 
يقوم

يصمم

يحلل 
يقوم

يصمم

يحلل 
يقوم

يصمم

يحلل 
يقوم

32

32

جاتالتكامل في تحقيق المخر



تحفيز الطلبة للحديث عن الموضوع 

ولماذا الموضوع مهم واسباب الحاجة 

للموضوع

قصص, عصف ذهني 

اثارة العواطف, محفز 

,  إزالة معوقات التعلم , كسر الجليد 

جذب االنتباه, رفع الهمة , األلفة

شرح اجراءات وخطة 

التطبيق والتدريبات 

والتمارين العملية 

والتجربة والممارسات 

,  واإلرشادات والتعليمات 

انشطة

اكتساب المهارات 

التعرف على السياقات والظروف 

واألحوال المختلفة

تلخيص, كيف يطبق خارج القاعة

, أنشطة الحقة, نقل التعلم , التعلم

,  مشاركة التعلم مع األخرين

تحقيق اإلبداع, حوار مفتوح 

التحدث عن المصطلحات 

واالفتراضات والنظريات والحقائق 

والنتائج العلمية والبحوث والدراسات

رسوم , واألقوال المأثورة والشواهد

محاضرة, بيانية 

اثارة التفكر

باالستيعا•
التصور•

المهارة•
األداء•

المعنى•
التأمل•

المواءمة•
الخبرة•

لوماذا
ديناميكي

لماذا 
تخيلي

ماذا
تحليلي

كيف
منطقي

ربط طرائق التدريس بمخرجات التعلم

33

Attitude

KnowledgeSkills

Competency

3



اسم األداة

كيف 
تستخدم

مقترحات 
الستخدام 

استخدام 
التقنية

التأمل 
والمناقشة

34

ي حدد األداة التي تستهدفها ف

.اكساب المهارة

حدد الخطوات التي يجب ان 

.تتخذها انت والطلبة

.مساعدة الطالب على استخدامها, استخدامه بطرق مختلفة 

دمج التقنية في اكساب 

المهارات

التفكر والتدبر

سة درا, المشروعات , حل المشكالت )تعليم المهارات 

(حالة
4



:التهيئة

مرة خالل األسبوع3-2تجتمع , طلبة10-8تقسيم الطالب الى مجموعات صغيره  •

تحديد قائد من الطالب•

تحديد مسجل من الطالب•

عضو هيئة التدريس يكون مراقب ومرشد ومحفز ومحكم•

اهمية ,كتابة التوصيات , تلخيص المناقشة , تدوين المالحظات , درب الطالب على اجراء مقابالت •

كل التأكد من تلخيص, االنفتاح لكل األفكار واآلراء, النظر للمشاكل من عدة زوايا واراء مختلفة 

التوازن في طرح األفكار, جوانب القضية 

افهام الطالب ان لكل حلول سلبيات وايجابيات•

وضح ان لكل حل محكات مثل التكلفة او هل هو ممكن او هل هناك من يدعمه•

سة درا, المشروعات , حل المشكالت )تعليم المهارات 

(حالة



:المحاضرة األولى

تحديد المشكلة من السياق الواقعي ذات عالقة بمخرجات التعلم واهتمامات الطلبة•

صياغة المشكلة على هيئة تساؤالت•

تحديد اهم األفكار والحقائق ووضع الفروض •

تحديد مصادر المعلومات•

يدون الطالب اراءهم بالمشكلة•

يتوقع الطالب رأي مضاد•

يتأمل الطالب في امكانية اتفاق رأيين متعارضين•

يتأمل الطالب االختالفات الممكنة•

يولد الطالب احكام تعكس تفكيرهم حول الموضوع•

سة درا, المشروعات , حل المشكالت )تعليم المهارات 

(حالة



:المحاضرة الثانية

(فيديوهات, استعراض صور )اقتراح الحلول •

يجري الطالب مقابلتين طالب متفق وطالب مخالف للرأي•

المناظرة بين الطالب لتحفيزهم لتوليد افكار جديدة•

.التنبؤ بالنتائج في ضوء األسباب أو األحداث•

تحديد الحل المثالي وتقييمه•

سة درا, المشروعات , حل المشكالت )تعليم المهارات 

(حالة



:استخدام التقنية

.تيم فيور  او أي وسائل تقنية للتواصل المرئي, سكايبياستخدام 

اعداد عرض بور بوينت عن المشكلة

انتاج فديو للمناقشة او المناظرة بين الطالبين او المجموعتين

اكتب مدونة تحوي خلفية معرفية للمشكلة

اكتب مقالة علمية في مواقع التواصل االجتماعي

سة درا, المشروعات , حل المشكالت )تعليم المهارات 

(حالة



(:التأمل والمناقشة)فكر وتدبر 

قهم المشكلة يساعد على تطوير حلول ممكنة وتحليلها

لماذا نفكر بإيجابيات وسلبيات الحلول

محكات حل المشكلة والعوامل التي تؤخذ بالحسبان

القدرة على ايصال األفكار الى الزمالء

االستماع الجيد ألفكار األخرين

ما لذي فعلته بصورة جيدة وما لذي لم استطيع تحسينه

سة درا, المشروعات , حل المشكالت )تعليم المهارات 

(حالة



سة درا, المشروعات , حل المشكالت )تعليم المهارات 

(حالة

:المخرجات
للبحثالذاتيالتعلم,والمشاركةوالتعاونالجماعيالعمل,والحواراالتصالمهارة,االقناعمهارة•

الوقتيمتنظ,القرارواتخاذالمشكالتحل,النفسفيالثقة,القيادة,المعلوماتمصادرالىوالوصول

البحث,واإلبداعاالبتكارعلىالطالبيحفز,والواقعالمنهجبينالربط,تحفيزاً أكثرالتعلمبيئةيجعل,

.التحليليالتفكير,الناقدالتفكير,واالستقصاء

ينخرطون,ةهادفأسئلةطرحيتعلمون,التعليميةالمواقفلمواجهةواستعدادهمللتعلمالمتعلميناهتماميثير•

.والممتعةالهادفةالتحدياتيخوضون,دائمةنقاشاتفي

.صحيحالالتعليميالتوجيهوتوجيههم،مواهبهموصقلحاجاتهموإشباعالمتعلمينميولتنميةإلىيؤدي•

حياتهفيليميةالتعالمواقفهذهمنيستفيدحيث،الذاتيللتعلمللمتعلمينحقيقيةحياتيةفرصتوفير•

.المستقبلية

.االستقالليةتعزيزإلىتؤدي•

.التعاونيالتعلمتعزيزعلىيعمل•

.يشجع المتعلمين على تحمل مسؤولية تعلمهم•

.الفشلمنيتعلمون المثابرة والتصميم وكيفية التعافي من •



:بناء مفردات بنك األسئلة يتم وفقا للخطوات اآلتية

.الدراسيالمقررلمحتوىالتعلمنواتجدراسة-

اختيار–توحمفمقال–مقيدمقال)تعلمناتجلكلصياغتهايمكنالتياألسئلةأنواعتحديد-

.(إلخ....متعددمن

.التعلمنواتجمنناتجكلتقابلأسئلة(٥)األقلعلىصياغة-

غيرمن-الخبراءمننخبةاختيارخاللمناألسئلةبنكمفرداتبناءجودةتحكيم-

:حيثمنالمفرداتعلىللتحكـيموذلكالبنك،مفرداتبناءفيالمشاركين

.للطالبالمالءمة•.المعرفيالمستوى•.الشمول•.الصدق•

بنوك )االختبارات المعيارية 

(األسئلة
5



.لهاالسيكومتريةالخصائصجودةأيجودتهاوضمانالشكل،حيثمناألسئلةنوعيةتحسين-

.لهاالسيكومتريةالخصائصجودةأيجودتهاضمانوبالتاليمرة؛منأكثرالجيدةاألسئلةاستخدامضمان-

التدريسليةعمأثناءبهايستعينواأنيمكنجديدةأفكاراتحملالمقننةاألسئلةمنبذخيرةالتدريسهيئةعضوإمداد-

.المحتوىأجزاءمنجزءلكلالمستمرالبنائيالتقويمعمليةوأثناء

وسهولةبسرعةووقتأيفياالختباراتوضعيسهلحيثالقياسعمليةفيأكبربمرونةللمعلماألسئلةبنوكتسمح-

.الوقتنفسفياالختباراتمنمتكافئةصورعملوربما

هذااستغاللوالموضوعيةالتحصيليةاالختباراتأسئلةبناءفييبذلهالذيالتدريسهيئةعضووجهدوقتتوفر-

.التدريسعمليةتحسينفيالوقت

وإمكاناتههسرعتوفقحدهعلىطالبلكلالتعلمنتائجعلىبالتعرفواالهتمامالذاتيالتعلمعلىالطالبمساعدة-

.االختبارلنتائجالكليةالدرجةعلىالتعرفوليس

.التطبيقعندأوالتداولعندأواالسئلةوضععندسواءاالمتحاناتسريةمشكلةمنالتخلص-

الذينالئهمزمبنتائجماسنةفيالطالبأداءنتائجمقارنةعلىالتدريسهيئةعضويساعداألسئلةبنوكاستخدام-

مستوىالىأوالطلبةأداءمستوىالىراجعاكانإذاالرسوبمعدالتفياالرتفاعسببتحديدعلىويساعدسبقوهم

.األسئلةصعوبة

.السلوكيةاتاالختالفتحديدبهدفالسلوكجوانبأحدفيالفرديةاالختالفاتتقديرفيتستخدمأنيمكنأداةأيهي-

االختبارأسئلةبناءعمليةأثناءالبنائيالتقويميتم-

أهمية االختبارات المعيارية



ولمستوى صعوبة السؤ
الفهم , التذكر )مستوى المهارات 

)...
رقم المخرج

رقم 

السؤال

:Eسهل 

:Mمتوسط 

:Hصعب 

:RMالتذكر

:UNالفهم 

:APالتطبيق 

:ANالتحليل 

:EVالتقييم 

:CRاالبداع 

0101

0101EVM

للمخرج وذلك لربط نتائج االختبارات المعيارية مع المخرجات لتحديد مدى اتقان الطالب

ونسبة اجابة الطالب على اسئلة كل مخرج

االختبارات المعيارية



السؤلرقم
:                     اسم الوحدة 
:اسم الدرس 

:( 01)مخرج التعلم 

0101EVM

0201EVH

0301EVM

0401EVM

0501EVM

0601EVM

0701EVM

0801EVM

االختبارات المعيارية



.يتفق بنك األسئلة مع المخرجات التعليمية للبرنامج الدراسي

.يتفق بنك األسئلة مع االهداف العامة للمقرر

.يغطى بنك األسئلة كافة وحدات وموضوعات المقرر

.يفي بنك األسئلة بكافة نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

س زمن نف-نفس نوع السؤال -تقيس نفس الناتج ومستواه نفس مستوى الصعوبة (يوجد لكل ناتج تعلم أربع أسئلة متكافئة على األقل

(اإلجابة

.تتنوع أسئلة البنك بين الموضوعية و المقالية

.تقيس أسئلة االختبار مستويات معرفية مختلفة

.تتناسب نوعية أسئلة البنك مع ناتج التعلم المستهدف المراد قياسه

.تتوافر لألسئلة الموضوعية مفتاح التصحيح

Rubricيتوافر لألسئلة المقالية مقياس تقدير اإلجابة 

.مع محتوى السؤال المقالي Rubricيتناسب مقياس تقدير اإلجابة 

لألسئلة (ةتتوافر في أسئلة البنك معايير جودة األسئلة الموضوعية أو المقالية يتوفر إجابة واحدة صحيحة من الناحية العلمي

)الموضوعية

.جيدةسيكومتريةيتوافر جدول مواصفات لالختبار يتصف بخصائص 

تخلو أسئلة البنك من األخطاء العلمية

.تخلو أسئلة البنك من األخطاء اإلمالئية

زمن اجابة المفردة الكود مستوى الهدف التعليمي ومستوى (تستوفى المفردات االختبارية التعليمات االساسية لكل مفردة من حيث 

