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 Teaching &  ( والتقويــم«  »التدريــس  العلمــي  البرنامــج  إنطالقــة  تدشــين  تــم  عــام  قبــل  

Evaluation Cafe( والــذي تنفــذه وكالــة الجامعــة للتطويــر وريــادة األعمــال ممثلــة فــي عمــادة 

ــات. ــالب والطالب ــطري الط ــة بش ــودة النوعي ــي والج ــر الجامع التطوي

حيــث يهــدف البرنامــج إلــى نشــر ثقافــة القيــاس والتقويــم وتمكيــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

وتزويدهــم بــاألدوات واإلمكانــات الالزمــة لضمــان نجــاح العمليــة التعليميــة والبحثيــة مــن 

ــع  ــة، ورف ــل الجامع ــة داخ ــة والبحثي ــة التعليمي ــات المنظوم ــاء بخدم ــام واالرتق ــالل االهتم خ

كفــاءة األداء العلمــي مــن خــالل تدريــب وتأهيــل عضــو هيئــة التدريــس والرفــع مــن مســتواه 

وقدراتــه وفــق معاييــر علميــة  انطالقــً مــن الــرؤى والتطلعــات التــي تحــرص جامعــة أم القــرى 

ــة الطمــوح للملكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠.  علــى تنفيذهــا تماشــيً مــع الرؤي

أم  جامعــة  أروقــة  داخــل  إيجابيــة  أصــداء  علــى  البرنامــج  هــذا  حصــل  فقــد  اهلل  وبحمــد 

 Seton Hall ــاره مــن قبــل مجموعــة مــن الباحثيــن بجامعــة القــرى وخارجهــا، حيــث تــم اختي

University االمريكيــة كبرنامــج متميــز مــن نوعــه ليتــم دراســته وفــق إحــدى نمــاذج التقويــم. 

وقــد ُزودت جامعــة أم القــرى بنســخة مــن تقريــر الدراســة والــذي يضــم الكثيــر مــن اإلشــادات 

ــتمراريته. ــة بإس ــج والتوصي ــات البرنام لمخرج

ســعيد جــدًا وفخــور بــأن يكــون هــذا البرنامــج أنموذجــً وباكــورة انطالقــة للعديــد مــن البرامــج 

ــدوره  ــة وب ــا الحبيب ــم بجامعتن ــم والتعلي ــة العل ــأنها رفع ــن ش ــي م ــة والت ــادرات العلمي والمب

ســوف ينعكــس ذلــك علــى مســتوى التعليــم بوطننــا الغالــي ليكــون رائــدًا فــي جميــع 

ــاالت. المج

سعادة الدكتور هاني غازي

وكيل جامعة ام القرى
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يتألــق كافيــه التقويــم والتدريــس فــي حلتــه الجديــدة ليقــدم المزيــد مــن إبداعــات أعضــاء هيئــة 

التدريــس بجامعــة أم القــرى ويحقــق انتشــارًا تخطــى الحــدود المحليــة واإلقليميــة ليصــل إلــى العالميــة. 

ــح  ــرًا وأصب ــً كبي ــه ترحيب ــد الكافي ــي 14٣9/14٣8هـــ، وج ــام الدراس ــتهل الع ــي مس ــى ف ــه األول ــذ بدايت من

الملتقــى األول فــي جامعــة أم القــرى الــذي يجتمــع فيــه أعضــاء هيئــة تدريــس مــن شــتى كليــات 

الجامعــة فــي فروعهــا المنتشــرة فــي أماكــن متباعــدة، مرتيــن خــالل كل شــهر. ومــع تنــوع موضوعــات 

الكافيــه وتغطيتــه لقضايــا مختلفــة تعالــج التدريــس الجامعــي واألمــور المتعلقــة بــه، والتــي هــي محــور 

ــة  ــاء هيئ ــرص أعض ــه وازداد ح ــى الكافي ــال عل ــس، ازداد اإلقب ــة التدري ــو هيئ ــة لعض ــات المهني االهتمام

ــه  ــن إدارة الكافي ــً م ــاءة. وحرص ــوارات بن ــن ح ــه م ــدور خالل ــا ي ــتفادة مم ــى االس ــة عل ــس بالجامع التدري

علــى نشــر الفائــدة فقــد دأبــت منــذ البدايــة علــى تســجيل جميــع اللقــاءات وإتاحتهــا للجميــع مــن داخــل 

ــائل  ــالل وس ــن خ ــت وم ــبكة اإلنترن ــى ش ــى عل ــع الملتق ــي موق ــا ف ــالع عليه ــا لالط ــة وخارجه الجامع

التواصــل المختلفــة. مــع هــذا االنتشــار الواســع للملتقــى وحــرص إدارتــه متمثلــة فــي ســعادة الدكتــور 

ذيــاب بــن عايــض المالكــي وكيــل عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة للقيــاس والتقويــم علــى 

