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كلمة العميدة

تســعى كليــة اآلداب لتقديــم البرامــج التدريبيــة إيماًنــا بواجبهــا تجــاه منســوبيها، وفــي الواقــع إن أهميــة 
التدريــب ترجــع إلــى أن جميــع الدالئــل تشــير إلــى ضــرورة االهتمام بتطوير وتحســين مهارات أفــراد المنظمات 
عموًمــا، والتعليميــة منهــا التــي تهتــم بفكــر الفــرد وإيصــال آخــر المســتجدات فــي مجــال التخصــص علــى وجــه 
الخصــوص. إن التغيــرات الســريعة مــن حولنــا وتعــدد األنشــطة والمهــارات التــي ينبغــي علــى عضــو هيئــة 
ــا فــي مجــاالت التعلــم والتعليــم والبحــث العلمــي  التدريــس ومــن فــي حكمــه أن يســتوعبها ويدركهــا تباًع
وخدمــة المجتمــع والتنميــة المهنيــة؛ كل ذلــك يجعــل دور الكليــة ممثلــة فــي شــعبة تنميــة المهــارات والتعليــم 
المســتمر فاعــًا تجــاه تنفيــذ العديــد مــن البرامــج التدريبيــة ) محاضــرات، ورش عمــل، دورات تدريبيــة ( خــال 
العــام الدراســي. حيــث نســعى جاهديــن فــي وكالــة الدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع للعمــل علــى 
تطويــر الكفــاءة المهنيــة وزيــادة االنتاجيــة، ألن خبراتــه ومهاراتــه مرهونــة بمقــدار التدريــب الــذي حصــل عليــه.

بيــن يديكــم دليــل التدريــب والتطويــر المهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بكليــة اآلداب 
بجامعــة الدمــام للعــام 1439/ 1440هـــ _ 2018/ 2019م ، والــذي  نأمــل أن يــؤدي الهــدف الــذي وضــع مــن أجلــه 
فــي تعزيــز عمليــات التحســين والتطويــر بالتدريــب؛ وفــق مــا ورد فــي مشــاريع الخطــة االســتراتيجية للكليــة، 

وضمــن مبــادرة تطويــر أســاليب التدريــس والتقييــم كإحــدى مبــادرات الهــدف الثانــي مــن أهــداف الخطــة.

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه،،،
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم,,,

 عميدة كلية اآلداب
           د. أميرة بنت أحمد الجعفري



كلمة وكيلة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

       السام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ــة دوريــة تكشــف عــن  ــة علــى تقديــم أدل ــر وخدمــة المجتمــع بالكلي ــة الدراســات والتطوي يحــرص مكتــب وكيل
مــدى التقــدم الملمــوس فــي تطــور أعضــاء الهيئــة التعليميــة ومــن فــي حكمهــم، وجــودة الخدمــات المقدمــة 
مــن خــال دليــل البرامــج التدريبيــة فــي كل عــام ، والصــادر مــن وحــدة ) تنميــة المهــارات والتعليــم المســتمر ( 
التابعــة لمكتبنــا، وهــي وحــدة تعمــل علــى وضــع برامــج تدريبيــة ألعضــاء الهيئــة التعليميــة ومــن فــي حكمهــم 
حســب االحتياجــات التدريبيــة للبرامــج التعليميــة بالكليــة، والتنســيق والتواصــل مــع المدربيــن ووضــع خطــة 
للبرامــج التدريبيــة المختــارة و المقترحــة ، وكذلــك برامــج عمــادة الجــودة واالعتمــاد االكاديمــي وبرامــج عمــادة 
ــة التــي  ــرز البرامــج التدريبي ــه. الدليــل يوضــح أب ــر التعليــم الجامعــي وتنفيــذ ومتابعــة العمــل مــن خال تطوي

نفــذت خــال عــام تدريبــي ــــ لعــام )1439  – 1440هـــ (.

متمنين للجميع التوفيق والسداد ، ومزيدا من التطور والنجاح...                  

وكيلة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
د. صيتة بنت محمد العجمي       



دليــل البرامج التدريبة



خطة تطوير أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب

ركــزت كليــة اآلداب فــي خطتهــا االســتراتيجية وفــي هدفهــا االســتراتيجي الثانــي علــى ضمــان جــودة البرامــج 
األكاديميــة والحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي، 

ومــن ذلــك العمــل علــى تطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس، وتزويدهــم بالمهــارات المطلوبــة للقيــام بمســؤولياتهم 
التدريســية واألنشــطة األكاديميــة والبحثيــة. عــن 

طريــق تقديــم برامــج فاعلــة فــي التهيئــة والتدريــب المناســبة المســاعدة، وذلــك عنــد اســتحداث برامــج جديــدة أو 
مبــادرات تتعلــق بالسياســات التعليميــة. وذلــك مــن خــال االلتــزام بالتالــي:

التأكد من أن أعضاء هيئة التدريس لديهم إلمام باالستراتيجيات المحددة المطلوبة لكل مهارة.	 
تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجانبين العملي والنظري في تقييم الطالبات.	 
التدريب على مهارات التعلم الفعال في استخدام التقنية الجديدة في عمليات التعليم.	 

وقد تم بناء خطة تطوير أعضاء هيئة التدريس وفق المعطيات التالية:
-  نتائج الدراسة الذاتية لألقسام العلمية.

-  توصيات المحكمين لبعض البرامج العلمية.
-  نتائج استبيانات رضا المستفيدين.

-  التغذية الراجعة من الطالبات وتقييم النظراء.

تلتزم سياسة تطوير األعضاء بثالث مراحل أساسية:

 المرحلة األولى : 
تحديد االحتياجات التدريبية، وتصميم البرنامج التدريبي. للتأكد من الحاجة الفعلية للتدريب، واختيار البرنامج 

المناسب الحتياجات األعضاء التدريبية.

المرحلة الثانية :
ــة  ــارات المطلوب ــه المه ــر لدي ــوب أوال تتوف ــذي هــو دون المســتوى المطل ــك ان المــدرب ال ــن . ذل ــار المدربي اختي
لتنفيــذ البرنامــج ســيؤدي الــى فشــل البرنامــج فــي تزويــد المتدربيــن بمهــارات العمــل المطلوبــة حتــى مــع وجــود 

أفضــل الخطــط واالمكانيــات والوســائل واجهــزة التدريــب.

المرحلة الثالثة :
قيــاس أثــر التدريــب  مــن خــال تقييــم المشــاركين ألثــر التدريــب، والرؤســاء، والمرؤوســين، ويمكــن قيــاس األثــر 

مــن خــال اســتبانات رضــا المســتفيدين ونتائــج الطالبــات.



