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 هـ1438حممد بن سعود اإلسالمية،  جامعة اإلمام  ح 
 مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشرفهرسة      

 عمادة التقومي واجلودة
 (1دليل اجلودة ألعضاء هيئة التدريس: سلسلة األدلة اإلرشادية لضمان اجلودة )

 ـه1438الرايض،  –عمادة التقومي واجلودة  -سعود اإلسالميةيف جامعة اإلمام حممد بن  
 ( 1)سلسلة األدلة اإلرشادية لضمان اجلودة؛  -سم  21ص؛  23

 
 978-603-505-489-8ردمك: 

 
 ضبط اجلودة -2اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود  -1
 السلسلة العنوان ب.أ. 

   9853/1438                         378,5311ديوي 
 

 9853/1438رقم اإليداع: 
 978-603-505-489-8ردمك: 

 
 
 

ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو نقله يف أي شكل أو وسيلة، سواء أكان 

إلكرتونيًا أم يدويًا أم ميكانيكيًا، مبا يف ذلك مجيع أنواع تصوير املستندات بالنسخ، 

 واجلودة التقويم عمادة منأو التسجيل أو التخزين، أو أنظمة االسرتجاع، دون إذن خطي 

 .اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة
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 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:رؤية 

النموذج العاملي املتميز يف التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع املبين على 
 التعاليم والقيم اإلسالمية.

 سعود اإلسالمية:رسالة جامعة اإلمام حممد بن 

رعاية املعرفة واإلبداع والقيم األخالقية للطالب والطالبات، ليتمكنوا من املهارات 
القيادية، وليكونوا قادرين على خدمة الوطن، من خالل توفري نشاطات نوعية 
متميزة يف التعلُّم والتعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، يف ضوء التعاليم والقيم 

قوم اجلامعة ابلدمج بني تطبيق مبادئ اإلسالم والتميز األكادميي اإلسالمية، ت
والبحثي والتواصل الدويل والتبادل املعريف، من أجل اإلسهام يف بناء وإنتاج ونشر 

 املعرفة وفق معايري اجلودة الوطنية والدولية.

 قيم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:

  ابهلل.اإلميان 
  الصدق واألمانة 
  والتسامح.النزاهة 
  واجملتمع.خدمة الوطن 
  اإلبداعي.احلوار وتطوير الفكر 

 رؤية عمادة التقومي واجلودة:

مستوى اجلامعات  ىعللتكون بيت خربة يف اجلودة الرايدة يف ضمان اجلودة 
 .السعودية
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 رسالة عمادة التقومي واجلودة:

 األكادميياألداء  تقدمي الدعم واملساندة لوحدات اجلامعة لتحقيق ضمان جودة
 .التحسني املستمرالتدريب و واإلداري من خالل التقومي و 

 مقدمة

وذلك  التعليمية،لنجاح الربامج  ا  رئيسي ا  متطلب حتسني جودة التعليمعد ي
للتميز والقيادة والقدرة على للتأكد من تزويد الطالب ابملهارات املطلوبة 

فقد  جودة التعليم ا ألمهيةونظر   ،العملممارسة التخصص يف سوق 
حيث تضمنت  األمر،وأهدافها على هذا رسالتها نصت اجلامعة يف 

لتحقيق معايري  ؛ابجلودة والكفاية املطلوبة التعليمتوفري  التأكيد على
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي.

يف حتقيق أهداف  ا  أساسي عامال  ويعد عضو هيئة التدريس اجلامعي 
وهو قائد  ،الواقعا على أرض ا مشاهد  ا حي  رسالتها واقع   وترمجة اجلامعة

واملساهم يف خدمة  ،املعريف واإلنتاجالتطوير ومنبع االبتكار البحثي 
 وبقدر جودته ومتيز إجنازاته يكون متيز اجلامعة وجودهتا. اجملتمع،

من عمادة التقومي  مسامهة   اإلرشادي ويف ظل هذا األمر أييت هذا الدليل
 يف تطبيق جلامعةابهيئة التدريس  عضوةو  لتوضيح أدوار عضو ؛واجلودة

تطوير العملية التعليمية اإلسهام يف من أجل  األكادميية معايري اجلودة
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اإلسالمية حممد بن سعود  اإلمامامعة وحتقيق األهداف اإلسرتاتيجية جل
 .مصاف اجلامعات املتقدمةمكاهنا الذي تستحقه يف إىل لتصل 