ــة  ــات مختلف ــن جامع ــن م ــة لباحثي ــة الفرص ــت إتاح ــد تم ــه فق ــتمر لفعاليات ــين المس ــر والتحس التطوي

ــه،  ــات الكافي ــم حلق ــن لتقوي ــات للباحثي ــب البيان ــة أغل ــن إتاح ــك ع ــض ذل ــه، وتمخ ــم أداء الكافي لتقوي

وكانــت النتائــج مشــرفة بتوفيــق اهلل وفضلــه، حيــث حصــل الملتقــى علــى إشــادة الجميــع والحــث 

علــى اســتمراريته لتعــم الفائــدة جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس. وسيســتمر العطــاء والتطويــر بــإذن اهلل 

وتوفيقــه ثــم بدعــم ورعايــة مــن قيــادة جامعــة أم القــرى والقائميــن علــى الملتقــى وفــي مقدمتهــم 

أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة والذيــن يعتمــد الملتقــى بشــكل رئيــس علــى مشــاركاتهم اإلبداعيــة.

شــكر خــاص لمعالــي مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور/ عبــداهلل بــن عمــر بافيــل وســعادة الدكتور/هانــي 

بــن عثمــان غــازي وكيــل الجامعــة للتطويــر وريــادة األعمــال وســعادة الدكتــور/ ذيــاب بــن عايــض المالكــي 

وكيــل عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة للقيــاس والتقويــم وأصحــاب الســعادة الزمــالء 

األفاضــل يوســف هوســاوي وعنــاد العتيبــي وحمــدان الصاعــدي وحســان الجحدلــي. وبالتوفيــق للجميــع.

سعادة الدكتور

محمد ثابت

عميد عمادة التطوير الجامعي 

والجودة النوعية
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الحمــدهلل وحــدة والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده. تعمــل عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة 

ــة القيــاس والتقويــم علــى المضــي قدمــً فــي تبنــي جميــع المبــادرات التــي  النوعيــة ممثلــة فــي وكال

ــً يشــمل جميــع الجوانــب المهمــة لعضــو هيئــة التدريــس لتحقيــق  تضمــن مــن خاللهــا حــراكً تطويري

ــل  ــن أج ــعودية م ــة الس ــة العربي ــم بالمملك ــة التعلي ــرى ولحرك ــة أم الق ــوه لجامع ــات المرج الطموح

تحقيــق الرؤيــة والحلــم الطمــوح ٢٠٣٠. وقــد نشــأت فكــرة Teaching & Evaluation Cafe مــن أجــل 

ــة  ــو هيئ ــتدام لعض ــاء المس ــز البن ــر لتعزي ــودة والتطوي ــي الج ــن منظومت ــل بي ــم والتكام ــق التناغ تحقي

 التدريــس ولتحقيــق التميــز فــي األداء مــن أجــل الوصــول لكفــاءة وفاعليــة عاليــة فــي التعلــم والتعليــم.

نحــرص علــى توفيــر جميــع ســبل الراحــة لعضــو هيئــة التدريــس لإللتحــاق والمشــاركة ببرنامــج كافيــه 

التميــز العلمــي  تبــادل الخبــرات وصقــل المواهــب واإلســتفادة مــن  التدريــس والتقويــم مــن أجــل 

لجميــع أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــاالت عديــدة منهــا القيــاس والتقويــم، البحــوث اإلجرائيــة، 

 النشــر العلمــي، التحليــل اإلحصائــي ومعالجــة البيانــات، بحــوث التطــوع، وغيرهــا مــن المواضيــع األخــرى. 

جاذبــة  بيئــة  جعلــه  أجــل  مــن  أدواتــه  وتطويــر  البرنامــج  اســتمرارية  فــي  يكمــن   االن  التحــدي  إن 

الدراســي  العــام  خــالل  أصبــح  حيــث  وفروعهــا،  بالجامعــه  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لجميــع 

ممــا  الجامعــة  وخــارج  داخــل  األكاديمــي  المحيــط  فــي  شــهره  األكثــر  البرنامــج  هــو  المنصــرم 

المتقدميــن  مــن  محــدود  عــدد  الختيــار  تخضــع  البرنامــج  لحلقــات  الحضــور  إمكانيــة  جعــل 

األعــداد. هــذه  اســتيعاب  ومحدوديــة  الحضــور  فــي  الراغبيــن  لكثــرة  نظــرًا  جلســة   لــكل 

ــادرات أخــرى   ــرى مب ــادرة العلميــة النجــاح واالســتمرار وأن ن ــر أن يكتــب لهــذه المب أرجــو مــن العلــي القدي

مــن أجــل رفعــة جامعــة أم القــرى ومنســوبيها

سعادة الدكتور

ذياب بن عايض المالكي

وكيل عمادة التطوير الجامعي 

والجودة النوعيةللقياس والتقويم
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بســم اهلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وعلــى آلــه وصحبــه ومــن وااله واتبــع هــداه 