المهارات المستهدفة :
هنــاك  مجموعــة مــن المهــارات األساســية التــي تحتــاج لتنميــة حتــى يمكن االرتقــاء بالمســتوى المهني ألعضاء 
هيئــة التدريــس آخذيــن فــي االعتبــار االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية  وهــذه المهــارات أمكــن تصنيفهــا فــي 

المجموعــات التاليــة :

أواًل : مهارات التدريس والتعلم والبحث
مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات. 1
المهارات اللغوية ) اللغة اإلنجليزية (. 2
التدريس. 3
البحث. 4

ثانيًا : مهارات التفاعل اإلنساني
االتصال الفعال. 1
مهارات العرض والتقديم. 2
إدارة الموارد البشرية. 3
ديناميكية التفاعل الجماعي .. 4

ثالثًا : المهارات الشخصية
مهارات التفكير. 1
المهارات اإلدارية. 2
إدارة الوقت وضغوط العمل. 3
قواعد السلوك المهني .. 4

رابعًا القدرات القيادية:
التطوير التنظيمي. 1
اتخاذ القرارات وحل المشكات .. 2
الشئون القانونية والمالية في اإلدارة الجامعية. 3
الجامعة والمجتمع .. 4



برامــج وكالة الدراســات والتطوير وخدمة المجتمع 
بالكلية

برامــج وكالة تطويــر التعليم الجامعي 
منفــذة داخل الكلية

قياس نواتج التعلم للمقررات والبرامجآلية قياس نواتج التعلم للمقرر – البرنامج 1

أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية آلية قياس نواتج التعلم للمقرر

توصيف المقررات والخبرة الميدانية تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكير 

تقويم الجوانب االدراكية والمهارية استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -1

دافعية الطاب في التعلم مهارات االتصال كأحد مخرجات االطار الوطني للمؤهات

SPSS مسودة دليل نظام إدارة الجودة – برنامج التاريخ

دمج مهارات القرن الواحد والعشرين بالقاعة الصفية آلية قياس نواتج التعلم للمقرر – البرنامج 2

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول 
المحاضرة التفاعلية مواصفات االختبار 

التقارير الدورية للبرامج أساليب فعالة في تقويم الطاب

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -2ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها 

المهارات العددية استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطاب 

مهارات االتصال مهارات تصميم وسائل التعليم 

توصيف وتقرير المقررمؤشرات األداء والمقارنة المرجعية

استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلمصياغة نواتج التعلم للمقررات والبرامج

صياغة أسئلة االختبارات من متعدد لقياس مهارات التفكير العليا

قائمة موضوعات برامج التدريب للعام الحالي 1439 –  1440هـ





البرامج التدريبية المنفذة
الفصل الدراسي األول



 ١.  آلية قياس نواتج التعلم للمقرر ١ - ٢

٢.  آلية قياس نواتج التعلم للمقرر 

 د. هيام عبد الراضي ) كلية اآلداب (

قياس نواتج التعلم للمقرر – المقارنة والتفرقة بين قياس نواتج التعلم للمقرر والبرنامج .الجدارة ) المهارة العامة (

قياس نواتج التعلم الموضوع التدريبي

تنمية مهارة أعضاء هيئة التدريس في قياس نواتج التعلم الهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

الحوار والمناقشة – التعلم في مجموعات صغيرة .طرق وأساليب التدريب

أهمية قياس نواتج التعلم للمقررات الدراسية  - صياغة وتصنيف  قياس نواتج التعلم للبرنامج  - محتوى البرنامج
خطوات قياس نواتج التعلم 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي األول / األسبوع الرابع ، مكرر األسبوع العاشر البرنامج 

التمكن من قياس وتطبيق نواتج التعلم للمقررالجدارة ) المهارة العامة (

قياس نواتج التعلم للمقررالموضوع التدريبي

توعية المتدربين بآلية قياس نواتج التعلم للمقررالهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليميةالفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

عرض تطبيقي لكيفية قياس نواتج التعلم للمقرر،  عرض بوربوينت باإلضافة الى المادة المستخدمةطرق وأساليب التدريب

التطبيق على برنامج االكسل – شروط تطبيق نواتج التعلم للمقرر – خطوات بناء وقياس نواتج محتوى البرنامج
التعلم للمقرر 

الوقت المقترح إلقامة 
 الفصل الدراسي األول / األسبوع الخامسالبرنامج 



٣. تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكير 
أد. ليلى شعبان  ) كلية اآلداب (

التميز وتطبيق مهارات معالجة المعلومات في البحث والتفكيرالجدارة ) المهارة العامة (

تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكيرالموضوع التدريبي

تنمية مهارات التعلم والتفكير والبحث لدى الطالبات ، وتطبيقهم تلك المهارات في حياتهم الجامعية الهدف من البرنامج
والعملية .

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليمية الفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

عروض وتدريب طرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج

توظيف مهارات االستذكار الفعال في حياته الجامعية – التميز بين مهارات معالجة المعلومات في 
االستذكار – تطبيق مهارات معالجة المعلومات ، والتلخيص ، وتدوين المعلومات المهمة في 

المحاضرة ، والخرائط الذهنية في التعلم – استخدام استراتيجيات القراءة السريعة – توظيف المعرفة 
بمهارة إدارة االختبار ، التميز بين أدوات البحث العلمي – توظيف مجاالت البحث في اعداد البحوث 

العلمية – تطبيق مهارات كتابة البحث العلمي في دراسة الطالبة – المقارنة بين مهارات التفكير 
الناقد ومهارات التفكير اإلبداعي – توظيف المهارة وبرامج التفكير في حياة الطالبة العملية . 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي األول / االسبوع السادس البرنامج 

٤.  استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم

استخدام شبكات التواصل االجتماعي علميا وعالميا في التعليم العاليالجدارة ) المهارة العامة (

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليمالموضوع التدريبي

أن يستخدم المتدرب مختلف انواع شبكات التواصل االجتماعي في التعليمالهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليمية الفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

العرض التقديمي- المناقشة والحوار- التعلم التعاونيطرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج
مفهوم شبكات التواصل االجتماعي-  شبكات التواصل عالميًا واقليميًا- فوائد استخدام مواقع 

التواصل االجتماعي- اآلثار التربوية لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي- أساليب مقترحة لتوظيف 
شبكات التواصل االجتماعي في التعليم

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي األول / األسبوع السابع.البرنامج 

د. تهاني الخلف )عمادة تطوير التعليم الجامعي (



٥. مهارات االتصال كأحد مخرجات اإلطار الوطني للمؤهالت 
د. أسماء خنفر )عمادة تطوير التعليم الجامعي (

التميز بين المخرجات واألهداف لنواتج التعلم  الجدارة ) المهارة العامة (

مهارات االتصال كأحد مخرجات االطار الوطني للمؤهاتالموضوع التدريبي

إلقاء الضوء على التعليم المبنى على المخرجات،  دراسة مواصفات مخرجات التعلم من واقع العمل الهدف من البرنامج
الجامعي . 

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة تدريبيةورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليميةالفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

العرض التقديمي -  التعلم التعاوني – مشاركة تجارب األعضاء - إبداء الرأي والتمرن على صياغة طرق وأساليب التدريب
المخرجات بما يتوافق مع اإلطار الوطني للمؤهات ومشاركتها الزماء

محتوى البرنامج
أهمية التعليم المبني على المخرجات - أشكال المخرجات أو نواتج التعلم – تحديد نوعية المخرجات ) 
مهارية – وجدانية – معرفية ( – دراسة مواصفات مخرجات التعلم الجيدة من واقع العمل الجامعي – 

مفهوم التعليم المبني على المخرجات 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي األول / األسبوع الثامنالبرنامج 

SPSS .٦

معرفة وتطبيق برنامج  SPSS واستخدامه في تعريف وتحليل البياناتالجدارة ) المهارة العامة (

SPSSالموضوع التدريبي

تعريف المتدربة ببرنامج   SPSS واستخدامه في التحليل االحصائي والرسم البياني الهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
دورة تدريبيةورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليمية الفئة المستهدفة

يومانمدة البرنامج

عرض المفاهيم األساسية للتحليل االحصائي والتطبيق العملي على البرنامج داخل المعمل طرق وأساليب التدريب

عروض بوربوينت باإلضافة الى المادة المستخدمة للتطبيق – استخدام برنامج اكسل وتطبيق محتوى البرنامج
التحليل عمليًا .