(السهولة رقم الموضوع والوحدة

جودة االختبارات المعيارية



االختبارات المعيارية

المركز اإللكتروني للقياس والتقويم



االختبارات المعيارية



االختبارات المعيارية



االختبارات المعيارية



االختبارات المعيارية



االختبارات المعيارية



التقويم المؤسسي لمخرجات التعلم 

مخرجات تعلم البرنامجم
MGT 

330

MGT 

271

MGT 

241

MGT 

211

MGT 

210

MGT 

203

MGT 

271

MGT 

241

STAT 

211

MGT 

210

MGT

203

ACC

101

LAW

101

STAT

101

ECON

101
ISL 101

المعرفة1

1-1

1-2

المهارات2

2-1

2-2

2-3

2-4

الكفاءات3

التفكير الناقد3-1

التواصل الكتابي3-2

التواصل الشفهي3-3

استخدام التقنية  3-4

العمل الجماعي3-5

البحث والتحليل3-6

المجتمعيةالمسؤولية3-7

أخالقيات المهنة3-8

القيادة3-9

3-

10

ادارة التعلم

6



التقويم المؤسسي لمخرجات التعلم 

طرق التقييمم
السنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى

MGT 

330

MGT 

271

MGT 

241

MGT 

211

MGT 

210

MGT 

203

MGT 

271

MGT 

241

STAT 

211

MGT 

210

MGT

203

ACC

101

LAW

101

STAT

101

ECON

101

ISL 

101



التقويم المؤسسي لمخرجات التعلم 

(اين,متى ,  من ,كيف ,ماذا )مهارات التواصل : مخرج التعلم للبرنامج 

الروبريكسو أكثر على بنود ( 5/ 3.75,  %  75)من الطلبة سوف يحققون % 80: المستهدف 

حققوا أو تجاوزوا المتوقع MGT 241من طلبة مقرر % 65: النتيجة 

قياس غير مباشرة بالبرنامجطرق قياس مباشرة بالبرنامجطرق البيان

اختبار معايري
استبانة جهات 

توظيف
استبانة خريجين مقابالت عروض تقديمية حلقات نقاش

مشاريع مقررات 

(Capstone )
طريقة التقييم

اسئلة استبانة استبانة استبانة التقديرسلم التقديرسلم التقديرسلم األداة
مقرر

MGT 241

مقرر 

STAT 211

مقرر

MGT 241
المقرر

الفصلنهاية

الدراسي

نهاية دورة 

البرنامج

الفصلنهاية

الدراسي

الفصلنهاية

الدراسي

الفصلنهاية

الدراسي

الفصلنهاية

الدراسي

الفصلنهاية

الدراسي
الوقت

وحدة القياس وحدة الخريجين وحدة الخريجين وحدة الخريجين المقرراستاذ المقرراستاذ المقرراستاذ القياسمسؤول
وحدة القياس 

والتقويم

وحدة القياس 

والتقويم

وحدة القياس 

والتقويم

وحدة القياس 

والتقويم

وحدة القياس 

والتقويم

وحدة القياس 

والتقويم

وحدة القياس 

والتقويم
جمع وتحليل البيانات

نماذج التقييم نماذج التقييم نماذج التقييم نماذج التقييم نماذج التقييم نماذج التقييم نماذج التقييم الشواهد واألدلة
مجلس القسم مجلس القسم مجلس القسم مجلس القسم مجلس القسم مجلس القسم مجلس القسم اعتماد التقرير
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منهجية مناقشة مشاريع التخرج

الدكتور سليمان بن سالم الحسيني-المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي 



شكراً لكم



اضاءات بين سياسات القسم
االكاديمي وإجراءاته

إبراهيم بن مبارك النعيمي . د

 –رئيس قسم العمارة بكلية العمارة والتخطيط 
 
-سابقا

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 



بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

معالي مدير الجامعة
األستاذ الدكتور عبدهللا بن محمد الربيش 

أصحاب السعادة وكالء الجامعة
أصحاب السعادة الحضور الكريم

الة أتقدم بجزيل الشكر الى جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بوك
الجامعة للشؤون االكاديمية
سعادة الدكتور غازي العتيبي

الكاديميوكيل الجامعة للشؤون االكاديمية وجميع القائمين على هذا امللتقى ا



م وإلى يسعدني ان اقدم هذه املشاركة إلى جميع من يهتم بالعل
لم وإلى زمالئنا رؤساء األقسام و إلى كل من يجمعنا بهم رباط الع

تظهر كما اتمنى أن. جميع من قد يجد الفائدة في هذه املشاركة
.املشاركة باملستوى املأمول وتحقق اهداف هذه الورشة



القسم و رئاسة القسم



القسم
ختالف في الحقيقة األقسام االكاديمية في الجامعة تختلف با

ي مهامها ومسؤولياتها وذلك حسب ما يقدمه القسم من دور ف

:اليالوضع األكاديمي وهي تقريبا على ثالث مستويات كالت



وريوس قسم يقدم برنامج اكاديمي ينتهي بشهادة البكال.1
.واملاجستير والدكتوراه

ر او قسم جزء من برنامج الكلية ولكنه يقدم املاجستي.2
الزمالة والدكتوراه

قسم جزء من برنامج الكلية يقدم مواد او متطلبات .3
.ةجامعة او متطلبات برامج اكاديمية في كليات مختلف





رئاسة القسم
 
 
ْسن

ُ
د لعضو هيئة تعتبر رئاسة القسم أحد أهم املهام االكاديمية التي قد ت

م تشير التدريس بغض النظر عن حجم ذلك القسم، ألنها بمفهومها العا

 ال بأس به من الخبرات، وإدار 
 
ة أي قسم إلى مسؤولية كبيرة تتطلب قدرا

ي تعتبر من تتطلب بعض املعايير والضوابط التي تساهم في نجاحه والت

,  ملشاركةا, املؤشرات االساسية لالعتماد االكاديمي كالعدالة، الشفافية

.تحديد األولويات والقدرة على اتخاذ القرار 



العدالة
بي،نسمفهوموتنظيميةظاهرةهيالتنظيميةوالعدالة

نالعامليشعور يحدثهأنيمكنالذياألثرألهميةوذلك
.العملمكانفيالعدالةعدمأوبالعدالة



:إلىيؤديالعدالةوغياب
عناصر سائرقوةبلغتمهماالتنظيمياألداءمستوياتتراجع•

اإلداريةالعملية
أداءعلىوجانبمنللعاملينالوظيفياألداءكفاءةعلىيؤثر •

.أخرجانبمنالقسم
وتدنييالوظيفالرضابانخفاضيتسببالعدالةبعدمالعاملينشعور •

.باألنظمةااللتزاموانخفاضالتنظيميةالوالءاتسلوكيات



:  إلىيؤديبالعدالةالعاملينإحساسارتفاع
حقوقهمىعلالحصول بإمكانيةقناعتهموزيادةالقسمإدارةفيثقتهمزيادة•
ثمومنالعدالةسيادةإلىاالطمئنانبعداألفرادارتقاء سلوكيات•

.في إدارة القسم وازدياد العطاءالوثوق 



الشفافية
وهي . يلالشفافية هي الصدق واملصارحة دونما تخفي أو تضل

رات أسلوب عمل يخلق بيئة تكون فيها املعلومات والقرا
واألعمال متاحة ومنظورة ومفهومة، وبحيث تكون 

افرة والقرارات املتصلة بالسياسة امل تعلقة املعلومات متو
بالقسم معلومة من خالل النشر في الوقت املناسب 
:يواالنفتاح لكل األطراف ذوي العالقة وتتحقق بالتال



االنفتاح واألمانة1.
خدمتوال غريبةتكون قدبقراراتوالخروجاإلداريةاملكاتبداخلاالنغالقعدم•

.القسم
رسالتهنمالقسموإدارةبتطوير يتعلقماكلفيالقسمأعضاءمشاركةاالنفتاح•

.كافةاإلداريةاملستوياتمختلفعلىنشاطاتهوكذلكعمله،وسياسة
كذلكو كافةبمعامالتهميتعلقفيمابهوللعاملينالقسمألعضاءالجادةاملساءلة•

.العالقةذاتاألطراف
ؤونبشاملتعلقةالشخصيةاملعلوماتسريةعلىاملحافظةالقسمعلىيجب•

.املوظفينو التدريسهيئةأعضاء



القسمسياسةإعالن.2
.للجميعومعلنةواضحةسياسةوفقالقسمداخلالعمليتمأنيجب•
املالية,ةاالكاديميوالكليةالجامعةسياساتلتبنيالقسمادارةتسعىأنيجب•

اقفهالقسمقراراتتكون وأنوالتنموية افقةومو مةالعاالسياسةمعمتو
.والجامعةللكلية

غير املمارساتكافةمنالقسمفيواملوظفينالتدريسهيئةأعضاءحماية•
.والترقياتوالتدريبوالتقييمالتوظيفأسسذلكفيبمااملهنية



القسمسياسةإعالن.2
.للجميعومعلنةواضحةسياسةوفقالقسمداخلالعمليتمأنيجب•
والتنمويةيةاملال,االكاديميةوالكليةالجامعةسياساتلتبنيالقسمادارةتسعىأنيجب•

اقفهالقسمقراراتتكون وأن افقةومو .والجامعةللكليةالعامةالسياسةمعمتو
فيبماهنيةاملغير املمارساتكافةمنالقسمفيواملوظفينالتدريسهيئةأعضاءحماية•

.والترقياتوالتدريبوالتقييمالتوظيفأسسذلك
واضحةبسياسةالقسميلتزمأنيجبكماوالكليةالجامعةقراراتعنالدورياإلعالن•

كلوثيقوتوحفظوالكليةالجامعةفيتعييناتاو قراراتمنيستجدماكلعنلإلعالن
والكليةالقسمببناءيتعلقما



املشاركة
يميةاالكاداملهامببعضللقيامالقسمفيالتدريسهيئةاعضاءاشراكهي•

واإلدارية
علىساعدتانهاحيثالقراراتاتخاذفيالقسمفيالتدريسهيئةاعضاءمشاركة•

ينالعامللدىوقبول ثباتاكثر املتخذالقرار وجعلالقرار نوعيةتحسين
.صادقةورغبةشديدبحماستنفيذهعلىفيعملون 

واملالئمصالحالاملناخوتهيئةالقسماعضاءوبينالرئيسبيناملتبادلةالثقةزرع•
.تفاعليةإيجابيةبيئةلخلقوالتفاهمالصراحةمن

.تمحيصاأكثر وجعلهاألكاديمياملنتججودة•



األولوياتتحديد
بهابادرةاملالقسمرئيسعلىيجبالتيواألعمالاملهامعنعبارةهياألولويات
رؤيةقوفاألولوياتوتحدد.سواهاماعلىوتقديمهابهاواالهتمامأدائهاوسرعة
.والكليةللقسموالعامةالخاصةواألهدافورسالتهالقسم



رئيس القسم
دارية فيه، هو عضو هيئة التدريس املكلف بتسيير األمور العلمية واإل 

يقدم واملسؤول عن تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي، و 
 عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية

 
يعين و . للعميد تقريرا

ميزين رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس السعوديين املت
ترشيح بالكفاءات العلمية واإلدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على
.عميد الكلية ويكون التعيين ملدة سنتين قابلة للتجديد



:القسمرئيسعالقات
.الكليةبعميدالقسمرئيسعالقة1.
.التدريسهيئةبأعضاءالقسمرئيسعالقة2.
.بالطالبالقسمرئيسعالقة3.



:القسمرئيسمهام
ومتابعةاللجانوتكوينمجلسهورئاسةالقسمفيالعملسير علىاإلشراف
.دريسالتهيئةأعضاءأداءوتقييمواالختباراتالدراسيةاملقرراتشؤون

:فيوتتلخص
اإلداريةمهام1.
اكاديميةمهام2.