إلــى يــوم الديــن، وبعــد...  فــإن لعمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة باعــً طويــاًل فــي 

تنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــاالت عــدة، وإن مبــادرة وكالــة العمــادة للقيــاس 

والتقويــم بإطــالق برنامــج Teaching and Evaluation Cafe إضافــة متميــزة فــي هــذا المجــال، 

حيــث أن جلســات البرنامــج تتطــرق إلــى مواضيــع مختلفــة تهــم األســتاذ الجامعــي وتســاهم 

ــس  ــاالت التدري ــي مج ــورات ف ــدث التط ــده بأح ــه وتم ــل مهارات ــه وصق ــتوى أدائ ــع مس ــي رف ف

والتقويــم. وأبــرز مــا يميــز البرنامــج بشــكل كبيــر هــو طــرح هــذه المواضيــع فــي وقــت مختصــر 

وبأســلوب يحفــز المشــاركة والنقــاش فــي جــو ودي وعفــوي، هدفــه هــو تبــادل الخبــرات 

واألفــكار لالرتقــاء بمســتوى األداء فــي المجــاالت المختلفــة.

وفــي خــالل العــام المنصــرم، كان للبرنامــج أصــداء رائعــة بيــن أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريس، 

وكان هنــاك حــرص كبيــر علــى حضــور الجلســات والمشــاركة فــي الحــوار، ولقــد ســجل عــدد 

مــن أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس رغبتهــم فــي إدارة أحــد الجلســات إيمانــا منهــم بأهميــة 

البرنامــج ورغبــة فــي إثــارة النقــاش حــول مواضيــع مختلفــة تهــم شــريحة كبيــرة مــن الفئــة 

المســتهدفة.

ــات، أبرزهــا الحفــاظ علــى االســتمرارية وعلــى التنــوع  ســيكون لــدى البرنامــج عــدد مــن التحدي

ــاءات  ــور اللق ــجيل لحض ــاليب التس ــر أس ــك تطوي ــة وكذل ــع المطروح ــي المواضي ــدد ف والتج

وإدارة الجلســات وعرضهــا. لكــن القائميــن علــى البرنامــج لديهــم إيمــان بأهميتــه وســيبذلون 

ــزه. ــتدامة تمي ــان اس ــة لضم ــود المطلوب كل الجه

سعادة الدكتورة

سوزان محمود برديس

وكيلة عمادة التطوير 

الجامعي والجودة النوعية
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مقدمة

ــق الرضــا لديهــم  ــي تحقي ــة ف ــور المهم ــة التدريــس مــن األم ــز لــدى أعضــاء هيئ ــداع والتمي ــة اإلب ُيعــد تنمي
وتنميــة الشــعور باالنتمــاء للجامعــة، كمــا أنهــا تؤثــر وبشــكل مباشــر فــي  بنــاء مهــارات الطلبــة وقدراتهــم 

المعرفيــة واإلدراكيــة.

لذلــك حرصــت عمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة بجامعــة أم القــرى علــى وجــود دورات تدريبيــة 
ــز مهاراتهــم التدريســية  وأنشــطة علميــة لتنميــة المهــارات المختلفــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس وتعزي

والبحثيــة.
ومــن منطلــق الحــرص علــى نشــر ثقافــة القيــاس والتقويــم وتمكيــن أعضــاء هيئــة التدريــس وتزويدهــم 
بــاألدوات واإلمكانيــات الالزمــة لضمــان نجــاح العمليــة التعليميــة والبحثيــة ولما يمثلــه دور القيــاس والتقويم 
مــن أهميــة بالغــة فــي مختلــف التخصصــات العلميــة، أرتــأت وكالــة القيــاس والتقويــم بعمــادة التطويــر 

الجامعــي والجــودة النوعيــة ممثلــة فــي وكالــة الجامعــة للتطويــر وريــادة األعمــال إطــالق برنامــج 
Teaching & Evaluation Cafe

 وهــو برنامــج يعقــد مرتيــن شــهريً خــالل الفصــل الدراســي ولمــدة ســاعة واحــدة لمناقشــة أهــم قضايــا 
ــاس  ــودة القي ــان ج ــة لضم ــة والالزم ــة الحديث ــة واإلحصائي ــة البحثي ــاليب المنهجي ــم وأس ــاس والتقوي القي

ــة. ــاث العلمي ــم واألبح والتقوي
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أهداف البرنامج

تزويد أعضاء هيئة التدريس بالمهارات التالية:  «
أساليب القياس والتقويم الحديثة  «
أساليب التدريس الحديثة «
مهارات االتصال «
مهارات تصميم المقررات والتقويم «
مهارات البحث والنشر «
أخالقيات البحث العلمي «
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فكرة تنفيذ البرنامج

ــالل  « ــن خ ــي م ــام الدراس ــالل الع ــدم خ ــة تق ــهرية مجاني ــة ش ــو سلس ــم” ه ــس والتقوي ــى التدري “مقه
وكالــة القيــاس والتقويــم بعمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة بجامعــة أم القــرى برعايــة مــن 

وكالــة الجامعــة للتطويــر وريــادة األعمــال.
يتــم مــن خــالل هــذه الجلســات اســتضافة المهتميــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطــالب الدراســات  «

العليــا لمناقشــة مواضيــع واســعة مــن القيــاس والتقويــم كمــا ســيتم اســتعراض مواضيــع أخــرى فــي 
مجــال التعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي. 