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي األول – األسبوع التاسع والعاشر البرنامج 

د. علية عثمان ) كلية اآلداب (



٧. استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول مواصفات االختبار  
د. أسماء خنفر )عمادة تطوير التعليم الجامعي (

معرفة بناء جدول مواصفات االختبارالجدارة ) المهارة العامة (

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول مواصفات االختبارالموضوع التدريبي

إلقاء الضوء على عملية التقويم في التدريس وارتباطه بالتقويم – معرفة ماهية االختبار وأهميته الهدف من البرنامج
ومواصفاته وخطوات بنائه. 

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليميةالفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

العرض التقديمي - المناقشة والحوار- التعلم التعاوني – طرح خبرة بعض األعضاء. طرق وأساليب التدريب

تعريف ماهية االختبار – تبادل الخبرات ومناقشة خطوات بناء االختبار – بناء جدول مواصفات االختبار محتوى البرنامج
والتعرف على عناصر جدول المواصفات

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي األول – األسبوع الحادي عشرالبرنامج 

٨. أساليب فعالة في تقويم الطالب 

تطبيق االساليب الفعالة في تقويم الطلبةالجدارة ) المهارة العامة (

أساليب فعالة في تقويم الطاب  الموضوع التدريبي

ان يستخدم المتدرب أساليب متنوعة في تقويم الطابالهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليمية الفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

العرض التقديمي- المناقشة والحوار- التعلم التعاونيطرق وأساليب التدريب

التمييز بين مفهومي التقويم التقليدي والتقويم البديل- شرح أهمية التقويم- وصف استراتيجيات محتوى البرنامج
التقويم البديل- تصميم أدوات التقويم البديل 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي األول – األسبوع الثالث عشر البرنامج 

د. تهاني الخلف )عمادة تطوير التعليم الجامعي (





البرامج التدريبية المنفذة
الفصل الدراسي الثاني



١. ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها 
د. هيام عبد الراضي  ) كلية اآلداب (

صياغة نواتج تعلم المقرر واختزالها إلى أربعة نواتج الجدارة ) المهارة العامة (

ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالهاالموضوع التدريبي

ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالهاالهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليمية الفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

العرض التقديمي- المناقشة والحوارطرق وأساليب التدريب

صياغة نواتج تعلم المقررات – الموائمة بين نواتج التعلم واستراتيجيات التدريس وطرق التقويم محتوى البرنامج

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي الثاني – األسبوع االولالبرنامج 

٢. استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطالب

المهارة باستخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطاب لعدد من التطبيقات المجانية على الجدارة ) المهارة العامة (
المواقع االلكترونية . 

استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطابالموضوع التدريبي

التعرف واستخدام التعليم التعاوني وتطبيقاته لتعزيز العمل التعاوني بين الطلبة . الهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليمية الفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

التطبيق العملي على موقع الكتروني ، العمل في مجموعات ، عرض بوربوينت.طرق وأساليب التدريب

أهمية التعلم التعاوني – نظريات التعلم التعاوني – استخدام أدوات االنترنت والسايد ، ) تطبيق محتوى البرنامج
)GroupMe – Google Docs – Evernote

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي الثاني – األسبوع الثاني البرنامج 

ا. ديمة العتيبي )عمادة تطوير التعليم الجامعي (



٣. مهارات تصميم وسائل التعليم 
د. ام هاني الشيخ الطيب ) كلية اآلداب (

رفع جودة وكفاءة األعضاء الجدد وتطوير مهارات قواعد التصميم في الوسائط المتعددة . الجدارة ) المهارة العامة (

مهارات تصميم وسائل التعليمالموضوع التدريبي

رفع جودة وكفاءة أعضاء هيئة التدريس الجدد وتطوير مهارات تجهيز الدروس وتمليك قواعد الهدف من البرنامج
التصميم وتوضيح أهمية التعلم المرئي واستخدام تقنيات التعليم

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليمية الجدد بالكليةالفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

عرض بوربوينت – التدريب على برنامج التصميم والقوالب المدرجة في الحاسب اآللي – استخدام طرق وأساليب التدريب
معمل كمبيوتر . 

أساسيات برامج األدوبي فوتوشوب  - دمج المهارات مع برامج البوربوينت -  تجهيز قوالب للدرس محتوى البرنامج
بصورة مميزة وحديثة ) عملي ( – عناصر التصميم – صياغة التصميم .

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي الثاني – األسبوع الثانيالبرنامج 

٤. مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية

تطبيق وتحديد وتقييم مؤشرات األداء الرئيسية وفق المؤشرات الصادرة من المركز الوطني الجدارة ) المهارة العامة (
للتقويم واالعتماد األكاديمي . 

مؤشرات األداء والمقارنة المرجعيةالموضوع التدريبي

تطبيق مؤشرات األداء على وثائق المركز – تحديد نقاط المقارنة المرجعية لمؤشرات األداء الرئيسية الهدف من البرنامج
– تحليل البيانات = إعداد خطة العمل على ضوء مؤشرات األداء الرئيسية .

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء الهيئة التعليميةالفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

جداول ومؤشرات لمؤسسات وبرامج – أمثلة ألساليب تقييم مؤشرات األداء الرئيسية – عرض طرق وأساليب التدريب
بوربوينت.

محتوى البرنامج
جدول يوضح اعداد مؤشرات األداء الرئيسية – الفرق بين مؤشرات األداء الكيفية والكمية – تقييم 

مؤشرات األداء الرئيسية – خصائص مؤشرات األداء الرئيسية – المقارنة المرجعية لمؤشرات األداء – 
تحليل مؤشرات األداء الرئيسية – خطة العمل التحسين . 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي الثاني –األسبوع الثانيالبرنامج 

د.  ميادة األسمر )عمادة الجودة واالعتماد( األكاديمي( 



٥. صياغة نواتج التعلم للمقررات والبرامج
د. محمد عوض الله ) عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي (

صياغة نواتج تعلم البرنامج والمقررات وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديميالجدارة ) المهارة العامة (

صياغة نواتج التعلم للمقررات والبرامجالموضوع التدريبي

القدرة على صياغة نواتج تعلم البرنامج والمقررات وربطها باستراتيجيات التدريس وطرق التقويمالهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

اإللقاء والمناقشة – عرض بوربوينت طرق وأساليب التدريب

عرض المادة العلمية وتمارينمحتوى البرنامج

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي الثاني –األسبوع الثالثالبرنامج 

٦.  قياس نواتج التعلم للمقررات والبرامج

قياس نواتج تعلم المقررات و البرامج –  وفق نماذج ومتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد الجدارة ) المهارة العامة (
االكاديمي

قياس نواتج التعلم للمقررات والبرامج  الموضوع التدريبي

الهدف من البرنامج
الربط بين مخرجات التعلم واستراتيجيات التدريس  	

الربط بين مخرجات التعلم وطرق التقويم  	
تحديد مؤشرات جودة مخرجات التعلم  	

نوعه ) دورة تدريبية ، 
رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريسورشة عمل ، محاضرة (

عرض – مناقشه عامةالفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

عرض – مناقشه عامةطرق وأساليب التدريب

عرض – أنشطة حسب متطلبات المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديميمحتوى البرنامج

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي الثاني –األسبوع الرابعالبرنامج 

د.  محمد عوض الله ) عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي (



٧. أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية
د. أسماء خنفر  ) عمادة تطوير التعليم الجامعي (

امتاك مهارات صياغة االختبارات بشكل فعال وفق جدول المواصفاتالجدارة ) المهارة العامة (

أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيليةالموضوع التدريبي

اإللمام باالختبار التحصيلي وبعض المهمات التي ترتكز أساسًا على بناء مفردات ألسئلة االختبارات، الهدف من البرنامج
أغراضه وخطوات بنائه.