اكاديميةمهام
ليةللكاالداري البيتداخلوتعتبر نقاشومحلسهلفأمرهااالداريةاملهامعناتحدثلن

اديمياالكاالعتمادفيتجربتياستعراضخاللمناالكاديميةباملهامحديثياخصوسوف
ولقصر .2014–2002و1997—1994بينماوالتخطيطالعمارةبكليةالعمارةقسمورئاسة
:االكاديميباالعتمادمباشر وارتباطأهميةذاتلجانثالثاخصسوفالوقت

األكاديميواالعتمادالجودةلجنة1.

االكاديمياإلرشادلجنة2.

واالمتحاناتالدراسيةالجداول لجنة3.



األكاديميواالعتمادالجودةلجنة.1
:اللجنةمهام

واملقرراتالبرنامجوتوصيفاعداد
تاملراجعاعملبعداالكاديميةللشؤونالجامعةوكالةمنالبرنامجاعتمادمتابعة

.الخارجية
ووطنيةعامليةاعتمادهيئةمنعلمياعتمادلطلبالتقدم
االكاديمياالعتمادملتطلباتاالعداد

املستوياتمختلفعلىالطالبامتحاناتمننماذجوتوثيقاالحتفاظ





مراحل االعتماد 
االكاديمي



مسمى الشهادة



مجموع الساعات الدراسية للبرنامج



توزيع املهام إلعداد البرنامج



جدول محتويات تقرير 
البرنامج



نماذج من وصف املواد



محتوى املادة وتوزيع 
الدرجات واالسابيع



االكاديمياإلرشادلجنة.2
.التعليميملستقبلهللتخطيطالطالبتوجيه:اللجنةمهام•
 الطالبمستوى متابعة•

 
.املوادتسجيلعمليةتسلسلو دراسيا

.التدريسهيئةوأعضاءالطالببينالثقةبناء•
.الطالبشكاوى أو مقترحاتعلىوالرداستقبال•
.الداعمةبالخدماتالطالبتوعية•



االرشاد االكاديمي
وتسلسل عملية تسجيل املواد



واالمتحاناتالدراسيةالجداول لجنة.3
اللجنةمهام

بيناتالتعارضحلفيالكليةمسجلمعوالتنسيقالدراسيةالجداول عمل•
.املواد

الكاديميةاللشؤونالكليةوكالةمعوالتنسيقاملشاريعتحكيمجداول عمل•
.الخارجينللممتحنين

.االخرى االقساممعوالتنسيقاالمتحاناتجداول اعداد•



القدوة



ادع هللا لكم بالتوفيق



دور األنشطة املنهجية 
والالمنهجية في تجويد املخرجات

عمر بن عثمان أغا. د.أ
كلية الهندسة 

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل 



مقدمة

والنزعاتفضلمهاراتاليباإلضافةمعهاوالتعاملالمشكلةحلعلىالقدرةوالفعالالتواصلان•
اديةالقيالمهاراتاهممنالتكيفمهاراتوالمختلفةوالتقاليدالعاداتوتقريبالثقافيةاالدارةمهارة

الجامعاتفياإلداريةالقراراتمن%80فانمعلومهوكما.القسمرئيسفيتتوافرانيجبالتي
ليصبحةالرئيسيالبوابةهوالذاتيالتعليم.األكاديميةاألقسامرؤساءقبلمنقبلمنتتخذوالكليات
.ومتميزافعاالاالنسان

كثيرقديمةةالتطبيقيبصورةالنشاطفكرةالنالتربويالفكرعلىجديداليسالطالببنشاطاالهتمامإن•
يلياتوالتمثالمناظراتفيالطالبإشراكبضرورةتهتمكانتوآتيناأسباطافيالقديمةالمدارسوأن

.والمناسباتواالحتفاالت

الجامعيمبالتعليوالالصفيةالـصفيةاألنـشطةارتبـاطضرورةعلىالعالميةالدراساتمنالعديدأكدت•
ــةممارسدونتحــولالتــيالمعوقــاتكافــةإزالــةوضرورةالطالـب،شخـصيةصقلفيتسهمحتى

الجامعــة،داخــلاألنــشطة



األنشطة املنهجية و الالمنهجية
املنهجيةاألنشطة•

متابعةو قصيرةمدتهاوتكون ,املعلممنمباشر وبإشرافالفصلداخلاملتعلمبهيقومماتمثل•
اقتراحالتدريباتبعضحل:مثلجماعات،أو فرادىالطلبةينفذهاوقدسريعةنتائجها لول حو
املشكالت،لبعض

:الالمنهجيةالنشاطاتأما•

بناءأو ستكمالال الفصلخارجاملتعلميمارسهاالتياألنشطةوهيالفصلقاعةخارجالطلبةفينفذها•
املختبر أو صوالتلخيالبحوثوعملالخارجيةكاملطالعةاملكتبة:مثالاألساسية،واملهاراتالخبرات
الرحالتو املصانعزيارةأو الترفيهيةكالرحالتاالستجمامأماكنفيأو العلمية،التجاربكإجراء
فيتهمومساهمالعامةاملسابقاتفياملشاركةاو املحلياملجتمعكخدمةاملدارسزيارةأو العلمية

”والدينيةوالوطنيةاملناسبات



املوادلكيتخللبلاألخرى الدراسيةاملوادعنمنفصلةدراسيةمادةليس:الصفيالنشاط
والحيـاةهجاملـنمفهـومفيـهيـترادفالـذيالواسعبمعناهاملـنهجمـنمهـمجـزءويعتبر الدراسية
.والبرنامجللمادةواملتكامــلالــشاملالهدفلتحقيــقالدراسـية

لهــاخالمــنالطـالبيـستطيعالدراسـيةالقاعـاتخـارجنشاطفهو :الالصفيالنــشاطأمــا
اقــفالخــبراتاكتــساب .ةالدراسيالقاعاتداخلتعلمهايــصعبالتــيالتعليميــةواملو

املعاملةاتومهار اخالقياتتنميةفيتسهموالالصفيةالـصفيةالتعليميـةاألنـشطةأنكما
.الطالبلدىاملستقيموالـسلوكالطيبـة
لدينيةااألنـشطةمجـاالتشـتىفيالطـالبوميـول وإمكانياتمواهبصقلفيتساعدكذلك

والتياملتعلماتخبر منتزيدالتياألنـشطةمـنوغيرهاوالفنيةوالبيئيةواالجتماعيةوالثقافية
.الجامعيةالحياةتطلبهاملحةضرورةهي

صفيةأهمية األنـشطة التعليميـة الـصفية والال 



علىصر تقتال والالصفيةالصفيةالطالبيةاألنشطة
املراحلجميعتتضمنبلأخرى دون دراسيةمراحل

.الجامعيالتعليماليالتعليممن
التيتاملجاال منمهماجانباتمثلالطالبيةفاألنشطة

الكبير ر للدو الجامعيالتعليمفيكبير باهتمامتحظي
فيهاوتنميتالطالبشخصيةتكوينفييؤثر الذي

.يةواالجتماعوالنفسيةالعقلية:الجوانبمختلف
بينالتقليديةوالعالقاتالحواجز تكسر كذلك
اقفاملو نتيجةالدراسيةالقاعةفيوالطالباملدرس
.الطالببهايقومالتيواألنشطةاملتنوعة



دروس من السنة النبوية 

:لموسعليههللاصلهللارسول أصحاباحدقال•

ال لموسعليههللاصلىهللارسول عهدفيكنا"•
ها،بونعملنحفظهاحتىالقرآنمنالسورةنجاوز 

."جميعاوالعملالعلمفتعلمنا

مناالرجلكان":عنهماهللارض يمسعودابنقال•
يعرفحتىيجاوزهنلمآياتعشر تعلمإذا

.بهنوالعملمعانيهن



معايير اختيار االنشطة
فيتصبواضحةاهدافوضعهوالنشاطالختياراألساسياتاهممن:األهداف•

.والقسمالجامعةرؤيةخدمة

دةمحدواعدادشرائحتستهدفمعدةعملخطةوضع:وميولهمالطالباحتياجات•
الجامعةوخارجداخلاملجتمعمن

الفجوةردم)والتفاعللإلعالناالجتماعيالتواصلوسائلاستخدام:التعليمنمط•
(التكنولوجية

الطالباتفئجميعومخاطبةاألنشطةفيوالتنوعالتطور مواكبة:والتنوعالحداثة•
واملبدعينالعاديين



أمثلة علي األنشطة الالصفية 
:النشاط البيئي •

حافظة تعزيز املويقـصد بالنـشاط البيئـي أي نـشاط يعمـل عـلى
.  على النظام البيئـي والتنـوع الحيـوي أو اسـتدامتهم

من افضل التجارب التي مرت علي قسم الهندسة ✓
الب البيئية هي انشاء النادي البيئي التخصص ي من ط

.الهندسة البيئية

عارض املشاركة الفاعلة في املنتديات واملؤتمرات وامل✓
البيئية 

(ادلمتب)زيارة املدارس االبتدائية للتوعية البيئية ✓

عمل معرض بيئي بالكلية إلعادة التدوير ✓



أمثلة علي األنشطة الالصفية 
لكهرباء ومواقع محطات التحلية وتوليد ا: ويقـصد بها زيارة املواقع املتخصصة مثل: الزيارات امليدانية•

.السالمة البناء ليتعرف الطالب علي العمليات وطبيعتها وحجمها وما يتعلق بها من إجراءات االمن و 

مثل الشعر واملسرحيات: األنشطة الثقافية

املشاركة والتميز في البطوالت املحلية والدولية: األنشطة الرياضية

الت البرية والرح, تنظيم االحتفاالت , ومنها املشاركة التطوعية ملساعدة الحجيج: األنشطة الكشفية

صحيح العالقة تساعد علي تجاوز الطالب املشاكل االسرية والنفسية وت: األنشطة املجتمعية التطوعية
مع املجتمع



ر إيجابية الطالب الذي يشارك فيها لديه درجات أعلى ، ومواقف أكث: تحسين األداء األكاديمي•
.تجاه املدرسة وتطلعات أكاديمية أعلى

ف مجموعة املشاركة تتيح الفرصة الستكشا:  استكشاف االهتمامات وخلق وجهات نظر أوسع
من االهتمامات وإطالق العنان للمشاعر التي لم تكن تعرفها أبًدا

اًحا على بمجرد ان تتحسن ثقة الطالب بنفسه ، سيكون أكثر انفت: االرتقاء و احترام الذات
.املبادرة والخوض في جميع جوانب التعليم وغيرها ، مثل أوملبياد الرياضيات

بكة يوفر كل مقرر دراس ي يشارك به الطالب فرصة أخرى لتوسيع ش: الفرص االجتماعية
.العالقات االجتماعية ، والتي ستكون مفيدة أيًضا في البحث عن وظيفة

فوائد األنشطة الالمنهجية



:  اكتساب املهارات الحياتية األساسية•

تحديد األهداف•

العمل بروح الفريق الواحد•

إدارة الوقت•

ترتيب األولويات•

حل املشاكل•

التفكير التحليلي•

القيادة•

التحدث أمام الجمهور •

فوائد األنشطة الالمنهجية



توصيات
فيذتنلقياسالياتووضعمنهجيةواال املنهجيةاألنشطةعناملقرر وصفضمنتصور وضع•

.(والتطوعيةالتخصصيةامليدانيةالزياراتعددمثل)األنشطة

.للنشاطاتبهوالتقيدزمنياطار وضع•

ضمنمحددةملرات)األغراضمتعددةالقاعاتاستخدامعلىالتدريسهيئةأعضاءتشجيع•
(الدراس يالفصل

.منهجيةواال املنهجيةاألنشطةعنالطالباستباناتضمنأسئلةادراج•

واال هجيةاملناألنشطةوتأثير وجودمديالستيضاحالجامعةمستوي علياإلحصائيةالدراساتعمل•
.املوهوبينواستكشافللتعلمالدافعيةزيادةفيمنهجية