جامعة اإلمام حممد بن سعود  عضو هيئة تدريسعزيزي 

برانجمك األكادميي  اجلودة يفإن مهمتك يف حتقيق  ؛اإلسالمية
 التالية: عنايتك ابجلوانبخالل  تربز منوجامعتك على السواء 

  اإلبداع، و املبادرة، و ، ةاملثابر و لتزام، اال: الشخصية كصفاتتطوير
التخطيط و التعلم الذايت، و تقدير املهنة، و ، والرغبة يف التطوير

 إدارة الوقت والذات.و  والتقومي الذايت،

 للمحتوى العلمي  ستيعاب العميقاال من خالل :تدريسك الفاعل
وعيك وإتقانك للمهارات املهنية الالزمة لألداء و  ختصصك،يف 

إضافة إىل مهارات إدارة  ،وتقوميا   وتنفيذا   التدريسي الفعال ختطيطا  
القاعة الدراسية وتوظيف التقنية احلديثة يف حتقيق خمرجات التعلم 

 املستهدفة.  

 من القيادات  مع من حولك يف البيئة اجلامعية الفعال كتواصل
إشاعة روح و ، اعلاحلوار الف وتوظيف مهارات ،والطالبوالزمالء 

تفهم و اإلحساس ابآلخرين و االستماع اإلجيايب و  الود واالحرتام
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حركات اجلسد ولغة وتطويع  وإظهار التعاطف معهم مشاعرهم
 لتحقيق التواصل الفعال. العني ونربة الصوت

  وطرح املبادرات  التعاون مع الزمالء،و  هنيةاملتعلم البناء جمتمعات
ومد جسور العالقات والشراكات العملية والبحثية مع الزمالء 
والطالب والوحدات البحثية والتطويرية واالبتكارية يف اجلامعة 

 واإلنتاجية. ابإلجيابيةبيئة التعلم  اإلبداع، وإثراءلتحفيز 

 إتقان املهارات املطلوبة إلجناز خالل من العلمية كثو بحاالرتقاء ب 
تطوير ختصصك توظيف نتائج البحوث يف و البحث العلمي، 

خدمة اجملتمع، رجات التعلم لدى طالبك و العلمي وحتسني خم
ستثمار نتائج الابإلضافة  .مكانة البحث العلمي يف اجملتمع وتعزيز

البشرية، ودعم  املعرفةوإثراء البحث العلمي ابلنشر احمللي والدويل 
 نتاج العلمي.االقتصاد ابإل

  يف الندوات واحملاضرات  من خالل مشاركتك :لمجتمعخدمتك ل
واملسامهة يف إجراء  اجملتمع،يف  وامللتقيات واألنشطة العامة واخلاصة

ملعاجلة املشكالت  واملقاالت العلمية األحباث والدراسات
بني وتوطيد العالقة من أجل دعم االرتباط  ملختلفة،ا االجتماعية

  كمؤسسة تعليمية تربوية جمتمعية.اجملتمع احمللي واجلامعة  
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  تك الشخصية تطوير مهاراو  املهين ابستمرارية منوكالعناية
اليت تتيحها لك  املهينوااللتحاق بربامج التطوير واألكادميية واملهنية 

 يت واالستفادة من معطيات التقنيةطريق التعلم الذاعن  أو اجلامعة،
 .احلديثة

  من  ض الواقعر على أ األكادميي معايري اجلودة واالعتمادممارسة
تسهم يف حتقيق خالل تطبيق املمارسات اليت حتقق مؤشرات أداء 

للجامعة ومتابعة كل التحديثات اليت تتعلق  األهداف اإلسرتاتيجية
مواد نظام إدارة  طالع على، واالابجلودة واالعتماد األكادميي

مراقبة جودة العملية التعليمية  اجلودة واالعتماد األكادميي ونظام
 .امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاخلاصة جب

 ضمان اجلودة يف التعليم العايل: نظام

نظام ضمان اجلودة  قام املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي إبنشاء
 والذي يهدف إىلواالعتماد األكادميي لدعم التحسني املستمر للجودة 