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

عرض – مناقشه عامةطرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج
التطرق إلى جدول المواصفات ، مكوناته وآلية بنائه – بناء مفردات ألسئلة اختبارات المقررات التي 
يدرسها المشاركون – مناقشة الممارسات الخاطئة في كتابة الفقرات وآلية تجنبها – مهارات صياغة 

االختبارات وفق جدول المواصفات . 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني –األسبوع الرابعالبرنامج 

٨. توصيف المقررات والخبرة الميدانية 

التخطيط لتوصيف المقرر والخبرة الميدانية الجدارة ) المهارة العامة (

توصيف المقررات والخبرة الميدانيةالموضوع التدريبي

تعبئة النماذج المعدة لتوصيف المقرر والخبرة الميدانية بالطريقة الصحيحة وفق متطلبا المركز الهدف من البرنامج
الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي 

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحد  مدة البرنامج

عرض نموذج توصيف المقرر والخبرة الميدانية – أنشطة عرض بوربوينت طرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج
التخطيط لتوصيف المقرر والخبرة الميدانية – مواصفات جودة المقرر – عناصر نوصيف المقرر 
– تحديد مخرجات التعلم – استراتيجيات التدريس لمخرجات المقرر الدراسي – طرق التقويم – 

مواصفات تقويم الطلبة في توصيف المقرر. 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني – األسبوع الخامس البرنامج 

د. مياده األسمر ) عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي (



٩. تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية
ا. ليلى شعبان رضوان  ) كلية اآلداب (

امتاك القدرة على تصميم أساليب متعددة لقياس الجوانب اإلدراكية والمهاريةالجدارة ) المهارة العامة (

تقويم الجوانب اإلدراكية والمهاريةالموضوع التدريبي

التعرف إلى طرق وأساليب تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية من خال االختبارات النظرية ، دراسة الهدف من البرنامج
حاالت ، النشاطات التي توكل إلى الطالبة ، العصف الذهني أثناء المحاضرة ومشاريع تطبيقية.

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحدمدة البرنامج

عروض وتدريبات عمليةطرق وأساليب التدريب

وسائل اختبارات المقال – االختبارات الموضوعية )صواب وخطا، مزاوجة، اختيار من متعدد، إكمال ( - محتوى البرنامج
صياغة وقياس مخرجات التعلم – صياغة الهدف حسب المهارة المطلوبة 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني –األسبوع الخامسالبرنامج 

١٠. مسودة دليل نظام إدارة الجودة – برنامج التاريخ نموذجًا 

حزمة المعارف والمهارات واالتجاهات الازمة ألداء كافة األعمال الخاصة بالجودة في البرامج الجدارة ) المهارة العامة (
األكاديمية بما يضمن تحسين وتطوير األداء بشكل مستمر ويسهم في إغاق دائرة الجودة

وضع نظام إلدارة وضمان الجودة في البرامج التعليمية وربطها بنظام الجودة على المستوى الموضوع التدريبي
المؤسسي

الهدف من البرنامج
خلق نوع من التكامل بين األطراف التنفيذية لعمليات الجودة على مستوى الجامعة / الكلية / البرامج 

األكاديمية بما يحقق التكامل والتناغم والترابط بين نظم إدارة ضمان الجودة بالجامعة والكلية 
وبرامجها التعليمية المختلفة

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

الفئة المستهدفة
المحاكاة لتجريه برنامج التاريخ في االعتماد - العرض والتدريب المفتوح بافتراض عدم توفر النظم 
- المناقشة والحوار الموجه - العصف الذهني - التعلم التعاوني إلنجاز النظم اإلدارية المطلوبة 

لضمان الجودة

ساعتانمدة البرنامج

عرض بوربوينت – مناقشة والتعرف على مهارات سابقة – اختبار بعض مهارات االعضاء . طرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج
الرؤية والرسالة واألهداف والموائمة بينهم - الهيكل التنظيمي وارتباطه بالنظام المؤسسي - 

نظام ضمان الجودة وإغاق دائرتها – التخطيط – التنفيذ - المراجعة الدورية - التحسين وإغاق الدائرة 
-إجراءات االعتماد البرامجي

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الدراسي الثاني- األسبوع السادسالبرنامج 



١١. دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في القاعة الصفية
مدين حوري  ) عمادة تطوير التعليم الجامعي (

امتاك خريجو الجامعات المهارات األساسية لعصر المعلومات واالقتصاد المعرفيالجدارة ) المهارة العامة (

دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في القاعة الصفيةالموضوع التدريبي

دمج المهارات في المقررات الدراسية للطلبةالهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

عروض وتدريبات عمليةطرق وأساليب التدريب

تفعيل مهارات التفكير الناقد ، التفكير اإلبداعي ، التفكير العاطفي ، الذكاءات المتعددة ، تعلم محتوى البرنامج
مهارات التوصل الفعال ، مهارات القيادات والمهارات الرقمية 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني – األسبوع السادسالبرنامج 

١٢. دافعية الطالب في التعلم

توجيه سلوك الفرد نحو هدف معينالجدارة ) المهارة العامة (

دافعية الطاب في التعلمالموضوع التدريبي

تعريف وتوضيح دافعية التعلمالهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عملورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحد  مدة البرنامج

عروض وتدريبات عمليةطرق وأساليب التدريب

توضيح أنواع دافعية التعلم – كيفية تحفيز دافعية الطاب إلى التعلم من خال استراتيجيات تربوية محتوى البرنامج
متعددة

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني –األسبوع السادسالبرنامج 

د. أسماء خنفر ) عمادة تطوير التعليم الجامعي (



١٣. التقارير الدورية للبرامج

١٤. المحاضرة التفاعلية

د. ميادة األسمر ) عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي (

د. إسماعيل النبراوي  ) عمادة تطوير التعليم الجامعي (

تحديد إجراءات التقويم – تحليل المعلومات اإلحصائية – الربط بين مخرجات التعلم واستراتيجيات الجدارة ) المهارة العامة (
التدريس- صياغة خطط التحسين 

التقارير الدورية للبرامجالموضوع التدريبي

تعبئة النموذج المعد لتقرير البرنامج وفق متطلبات المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي الهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

عروض وتدريبات عملية – أنشطة ونماذج طرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج
استعراض نموذج تقرير البرنامج السنوي – األساس في تحديد مخرجات التعلم للبرنامج – التقويم – 

جمع وتحليل المعلومات – خطط التحسين- استخدام احدث نماذج المركز الوطني – وضع استراتيجيات 
التدريس المناسبة لمخرجات البرنامج .