ــل  « ــة والحاص ــجن األمريكي ــرب ميتش ــة غ ــم بجامع ــز التقوي ــن مرك ــتوحاه م ــج مس ــذا البرنام ــرة ه فك
ــنوات.  ــس س ــر خم ــم ألخ ــاس والتقوي ــال القي ــي مج ــً ف ــز األول عالمي ــى المرك عل

الجديــر بالذكــر أن مركــز القيــاس والتقويــم بجامعــة غــرب ميتشــجن يتميــز فــي تنفيــذ هــذا البرنامــج  «
مــن أوائــل الثمانينــات الميالديــة وحتــى اآلن وال يــزال منبــر ألهــم خبــراء التقويــم فــي العالــم.
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من أهم المواضيع التي يتم مناقشتها خالل جلسات 
Evaluation Cafe

التقويم الجامعي بين الواقع والتطلعات. «
أساليب القياس والتقويم الحديثة. «
أساليب التدريس الحديثة. «
مهارات االتصال الحديثة )تقنية المعلومات( وآلية االستفادة منها في التدريس. «
مهارات تصميم المقررات والتقويم. «
أوعية النشر العلمية العالمية وآلية النشر فيها. «
التحليل اإلحصائي للبيانات الكمية. «
تصميم الدراسات التجريبية وشبه التجريبية. «
بناء المقاييس النفسية والشخصية وطرق تحليلها. «
أخالقيات البحث العلمي. «
» .Job and Work Analysis  التحليل العلمي لتقويم األفراد والعاملين
األساليب الحديثة في التقويم البرامجي وتقويم المؤسسات. «
بناء االختبارات التحصيلية وفق قواعد االختبار الجيد. «
اختيار نماذج من أبحاث أعضاء هيئة التدريس المتميزين ومشاركتها وعرضها. «
ما يستجد من مواضيع بحسب طلب المستفيدين. «
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الجلسات العلمية
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المتحدث عنوان الجلسة الجلسة
سعادة الدكتور 

محمد محمود  عبد الوهاب
األخطاء الشائعة في صياغة أسئلة االختبار كأداة 

لتقويم نواتج التعلم الجلسة االولى

سعادة الدكتور
عبدالرحمن الهادي أحمد عبداهلل  األخطاء اإلحصائية الشائعة في األبحاث العلمية الجلسة الثانية

سعادة الدكتور
ناصر بن عبداهلل الشهراني نحو تعليم جامعي فاعل  الجلسة الثالثة

سعادة الدكتورة 
سوزان بنت محمود برديس

تقويم المهارات والقدرات اللغوية لدى طالب 
المرحلة الجامعية الجلسة الرابعة

سعادة الدكتورة
اد ديانا فهمي حـمَّ الروبرك الجلسة الخامسة

سعادة الدكتور
حسام الدسوقي

أنماط المتعلمين واستراتيجيات التدريس المالئمة 
لكل نمط  الجلسة السادسة

سعادة الدكتورة
سمية بنت عزت شرف قياس أثر التدريب الجلسة السابعة
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الجلسة األولى
األخطاء الشائعة في صياغة أسئلة االختبار كأداة لتقويم نواتج التعلم

سعادة الدكتور 
محمد محمود  عبد الوهاب 

أستاذ علم النفس التربوي المشارك 
بجامعة أم القرى

لديه الكثير من األبحاث في مجال  «
القياس والتقويم

مدرب لعدة مواضيع متعلقة بقياس  «
نواتج التعلم

مشارك في عدد من األبحاث  «
التطوعية المختلفة الخدمةالمجتمع

الموضوع
تعــد االختبــارات التحصيليــة أكثــر أدوات قيــاس نواتــج التعلم شــيوعا واســتخداما 
فــي الوطــن العربــي، بــل وتعــد فــي بعــض األوقــات األداة الوحيــدة، ورغــم ذلــك 
أثبتــت بعــض الدراســات والبحــوث التــي قامــت بتحليــل أســئلة بعــض االختبــارات 
أســئلة  صياغــة  فــي  الســيكومترية  األخطــاء  مــن  كثيــر  وجــود  التحصيليــة 

ــا. ــة أنواعه ــارات بكاف االختب

األهداف
الكشف عن األخطاء في صياغة بعض أسئلة االختبارات. «
تعرف قواعد صياغة أسئلة االختيار من متعدد. «
الدقــة والعدالــة والموضوعيــة فــي تقديــر درجــات  « تحقيــق مزيــد مــن 