االجتماعيةاملسئوليةبنكضمنالطالبادراج•





:الجلسةرٔييس
صالح بن علي الراشد. د

وكيل الجامعة 

محمد بن صالح العبودي. د
عميد الجودة وتنمية املهارات 

جامعة املجمعة 

بن مبارك النعيمي ٕابراهيم. د
كلية العمارة والتخطيط 

غاعمر بن عثمان . د.أ
ٓ
ا

كلية الهندسة 

الجـلــســة األولـــى 





:الجلسةرٔييس
 
ٔ
باسل بن عبدالرحمن الشيخ . د. ا

ون األكاديمية ئوكيل الجامعة للش
ا 
 
سابق

عادل بن سليمان العقل . د.أ
كلية طب األسنان 

املهيدبعبد هللا بن محمد. د
كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات

الجـلــســة الثانية 



ذ دور األقسام األكاديمية في تنفي
برنامج فيمبادرات البحث العلمي

:  2030التحول الوطني و رؤية 
التحديات والصعوبات 

العقلسليمانبنعادل.د.أ

ناألسناطببكليةالوقائيةاألسنانعلومقسمرئيس

،الدمامفيصلبنعبدالرحمناإلمامجامعة

السعوديةالعربيةاململكة



مقدمة

طالق إ، تم 2030تيجية لرؤية استر طار تنفيذ األهداف اال إفي 
عدد من املبادرات ومنها

ثية برنامج دعم البحث والتطوير للجامعات واملؤسسات البح
لتطوير املحتوى املحلي



مقدمة

(جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل)الرؤية•

 
ً
 وعامليا

ً
 وإقليميا

ً
جامعة رائدة تحقق التميز محليا

(جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل)الرسالة •

ةومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلوبحثيةتقديم خدمات معرفية 



مقدمة

م 2001تأسست عام 



نان على مستوى كليات طب األسالثالثاملركز 
(2018مارس )باململكة 



ان في على مستوى كليات طب األسنالرابعاملركز 
(2018مارس )دول مجلس التعاون الخليجي 



على مستوى كليات طب الحادي عشر املركز 
(2018مارس )األسنان العربية 



دخلم

جال العلمياملنجازات في تحقيق املزيد من اإل :  طموح•

ضيق الوقت و عدم كفاية املوارد البشرية و املالية الالزمة للعملية البحثية:  تحديات •

:حلول •

االستفادة من خبرات الباحثين الرئيسيين بالقسم 1.

استغالل الطاقات املوجودة لدى الباحثين الشباب 2.

فتح أبواب الشراكات ودعمها بين القسم واألقسام األخرى في كليات الجامعة وخارجها3.

توفير مناخ مناسب لتدريب الطالب في مجال البحث العلمي واحتضان البحث الطالبي وتغذيته4.



(الطموح)دخل م

(كليـة طب األسنان)الرؤية •

 في تعليم طب األسنان 
 
.وخدمة املجتمع والبحث العلمي أن نتميز عامليا

(كلية طب األسنان)الرسالة •

ن يلبي حاجة نلتزم برقي الكفاءة املهنية في صحة الفم واألسنان لبناء جيل متميز من أطباء األسنا
.واكتساب املعرفةالبحث املجتمع وقادر على



(التحديات)دخل م

افر برامج برنامج البكالوريوس وعدم تو اعتماد الكلية بشكل أساس ي على برنامج واحد فقط وهو •
حث العمود الرئيس ي للب، حيث أن وجود طالب الدراسات العليا يمثلأخرى كالدراسات العليا 

.العلمي

.بأهمية صحة الفم و األسنان باملجتمع الوعيقلة •



(الفرص املتاحة-الحلول )دخل م
كبير عدد من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي ولهم عددبالقسم يوجد •

.و العديد من االستشهاداتمن األبحاث املنشورة 

.  الكلية بحماس و رغبتهم في العمل  في األبحاث وخدمة املنطقة و الوطنمبتعثيعودة •

.بالبحث العلميواهتمامهم باملشاركة من طالب مرحلة البكالوريوس العديد رغبة•

ي تتطلب التاملقررات الدراسية طار املؤسس ي إلشراك الطالب في البحث العلمي من خالل وجود اإل •
.بحاث الطالبأل لى قيام الكلية بإنشاء منح تمويل إباإلضافة مشروعات تخرج بحثية 

.في القسمالدراسات العليـا البدء في برامج •



عناصر التجربة



أبحاث الطالب



التجربة

اإلضافة لزامي للتخرج بإكمتطلب ( مقررات الصحة العامة)األنشطة الصفية البحث العلمي في دمج•
. الطالبلدىالتفكير النقديعلى البراهين و الذي يساعد على تنمية إلى مقررات طب األسنان املبني 

تم يموحدة في كل عام أكاديمي تشمل عدة سنوات تضم مجموعات مستهدفة خطة بحثية وضعت •
. عياريةمجمع البيانات عنها باستخدام أدوات بحثية 

ة التدريس عن طريق إنشاء مجموعات بحثية من أعضاء هيئاألنشطة الالصفية في البحث العلمي دمج•
.البيتم تمويلها من خالل منح أبحاث الطوالطالب إلجراء بحوث إكلينيكية ومعملية وميدانية



الطالب



الطالبات



الطالبات الطالب

أندية الطالب البحثية



أثر التجربة
من أنشطة الطالبستفيدينعدد امل
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أثر التجربة 
أنشطة صفية وال : عدد الطالب الذين قاموا باملشاركة في األبحاث

صفية
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التجربةأثر 
 199قدم سنوات، 3خالل •

 
 48وطالبة طالبا

 
 علميا

 
ن من مقّيمين خارجييقيمت من قبلملصقا

إلى مقّيمين باإلضافةبالقسم الغير مشاركين في اإلشراف على الطالب أعضاء هيئة التدريس 
.خارجيين من أقسام أخرى بالكلية
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األنشطة الصفيةعدد الطالب الذين قاموا بتقديم ملصقات علمية  من خالل 

طالب طالبات اجمالي
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فيةاألنشطة الالصخاللعدد الملصقات العلمية التي قام بتقديمها الطالب والطالبات

طالب طالبات اجمالي



التجربةأثر 

يقارب منقام ما سنوات، 3وفي خالل بعد انتهاء الطالب من مرحلة البكالوريوس،•
ومكة ودبي في الرياض وجدةعلميةفي مؤتمرات البحثية منهم بتقديم امللصقات % 40

.جوائز  وشهادات تقديروالتي نالت على والكويت ، 
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مؤتمرات داخل اململكة





مؤتمرات في دول مجلس التعاون 
الخليجي





مؤتمرات عاملية



التجربةأثر 
علمية أوراق10شارك الطالب مع أعضاء هيئة التدريس في القسم بنشر سنوات، 3خالل•

عاملية محكمة ذات معامالت تأثيرو مجالت في دوريات 



التجربةأثر 

الطالباستطاعاألخير،العامخالل
راءإجفيمشاركتهمعلىيدلماتقديم
متطلباتكأحدوذلكعلميةأبحاث

لغوبالسعودي،البوردالختبار لتقدما
فيةباملشاركإفاداتعلىالحاصلينعدد

طالبا45األبحاث



التدريسأبحاث أعضاء هيئة
بالقسم



التجربة

ي ذو الباحثينتضمالتدريسهيئةأعضاءمنبحثيةمجموعاتشاءإن•

 األصغر الباحثينىلإباإلضافةالخبرة
 
األدوار وزيعوتالخبراتلتبادلسنا

.العلمينتاجاإل لزيادة
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معدد أبحاث القسجماليإ
املنشورة
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Scopus تقاعدة بيانافيعدد أبحاث القسم 
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في كليةجمالي أبحاث الإلى إاألبحاث املنشورة بالقسم نسبة 
Scopusقاعدة بيانات
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نتاج القسم إلنتاج الكليةإنسبة 
(جماليإنشرمحلي وعاملي و )

8.1
10.0

13.9

5.06.1

27

33
36

28

40

35.1

43.3

50.0

32.7

46.1

0

10

20

30

40

50

60

20142015201620172018

ية
كل

 ال
ج

تا
ان
ي 

ال
جن

ال
ة 

سب
لن
ا

محلي عالمي اجمالي



عدد الباحثين النشطين 
(بحثين في السنةال يقل عن بمعدل)
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نتاجية البحثيةاإل 
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على باحثين 10أعلى ضمنمنعدد الباحثين بالقسم ذوي أعلى معامل تأثير
مستوى الكلية



عدد االستشهادات بأبحاث أعضاء هيئة التدريس بالقسم
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في على مستوى الكليةىاملراكز األول
احثنتاجية العلمية، االستشهادات، معامل التأثير، أفضل باإل 

معامل التأثير

المركز الخامس: 2017

المركز األول: 2018

نتاجيةاإل

المركز األول : 2017

المراكز الخمسة : 2018
األولى

االستشهادات العلمية

المركز األول: 2017

المركز األول: 2018

و 2016أفضل باحث 
2017

2017أفضل ملصق علمي 



الخالصة
ات البحثية التخطيط للعملية البحثية يتيح االستفادة من الطاقات البشرية املتاحة وتنمية املهار •

.الناشئة

لعلمي و رفع نسبة املشاركة في البحث ا,نشاء مجموعات بحثيةإ, تنمية روح التعاون بين الباحثين•
.نتاجية البحثيةاإل 

.أهمية وضع خطط استراتيجية قصيرة و طويلة املدى لدعم العملية البحثية•

اديمي الصعبة نتاج البحثي عالي الجودة على الرغم من طبيعة البرنامج األكأوجدت الكلية بيئة محفزة لإل •
.والعبء التدريس ي املرتفع



 
 
شـــكـــــرا



تشجيع الموهوبين

ودعمهم للمشاركات الخارجية

عبدهللا بن محمد المهيدب. د
رئيس قسم علوم الحاسب

عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات



لماذا نرعى الموهوبين؟

،،، ةالقتصاد المعرفالمملكة لدعم تحول هم ثروة وطنية واجب رعايتها 

وهم رهان المستقبل



ما هو دور الجامعات لرعاية الموهوبين؟

:للجامعات دور استراتيجي في-

.مهارات اإلبداع واالبتكار والتميزإكسابهموابرازهاالمواهب واكتشاف•

.في المحافل الدوليةلتمثيل المملكة دعم المواهب •



رعاية الموهوبين تحقيق لرؤية الجامعة

 ً جامعة رائدة تحقق التميز محلياً وإقليمياً وعالميا





محاور تشجيع الموهوبين

وحدة مسابقات البرمجة-

وحدة مشاريع التخرج-



وحدة مسابقات البرمجة

لعالميةاوالخليجيةوالمحليةبالمسابقاتالطالبتعريف•

لكليةالتمثيلهيلهمألتاسبوعيبشكلالطلبةتدريب•

بشكل مشرفالجامعةو

دةوحانشاءتمالحاسب،علومقسمتوصيةعلىبناء•

الطلبةمهاراتلتطويرالبرمجةمسابقات



التدريب



البرمجةمسابقاتنتائج تفعيل وحدة 

ترشيحيتمحيثالبرمجيةمهاراتهملتطويرالطلبةبينتحفيزالمستوىرفع•

.الخارجيةللمشاركاتالكليةمستوىعلىالفائزةالفرق

ىمستورفعمنكدألتلبالبرمجةالمرتبطةاالكاديميةالمقرراتتطوير•

.متقدمةبرمجيةمسائللحلوجاهزيتهمالطالب

.الالمنهجيةوالمنهجيةاالنشطةخاللمنالبرمجيةالمهاراتتطوير•



مسابقات البرمجة على مستوى الكلية

140شارك فيها ما يقرب  Coding Marathonجانب من مسابقه البرمجة 

.فريق40طالب وطالبة موزعين على 



مسابقات البرمجة على المستوى المحلي

.  آالف لاير١٠و التكريم بجائزة مالية قدرهافجن بروقرامربمسابقة بالمركز األول الفوز •

https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%AC%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1?src=hash