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني – األسبوع السابعالبرنامج 

التعليم التفاعليالجدارة ) المهارة العامة (

المحاضرة التفاعليةالموضوع التدريبي

القدرة على تصميم وتنفيذ األنشطة المختلفة وفق نماذج التعليم التفاعلي الهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

عروض وتدريبات عمليةطرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج
إعطاء خلفية نظرية للتعليم الفعال – عمل تدريبات لمهمات تعزز قدرة المشاركين على تصميم 

األنشطة التعليمية التفاعلية في التدريس الجامعي – عرض نماذج تشجع على دمج الطلبة بفاعلية 
في العملية التعليمية - 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني –األسبوع السابعالبرنامج 



١٣. استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم

١٤. المهارات العددية

أ. رانيا أبوبكر ) عمادة تطوير التعليم الجامعي (

أ. رانيا أبو بكر  ) عمادة تطوير التعليم الجامعي (

استخدام شبكات التواصل في التعليمالجدارة ) المهارة العامة (

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليمالموضوع التدريبي

التعرف على آليات جديدة وفعالة لشبكات التواصل االجتماعي في التعليم والتعلمالهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

عروض وتدريبات عمليةطرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج

عرض العديد من االحصائيات المتعلقة بمميزات واشكال وانتشار واستخدامات شبكات التواصل 
االجتماعي – عرض األثار اإليجابية والسلبية لهذه الشبكات في التعليم والتعلم تبادل األفكار 

والتجارب لتفعيل شبكات التواصل بطريقه مؤثره مع الطلبة – عرض بعض اآلليات الجديدة 
لممارستها مع المشاركين

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني –األسبوع الثامنالبرنامج 

امتاك الطاب مهارات عدديةالجدارة ) المهارة العامة (

المهارات العدديةالموضوع التدريبي

التمكن من تطبيق الحلول المقترحة لعاج ضعف الطلبة بالمهارات العددية من خال دمجها الهدف من البرنامج
بالمقررات الدراسية 

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

عروض وتدريبات عمليةطرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج

توعية األساتذة تجاه ضعف الطلبة بالمهارات العددية وأسبابها – طرح أفكار عاجية وفعالة لضعف 
الطلبة بالمهارات العددية – تنمية المهارات العددية والعمل على طرح أفكار جديده وإبداعية لسد 

الفجوة –تنمية المهارات لدى الطلبة من خال دمجها بالمقررات األساسية – ربط المهارات العددية 
بحياة الطاب التعليمية والعملية 

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني – األسبوع التاسعالبرنامج 



١٥. مهارات االتصال

١٦. توصيف وتقرير المقرر حسب النموذج المحدث 2017

د.مدين حوري ) عمادة تطوير التعليم الجامعي (

تعليم مهارة التواصل الفعالالجدارة ) المهارة العامة (

مهارات االتصالالموضوع التدريبي

توضيح أهمية تدريس مهارات االتصال الفعال للطلبةالهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

عروض وتدريبات عمليةطرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج
توضيح أنواع االتصال اللفظية وغير اللفظية –تحديد واقتراح استراتيجيات لتدريس مهارات االتصال 
داخل الفصل الدراسي – تحديد مؤشرات االتصاف بالمهارات – تطبيق أنواع المهارات المختلفة – 

التمرن على إيجاد األدوات والوسائل المناسبة لتنفيذها.

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني – األسبوع العاشرالبرنامج 

منسقة الجودة في قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعيةالجدارة ) المهارة العامة (

توصيف وتقرير المقرر حسب النموذج المحدث 2017الموضوع التدريبي

الهدف من البرنامج

تفسير العناصر المجدولة في توصيف المقرر وتقرير المقرر - شرح أهمية مخرجات التعلم على 
مستويات مختلفة - صياغة مخرجات التعلم للمقرر وفق الضوابط ومتطلبات االعتماد األكاديمي - 

الربط بين مخرجات التعلم واستراتيجيات التدريس وطرق التقويم في توصيف المقرر - توضيح عملية 
التغذية الراجعة وأساليب التطوير وخطط التحسين في تقرير المقرر

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة اإلنجليزية وقسم اللغة العربيةالفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

عروض البوربوينت – تطبيقات نموذجية لموائمة استراتيجيات التدريس مع نواتج التعلم وطرق طرق وأساليب التدريب
التقويم 

محتوى البرنامج

أسس كتابة توصيف المقرر: أنواع استراتيجيات التدريس وخصائصها ) أنشطة – وسائل ( _ أدوات 
القياس وطرق التقويم – صياغة نواتج التعلم بالمقرر – مستويات مجاالت التعلم وعمليات ضمان 

الجودة – التميز بين المخرجات – نواتج التعلم واألهداف
كيفية كتابة تقرير المقرر: التغذية الراجعة –خطط التحسين –استراتيجيات التطوير

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني – األسبوع الحادي عشرالبرنامج 



١٧. استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلم

١٨. صياغة أسئلة االختيار من متعدد لقياس مهارات التفكير العليا

د. عليه عثمان  ) كلية اآلداب (

أ. إسماعيل النبراوي  ) عمادة تطوير التعليم الجامعي (

تعريف استراتيجيات التدريس وطرق قياس نواتج التعلم الجدارة ) المهارة العامة (

استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلمالموضوع التدريبي

تمكين العضو من استخدام استراتيجيات التدريس وطرق قياس نواتج التعلم المناسبة لها ومن ثم الهدف من البرنامج
التحقق من كفاءة هذه االستراتيجيات والتسبة المحققة من نواتج التعلم 

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

عروض وتدريبات عملية – عرض المفاهيم األساسية الستراتيجيات التدريس وطرق قياس نواتج طرق وأساليب التدريب
التعلم. 

عرض المفاهيم األساسية الستراتيجيات التدريس وطرق قياس نواتج التعلم  - استخدام النماذج محتوى البرنامج
للتطبيق .

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني – األسبوع الثاني عشرالبرنامج 

صياغة أسئلة االختيار من متعددالجدارة ) المهارة العامة (

صياغة أسئلة االختيار من متعدد لقياس مهارات التفكير العلياالموضوع التدريبي

تصميم اختبارات االختيار من متعدد لقياس مهارات التفكير العلياالهدف من البرنامج

نوعه ) دورة تدريبية ، 
ورشة عمل ورشة عمل ، محاضرة (

أعضاء هيئة التدريسالفئة المستهدفة

يوم واحد مدة البرنامج

عروض وتدريبات عمليةطرق وأساليب التدريب

محتوى البرنامج

استعراض إيجابيات وسلبيات استخدام اإلختيار من متعدد – بناء فقرات االختيار من متعدد لقياس 
مهارات التفكير العليا – معرفة األخطاء التي يقع فيها بعض األساتذة عند بناء اختبارات التحصيل من 
نوع االختيار المتعدد – التركيز على مهارات التفكير العليا واألفعال التي تتناسب مع كل مستوى وفق 

جدول المواصفات – استعراض األسئلة وفق دراسة الحالة ودورها في قياس مهارات التفكير العليا

الوقت المقترح إلقامة 
الفصل الثاني –األسبوع الثالث عشرالبرنامج 



جدول حصر حضور العضو لكل برنامج تدريبي من األقسام التعليمية 
الفصل الدراسي األول ١٤٣٩- ١٤٤٠ ه

جدول حصر حضور العضو لكل برنامج تدريبي من األقسام التعليمية 
الفصل الدراسي الثاني   ١٤٣٩- ١٤٤٠ ه