يف للجودة ا املتعارف عليها دولي   احلد األدىن من املعايريضمان حتقيق 
 مؤسسات التعليم العايل.
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جودة مؤسسات وبرامج لتحقيق  املركزها وقد مشلت املعايري اليت وضع
ألنشطة هذه املؤسسات  عام ا معيارا  التعليم العايل واعتمادها أحد عشر 

 والربامج وهي:

 الرسالة والغاايت واألهداف. .1
 واإلدارة. السلطات .2
 إدارة ضمان اجلودة وحتسينها. .3
 .والتعلم التعليم .4
 ون الطلبة واخلدمات املساندة.إدارة شؤ  .5
 مصادر التعلم. .6
 املرافق والتجهيزات. .7
 التخطيط واإلدارة املالية. .8
 عمليات التوظيف. .9

 البحث العلمي. .11
 عالقات املؤسسة التعليمية ابجملتمع. .11

خمتلفة  علقياس أنوا  ا  فرعي ا  معيار انية وسمســون مثاملعايري عن هذه يتفرع و 
التعليم العايل. مؤسسات يف  التعليمية واإلدارية واملاليةسات املمار  من

 (مالتعليم والتعلللمعيار الرابع ) ا  تفصيلي ا  نقدم عرضسيف هذا الدليل و 
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 وكذلك مقارنة  ابملعايري األخرى، يف جمال العملية التعليمية ألمهيته
 .ابجلامعة( / إانث  ا  )ذكور هيئة التدريس  أعضاءهام املباشر مب هالرتباط

 ملعيار الرابع: التعليم والتعلم:ا
 تتحقق جودة هذا املعيار يف تنفيذ ممارسات عدة، وهي:

  يكون لدى املؤسسة سياسات فعالة لضمان أن مجيع الربامج أن
املستوايت العالية للتعلم والتعليم عند املوافقة  العلمية فيها حتقق

األوىل عليها، ومن خالل متابعة األداء وتقدمي اخلدمات املساندة 
 على مستوى املؤسسة. 

  مع املؤهالت  بدقة، ومتفقة   تكون حصيلة تعلم الطلبة حمددة  أن
 الوطنية ومتطلبات التوظيف.

 مبعايري قياسية  تقومي مستوايت التعلم والتحقق منها ومقارنتها
 مرجعية خارجية ذات مستوى رفيع.

  اخلربة الالزمة  مؤهلني، ولديهميكون أعضاء هيئة التدريس أن
 للتدريس.

  ألنشطة يف ا اويشاركو  ،يطبق األعضاء اسرتاتيجيات التدريسأن
 الداعمة لتحسني كفاءهتم التدريسية.
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 الطلبة،  الل تقومياتجودة التدريس وفاعلية الربامج من خ أن تقّوم
 راء اخلرجيني وأصحاب األعمال.واستطالعات آ

  الطالب والطالبات  قسميتكون املستوايت املطلوبة يف أن
 بشكل متكافئ. بني القسمني املوارد ، وأن توفرمتماثلة  

 عدد من املعايري الفرعية ضمن ن هذه املمارسات تندرج إمجاالا إ
ممثالا يف املركز الوطين للتقومي واالعتماد حددهتا هيئة تقومي التعليم 

 : بـما يلياألكادميي 

 املراقبة املؤسسية جلودة التعليم والتعلم. 4-1

 .نواتج تعلم الطلبة 4-2

 .عمليات تطوير الربامج 4-3

 عمليات تقومي الربامج ومراجعتها. 4-4

 لبة.تقومي الط 4-5

 املساعدات التعليمية للطلبة. 4-6

 التدريسجودة  4-7

 .دعم التحسني يف جودة التدريس 4-8

 مؤهالت أعضاء هيئة التدريس وخرباهتم. 4-9
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 أنشطة اخلربة امليدانية. 4-11

 ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى. 4-11

أبرز  – عزيزي عضو هيئة التدريس –نقدم لك  فيما يلي
 يف تعزيزاملمارسات املتصلة ابملعايري السابقة واليت سيسهم التزامك هبا 

وملزيد من اإليضاح فقد َصنِّّفت هذه  األكادميي،جودة برانجمك 
 املمارسات يف أربع جماالت رئيسة على النحو التايل: 

 :الدراسيةأوالً: البرامج والمقررات 

  اململكة العربية يف على حتقيق أهداف التعليم العايل العمل
وأهداف ورسالة اجلامعة وأهداف ورسالة الربانمج  السعودية،

 تقوم بتدريسه. املقرر الدراسي الذي  وفق إمكانيات العلمي
  ا ما يتعلق يمالس للمؤهالت،االستيعاب الوايف لإلطار الوطين

وعالقتها مبتطلبات املهن اليت  التعلم،ابجملاالت الرئيسة ملخرجات 
  تعدُّ طالبك ملمارستها يف املستقبل. 