االختبــارات. فــي  الطــالب 
ــض  « ــا بع ــوم به ــي يق ــي الت ــن الذك ــكلة التخمي ــى مش ــب عل ــة التغل محاول

ــالب. الط

المحاور
أنواع أسئلة االختبار من حيث التعرف واالستدعاء. «
على أي أساس يتم تحديد نوع السؤال في االختبار؟ «
المقصود بأسئلة االختيار من متعدد. «
أنواع أسئلة االختيار من متعدد. «
قواعد صياغة أسئلة االختيار من متعدد.  «
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صور من الجلسة األولى
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الموضوع
يعــد اإلحصــاء ومــا يرتبــط بــه مــن تطبيقات فــي مجــال البحــث العلمــي والقياس 

والتقويــم أحــد أهــم الجوانــب التــي يجــب التركيــز عليها. 
فمــن خــالل تدقيــق ومراجعــة ومناقشــة العديــد مــن البحــوث العلميــة اتضــح 
وجــود بعــض األخطــاء التــي ترتبــط باإلحصــاء ، باإلضافــة إلــى وجــود بعــض 

المفاهيــم الخاطئــة التــي تتطلــب التصحيــح و التنبيــه.

األهداف
الكشف عن األخطاء ذات االرتباط باإلحصاء في البحوث العلمية. «
ــالب  « ــن وط ــن الباحثي ــد م ــدى العدي ــة ل ــم الخاطئ ــض المفاهي ــح بع تصحي

ــي. ــث العلم ــاء والبح ــي اإلحص ــا ف ــات العلي الدراس

المحاور
أخطاء تتعلق بتصميم االستبيان. «
أخطاء تتعلق بتفريغ البيانات. «
أخطاء تتعلق باألسلوب اإلحصائي الذي يتم اختياره. «
أخطاء تتعلق بعمليات التحليل اإلحصائي. «
أخطاء تتعلق بتصميم معيار الحكم على النتائج. «
أخطاء تتعلق بتفسير النتائج. «
أخطاء تتعلق بتفسير الداللة اإلحصائية. «

سعادة الدكتور
عبدالرحمن الهادي أحمد عبداهلل 
أستاذ اإلحصاء والبحوث  المشارك

بجامعة أم القرى

له العديد من المؤلفات في مجال  «
اإلحصاء والبحوث منها: اإلحصاء 

التربوي، اإلحصاء لغير المتخصصين 
باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

SPSS ، والقياس والتقويم - أساليب 
متعددة.

باحث محترف في مجال التربية  «
والمناهج والقياس والتقويم ومجاالت 

خدمة المجتمع.
مدّرب معتمد لدى العديد من الجهات  «

في مجال اإلحصاء والمعلومات 
والتخطيط.

الجلسة الثانية
األخطاء اإلحصائية الشائعة في األبحاث العلمية
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صور من الجلسة الثانية



18

سعادة الدكتور
ناصر بن عبداهلل الشهراني 

أستاذ المناهج والتربية العلمية المشارك 
بجامعة أم القرى

له العديد من المشاركات والكتابات  «
العلمية واألبحاث في المناهج وطرائق 

التدريس والتعلم االلكتروني.
مستشار تعليمي ومدرب معتمد قدم  «

العديد من الدورات التدريبية ألعضاء 
هيئة التدريس في عدد من الجامعات 

السعودية

الموضوع
رؤية وتطلعات التعليم الجامعي لتحقيق الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ .

األهداف
تشخيص واقع تعليمنا الجامعي . «
معرفة عناصر الموقف التعليمي ودور وأهمية كل منها . «
التعرف على أهم مقومات تفعيل التعليم الجامعي . «
تبني خطة لتفعيل دور األستاذ الجامعي التعليمي. «

المحاور
واقع تدريسنا الجامعي . «
عناصر الموقف التعليمي . «
تفعيل التعليم الجامعي . «
تفعيل مصادر المعرفة . «
تفعيل تعلم الطالب . «
تفعيل دور األستاذ الجامعي كموجه لعملية التعلم . «

الجلسة الثالثة
نحو تعليم جامعي فاعل 
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صور من الجلسة الثالثة
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سعادة الدكتورة 
سوزان بنت محمود برديس 

أستاذ اللغويات النظرية المساعد بقسم 
اللغة االنجليزية - كلية العلوم االجتماعية

الجامعــي  « التطويــر  عمــادة  وكيلــة 
للجــودة. النوعيــة  والجــودة 

ــات  « ــق النظري ــص بتطبي ــاث تخت ــا أبح له
الظواهــر  علــى  الحديثــة  اللغويــة 

العربيــة. للغــة  النحويــة 

الموضوع
تعــد القــدرة علــى التواصــل الشــفهي والكتابــي الفعــال أحــد أهــم مواصفــات 
الخريــج وجــزء أساســي مــن مخرجــات التعلــم لجميــع البرامــج والمقــررات. يتــم 
ــباب  ــوي وأس ــة اللغ ــة الجامعي ــالب المرحل ــع ط ــة واق ــاء مناقش ــذا اللق ــي ه ف
نطــاق  وتحديــد  المســتوى  ورفــع  عليــه  التغلــب  وطــرق  وجــد  إن  الضعــف 