الدراسات الحضوراسم الورشة
اإلسامية

اللغة 
العربية

اللغة 
المكتبات الجغرافياالتاريخاإلنجليزية

والمعلومات
الخدمة 

االجتماعية
االتصال 
واإلعام

ألية قياس نواتج 
--222423101التعليم للمقرر )1(

ألية قياس نواتج 
53126675377التعليم للمقرر

تنمية مهارات 
الطالبات في 

البحث والتفكير
2655-18331

استخدام مواقع 
التواصل االجتماعية 

في التعليم
316162367-

2546334131أغاق دائرة الجودة

مهارات االتصال 
كأحد مخرجات االطار 

الوطني
3523574734

spss 7310-24211دورة-

ألية قياس نواتج 
-----25--25التعليم )2( 

استخدام 
التقويم في 

عملية التدريس 
وكيفية بناء 

جدول مواصفات 
االختبار-1-

2442--6552

أساليب فعالة في 
33261261132تقويم الطاب

2983934492553306117مجموع الحضور

5.7%20,4%10,1%17.7%8.3%16.4%11.4%13.8%نسبة الحضور لكل قسم

الدراسات الحضوراسم الورشة
اإلسامية

اللغة 
المكتبات الجغرافياالتاريخاللغة العربية

االتصال الخدمة والمعلومات
واإلعام

السنة 
التحضيرية

الدراسات 
القرآنية

ضم مخرجات تعلم 
--3-----20-23المقررات واختزالها 

استخدام التطبيقات 
التعاونية في 

تدريس الطاب
25---26711---

مؤشرات األداء 
--1--481522271والمقارنة المرجعية



الدراسات الحضوراسم الورشة
اإلسامية

اللغة 
المكتبات الجغرافياالتاريخاللغة العربية

االتصال الخدمة والمعلومات
واإلعام

السنة 
التحضيرية

الدراسات 
القرآنية

مهارات تصميم 
----11---53وسائل التعليم

صياغة نواتج التعلم 
--562-40131112للمقررات والبرامج

قياس نواتج التعلم 
-322411--174للمقررات والبرامج 

أسس صياغة 
---1-1---42االختبارات التحصيلية 

توصيف المقررات 
.---1-1---3626والخبرة الميدانية 

تقويم الجوانب 
-----261--9االدراكية والمهارية 

دمج مهارات القرن 
الواحد والعشرين 

في القاعة الصفية 
1910411-11---

دافعية الطاب 
-331-11-1515في التعلم 

مسودة دليل نظام 
---13-2734214إدارة الجودة 

-------5311المحاضرة التفاعلية

التقارير الدورية 
-----113-72للبرامج

استخدام 
مواقع التواصل 
االجتماعي في 

التعليم

1262-2-1-1--

2-1-2----94المهارات العددية

التهيئة لزيارة 
100-96-2114-52المراجعين الخارجيين

--2-231-1332مهارات االتصال

توصيف وتقرير 
--------7-7المقرر

استراتيجيات 
التدريس والقياس 

لنواتج التعلم
15-113----1--

صياغة أسئلة 
االختبارات من 
متعدد لقياس 
مهارات التفكير

1426-321----

4019711428442430301832مجموع الحضور

% 50.% 4,48.74%7.48%7,48%8,47%11%7%28,42%24,18%نسبة الحضور لكل قسم
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جدول حصر الجهات المنفذة للبرامج التدريبية وعدد المتدربين لعام 1439-1440ه