 نظام مراقبة جودة العملية التعليمية ومعرفة املهام ستيعاب ا
 والصالحيات حسب االختصاص.

 ربانمج ال ()توصيف املشاركة قدر اإلمكان يف عمليات ختطيط
زم حالتخطيط يف شكل  كيفيةب والوعي العميق واملقررات،
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 املستهدفة املعارف واملهارات تتضمنمتكاملة من اخلربات، 
وأساليب التقومي املتبعة لتحقيق هذه واسرتاتيجيات التدريس 

 املخرجات.

  الربامج  يف لثانوية واجلوهريةالتعديالت اات عمل إجراءاستيعاب
استمرارية لضمان واملبادرة بتقدمي املقرتحات للتطوير  واملقررات،

 جودة الربانمج واملقررات.

  وحمتوى أهدافاملكونة للمقرر الدراسي من تنفيذ العناصر ،
تقومي وأساليب تعليمية  سائلوو  ،واسرتاتيجيات ،وأنشطة ،علمي

أبفضل الطرق املؤدية إىل حتقيق خمرجات التعلم أداء الطالب 
 املستهدفة.

  متابعة بناء ملف املقرر بشكل دوري طيلة الفصل الدراسي وفق
وتسليمه لوحدة اجلودة يف القسم العلمي يف  أدانه،البنود املرفقة 

 الزمنية. حملدد وحسب خطة برانجمكالوقت ا



 

13 
 

 :التعامل مع الطالب :انيثا

  ع املقرر، ومن مث وض وتوصيفالربانمج  توصيفاالطالع على
اخلطة الدراسية للمادة متضمنة كافة البنود اليت نص عليها يف 

املقرر من مفردات ومتطلبات وواجبات وأنشطة،  توصيف
ومواعيد تسليم الواجبات  الدراسية،ومراحل زمنية للخطة 

وطريقة توزيع الدرجات، وأمساء املراجع واملصادر  والبحوث،
 وغريها،األولية والثانوية للمعلومات، وحتديد الساعات املكتبية، 

 دراسي.كل فصل مبحتوى اخلطة مع بداية   ـ/ـةويتم إخطار الطالب

 الذي هم  بتوصيف للمقرر / الطالباتينبغي تزويد الطالب
 ،وسائل التواصل ،األستاذ )بياانت دد دراسته متضمنابص

سرتاتيجيات إ ،مصادر التعلم ،مفردات املقرر ،التخطيط الزمين
 الواجبات واألعمال الفصلية والنهائية، أساليب التقومي ،التدريس
 (.اإلرشاد األكادمييساعات  ،املطلوبة

 أبهداف املقرر ومفرداهتا وحمتواه  / الطالباتإعالم الطالب
قع مو يف ذلك إاتحة كل و  ،اليب التقاومي املتبعة يف إجنازهوأس

اإللكرتوين أو  دو الربيأنرتانت شبكة اإل على اإللكرتوين اجلامعة
 وسائل أخرى.ـ/ـة أو أي احلساب الشخصي لكل طالب



 

14 
 

 الصفية وقواعد السلوك  / الطالباتبالطالليات ؤو توضيح مس
أن يكون ذلك معلوما  لديهم متاما  عند  علىاخلاصة هبم، والعمل 

 بدء دراستهم.

 لطالبكاخلصائص النمائية  احلرص على التعرف على 
 ملساعدتك على التعامل معها بشكل علمي وسليم.

 واحرتام حقهم يف التعبري عن  / الطالباتتشجيع الطالب
وجهات نظرهم الشخصية، وعدم اللجوء عن قصد إىل فرض 
أي قرار أو رأي. وتوفري مناخ علمي مبين على الثقة واالحرتام 
املتبادل واملعاملة بعدالة اتمة مع جتنب أهانتهم أو احلط من 

 .قدراهتم

 وعضو هيئة  / الطالباتالبالتفاعل االجتماعي بني الط
بينهما، مع التحلي العالقة املهنية  نجو م وبناءس، التدري

 ابلصرب حيال األخطاء.