مسابقات البرمجة على المستوى الخليجي



المشاركة في المسابقات على المستوى المحلي

االمن السيبرانيفي مسابقة تحدي المركز االول الحصول على 

.التي أقيمت في مؤتمر األمن السيبراني بارامكو السعودية

على مستوى الجامعات السعودية بالمركز االول الفوز 

بجامعة الملك سعود" مسابقة األمن السيبراني"في

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A?src=hash


المشاركة في المسابقات على المستوى المحلي



المشاركة في المسابقات على المستوى اإلقليمي والدولي

في مسابقةبالمركز الثالث على مستوى المملكة الفوز 

المنظمة من قبل شركة ( ألتقط العلم) TrendMicro ،

والمقامة في المؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء

وترشح منها الفائزون للمشاركة في المسابقة 

. اإلقليمية بمصر، ومنها للمسابقة الدولية باليابان



محاور تشجيع الموهوبين

وحدة مسابقات البرمجة-

وحدة مشاريع التخرج-



وحدة مشاريع التخرج

المشاركات 

الخارجية

مشاريع بجودة عالية

مشاريع من 

ارض الواقع

2

1

3



وحدة مشاريع التخرج

:فيةللمشاركالطلبةتشجيععلىالمشرفينحثيتمالقسماجتماعاتفي

.المحكمةالعلميةاألوراقنشر•

.العلميةالملصقاتمسابقات•

.االختراعبراءاتتسجيل•



مراحل تطوير مشاريع التخرج

Project 

Proposal

Software Project 

Management & 

Planning

Software 

Requirement 

Specification

Software Design 

Specification Project Proposal 

Evaluation

6789

Software

Implementation
Software TestingUser ManualProject Implementation 

Evaluation

Project Proposal

Project Implementation



احصائيات عن مشاريع التخرج

39
Female

44
Projects

5
Male

1
7

1
5

7

1

4

8 8

7

CS CIS CYS

GRADUATION PROJECTS GROUPS

Total Male Female



النشر العلمي 



Kaspersky Cybersecurity Cup 

Dell EMC competition

Second international conference on computing sciences and engineering 

Annual conference on Undergraduate research 

on applied computing 
NCC'2018 

Conference 

Articles 

• Journal of Computational and 

Theoretical Nanoscience. 

American Scientific 

Publishers 

• SCS-NCC proceedings in 

IEEE explorer. 

Winter Enrichment Program in 

King Abdullah university 

Science and Technology 

(KAUST) FekraTech competition 

International Saudi IoT conference

The Technical Cyber-Security Conference of the 

Middle East

النشر العلمي 



مسابقة افضل ملصق ومشروع على المستوى المحلي

:الفوز بثالث مراكز في هاكاثون التعلم اإللكتروني

ميّة في مسابقة الملصقات العلالثانيو األول•

وى ألفضل المشاريع على مستالمركز الثاني و •

.فريق مشارك60الجامعات من ضمن 



مسابقة افضل مشروع تخرج على المستوى المحلي



مسابقة افضل مشروع تخرج على مستوى الخليج

في كأس كاسبرسكي المركز الثاني الحصول على 

لألمن السيبراني بالبحرين



مسابقة افضل مشروع التخرج على المستوى االقليمي

في ( دولة18جامعة من 70تمثل مشاركة 329من اصل )على المركز الخامس الحصول 

.مسابقة لتحديد أفضل مشاريع التخرج في منطقة الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا



مسابقة افضل ملصق علمي على المستوى الدولي

في مسابقة أفضل ملصق المركز الثاني جائزة 

بحثي بجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية

.مشاركة دولية٥٠من اصل 



تسجيل براءات االختراع



السيبرانيإنجازات طالبية لبرنامج االمن 



الخاتمة

هوبين الموإثراء، ورعاية، وكشفلألقسام العلمية دور اساسي في 

ميةرفع سقف الطموح لتحقيق إنجازات محلية وإقليمية وعالل







تكريم املشاركون بامللصقات 
العلمية



:الجلسةرٔييس
 
ٔ
باسل بن عبدالرحمن الشيخ . د. ا

وكيل الجامعة للشئون األكاديمية 
ا 
 
سابق

عادل بن سليمان العقل . د.أ
كلية طب األسنان 

املهيدبعبد هللا بن محمد. د
كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات

الجـلــســة الثانية 





:الجلسةرٔييس
 
ٔ
دالل بنت محمد التميمي . د. ا

وكيلة الجامعة لشئون الطالبات 

بدرية بنت عمر حبيب . د
كلية اآلداب 

الفريحيفاطمة بنت محمد . د
مير منطقة القصي

ٔ
م مستشار ا

ن األسرة جامعة ئو لش

القصيم 

بنت عبد هللا خضر ٕاقبال. د
كلية العلوم 

الجـلــســة الثالثة 



دمج االستدامة في "

"البرامج األكاديمية

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات تجربة 

الجغرافية بجامعة االمام عبد الرحمن بن

بدرية محمد عمر حبيب . د

لشرقية  ا منطقة  ل ا فية فرع  لجغرا ا ة  لجمعي ا رئيسة 

فية  لجغرا ا معلومات  ل ا ا ونظم  ي ف لجغرا ا رئيسة قسم 

ا ق ب سا

مشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة 
Education for Sustainable Development



أهداف التنمية المستدامة 

في االمم المتحدة 



دعو إلـــــى اســـــتجابات تـــــ( البيئيـــــة –االجتماعيـــــة –االقتصـــــادية ) تتطلـــــب التحـــــديات العامليـــــة
ل التعلــيم هــذا التغييــر ال يمكــن ترســيخه إال مــن خــالنمــوي ي قــوي فــي مجتمعاتنــا إحــداث تغييــر 

تحـدة أثنـاء هذا النمط من التعلـيم أعلنـت عنـه االمـم املوأكثر استدامة لبناء مستقبل أفضل
م ، وتعـــــزز هـــــذا 2005عقـــــد االجتمـــــاع العـــــاملي  للتعلـــــيم ن أجـــــل التنميـــــة املســـــتدامة فـــــي عـــــام 

مــــن أجــــل اإلعــــالن بتعهــــد الــــدول االعضــــاء ومنهــــا اململكــــة العربيــــة الســــعودية لتــــرويج التعلــــيم
20+(ريو ) م 2012التنمية املستدامة في مؤتمر االمم املتحدة عام 

مشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة 
Education for Sustainable Development



مسؤولةوتدابير مستنيرةقراراتاتخاذعليالدارسينقدرةيعزز الذيالتعليمذلكهو •
الحاليةالاألجيلصالحاملجتمع،وعدالةاالقتصادية،واالستدامةالبيئة،سالمةتضمن
منطاقفيالتعليمهذاويندرجالثقافيالتنوعاحتراممعواملقبلة

ّ
الحياةدىمالتعل

ل
ّ
 ويشك

 
 جزءا

 
.الجيدالتعليممنمكونا

يعالجةتحويليقدرةذيشاملتعليمعنعبارةهو املستدامةالتنميةأجلمنوالتعليم•
ممضامين

ّ
موبيئةالتربوي والنهجونتائجه،التعل

ّ
تحويلخاللنمغايتهويحقق.التعل

.املجتمع

مشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة 
Education for Sustainable Development



.. الطالبالتحول املجتمعي من خالل تغيير الطريقة التي تعلم بها مؤسسات التعليم•

التكيــف بنــاء مخرجــات مســتقبل تتصــف بالرشــد والقــدرة علــى التعامــل مــع املســتجدات و •
. معها 

ه، يحســــن الحيــــاة داخــــل املجتمعــــات  ويخلــــق جيــــل يتنــــاغم معهــــا ويعمــــل ضــــمن امكانياتــــ•
.ويستوعب حجم التغيير ويرشد استخدام املوارد والتقنية بحكمه

مشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة 
Education for Sustainable Development





COMPARISON WITH OTHER DEVELOPMENT METRICS



جمع بيانات إحصائية لبيئة التطبيق 



بالدمامفيصلبنالرحمنعبداإلمامجامعة:الجغرافياملجال-أ•

املعلوماتونظمالجغرافياقسمللبناتاآلدابكليةالريانحي

الجغرافية

:شملللدراسةالبشرى املجال:البشرى املجال-ب

.القرارصناع•

.التدريسهيئةأعضاء•

.الطالبات•

.م2018-2016االعوامخالل:الزمنياملجال-ج

.اآلدابكلية:التطبيقياملجال-د



أعتمد تنفيذ املشروع على  : 

يئـة التـدريس نتائج املسح األدبي لحصر  مسـتوى الـوعي بمفـاهيم التنميـة املسـتدامة لـدى أعضـاء ه1-1
لمشـروع ، وقـد تصميم استمارة استبيان لهـذا الغـرض تتماىـ ن بنودهـا وتحقيـق األهـداف البحثيـة لعبر

اشتملت استمارة االستبيان 
.حصر الخصائص الشخصية ألعضاء هيئة التدريس

.تقييم ممارسة مفاهيم التنمية املستدامة في التعليم والتعلم في الجامعة 

.تقييم ممارسة مفاهيم التنمية املستدامة في البحث العلمي 

.تقييم ممارسة أنشطة التنمية املستدامة في خدمة املجتمع 
-

.عوائق ممارسات التنمية املستدامة في الجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ة لتحديـد مـدى نتائج املسح األدبـي لحصـر مسـتوى الـوعي بمفـاهيم التنميـة املسـتدامة لـدى الطلبـ1-2
.ادراكهم وممارستهم ملفاهيم التنمية املستدامة



:استمارة118العينةعددبلغ•

.الدراسةدافأهلتحقيقالالزمةالنتائجواستخالصإحصائياوتحليلهاالبياناتمعالجةتمت

هيئةاءأعضلدىاالستدامةمؤشرنتائجواستخالصاملئويةوالنسبالتكرارات،فحصعبر

.والطلبةالتدريس

عدد سنوات الخبرة
=ن)عدد 

118
%

6أقل من 

6-10

11-151916,1

15-201916,1

2020,3أكثر من 

أعضاء هيئة التدريس 





الخاصةاملوضوعاتدمجيمكنأنهيرون(%52،5)التدريسهيئةأعضاءنصفمنأكثر-1

،الدراسيةاملقرراتفياملستدامةبالتنمية

املستدامةبالتنميةالخاصةاملوضوعاتدمجيمكنأنهيرون(%24،6)ربعمنيقربما-2

،الدراسيةاملقرراتمعظمفيبسهولة

دمجسهولةيرونالعظمنالغالبيةأي(%77،1)التدريسهيئةاعضاءأرباعثالثةمنأكثر-3

.املقرراتفياملستدامةبالتنميةالخاصةاملوضوعات



إجراءات التعيين واالبتعاث والتدريب والتطوير املنهي التي تقوم بها الجامعةأعضاء هيئة التدريس آراء : خامسا 

إجراء أبحاث حول التنمية املستدامة : أوال 
إجراء طالب الدراسات العليا أبحاث حول التنمية املستدامةحول : ثانيا 
امةاملستدالتنميةفيالتخصصاتمتكاملةبأبحاثللقيامأخرى كلياتمعالتدريسهيئةأعضاءتعاون حول :ثالثا
املستدامةالتنميةموضوعاتيخدمأبحاثكرس يأوبحثنمركزإنشاءحول :رابعا

ارات وكفاءةهل املعايير واللوائح التي تستند إليها الجامعة في الترقية تضمن استدامة مهأعضاء هيئة التدريس حول آراء : سادسا 

أعضاء هيئة التدريس 
إلى أي مدى تساهم املسئوليات والوظائف الحالية ألعضاء هيئة التدريس في تعزيز التعلم والبحث وخدمة املجتمع من أجل : سابعا 