ــال. ــك المج ــي ذل ــؤولية ف المس

األهداف
الجامعــي  « للطالــب  الضروريــة  اللغويــات  والقــدرات  المهــارات  تحديــد 

المختلفــة. بتخصصاتــه 
وضع مقترحات لرفع المستوى اللغوي للطالب. «

المحاور
المرحلــة  « طــالب  لــدى  اللغــوي  الضعــف  عــالج  وطــرق  مســببات  ماهــي 

الجامعيــة؟
على من تقع مسؤولية تأهيل الطالب الجامعي لغويا؟ «
فــي  « فاعــال  شــخصا  الخريــج  ليكــون  ضروريــة  اللغويــة  المهــارات  هــل 

؟ لمجتمــع ا

الجلسة الرابعة
تقويم المهارات والقدرات اللغوية لدى طالب المرحلة الجامعية
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صور من الجلسة الرابعة
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الجلسة الخامسة
الروبرك

سعادة الدكتورة
اد  ديانا فهمي حـمَّ

أستاذ القياس والتقويم النفسي والتربوي 
المساعد - كلية التربية

وكيلة مركز البحوث التربوية والنفسية  «
بعمادة البحث العلمي.

لها العديد من المشاركات والكتابات  «
العلمية واألبحاث في مجال القياس 

والتقويم.

الموضوع
يعــد التقييــم الموضوعــي والشــامل لــأداء هاجًســا يــؤرق المختصيــن فــي 
ميــدان التعليــم والقيــاس؛ وهــذا اللقــاء يلقــي الضــوء علــى بنــاء مقيــاس يــوازن 

ــي. ــي والتحصيل ــاج األكاديم ــم اإلنت ــي تقيي ــمول ف ــة والش ــن الموضوعي بي

األهداف
التعريف بالروبرك. «
تقديم أساسيات بناء الروبرك «

المحاور
ماهو الروبرك؟ «
استخداماته، ومزاياه. «
أساسيات بناء الروبرك. «
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صور من الجلسة الخامسة



24

الجلسة السادسة
أنماط المتعلمين واستراتيجيات التدريس المالئمة لكل نمط 

سعادة الدكتور
حسام الدسوقي

مستشار عمادة التطوير الجامعي 
والجودة النوعية 

الموضوع
طرائق و أساليب التدريس وفق النظريات الحديثة.

األهداف
التعرف على مفهوم أنماط التعلم. «
إدراك أهمية معرفة أنماط المتعلمين. «
التمييز بين خصائص كل نمط من أنماط المتعلمين. «
الوقوف على بعض استراتيجيات التدريس المالئمة لكل نمط. «

المحاور
مفهوم أنماط التعلم «
أهمية معرفة أنماط المتعلمين للمعلم «
خصائص بعض أنماط المتعلمين  «
بعض استراتيجيات التدريس المالئمة لكل نمط  «

نبذة
مستشار عمادة التطوير

الجامعي والجودة 
التعرف على مفهوم أنماط النوعية 

.التعلم
إدراك أهمية معرفة أنماط 

.المتعلمين
التمييز بين خصائص كل نمط 

المتعلمينمن أنماط  .
الوقوف على بعض 

ة استراتيجيات التدريس المالئم
نمطلكل  .

مفهوم أنماط التعلم
أهمية معرفة أنماط المتعلمين 

للمعلم
خصائص بعض أنماط 

المتعلمين 
بعض استراتيجيات التدريس 

المالئمة لكل نمط

الدكتورسعادة
حسام الدسوقي

نمطلكلالمالئمةالتدريسواستراتيجياتالمتعلمينأنماط

األهداف

المحاور

بالعابديةالنوعيةوالجودةالجامعيالتطويربعمادةالتدريبقاعة :الرجال
بالزاهرالنوعيةوالجودةالجامعيالتطويربعمادةالتدريبقاعة :السيدات

الثالثاءيوم 1439/7/3
ص11:30-ص10

المالكيعايضبنذياب .د
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صور من الجلسة السادسة
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سعادة الدكتورة
سمية بنت عزت شرف

أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي 
المساعد- كلية التربية

العلمــي  « البحــث  عمــادة  وكيلــة 
التطــوع. وبحــوث  البحثــي  للتطــوع 

 مدربــة معتمــدة فــي الحــوار والتنميــة  «
البشــرية.

لهــا العديــد مــن الدراســات والبرامــج  «
للقطاعــات  واالرشــادية  التدريبيــة 

الربحيــة. وغيــر  والخاصــة  العامــة 

الجلسة السابعة
قياس أثر التدريب

الموضوع
المعرفيــة  للمهــارات  والتنميــة  التطويــر  وســائل  أهــم  أحــد  التدريــب  يعــد 
والوجدانيــة والعمليــة العضــاء هيئــة التدريــس ، ومــن خــالل هــذا اللقــاء نســلط 

الضــوء علــى مــدى الحاجــة للتدريــب و كيفيــه قيــاس أثــره.