 على تنمية معلوماهتم ومهاراهتم  / الطالباتمساعدة الطالب
العلم واجملتمع الوطن و و مث القيادة واجتاهاهتم اإلجيابية حنو الدين 

ليت تنمي التفكري من خالل إكساهبم املهارات العقلية والعلمية ا
 .وحب التعلم الذايت املستمر وممارسته ،والناقدالعلمي 
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  بداية االنضباط يف حضور احملاضرات وااللتزام مبكاهنا ومواعيدها
كاهلا ألحد، وأي تغيري جيب ، وعدم إيوهناية وفقا  للجدول العام

، وىف حالة اإلجراءات الرمسية املنظمة لذلك تم بناء  علىأن ي
/الطالبات عرب الوسائل الطالبيبلغ املوافقة على التغيري 

يوضع إعالن ابلقاعة إلعالم اإللكرتونية املعدة لذلك و 
  ابلتغيري. /الطالباتالطالب

  وإرشادهم /الطالبات الطالباالهتمام ابلساعات املكتبية لتوجيه
و أ ةالشخصي أوحول كيفية التعامل وحل مشكالهتم الدراسية 

)املكتب أو  بشكل معلنويكون جدول الساعات ، ةاالجتماعي
 ـ/ـة، وعلى الطالبالتدريس الرمسي( ةلعضو هيئاملوقع اإللكرتوين 

 مراجعة أعضاء هيئة التدريس بشكل نظامي.

 النظام داخل قاعات الدرس واحملاضرات إلاتحة الفرصة  ضبط
 وفقلتحقيق أعلى مستوى من اإلجناز /الطالبات الطالبأمام 

 قدراهتم.

  ( الكتب املرجعية ملواد القسم وتيسري حصول )قائمةتوفري
عليها مع توجيههم إىل املصادر املتعددة /الطالبات الطالب
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دراسة من حيث مكاهنا للمعرفة وأوعية املعلومات ومراجع ال
 .حسب توصيف املقرر وزمن نشرها

 بشكل إلكرتوين. بعة حتضري الطالب وتسجيلهمتا 

 اخلاصة به يف كل  السماح للطالب مبراجعة أوراق اإلجابة
 األحوال.

 لتقدمي املشورة  مُعلن التواجد يف أوقات كافية وحمددة يف جدول
)منتظم/عن  الدراسيةحسب حالتهم  واإلرشاد املناسب للطلبة

 بعد(.

  يف /الطالبات الطالبالتعرف على اخلدمات املساندة املتاحة
بشكل تدريس املقرر وإرشادهم اجلامعة وتوظيفها يف تفعيل 

 مستمر هلا لالستفادة منها.

 لتقدمي التغذية الراجعة للمقرر وعضو  الطالباتو  الطالب حتفيز
ح أن ذلك يسهم يف تطوير هيئة التدريس بكل شفافية، وتوضي

 وطرق التدريس.ت املقررا
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 والتطوير المهني: عملية التدريس ا:ثالث

 اسرتاتيجيات التدريس والتقييم املنصوص فردات املقرر و االلتزام مب
  .يف توصيفات املقررات والربامج عليها

 وصول ضمان اللوموضوع احملاضرة للمادة العلمية  دالتحضري اجلي
  رجات التعلم يف أعلى املستوايت.حتقيق خمإىل 

 (، وتقوميهوتنفيذه ،التدريسختطيط ) تنمية مهاراتك التدريسية 
 .وجعلها أكثر تشويقا ومتعة لتحقيق الفاعلية يف التدريس

 تنمي تفكري الطالب اسرتاتيجيات تدريسية  العناية ابستخدام
  وتكسبهم مهارات التحليل والربط والنقد واإلضافة الفكرية.

  إاتحة متسع كاف من الوقت للطالب ملناقشتهم وإبداء آرائهم
  .فرصا  متساوية يف احلوار واملناقشة وإعطائهم

 ة وثناية ومجاعية/ كتابية الصفية ما بني فردي تنويع األنشطة
 مناسبتها ألمناط التعلم املختلفة.لضمان  وشفهية،

 وتوظيفها يف عملية  التعليم، تطبيق وسائل التقنية احلديثة يف
 التدريس بشكل يدعم جهود املعلم وال يغين عنها.