التنمية املستدامة

1 2 3 4 5 6 7



%التكرارالنشاط

ملالعورشمثلثقافيةأنشطة

9883والندوات

2420,3تدريبيةبرامج

متقديمثلمهنيةاستشارات

للمؤسساتالعلميةالمشورة

أواالنتاجيةوالصناعية

الخدمية

1411,9

معالمجتوخدمةالتنميةقوافل

المختلفةالمجاالتفى
7261

لحلموجهةتطبيقيةأبحاث

4840,7المجتمعمشكالت

2218,6تطوعيةأعمال

المؤسساتمعشراكات

المدنىوالمجتمعاالنتاجية
5849,1





: ما يلى ( 12)تبين نتائج جدول •

يــــرون أن الخطــــ  %(47،5)أن مــــا يقــــرب مــــن نصــــف أعضــــاء هيئــــة التــــدريس •

سـتدامة ، فـي حـين التنميـة املاالستراتيجية والتنفيذيـة للكليـة تتضـمن مفـاهيم

هــــــــــل تتضــــــــــمن الخطــــــــــ  ال يعرفــــــــــون % ( 42،4)أن مــــــــــا يقــــــــــرب مــــــــــن النصــــــــــف 

%( 10،2)ينمــــا باالســــتراتيجية والتنفيذيــــة للكليــــة مفــــاهيم التنميــــة املســــتدامة 

دمـج التنميـة من يرون أن الخط  االسـتراتيجية والتنفيذيـة للكليـة ال تتضـمن

املستدامة ، 



نقص التمويل

س انشغال أعضاء هيئة التدري

,ةفي كثير من األعباء اإلداري

عدم وجود وعى كاف بين 

أعضاء هيئة التدريس 

والطالب

عدم وجود هياكل تنظيمية و 

تنسيقية مناسبة

عدم وجود دعم كاف من 

االدارة العليا

عدم وجود وحدات تعليمية أو 

بحثية متخصصة

أخرى 

المجموع



التعرف على سياسات التعليم 
من أجل التنمية املستدامة 



متوفرة التعليم من أجل التنمية المستدامةضمان األطر السياسية والتنظيمية والتشغيلية لدعم و تعزيز 2-1

.ولها كيانات تدعمها .ومدعومة في التعليم العالي 

تصميم  المشروع ورفعه كمبادرة متكاملة  واقراره  من2-5

ادارة كلية اآلداب  والبدء في بناء زخم االستدامة و تعزيز 

وخدمة اليات دمج االستدامة في التعليم والتعلم والبحث العلمي

.المجتمع 

عم رصد السياسات التعليمية الوطنية والبرامج التي تد2-3

ية تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة منها الخطة الوطن

للمركز االقليمي لجودة والتميز في التعليم 

دراسة أدوات دمج االستدامة في البرامج والمقررات 2-4

مةوالتدريب عليها لتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدا



ايير التواصل المباشر مع مستشاري المملكة العربية السعودية لدي االمم المتحدة لمعرفة المزيد حول مع2-6

.الضبط 

رنامج تطوير برنامج  الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ودمج االستدامة في الب2-8



تطبيق خارطة الطريق لتنفيذ 
برنامج العمل العاملي

بشأن التعليم من أجل التنمية 
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العاملي إتباع خارطة الطريق لتنفيذ برنامج العمل3-2@ 
ة من بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة الصادر 

.اليونسكو 



ب اتباع نهج جامعة تنس ي في تدري3-3@
.أعضاء هيئة التدريس على الدمج 



18171615141312111المسئول 

0

المهمة –اسبوع 987654321

"تدامة؟االس ما "توفير التدريب ألعضاء هيئة التدريس رئيس القسم

خدام توفير التدريب  عىل كشف نقاط القوة باسترئيس القسم
.النموذج

.تقييم أثر التدريبسملجنة التطوير بالق

اجتماع اعضاء هيئة التدريس  لتقييم مخزون سملجنة التطوير بالق

.المقررات من مفاهيم االستدامة

نامج اجتماع اعضاء هيئة التدريس  لتقييم مخزون السملجنة التطوير بالق ير

.عامة من  موضوعات االستدامة واألمثلة عىل ذلك

.جمع وتصنيف  المخزون من مفاهيم االستدامة مجلس القسم

ي قوائم الجرد لمخزون مفاهيمجلس القسم
 
متحليل الفجوات ف

.الستدامةا
اق اجتماع اعضاء هيئة التدريس  لخلق خطة واالتفمجلس القسم

.عىل طريقة لسد  الفجوات ان وجدت  

نامجمجلس القسم بعد اجتماع اعضاء هيئة التدريس  لمراجعة الير

ادراج مخزون  مفاهيم االستدامة

.جديدةالبدء بتدريس المقررات بمفاهيم االستدامة المجلس القسم

ات الجديدة عىل العمليةمجلس القسم لقاء لمناقشة التغيير

التعليمية وتعديل المخزون مع مسئول الجودة

ي  لمخزون االستدامة للقيسملجنة التطوير بالق
 
.اس  انشاء نموذج مصفوف

وع.رئيس القسم ي المشر
 
تقييم  مسار التقدم ف

اتباع نهج جامعة تنس ي في تدريب أعضاء هيئة التدريس على الدمج



استخدام أدوات دمج االستدامة 3-4@ 
.املعتمدة وتطويعها 



في دمج بليموثاتباع نهج  وطريقة جامعة 3-5@
بسبع خطوات رئيسية(ESD)االستدامة

واحدة من أبرز بليموثجامعة 

ية الجامعات البريطانية و أكثرها حيو

من خالل تاريخ تعليمي يرجع إلى 

1862.

و بتصنيفها كواحدة من أول أحدث 

:بليموثثالثة كليات، لدى 

طالب30،000ما يربو على * 

من أعضاء 3000ما يقرب من * 

الطاقم

160دخل سنوي يقدر بحوالي * 

مليون جنيه إسترليني



خارطة الطريق لتنفيذ برنامج العمل العاملي بشأن التعليم 
من أجل التنمية املستدامة الصادرة من اليونسكو 

ألحداث التغيير هناك ثالث مراحل رئيسية لحملة الدعوة

.زعزعة الوضع الحالي والتحفيز على التغيير :حلحلة الجمود :1المرحلة

.صياغة مقترحات جديدة قائمة على معلومات جديدة :االنتقال :2المرحلة

إدراج التغييةةرات التةةي أجريةت وإنشةةاء مواقةةف جديةةدة تةةم  :إعةةادة تجميةد الوضةةع :3المرحلةة

.تطويرها من خالل جهود الدعوة

الرؤية•

االلحاح•

اإلدراك•

الغربلة•

الرسالةنشر•

اإلجراءاتحشد•
القياس•

التعلم•

المأسسة•

البداية النهاية

1المرحلة  2المرحلة 3المرحلة 



م خارطة الطريق لتنفيذ برنامج العمل العاملي بشأن التعلي
.من أجل التنمية املستدامة الصادرة من اليونسكو 





تطبيق خارطة الطريق لتنفيذ 
برنامج العمل العاملي

بشأن التعليم من أجل التنمية 
املستدامة





دمج الطرق مع 

طاالمتثال للضواب

كفاءة

تقنيات أخذ 

العينات 

تميز

ميز الثقافة العالية 

والمنخفضة  

يضع قائمة 

بمحتويات علم 

الجغرافيا

التعرف تعرف 

على الظاهرات

يذكر

كيفية

إجراء الخريطة

تحديد

استراتيجيات

لالحتفاظ بالمعلومات

تلخيص 

ميزات الظاهرة  

بأسلوب جديد

تصنيف

يصنف 

الظاهرات

توضيح 

تعليمات التجميع

تتوقع 

حدوث ظاهرة طبيعية او 

بشرية 

حدد قائمة 

األكثر اكتماال من 

االستجابة األنشطة 

لألسئلة المطروحة 

بشكل متكرر

إجراء اختبارات 

لعينات المياه 

والتربة 
تقديم 

المشورة 

للمستخدمين 

استخدام 

التقنيات التي تتطابق

مع الهدف 

تفكيك 

واحدة  من القواعد 

تحقيق

من وجود 

اتساق بين المصادر 

تحديد 

أهمية النتائج 

التفكير

في التقدم واحد 

إنشاء 

سجل لألنشطة 

اليومية 

تجميع 

فريق من الخبراء 

تصميم 

سير العمل وكفاءة 

مشروع

خلق

وتنشيط محفظة 

التعلم 



دمج االستدامة في البرامج األكاديمية

ي @ 
 
دمج االستدامة ف

ة المقررات واألنشطة الصفي

توجيه مشاريع خدمة @ 

المجتمع لالستدامة 

دمج االستدامة في البحث@ 

يوسالعلمي لطالبات البكالور

دمج االستدامة في 

التعليم والتعلم

دمج االستدامة في 

البحث العلمي 

دمج االستدامة في 

خدمة المجتمع 
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جغرافية السكان

(تنمية مستدامة)موضوعات جغرافية معاصرة 

تطبيقات نظم المعلومات في الجغرافيا الطبيعية

أصول البحث الجغرافي

(2)نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية

جغرافية المشكالت االجتماعية

الجغرافيا الحضارية

جغرافية الحيوية والتربة

مخزون االستدامة في مقررات المستوى السابع 
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تعـــــــرف علــــــــى أوراق اعتمــــــــاد االســــــــتدامة فــــــــي الجامعــــــــة وتقاســــــــمها مــــــــع أعضــــــــاء هيئــــــــة . 1

التـــــــدريس و الطـــــــالب  ضـــــــمن يلـــــــا تـــــــم التعـــــــرف علـــــــى موضـــــــع مؤشـــــــرات االســـــــتدامة فـــــــي

لتـي يسـتهدفها ممارسات هيئة تقويم التعليم  ومؤشراتها وعالقتها  باملؤشـرات الجديـدة ا

.القسم وتقاسم هذه املعرفة مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة 

الخطوة األولى 

التعرف عىل أوراق اعتماد االستدامة -1
وتقاسمها مع أعضاء هيئة التدريس 

.والطالب

وضععععععععععععععع مقععععععععععععععرر للطععععععععععععععالب ف عععععععععععععع ا  مععععععععععععععا 2-1فهم مبادئ االستدامة1-1
االستدامة



معشبة

ي تعليم وت-2
 
علم استخدام الحرم الجامعي ف

.  االستدامة

دامة التعرف عىل قضايا االست2-1
الرئيسية الخاصة بالتخصص

بوي المل 2-2 ئماعتماد النهج الير
لتعليم االستدامة

الخطوة الثانية 



دعم روابط االستدامة مع مجتمع-3
الجامعة

ربط طبقا لضوابط االمم المتحدة لبناء ورش عمل الهرم)

مؤتمر التنمية ( ) ندوة طريق االستدامة ( ) االهداف 
( المستدامة 

طوير تضمير  فرص للطلب لت3-1
علمي البحث العير ) مفاهيم االستدامة

(، الرحلت، المشاركات العالمية 

التمتع باستخدام الحرم 3-2
ي تدريس االستدا

 
.مة الجامعي ف

ي الح رم الجامعي االس )
 
تطلع االستبانات ف

)