األهداف
التعرف على مفهوم التدريب ومراحله.  «
التعرف على كيفية قياس أثر التدريب.  «

المحاور
مفهوم التدريب.  «
الحاجة إلى التدريب.  «
كيف يتم التدريب.  «
نموذج التقدير المنظم للتدريب.  «
قياس أثر التدريب. «
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صور من الجلسة السابعة
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المنشورات العلمية
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العنوان رقم المنشور

االستبيانات 1

العينات ٢

أساسيات إحصائية ٣

الخصائص السيكومترية 4
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عمادة التطوير الجامعي و الجودة النوعية 
وكالة القياس و التقويم 

إعداد الدكتور/ ذياب بن عايض المالكي وكالة الجامعة للتطوير وريادة األعمال 
وكيل عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية للقياس والتقويم 
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عمادة التطوير الجامعي و الجودة النوعية 
وكالة القياس و التقويم 

إعداد الدكتور/ ذياب بن عايض المالكي وكالة الجامعة للتطوير وريادة األعمال 
وكيل عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية للقياس والتقويم 
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عمادة التطوير الجامعي و الجودة النوعية 
وكالة القياس و التقويم 

إعداد الدكتور/ ذياب بن عايض المالكي وكالة الجامعة للتطوير وريادة األعمال 
وكيل عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية للقياس والتقويم 
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عمادة التطوير الجامعي و الجودة النوعية 
وكالة القياس و التقويم 

إعداد الدكتور/ ذياب بن عايض المالكي وكالة الجامعة للتطوير وريادة األعمال 
وكيل عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية للقياس والتقويم 
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دراســـة تــقــويــمـية 
لـبــرنامــــج كـــافـيــه 
التدريــس والتقويــم
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ــرى  ــة أم القــ ــة جامعــ ــل أروقــ ــه داخــ ــداء إيجابيــ ــى أصــ ــم علــ ــس والتقوي ــه التدري ــج كافي ــل برنام حصــ
 Seton Hall University وخارجهــــا، حيــــث تــــم اختيــاره مــــن قبــــل مجموعــــة مــــن الباحثيــــن بجامعــــة
األمريكية كبرنامـــج متميـــز مـــن نوعـــه في الجامعات ليتـــم دراســـته وفـــق إحـــدى نمـــاذج التقويـــم. وقـــد 
زودت جامعـــة أم القـــرى بنســـخة مـــن تقريـــر الدراســـة والـــذي يضـــم الكثيـــر مـــن اإلرشــادات لمخرجــــات 

ــتمراريته. ــة باس ــج والتوصيــ البرنامــ
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Introduction
Umm Al-Qura University is a large, public university located in Saudi Arabia. The university 

serves over 100,000 students with over 5,000 faculty members.  In addition to the main campus, 
Umm Al-Qura has five branch campuses. In 2008, Umm Al-Qura University established the Dean-
ship of Academic Development and Quality Assurance as a supportive deanship providing services to 
Umm Al-Qura’s faculty members. 

The dean and vice dean are usually appointed from outside departments to serve a temporary, 
renewable two-year term. Under the leadership of the current vice dean, the deanship created and 
established the Teaching & Evaluation Cafe program. Through his initiative, the vice dean sought a 
means to develop faculty’s skills in teaching and research. In this paper we make a proposal for a 
formative assessment of the Teaching & Evaluation Cafe’s inaugural year. This evaluation and as-
sessment plan is being conducted as an exploratory study to assess the initial implementation and 
progress of the cafe. 

The findings of this formative evaluation will be used to provide insights to program adminis-
trators that help them identify the strengths and weaknesses of the Teaching & Evaluation Cafe’s pro-
gram in its first year. This will in turn help them understand how to make improvements, making the 
program more effective in attaining its intended goals listed below. A successful evaluation study of 
the early stages of this initiative could help establish a strong model for other universities in the area 
to establish their own program following in the footsteps of Umm Al-Qura’s pioneering initiative.  
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Purpose and Goal of the Evaluation
The purpose for the evaluation is to provide an in-depth, descriptive analysis of the vices and 

virtues observed in the Teaching & Evaluation Cafe’s first program year to identify them to its admin-
istrators. This report will assess workshop implementations and highlight areas of improvement to 
assist the cafe in being more effective in achieving its aspirations. As mentioned before, the program 
has only just begun, therefore evaluating the impact of this program seems unrealistic. However, we 
are looking to investigate its implementation to see if this program actually does what it intends to 
do. 

The stakeholders invested in the Teaching & Evaluation Cafe and its assessments include the pro-
gram administrator, program committee members, presenters, and university faculty and graduate 
students. 