  اجبات ربط أساليب التقومي من تكليفات وو احلرص على
سرتاتيجيات التدريس املتبعة يف تنفيذ واختبارات فصلية وهنائية إب

 .مناسبة التقومي وفاعليتهلضمان  الدرس،
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  ،وارتباطه االستناد يف عملية التقومي إىل أدلة وقرائن موضوعية
 .ومؤشرات أداء حمددة مسابقامبعايري 

 حيقق  جابة من خالل مفتاح للتصحيحق اإلتصحيح أوراالعناية ب
 .الدقة واحليادية التامة

  االستناد إىل حمكات وعمليات التظلم األكادميي وإعالهنا للطلبة
 ويتم تطبيقها بكل إنصاف.

 ة ـيـلـيـصـحـتـإعداد جدول مواصفات عند بناء االختبارات ال
 التمييز بني املستوايت املختلفة للطالب.و توخي املوضوعية ل

  ها دمــيق فعالة للتحقق من أن األعمال اليتاستخدام إجراءات
 أنفسهم.ب عمال الطالأن هي ابلفعل م بالـطـال

  توزيع األنشطة والواجبات بشكل منتظم على مدار الفصل
 الدراسي

 ارات الدورية واألعمال التحريرية يف الوقت ـبـتـة االخـجـيـتـالن نــإع
 املناسب.

 لة االختبارات الدورية.ـئــالنموذجية ألسم اإلجاابت ـديـقــت 
 مالتعلخرجات عمليات تقييم الطلبة مناسبة مل العناية أبن تكون 

 املستهدفة. 
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 املستخدمة يف تقييم أداء الطلبة  العناية أبن تكون العمليات
 مناسبة ألمناط التعلم املطلوبة.

  على د ــشواهـحتتوي على الرباهني والاالحتفاظ مبلفات توثيقية
 ات التقومي واسرتاتيجيات التحسني.ـيـلـمـع

  الوعي الذايت من حيث معرفة الذات وتقبلها وإدارة االنفعاالت
 .اللفظية وأن يكون قدوة حيتذى هباوالبعد عن اإلهاانت 

  العناية ابلنمو الذايت واستمرارية تطوير األداء األكادميي واملهين
لعلمية يف جمال من خالل املتابعة املستمرة للمستجدات ا

 التخصص ويف اجملال الرتبوي والتقين.
 

 :لكتاب الجامعيا ا:رابع

 تزام مبواصفات جودة الكتاب اجلامعي من حيث:لاال 

 .حداثة املرجع وسالمته العلمية 
  يف اململكة  ال خيالف الكتاب أنظمة النشر واحلقوق الفكريةأن

 .العربية السعودية
  حمتواهد مقدمة توضح أسلوب تنظيم وجو. 
 ى عناوين رئيسة وفرعية لكل موضوعاشتماله عل. 
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 تكامل حمتواه مع أهداف املنهج. 
 ادة على حنو منطقي شامل ومرتابطعرض امل. 
 .تناسب حمتواه مع عدد الساعات احملددة له 
 املناسبة.ه على الرسوم واألشكال البيانية والتوضيحية ؤ احتوا  
  هوأسلوبملستوى املتعلم يف لغته مناسبته. 
 نشطة العلمية املتنوعة ذات الصلةيوجه املتعلم إىل األ. 
 مصادر املعرفة األخرى املتوفرة  يوجه املتعلم إىل 
 التطبيقيةألمور النظرية و يربط بني ا. 
 وقضااي اجملتمع احمللي احمليط بهربط املتعلم ي.
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 التعليم والتعلم متطلبات معيارئة التدريس في ضوء قائمة تقويم ذاتي لعضو هي

 املمارسة
 درجة التحقق

 منخفض متوسط متميز
 1 2 3 أحضر برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جماالت اسرتاتيجيات التدريس

    ل التقومي وأساليبهأحضر برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جما
    تقنيات التعليم يف جمالأحضر برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس 

    لدي التمكن من اجلانب املعريف جمال ختصصي. 
    أاتبع املستجدات العلمية يف جمال ختصصي.