الخطوة الثالثة  





استخدم الجامعة كدراسة حالة-4
رجال األعماللجذب

بوية 4-1 استخدام الطرق الير
لدعم االستدامة

ي 4-2
رفع الوعي البيئ 

ابعة    الخطوة الر



دعوة الطلب للمساهمة طرح األفكار -5
ي الحرم الجامعي 

 
نادي )لتحسير  االستدامة ف

التنمية المستدامة

تجربة مع تعددية 5-1
التخصصات

ورشة الهرم رفيعة المستوى 
ام للتنمية المستدامة لجميع أقس

كلية اآلداب 

ديات تحفير  الطلب عىل التح5-2
.الخاصة بهم

البحرين

الخطوة الخامسة   



بوية الملئم-6 ماد اعت) اعتماد النهج الير
(طرق التدريس تدعم االستدامة 

مي استخدام المنهج غير الرس6-1
إلثراء التعليم الخاص

دعوة الطلب للمساهمة 6-2
األفكار لتحسير  

الخطوة السادسة 

http://www.esdtoolkit.org/conce

pt_intro/default.htm

س ساهم الطالبات في تأسي

عدد جيد من المبادرات 

الفاعلة على المستوى 

الوزاري في المملكة  

ل هناك بعض المساهمات في التواص

مع التعليم الخاص لنشر مفاهيم

االستدامة 



7-7-17-2

الخطوة السابعة   

نوع النشاط المسؤول النشاط

دورة تدريبية نادي التنمية المستدامة-

اسيمة قرامله. أ-

مهارات التواصل

ورشة عمل نادي التنمية المستدامة-

قراملهاسيمة.أ-

الثقة بالنفس

االحتفاء بيوم عالمي نادي التنمية المستدامة-

هنادي عرقوبي. د-

خالده عثمان. د-

ساعة األرض

االحتفاء بيوم عالمي نادي التنمية المستدامة-

رحاب السماني. د-

خالده عثمان. د-

يوم البيئة واالرض العالمي

االحتفاء بيوم عالمي نادي التنمية المستدامة-

قسم التاريخ-

يوم المتاحف العالمي

نشاط علمي نادي التنمية المستدامة اسبوع الملصقات البحثية

االحتفاء بيوم عالمي نادي التنمية المستدامة-

وكالة األنشطة الطالبية-

اليوم العالمي للمرأة

نشاط علمي نادي التنمية المستدامة- اسبوع المهنة

رحلة ميدانية نادي التنمية المستدامة- البفابزيارة 

دورة تدريبية نادي التنمية المستدامة- تسويق الذات

- نادي التنمية المستدامة- الحفل الختامي لألنشطة

Education for Sustainable

Development

Indicators,

Competences and

Science Education

التنميةمؤشراتاستخداميعد

األهميةبالغأمًراالمستدامة

األهدافتنفيذفيللمساعدة

.لأللفيةاإلنمائية

ورصدملتقييانطالقنقطةتعتبر-1

ةالتنميمجالفيالمحرزالتقدم

تعديلهاشأنهامنالمستدامة

ييمهاوتقاستخدامهاعندوتحسينها

.البحثخاللمن



ضمان أن السياسات واألطر التنظيمية والتشغيلية تدعم تعزيز التنمية املستدامة

ESDلليتم اتخاذ التدابير الالزمة لدعم وترويج . 1.1املؤشر 

Numbers املؤشرات الفرعية Numbers

1.1.1. 
لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروباهل استراتيجية
الوطنية؟( لغاتك)متوفرة بلغتك  ESDـلل1947تأسست في عام 

1.1.1 

؟ESDهل لديك هيئة تنسيق لتنفيذ .1.1.2 1.1.3 

؟ESDللهل لديك خطة تنفيذ وطنية  .1.1.3 1.1.4 

1.1.4. 

تدامة هل هناك أي تآزر على املستوى الوطني بين عملية البيئة والتنمية املس
املية بشأن التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، وعملية اليونسكو الع

لصلة عقد األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وغيرها من عمليات السياسات ذات ا
؛(نعم ال)األهداف اإلنمائية لأللفية؟ ( أ: )بالتنمية املستدامة ، وهي

1.1.5 

تدعم األطر السياسية والتنظيمية والتشغيلية تعزيز البيئة والتنمية املستدامة. 1.2املؤشر 

Education for Sustainable Development Indicators, 

Competences and Science Education 



Numbers Sub-indicators
Numbers 

(2008)

التعليم الوثائق التنظيمية المتعلقة ب/ تم تناولها في التشريعات ( أ .1.2.1

؛(نعم ال)الوطني؟ 

1.2.1 

1.2.2. 

ويات مدرج في مناهجك الوطنية ومعاييرك الوطنية في جميع مست( ب

؟ (*) ISCEDالتعليم الرسمي، كما يفهمها نظامك التعليمي وفقًا لـ

(نعم ال)

1.2.2 

1.2.3.
تدامة في هل يتم تناول الوعي العام فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المس

(نعم ال)الوطنية ذات الصلة؟ ( الوثائق)الوثيقة 
1.2.4 

1.2.4.
تعلق هل يوجد في حكومتكم هيكل رسمي للتعاون بين اإلدارات فيما ي

(نعم ال. )بالتنمية المستدامة
1.2.5 

1.2.5
ال هل توجد آلية للتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين في مج

.(نعم ال)التنمية المستدامة بمشاركة حكومتكم؟ 
1.2.6 

1.2.6.
أو الحوافز االقتصادية متاحة على وجه / هل الموازنات العامة و 

.(نعم ال)التحديد لدعم البيئة والتنمية المستدامة؟ 
1.2.7 

Education for Sustainable Development Indicators, 

Competences and Science Education 



النتائج والتوصيات 
بشأن التعليم من أجل التنمية 

املستدامة



راعى ان بيئة الجامعة بيئة صالحة لتطبيق التعليم من أجل التنمية املستدامة على ان ت-1

.االمكانات املتوفرة 

اف-2 افيا ونظم املعلومات الجغر ية ان تجربة جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل قسم الجغر

الستدامة قد نجحت بدرجة مقبولة في نشر الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس والطالبات  بمفهوم ا

.على املستوى االقليمي واملحلى 

م-3
ّ
غير املناخ، عبر إدماج القضايا الحساسة، مثل ت: تمكن القسم من تضمين االستدامة في التعل

، في املنهج والتنوع البيولوجي، والحد من مخاطر الكوارث، وأنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة

.الدراس ي

م-4
ّ
م تفاعلي بتصميم طرق تع: تمكن القسم من تضمين االستدامة في بيئة التربية والتعل

ّ
ليم وتعل

م االستكشافي امليداني ذا املنحى  العملي والت
ّ
ز على الدارسين ويتيح التعل

ّ
م. حويلييرك

ّ
-و بيئات التعل

املادّية واالفتراضية وعبر اإلنترنت 



ملجتمع الذي تنمة القدرات على التحول االجتماعي عبر تثقيف الدارسين بألية تحويل أنفسهم وا-5

.يعيشون فيه

 أكثر واجتماعيةاقتصاديةممارساتإلىاالنتقالتيسير -6
 
.للبيئةمراعاة

«.خضراءوظائف»لشغرتخولهمالتيباملهاراتالدارسينتزويد•
.مستدامةعيشأنماطاعتمادعلىالدارسينتحفيز •
لعون ويضطاألنشطةفييشاركون «عامليينمواطنين»يكونواأنمنالدارسينتمكين•

جادوإيالعامليةالتحدياتمواجهةبغيةوالعاملي،املحليالصعيدينعلىفاعلة،بأدوار 
 والتحول لها،حلول 

 
لالعدمنبمزيديتسمعالمبناءفيسباقينمساهمينإلىالحقا

.واالستدامةواألمانوالشمول والتسامحوالسالم



سام على ان دمج االستدامة يتطلب قيادة ملمة باليات الدمج لذا توص ي الدراسة بتدريب رؤساء االق-7

ستدامة  اليات دمج االستدامة في التعليم والتعلم واستقطاب الخبرات االكاديمية من الجامعات امل

.العاملية  لتسهيل نقل التجارب الناجحة  وتبنيها في على مستوى الجامعة

لجامعة التوصية بدمج االستدامة في جميع برامج جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل وتسجيل ا-8

سام حاليا ضمن الجامعات العاملية املستدامة واالستفادة من مرحلة التجديد الكامل للبرامج في االق

.بما يتمش ى مع التوجهات العاملية الحديثة ومتطلبات االستدامة  

والتدرج في التوصية بتبني دورات التدريب على اليات التطبيق واستخدام النماذج الخاصة بذلك-9

التطبيق 

.يوص ى بتعميم التجربة في على الجامعة و على مستوى الجامعات املحلية–10





ي التعليم والتعلم 
سبع خط ات لدمج االستدامة ف 

ي -1
 
التعرف عىل أوراق اعتماد االستدامة ف
يئة التعليم والتعلم وتقاسمها مع أعضاء ه

اتها. والطالبالتدريس وقراءة مؤشر
(جدول اللقاءات مع االعضاء )

فهم مبادئ االستدامة1-1
ي القسم وعبر جم)

 
ات االستدامة ف يع م اض 

(المقررات 

ا وضععععع مقععععرر للطععععالب ف عععع ا  معععع1-2
(امة وضع مقرر التنمية المستد)االستدامة

ي تعليم وت-2
 
علم استخدام ال رم الجامعي ف

(معشبة االستدامة ).  االستدامة

دامة التعرف عىل قضايا االست2-1
عبر )الرئيسية الخاصة بالتخصص

االيام العالمية لدعم مفاهيم التنمية 
المستدامة 

ئععععععماعتمععععععاد الععععععنهج الب  عععععع   المال 2-2
ج تطعععععععععععععوير  ر عععععععععععععام.)لتعلعععععععععععععيم االسعععععععععععععتدامة 

( الجغرافيا طبقا لهرم بل م لدعم القدرات

ةالجامعدعم روابط االستدامة مع مجتمع-3
ر ط طبقعععا لضععع ابط االمعععم المت عععدة لععع نعععاء ورم عمعععم الهعععرم)

مععععععععؤتمر التنميععععععععة ( )  ععععععععدوة طريعععععععع  االسععععععععتدامة ( ) االهععععععععداف 
( المستدامة 

طويرتضمي   فرص للطالب لت3-1
ي ععععععععبر التضعععععععمي   ) مفعععععععاهيم االسعععععععتدامة

 
ف

ة البر عععععععامج  ومععععععععامب  الب ععععععع  العلععععععع ي   وخدمععععععع
(المجتمع 

عي تمتع باستخدام ال رم الجام3-2
ي تدريس االستدامة 

 
.ف

استخدم الجامعة كدراسة حالة-4
واد  تقنية  ظم المعل مات) رجال األعمال لجذب

(الجغرافية 

 وية تمتع باستخدام الطرق الب  4-1
لدعم االستدامة

ي 4-2
رفع ال عي البيئ 

مة أجم التنمية المستدامؤتمر التعليم من

دعععععععععع ة الطعععععععععالب للمسعععععععععاهمة طعععععععععر  األف عععععععععار -5
ي ال عععرم الجعععامعي 

 
 عععاد  )لت سعععي   االسعععتدامة ف
التنمية المستدامة

اتتجر ة مع تعددية التخصص-5
تنمية ورشة الهرم رفيعة المست ى لل
المستدامة لجميع أقسام كلية 

اآلداب 

الطالب الت د  للنظر خاصة -5
 هم

ماد طعرق اعت) اعتماد النهج الب  وية المالئم-6
(التدريس تدعم االستدامة 

استخدام المنهج غب  الرس ي -6
)  إلثراء التعليم الخاص 

ر دع ة الطالب للمساهمة األف ا-6
لت سي   

ي قعععععيمه-7
 
قياس االستدامة-7ح جزءا التأثب  عىل اآلخرين تصب-7م تشعععععجيع الطععععالب ععععععىل النظععععر ف





















تنميه مهارات اعضاء هيئه 
التدريس من املعيدين

واملحاضرين
(تجربه في كليه العلوم)

2019-1440
اقبال عبدهللا خضر. د

كليه العلوم الدمام/قسم االحياء 



مهام رئيس القسم❑

االعضاء حديثي التعيين❑

من هو املعيد؟❑

اضرينكيف يتمكن رئيس القسم من تطوير املعيدين واملح❑

صور  مشرقه❑

تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس



رئيس القسم /مهام رئيسة : اوال 

تسيير البرامج األكاديمية في القسم ومتابعتها  وحل مشكالتها-1

امج خدمه برنامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا او البرامج املساندة او بر ) 