عدد اسم البرنامج التدريبي
الجهة المنفذة داخل الكليةالرجالالنساءالمتدربين

-77التقارير الدورة للبرامج1

عمادة الجودة 
و االعتماد االكاديمي

40216صياغة نواتج التعلم للمقررات و البرامج2

482916مؤشرات األداء و المقارنة المرجعية3

-1717قياس نواتج التعلم للمقررات و البرامج4

362610توصيف المقرر والخبرة الميدانية5

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في 6
31283التعليم -1

عمادة تطوير
 التعليم الجامعي

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في 7
-1212التعليم -2

دمج مهرات القرن الواحد والعشرين بالقاعة 8
19-19الصفية

-1515دافعية الطاب في التعلم9

990المهارات العددية10

-55المحاضرة التفاعلية11

-44أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية12

استخدام التقويم في عملية التدريس و كيفية 13
24177بناء جدول مواصفات االختبار

مهارات اإلتصال كأحد مخرجات االطار الوطني 14
-3535للمؤهات

332112أساليب فعالة في تقويم الطاب15

استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس 16
-2525الطاب

13-13مهارات االتصال17

صياغة أسئلة االختبارات من متعدد لقياس 18
14-14مهارات التفكير العليا



22184آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج -191

وكالة الكلية للدراسات و 
التطوير وخدمة المجتمع 

وحدة تنمية المهارات 
والتعليم المستمر

25232آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج -202

533914آلية قياس نواتج التعلم21

-2525إغاق دائرة الجودة22

23spss2424-

26188تنمية مهارات الطالبات في البحث و التفكير24

52143التهيئة لزيارة المراجعين الخارجيين25

-55مهارات تصميم وسائل التعليم26

-99تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية27

-2323ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها28

27210مسودة دليل نظام إدارة الجودة-برنامج التاريخ29

761توصيف وتقرير المقرر30

1569استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلم31



عدد البرامج التدريبية
وعدد االعضاء المستفيدين باألقسام



عدد البرامج التدريبية
وعدد االعضاء المستفيدين باألقسام



رسم بياني يوضح عدد األعضاء المستفيدين من التدريب باألقسام التعليمية 

عدد الورش و المتدربين ) نساء و رجال ( لعام -1439 1440 هـ

اللغة العربية

الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

التاريخ

الجغرافيا

مكتبات

علم اجتماع

إعالم

دراسات قرآنية

22

21
31

2

32

38

32

25

30

215

المجموع الكلي من الحاضرين ونساء ورجال 

عدد الورش في السنة

حضور النساء

حضور الرجال

21

2

32

215



نسبة المتدربين لورش العمل لقسم الدراسات االسالمية 

التقارير الدورية للبرامج         

صياغة نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

موشرات اآلداء والمقارنة المرجعية

قياس نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

توصيف المقرر والخبرة الميدانية

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -١

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -٢

دمج مهارات القرن الواحد والعشرين بالقاعة الصفية

دافعية الطالب في التعلم

المهارات العددية

المحاضرة التفاعلية

أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول مواصفات اإلختبار -١

مهارات اإلتصال كأحد مخرجات اإلطار الوطني للمؤهالت

أساليب فعالة في تقويم الطالب

استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطالب

مهارات اإلتصال

صياغة أسئلة الختبارات من متعدد لقياس مهارات التفكير العليا

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ١

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ٢

آلية قياس نواتج التعلم

إغالق دائرة الجودة

SPSS

تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكير

التهيئة لزيارة المراجعين الخارجين

مهارات تصميم وسائل التعليم

تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية

ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها

مسودة دليل نظام إدارة الجودة - برنامج التاريخ

توصيفوتقرير المقرر

استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلم

عدد الحاضرين من القسمعدد المتدربين

010203040506070



نسبة المتدربين لقسم اللغة العربية 

التقارير الدورية للبرامج         

صياغة نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

موشرات اآلداء والمقارنة المرجعية

قياس نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

توصيف المقرر والخبرة الميدانية

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -١

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -٢

دمج مهارات القرن الواحد والعشرين بالقاعة الصفية

دافعية الطالب في التعلم

المهارات العددية

المحاضرة التفاعلية

أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول مواصفات اإلختبار -١

مهارات اإلتصال كأحد مخرجات اإلطار الوطني للمؤهالت

أساليب فعالة في تقويم الطالب

استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطالب

مهارات اإلتصال

صياغة أسئلة الختبارات من متعدد لقياس مهارات التفكير العليا

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ١

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ٢

آلية قياس نواتج التعلم

إغالق دائرة الجودة

SPSS

تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكير

التهيئة لزيارة المراجعين الخارجين

مهارات تصميم وسائل التعليم

تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية

ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها

مسودة دليل نظام إدارة الجودة - برنامج التاريخ

توصيفوتقرير المقرر

استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلم

عدد الحاضرين من القسمعدد المتدربين

01020304050607080



نسبة الحضور لقسم اللغة االنجليزية 

التقارير الدورية للبرامج         

صياغة نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

موشرات اآلداء والمقارنة المرجعية

قياس نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

توصيف المقرر والخبرة الميدانية

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -١

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -٢

دمج مهارات القرن الواحد والعشرين بالقاعة الصفية

دافعية الطالب في التعلم

المهارات العددية

المحاضرة التفاعلية

أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول مواصفات اإلختبار -١

مهارات اإلتصال كأحد مخرجات اإلطار الوطني للمؤهالت

أساليب فعالة في تقويم الطالب

استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطالب

مهارات اإلتصال

صياغة أسئلة الختبارات من متعدد لقياس مهارات التفكير العليا

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ١

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ٢

آلية قياس نواتج التعلم

إغالق دائرة الجودة

SPSS

تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكير

التهيئة لزيارة المراجعين الخارجين

مهارات تصميم وسائل التعليم

تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية

ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها

مسودة دليل نظام إدارة الجودة - برنامج التاريخ

توصيفوتقرير المقرر

استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلم

عدد الحاضرين من القسمعدد المتدربين

010203040506070



نسبة المتدربين لقسم التاريخ   

التقارير الدورية للبرامج         

صياغة نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

موشرات اآلداء والمقارنة المرجعية

قياس نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

توصيف المقرر والخبرة الميدانية

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -١

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -٢

دمج مهارات القرن الواحد والعشرين بالقاعة الصفية

دافعية الطالب في التعلم

المهارات العددية

المحاضرة التفاعلية

أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول مواصفات اإلختبار -١

مهارات اإلتصال كأحد مخرجات اإلطار الوطني للمؤهالت

أساليب فعالة في تقويم الطالب

استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطالب

مهارات اإلتصال

صياغة أسئلة الختبارات من متعدد لقياس مهارات التفكير العليا

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ١

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ٢

آلية قياس نواتج التعلم

إغالق دائرة الجودة

SPSS

تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكير

التهيئة لزيارة المراجعين الخارجين

مهارات تصميم وسائل التعليم

تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية

ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها

مسودة دليل نظام إدارة الجودة - برنامج التاريخ

توصيفوتقرير المقرر

استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلم

عدد الحاضرين من القسمعدد المتدربين

01020304050607080



نسبة المتدربين لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  

التقارير الدورية للبرامج         

صياغة نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

موشرات اآلداء والمقارنة المرجعية

قياس نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

توصيف المقرر والخبرة الميدانية

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -١

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -٢

دمج مهارات القرن الواحد والعشرين بالقاعة الصفية

دافعية الطالب في التعلم

المهارات العددية

المحاضرة التفاعلية

أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول مواصفات اإلختبار -١

مهارات اإلتصال كأحد مخرجات اإلطار الوطني للمؤهالت

أساليب فعالة في تقويم الطالب

استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطالب

مهارات اإلتصال

صياغة أسئلة الختبارات من متعدد لقياس مهارات التفكير العليا

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ١

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ٢

آلية قياس نواتج التعلم

إغالق دائرة الجودة

SPSS

تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكير

التهيئة لزيارة المراجعين الخارجين

مهارات تصميم وسائل التعليم

تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية

ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها

مسودة دليل نظام إدارة الجودة - برنامج التاريخ

توصيفوتقرير المقرر

استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلم

عدد الحاضرين من القسمعدد المتدربين

01020304050607080



نسبة المتدربين لقسم المكتبات والمعلومات 

التقارير الدورية للبرامج         

صياغة نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

موشرات اآلداء والمقارنة المرجعية

قياس نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

توصيف المقرر والخبرة الميدانية

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -١

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -٢

دمج مهارات القرن الواحد والعشرين بالقاعة الصفية

دافعية الطالب في التعلم

المهارات العددية

المحاضرة التفاعلية

أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول مواصفات اإلختبار -١

مهارات اإلتصال كأحد مخرجات اإلطار الوطني للمؤهالت

أساليب فعالة في تقويم الطالب

استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطالب

مهارات اإلتصال

صياغة أسئلة الختبارات من متعدد لقياس مهارات التفكير العليا

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ١

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ٢

آلية قياس نواتج التعلم

إغالق دائرة الجودة

SPSS

تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكير

التهيئة لزيارة المراجعين الخارجين

مهارات تصميم وسائل التعليم

تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية

ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها

مسودة دليل نظام إدارة الجودة - برنامج التاريخ

توصيفوتقرير المقرر

استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلم

عدد الحاضرين من القسمعدد المتدربين

01020304050607080



نسبة المتدربين لقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية 

التقارير الدورية للبرامج         

صياغة نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

موشرات اآلداء والمقارنة المرجعية

قياس نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

توصيف المقرر والخبرة الميدانية

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -١

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -٢

دمج مهارات القرن الواحد والعشرين بالقاعة الصفية

دافعية الطالب في التعلم

المهارات العددية

المحاضرة التفاعلية

أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول مواصفات اإلختبار -١

مهارات اإلتصال كأحد مخرجات اإلطار الوطني للمؤهالت

أساليب فعالة في تقويم الطالب

استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطالب

مهارات اإلتصال

صياغة أسئلة الختبارات من متعدد لقياس مهارات التفكير العليا

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ١

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ٢

آلية قياس نواتج التعلم

إغالق دائرة الجودة

SPSS

تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكير

التهيئة لزيارة المراجعين الخارجين

مهارات تصميم وسائل التعليم

تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية

ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها

مسودة دليل نظام إدارة الجودة - برنامج التاريخ

توصيفوتقرير المقرر

استراتيجيات التدريس والقياس لنواتج التعلم

عدد الحاضرين من القسمعدد المتدربين

01020304050607080



نسبة المتدربين لقسم االتصال وتقنية االعالم 

التقارير الدورية للبرامج         

صياغة نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

موشرات اآلداء والمقارنة المرجعية

قياس نواتج التعلم للمقرارات والبرامج

توصيف المقرر والخبرة الميدانية

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -١

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم -٢

دمج مهارات القرن الواحد والعشرين بالقاعة الصفية

دافعية الطالب في التعلم

المهارات العددية

المحاضرة التفاعلية

أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جدول مواصفات اإلختبار -١

مهارات اإلتصال كأحد مخرجات اإلطار الوطني للمؤهالت

أساليب فعالة في تقويم الطالب

استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطالب

مهارات اإلتصال

صياغة أسئلة الختبارات من متعدد لقياس مهارات التفكير العليا

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ١

آلية قياس نواتج التعلم للمقرر- البرنامج ٢

آلية قياس نواتج التعلم

إغالق دائرة الجودة

SPSS

تنمية مهارات الطالبات في البحث والتفكير

التهيئة لزيارة المراجعين الخارجين

مهارات تصميم وسائل التعليم

تقويم الجوانب اإلدراكية والمهارية

ضم مخرجات تعلم المقررات واختزالها

عدد الحاضرين من القسمعدد المتدربين

01020304050607080



بعض من نماذج الشهادات) الشكر ، الحضور ( الحاصلين عليها أعضاء الهيئة التعليمية

 

 هـ4/6/1439 الثالثاء

  خمرجات التعلم وطرق قياسها

                 عنود محمد الخضيريد. 