    أشارك يف توصيف وتقومي برانجمي واملقررات التعليمية فيه.
التدريس احلديثة والفاعلة يف حتقيق خمرجات  اسرتاتيجيات توظيف لدي التمكن من

 املستهدفة.التعلم 
   

    التدريس. يف احلديثة التعليم وتقنيات وسائل لدي التمكن من توظيف
تساعدهم على  يح لطاليب االندماج يف مهمات تفاعليةتم أنشطة صفية تستخدأ

 وإبداء الرأي واملشاركة اإلجيابية. التفكري واالستكشاف،
   

واجبات،  مالحظه، أوراق عمل، أنوع يف استخدام أساليب التقومي البديل )أسئلة،
 مشاريع، جتارب..(  

   

    أراعي اتساق أساليب التقومي مع خمرجات التعلم املستهدفة .
    أحرص على إعالم طاليب يف أول حماضرة ببياانت وشروط ومتطلبات املقرر .

    أوضح متطلبات حضور الطالب يف املقررات، وأراقب ابستمرار مدى التزامهم.
    أاتبع اجلديد من املراجع واملصادر ذات العالقة ابلتخصص وتزويد الطالب فيها.

    أعزَّز التفوق واإلبداع لدى طاليب من خالل هتيئة بيئة تعلم إجيابية.
    ستخدم ابستمرار مهارة حتفيز الطالب على االنضباط واملشاركة أبساليب فعالة.أ

    والكلية والقسم من خالل خمرجات مقررايت.اهتم بتحقيق رسالة ورؤية اجلامعة 
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    أتبادل اخلربات مع الزمالء يف جمال التخصص
ستفيد من نتائج التقومي يف  أدائي وأقوَّم ذايت ابستمرار وأمتلك مهارات التأمل يفأ

 حتسني أدائي التدريسي.
   

 يف جمال التخصص العلمي والتدريس والتقومي املستمرة على التنمية الذاتيةأحرص 
 والتعامل مع الطالب

   

    أحبااث علمية يف جمال التخصص. أعد  
لتزم إبعداد ملف تدريس املقرر وتسليمه يف الوقت احملدد وفق خطة الربانمج أ

 الزمنية
   

    الربانمج واملقررات اليت أدرسها وأساهم برفع مقرتحات لتحسينها.أقّوم 
    شرتك يف املؤمترات والندوات يف جمال التخصص العلمي واجملال املهينأ

أسهم يف تطوير البيئة واجملتمع عن طريق تقدمي أفكار عملية واملسامهة يف 
 املشروعات االجتماعية وحل املشكالت.

   

    لتزم أبنظمة اجلامعة وقوانينها ولوائحها.أ
    تسوده العالقات اإلنسانية السوية.عتين بتوفري مناخ صفي إجيايب أ

    أقدم  الدعم األكادميي واالجتماعي الالزم لطاليب. 
    ن أوقات الساعات املكتبية جلميع الطالب؛ ملقابلتهم والرد على استفساراهتم.أعل

    أشارك يف األنشطة غري املنهجية داخل القسم و الكلية واجلامعة.
    اإلدارة والقيادة الناجحة للعملية التعليميةلدي التمكن من مهارات 

    أحرص على بناء وتطوير ملف إجنازي املهين
 اجملموع = ...............

  منخفض 45-30من 

  متوسط 75-إىل-45من 
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  متميز 75أعلى من 
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 ختاما :

تدريس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود عضو هئية كدورك  إن 
للعملية  جيايبالتغيري والتطوير اإل إحداث متميز يف دوراإلسالمية 

اجلودة النوعية ملخرجات هذا النظام تتطلب جودتك وإن  التعليمية،
جودهتا يف وعليك نعوِّل  التعليمية،يف العملية  فعاال   ا  ابعتبارك عنصر 

 ومتيزها.

ملا له من  هبا،ك من أهم اجملاالت اليت ينبغي االهتمام ئولعل تقومي أدا
على  يساعدكونه  ،األداء وزايدة فاعليته وإنتاجيتهأمهية يف حتسني 

معرفة مدى حتقيق األهداف الرتبوية وكذلك يعمل على حتسني نوعية 
هيئة التدريس ابلتغذية  أعضاء تزويدالتعليم العايل وتطويره من خالل 

 تهم.عليزايدة فامستوى أدائهم و لرفع  همالراجعة اإلجيابية اليت حتفز 
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بن سعود  جامعة اإلمام حممد 
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   عمادة التقومي واجلودة       
 

 

 مواقع هتمك..
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 رأيك يهمنا      

quality@imamu.edu.sa            
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