(املجتمع

يئة التعليمية توفير البيئة الالزمة لتسيير هذه البرامج من  توفير في اعضاء اله-2

.  جميع التخصصات 

تنميه مهارات اعضاء هيئه  التدريس 
من املعيدين  واملحاضرين



بالقسمالخاصةواالحتياجاتوالفنيةاإلداريةالكوادر توفير -3

افقةوالتغييراتالعملبيئةفياملستجداتمتابعه-4 لتطويرالخططاملر

و عاميمالتبمستجداتوالفنيةواإلداريةالتعليميةالهيئةاعضاءاطالع-5

وزارةاو التعليموزارةاو الجامعةاو الكليةادارةمنالواردةالقرارات

او كترونيااللبالبريدالتعاميمعبر امللكيةاملراسيماو والخارجيةالداخلية

املجالساو االجتماعات

رئيس القسم/مهام رئيسة : اوال 



بجميعوالعضواتاالعضاءجميععلىاملهاموتوزيعاللجانتشكيل-6

االداريةو االكادييميةالوظائف

اقعمنالعملوهذا واملعيدينالقسمرئيسبيناملباشر االحتكاكمو

(لجنهلكلمعينهمهاراتعنالكشفوتحتاج)واملحاضرين

رئيس القسم /مهام رئيسة : اوال 



األساتذة املتعاقدين  القادمين من جامعات دوليه 

االساتذة املتعاقدين املنقولين من جامعات محليه-2

االساتذة املواطنين العائدين من االبتعاث-3

املحاضرين او املحاضرات املعينين من خريجات الكلية أو من / املعيدين واملعيدات -4

كليات اخرى 

وهم محور موضوع ورقتنا

حديثي التعيين؟من  هم االعضاء



-



اُعرفتأنهاقيلمعيدبكلمةاألساس• طالبياذاألستحول يتحلقون العلمطلبةكانملاقديم 
استدعتفالجميع،مسامعإلىيصلال األستاذصوتأصبحالطلبة،هؤالءعددازدادفلماالعلم،

قولهيماليعيدواسع،وصبر جهور صوتوذيوفطنة،ذكاءصاحبطالب  ترشيحإلىالحاجة
(نصا).األستاذ

املنطلقذاهومن.خطأعنهفيبلغقولهتصحيفمناألستاذليأمنالفهمسريعيكون أنشريطة•
رعت

ُ
.معيـدوظيفةش

بقاءمعجيالخار مظهرهافيالوظيفةهذهتطورتالحديث،العصر فيالعاليالتعليمتطور ومع•
.مضمونهافيوطيد

2018العيس ىاحمد•

املعيدة؟/من هو املعيد



املعيدة؟/من هو املعيد

Teaching“وهينفسهاالكلمةمنمستمدةوبريطانياأمريكافيكذلكمعيدوظيفة• Assistant” .

 تحملفهي•
 

امدلوال املهامفيور البروفيسبمساعدةاملعيدقياموهيذاتهاالكلمةملعنىلغوي 
ذلكيشابهوماالتدريسية



املعيدة من منظورنا االكاديمي؟/من هو املعيد

طالب متميز  طوال سنوات الدراسة  مقارنة بزمالئه •

معروف لدي املعيدين االقدم واملحاضرين•

معروف لدي اعضاء هيئه التدريس بالقسم  •

امج معروف لدي ادارة الكلية خاصه اذا كان من املتميزين في األنشطة والبر •
التطوعية

ديه توصيات عاليه االطراء خاصة اذاكان من جامعة اخري ل•



نتيجة  اخذ  دوراتمهارات جديده غير متوفرة عند اعضاء القسم  قد توجد لديه •
تدريبيه او  املشاركة في العمل  االجتماعي التطوعي

حماس  متدفق  لتعلم  ولقبول التكليف بمهام جديدةلديه  •

لديهم الرغبة الجادة في التعلم والعمل •

لديهم الخوف من الخطاء امام االعضاء  االكثر خبرةايضا •

ولديهم الرهبة  من مواجهة الطالب بمفردهم•

املعيدة من منظورنا االكاديمي؟/من هو املعيد



كيف يرى  رئيس او رئيسه القسم املعيد واملعيدة؟ سؤال جماعي؟

فات هو شخصيه علميه ناشئة  ستنضم الي القسم يحمل  مجموعه  من  الص•
الشخصية  والسلوكية   الظاهرة  والغير ظاهره 

( جدول  املقررات) وسيتم تكليفها  بمجموعه من املهام األكاديمية•

(  اللجان الداخلية في القسم) واإلدارية•

(األنشطة الطالبية) والتفاعلية ( االرشاد الطالبي) واإلرشادية •

مع  التطوير والتأهيل لبرامج الدراسات العليا او االبتعاث•

القسم ويلتزم  مع جميع االعضاء بالتعامل املحترم املنهي لجميع   منسوبي•
البداع ليكون عضو ناجح  قادر على انجاز املهام املطلوب واوالكليه والجامعه 

العلمي االحترافي



كيف يتمكن  رئيس القسم  من  انجاز ما سبق؟

؟هو املقياس  ال دراج  املعيد الحديث في الجدول  االكاديميما:مثال1.

دير املقررات التي حصل بها على تق) املقرر الذي تميز به  وهو طالب2.
(مرتفع

املقرر الذي يحب  او ينسجم مع استاذه؟3.

(  ات العلياغالبا ما يكون في املستوي) املقرر االصعب بالنسبة  للقسم؟ 4.

(غالبا ما يكون في املستويات املتقدمة ) املقرر االكثر عموميه5.

املقرر الذي يرغب فيه شخصيا؟ 6.



كيف يتمكن  رئيس القسم  من  انجاز ما سبق؟

االول نمقرريبمنحهالقرار يكون قرارهباحترامنشعرهاملعيدحماسنقتلال حتى
نفسباملقررينفياالداءيكون بانالتوجيهمعالقسماحتياجوالثانياختياره
.املستوي 
احتمالالىيهالتنبمعالسابقهالخبراتمناالستفادةو االعضاءمعبالتعاون االلتزام

الفصلذاهالرغبةتحقيقمنالقسميتمكنال قداو القسمفيألسبابتغيراتوجود
،الثانيالفصلفيبتحقيقهاوعدمع
.الشخصيهواملميزاتاملهاراتعلىفتعتمدواالنشطةاللجانفيالدمجاما
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الدفع للتطوير: ثالثا



اكتشاف املهارات : اوال

ا الى زمالئه عبر االهتمام  باملهارات املعلنة لدي املعيد  والتركيز عليها في شخصيته  واعطاءه الفرص  لنقله•

.تكليفه باملشاركة في مهام  تنجز باستخدام هذه املهارة

نجليزية  سرعه الكتابة اإللكترونية  واعداد العروض باستخدام  برامج متعددة او اجاده واتقان للغة اإل مثال  

نطق فيتم ادراجها مع  األساتذة في تطوير العروض واعاده تقديمها  مساعده زميالتها في التدريب على

اقع اإللكترونية,املصطلحات العلمية  .البحث في  املو

نشطة قد تكون شخصيه  معروفه باملشاركة في األنشطة الطالبية بذا ممكن توجيهيها الى  لجان األ•

كيف يتمكن  رئيس القسم  من  تفعيل  نشاط املعيد؟



كيف يتمكن  رئيس القسم  من  تفعيل  نشاط املعيد؟

رفع مستوى األداء : ثانيا 

.قد   ينخفض الحماس  لدي  املعيد لعدم  القدره تنظيم الوقت  اثناء  العمل1.

عدم  القدرة على السيطرة  على بيئة الفصل2.

قد يواجه املعيد  مشكالت اثناء العمل او التعاون  مع الزمالء االقدم  3.

الشرحعدم القدرة على حل املشكالت التقنية التي تحدث  او استخدام اجهزه معمليه اثناء4.

وهذه  ستكون عامل  مؤثر على مستو تقديم املعلومات للطالب  وانجاز العمل•



كيف يتمكن  رئيس القسم  من  تفعيل  نشاط املعيد؟

:املبتداللمعيداداءمستوى لرفعالحلول اهممن•

معهايندمجالتىالشخصياتمعرفه•

االولياالسابيعفيمعهيتعاون عملفريقفيادراجه•

االوليلألسابيعواملشاهدةللحضور الفرصةاعطائه•

اعادهثمالعملفريقعلىوعرضهاعملاوراقاختباراتنماذجلعملالفرصةاعطائه•
االختبارطباعهعنداالسمكتابهعلىالتركيزمعصياغتها

ثر اكاملعيدسيكون الفصلمرور ومعاالخطاءوتجنباالداءدقهعلىحرصاكثر سيكون •
افيه احتر



:  الدفع للتطوير :ثالثا

ي  ويبتعد يختبئ  بعض املعيدين  تحت  ستار الجدول االكاديم: منتشرهمشكله 
لقسم عن حضور الورش  والدورات او املشاركة في األنشطة الطالبية او انشطه  ا

.الالمنهجية  

صل   مالحظه  هذه الظاهرة  خاصه اذا تكررت اكثر من فيجب علي  رئيس القسم  •
.دون اسباب مبرره

رات   طرق يتم توجيه املعيد الى اهميه هذه الورش  وخاصه  املوجهة لتطوير املقر •
وير  بعض التدريس  طرق  التقييم وعرض وتحليل النتائج  ويوجد في عماده التط

البرامج املوجهة  للمعيدين واملحاضرين

كيف يتمكن  رئيس القسم  من  تفعيل  نشاط املعيد؟



:تجارب سابقه  للمعيدات في االقسام العلمية

ا من خالل  العمل  في رئاسة القسم  كانت تمر علي  بعض   املشكالت التي تصنف بانه
:عامه  لدي جميع املعيدين واملعيدات  خاصه 

ما يتعلق باملقررات ومواعيد املعامل •

االلتزام  باللغة العلمية  االنضباط في تسليم املهام •

التوتر من الضغوط األخرى   خاصه الضغوط االجتماعية •

او مراحل البحث •

البعض  تصنف  بانها حاالت فرديه كالظروف  الصحية  •



تجارب سابقه  للمعيدات في االقسام العلمية

معينهتخصصاتاو بذاتهابكلياتالخاصةاملشكالتبعضتبقي-

تخفضاإللكترونيةاملقرراتانظمهوجودمعالحاليالوقتفي-

تقديمهعلىاملعيديحرصانُيفترضالذيالعلميالجهدمنلألسف

ر التحضيبمحتوي التزامهبسببومعملهمحاضرتهيميز وان

اضافيهمعلوماتاضافهفيالرغبةبعدمالبعضاعتذار و االلكتروني

األخرى؟؟؟الشعبعنخالفاالشعبةلطالبات



اختيار املعيد  ومتابعته يثمر استاذ متميز•

منتمكنتلبالجبيالتربيةوكليهالعلومكليهفيرحلتيخالل•

ليانكوالتياملشرقةالنجوممنكنز علىاملباشرةاالشراف

التوقيعاو ترشيحهاعلىالتوقيعاو كمعيدهاختيارهافيالدور 

اجحاتنتاستاذااليوموهنبالتعينالتوصيةاو تعينهاعلى

اقعفيبعضهن .التوفيقلهنهللااسال.كلياتهنفيقياديهمو

اقع التجربة صورة مشرقة من و



ونتوب اليكنستغفركسبحانك اللهم  وبحمدك 

والتفاعللالصغاءشكرا  

والنقاش  حسب  امكانيه الوقتباالسئلهارحب  



:الجلسةرٔييس
 
ٔ
دالل بنت محمد التميمي . د. ا

وكيلة الجامعة لشئون الطالبات 

بدرية بنت عمر حبيب . د
كلية اآلداب 

الفريحيفاطمة بنت محمد . د
مير منطقة القصي

ٔ
م مستشار ا

لشئون األسرة جامعة 
القصيم 

بنت عبد هللا خضر ٕاقبال. د
كلية العلوم 

الجـلــســة الثالثة 