Stakeholders of the Teaching & Evaluation program

Stakeholder Name Category Interest or Perspective Role in Evaluation

Program Administrator Tertiary  Program success and participant
numbers Planning team

Committee Secondary Program success, cost, logistics Planning team

Presenters Primary Exposure of Knowledge and skills  Presenting

Participants
)Faculty/Grad Students(

Primary Opportunity for professional devel-
opment/ networking

 Audience/ Recipient of
program
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The following charts offer visualization of the data where be analyzed:
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Conclusion & Recommendation
• Overall the findings reveal that the Teaching and Evaluation Cafe are at the surface level very ef-

fective in providing professional development workshop that showcase knowledge and skills. The 
strengths of the program appear to be its registration process, where it allows interested faculty 
members and graduate students to easily sign up to receive information on workshop dates by 
just completing a short survey. The weakness of the program surrounds the limited representation 
of disciplines, graduate students, and topics presented. Additionally, the time duration of the ses-
sions seems to be either too short or too long for some participants. 

Our final recommendations for the Teaching& Evaluation are the following:
• The Teaching and Evaluation Cafe does a great job with their intake and follow-up surveys to de-

termine who their audience are and what they like about the services provided by the Teaching 
and Evaluation Cafe. However, the committee members should consider strengthening the intake 
survey by adding questions to understand their incoming skills levels, their area of expertise to 
source potential future presenter, or to source additional topics of interest to understand what 
areas they should target based on university needs. Additionally, the planning committee should 
also consider adding pre and post surveys for the presenter to understand how the audience is 
meeting their own expectations and look for additional ways for the Teaching and Evaluation Cafe 
to support their presenters. 

• Additionally, there were a few comments addressing a need for a broader range of topics covered 
for various discipline. The findings showed that a good portion of attendees were coming directly 
from the College of Education, College of Applied Sciences, and the College of Da’wa and Islamic 
Theology. The Teaching and Evaluation Cafe planning committee should look for additional ways 
to source presenters that showcase skills that can be used in a multitude of disciplines or explore 
ways to market and target each discipline and department accordingly.

• The Teaching and Evaluation Cafe committee should also explore ways to engage not just faculty 
members but also graduate students, especially those who are interested in remaining in higher 
education and presenting and teaching others on the behalf of the university. Teaching this sub-
population innovative and current knowledge and skills will only place them in a better position 
to compete with competing universities and to represent the university in a better light.
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• During this evaluation, we were not made aware of any quality assurance check, workshop cur-
riculum template, or criteria in place for presenters. Therefore, the Committee should consider a 
way to ensure their presentation have standards in place to confirm that each workshop has a 
learning/teaching goal and that they are effective in their intended goals.

• The planning committee should strengthen advertisement and marketing efforts through lever-
aging online marketing tools )i.e., social media( and targeting local academic institutions and 
organization who share similar interests in the knowledge and skills of the universities.

• Additionally, the Teaching and Evaluation Cafe planning committee should review the ideal time 
duration or time of day that works with their targeted audience. Participants were only “some-
what satisfied” with time of the session so the planning committee should review if there is a 
need to adjust the length of the session or to change the time of day for the sessions.

• Participants are interested in obtaining knowledge and skills from presenters with high quality 
skills and expertise, so the planning committee should continue explore ways of securing knowl-
edgeable experts. This includes asking participants directly who are they interested in seeing pres-
ent.

• The planning committee should recruit in-house presenters to foster community and encourage 
participants to use the skills and knowledge that they learned at the Teaching & Evaluation Cafe 
by providing them with demonstration of application opportunities.

• Lastly, we did not receive specific program goals for the Teaching and Evaluation Cafe so we sug-
gest that they define their own ideas of what success would look like for the Teaching & Evalu-
ation cafe by creating a document proposing their 1-year, 3-year, and/or 5-year internal/external 
goals for the program. 
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فريق العمل
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عبد الخالق محمد مدربا
مساعد مدير ادارة

حسان كامل الجحدلي
مدخل بيانات

عناد مناحي العبود
سكرتير خاص

حمدان سالم الصاعدي
مساعد اداري

يوسف ادم هوساوي
مسجل معلومات

علياء محمد المطرفي
منسقة وحدة القياس و التقويم 
بشطر الطالبات
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إحصائيات
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حضور نساء حضور رجال ورش العمل م

٢1 ٢٢ األخطاء الشائعة في صياغة أسئلة االختبار كأداة لتقويم 
نواتج التعلم 1

٢7 ٢٠ األخطاء اإلحصائية الشائعة في األبحاث العلمية ٢

19 19 نحو تعليم جامعي فاعل  ٣

18 ٢7 تقويم المهارات والقدرات اللغوية لدى طالب المرحلة 
الجامعية 4

٢٠ ٣٣ الروبرك 5

٢٠ ٣4 أنماط المتعلمين واستراتيجيات التدريس المالئمة لكل نمط  6

18 ٣5 قياس أثر التدريب 7