 

  الثالثاء 

 ج التعلم ريس والقياس لنواتاستراتيجيات التد
  د. أحمد سليمان العليمات 

      هـ 19/7/1440 



 

 األحد   هـ 17/7/1440
 توصيف وتقرير المقرر

              سوسن مصطفى البيطار  .  د              

 

 التخطيط االسرتاتيجي

 

 

 

 

 الثالثاء   هـ 19/7/1440
 س والقياس لنواتج التعلم إستراتيجيات التدري

               علية عثمان سيد سعد .  د              

 

 التخطيط االسرتاتيجي

 

 

 



بعض نتائج استبانات الورش على موقع Question Pro  لتقييم االستبانات وتحليلها



  Question Pro بعض النماذج من تحليل استبيان تقييم برنامج تدريبي على موقع

اسم البرنامج التدريبي: استخدام التطبيقات التعاونية في تدريس الطاب  - ا. ديم

التقييمالمتوسطعناصر التقييمم

عالي الجودة4.86يلتزم المحاضر بالمواعيد المحددة للبرنامج التدريبي1

عالي الجودة4.86يلتزم باإلطار العام  للبرنامج التدريبي2

عالي الجودة4.79متمكن من المحتوى العلمي لموضوع التدريب3

عالي الجودة4.7يعرض الموضوعات بطريقة منطقية مشوقة4

عالي الجودة4.79يستخدم تدريبات وتطبيقات عملية متنوعه5

عالي الجودة4.79يربط المادة التدريبية بالواقع العملي6

عالي الجودة4.64يشجع المتدربين على التفاعل والحوار7

عالي الجودة4.71يشجع المتدربين بأسلوب راق8

عالي الجودة4.64يدير وقت البرنامج التدريبي بكفاءة9

عالي الجودة4.71المادة العلمية المقدمة في البرنامج مفيدة لألستاذ الجامعي10

عالي الجودة4.64األساليب التدريبية المستخدمة تتصف بالتنوع ) محاضرات، مناقشات، ورش عمل، الخ( 11

عالي الجودة4.71استخدام الوسائل السمعية والبصرية والحاسوبية بشكل فعال في البرنامج12

عالي الجودة4.64تعاون وعمل فريق االستقبال والتسجيل يتصف بالكفاءة13

عالي الجودة4.57قاعة التدريب مجهزة بالوسائل الضرورية بالبرنامج14

مقبول2.79خدمات الضيافة متوفرة ومناسبة للمشاركين15

عالي الجودة4.58التقييم العام 



  اسم البرنامج التدريبي : ورشة آلية قياس نواتج التعلم للبرنامج - د. هيام عبد الراضي

التقييمالمتوسطعناصر التقييمم

عالي الجودة4.7يلتزم المحاضر بالمواعيد المحددة للبرنامج التدريبي1

عالي الجودة4.8يلتزم باإلطار العام  للبرنامج التدريبي2

عالي الجودة4.8متمكن من المحتوى العلمي لموضوع التدريب3

عالي الجودة4.7يعرض الموضوعات بطريقة منطقية مشوقة4

عالي الجودة4.5يستخدم تدريبات وتطبيقات عملية متنوعه5

عالي الجودة4.7يربط المادة التدريبية بالواقع العملي6

عالي الجودة4.6يشجع المتدربين على التفاعل والحوار7

عالي الجودة4.7يشجع المتدربين بأسلوب راق8

عالي الجودة4.7يدير وقت البرنامج التدريبي بكفاءة9

عالي الجودة4.8المادة العلمية المقدمة في البرنامج مفيدة لألستاذ الجامعي10

 األساليب التدريبية المستخدمة تتصف بالتنوع ) محاضرات ، مناقشات ، ورش عمل ، الخ11
(

عالي الجودة4.3

عالي الجودة4.3استخدام الوسائل السمعية والبصرية والحاسوبية بشكل فعال في البرنامج12

عالي الجودة4.6تعاون وعمل فريق االستقبال والتسجيل يتصف بالكفاءة13

عالي الجودة4.8قاعة التدريب مجهزة بالوسائل الضرورية بالبرنامج14

عالي الجودة3.9خدمات الضيافة متوفرة ومناسبة للمشاركين15

عالي الجودة4.6التقييم العام



اسم البرنامج التدريبي: ورشة عمل مخرجات التعلم وطرق قياسها - أد. ليلى رضوان

التقييمالمتوسطعناصر التقييمم

عالي الجودة4.8يلتزم المحاضر بالمواعيد المحددة للبرنامج التدريبي1

عالي الجودة4.7يلتزم باإلطار العام  للبرنامج التدريبي2

عالي الجودة4.7متمكن من المحتوى العلمي لموضوع التدريب3

عالي الجودة4.7يعرض الموضوعات بطريقة منطقية مشوقة4

عالي الجودة4.6يستخدم تدريبات وتطبيقات عملية متنوعه5

عالي الجودة4.7يربط المادة التدريبية بالواقع العملي6

عالي الجودة4.9يشجع المتدربين على التفاعل والحوار7

عالي الجودة4.9يشجع المتدربين بأسلوب راق8

عالي الجودة4.7يدير وقت البرنامج التدريبي بكفاءة9

عالي الجودة4.5المادة العلمية المقدمة في البرنامج مفيدة لألستاذ الجامعي10

 األساليب التدريبية المستخدمة تتصف بالتنوع ) محاضرات ، مناقشات ، ورش عمل ، الخ11
(

عالي الجودة4.5

عالي الجودة4.7استخدام الوسائل السمعية والبصرية والحاسوبية بشكل فعال في البرنامج12

عالي الجودة4.7تعاون وعمل فريق االستقبال والتسجيل يتصف بالكفاءة13

مقبول3.5قاعة التدريب مجهزة بالوسائل الضرورية بالبرنامج14

عالي الجودة4.8خدمات الضيافة متوفرة ومناسبة للمشاركين15

عالي الجودة4.6التقييم العام



اسم البرنامج التدريبي: ورشة آلية قياس نواتج التعلم للمقرر - د. علية عثمان

التقييمالمتوسطعناصر التقييمم

عالي الجودة5يلتزم المحاضر بالمواعيد المحددة للبرنامج التدريبي1

عالي الجودة4.9يلتزم باإلطار العام  للبرنامج التدريبي2

عالي الجودة4.7متمكن من المحتوى العلمي لموضوع التدريب3

عالي الجودة4.7يعرض الموضوعات بطريقة منطقية مشوقة4

عالي الجودة4.7يستخدم تدريبات وتطبيقات عملية متنوعه5

عالي الجودة4.9يربط المادة التدريبية بالواقع العملي6

عالي الجودة4.9يشجع المتدربين على التفاعل والحوار7

عالي الجودة4.8يشجع المتدربين بأسلوب راق8

عالي الجودة5يدير وقت البرنامج التدريبي بكفاءة9

عالي الجودة4.8المادة العلمية المقدمة في البرنامج مفيدة لألستاذ الجامعي10

 األساليب التدريبية المستخدمة تتصف بالتنوع ) محاضرات ، مناقشات ، ورش عمل ، الخ11
(

عالي الجودة4.8

عالي الجودة5استخدام الوسائل السمعية والبصرية والحاسوبية بشكل فعال في البرنامج12

عالي الجودة4.8تعاون وعمل فريق االستقبال والتسجيل يتصف بالكفاءة13

عالي الجودة4.6قاعة التدريب مجهزة بالوسائل الضرورية بالبرنامج14

مقبول3.6خدمات الضيافة متوفرة ومناسبة للمشاركين15

عالي الجودة4.7التقييم العام




