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      املقدمة 

      روؤية ور�سالة اجلامعة

الروؤية              

والداعمة  الرائدة  اخلا�صة  اجلامعات  احدى  تكون  اأن  التطبيقية  العلوم  جامعة  روؤية 

للتعلم التطبيقي والبحث العلمي يف البحرين ومنطقة اخلليج.

الر�سالة           

الكفاءة  ذوي  الطلبة  متناول  يف  تعليم  بتقدمي  ملتزمة  التطبيقية  العلوم  جامعة  اإن 

االأكادميية يف البحرين ودول اخلليج والدول االخرى، وتقدمي برامج اكادميية ذات جودة 

من �صاأنها تخريج طلبة مزودين باملعرفة واملهارات ذات �صلة حملية واقليمية،اإ�صافة اىل 

اأن اجلامعة تلتزم يف ن�صر ثقافة التعليم والبحث العلمي واملعرفة لطلبتها وهيئة التدري�س 

واملوظفني وتعزيز ال�صراكات واالإتفاقيات االأكادميية واملهنية، وتطوير عالقاتها املحلية 

واالإقليمية والعاملية وم�صاركتها ب�صكل فعال مع املجتمع البحريني واخلليجي.

اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعه بتوفري فر�س  اأداء  تهدف وحدة تطوير 

هيئة  اأع�صاء  ومهارات  قدرات  وتنمية  لالرتقاء  ومتطورة  فعالة  تدريبية 

التدري�س يف جمال التعليم والتعلم والتميز االأكادميي. 

اإّن روؤيا ور�صالة وحدة تطوير اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س ومنذ ان�صاءه عام  

2010 ت�صاعدان يف  حتقيق اأهداف ور�صاله اجلامعة وفقًا ملتطلبات �صمان 
جودة التعليم والتعلم.
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      روؤية  ور�سالة وحدة تطوير اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س

الروؤية    

التطوير  ملبادرات  رئي�صيًا  م�صدرًا  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  اأداء  تطوير  وحدة  تكون  اأن 

االكادميي مبا يحقق ر�صالة واأهداف اجلامعة والتميز حمليًا واقليميًا وعامليًا يف تاأهيل و 

تدريب  اأع�صاء هيئة التدري�س.

الر�سالة    

خلق بيئة متميزة يف التعليم والتعلم وتنمية وتطوير القدرات واملهارات املهنية واالأكادميية 

والبحث العلمي الأع�صاء هيئة التدري�س من خالل اإقامة الدورات و ور�س العمل واحللقات 

االكادميي �صمن  والتقومي   التدري�س اجلامعي  التعريفية يف جمال  والندوات  النقا�صية 

متطلبات جوده التعليم والتعلم.

      اأهداف وحدة التطوير 

ت�صعى وحدة التطوير اىل حتقيق االأهداف التالية:

تنمية مهارات اأع�صاء هيئة التدري�س يف جمال طرق التدري�س واالأ�صاليب احلديثة يف   -  

التعليم والتعلم واإر�صاد الطلبة و يف جمال اإدارة قاعة التدري�س.

اإك�صاب اأع�صاء هيئة التدري�س املعارف واملهارات الالزمة الأعداد اخلطط الدرا�صية   -  

وحتديد اأهدافها التعليمية واأ�صاليب القيا�س والتقومي واالإمتحانات.

املعلومات يف  تكنولوجيا  ا�صتخدام  التدري�س يف جمال  اأع�صاء هيئة  تنمية مهارات   -  

جمال التعليم والتعلم .
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تنمية مهارات اأع�صاء هيئة التدري�س على املهارات الالزمة للبحث والن�صر العلمي.  -  

تنمية مهارات التفكري العلمي واالإبداعي واالإبتكاري واالإرتقاء باآداء اأع�صاء الهيئة   -  

التدري�صية.

والتعلم  التعليم  عمليتي  لتعزيز  واملعارف  باملهارات  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  تزويد   -  

وتدريبهم على اأحدث اال�صاليب واالإ�صرتاتيجيات العملية والتعليمية.

  

      حماور اعداد اخلطة التدريبة للوحدة

اإطار  يف   2014/2013 االكادميي  للعام  التطوير  لوحدة  التدريبية  اخلطة  ركزت   

اأهدافها املعنية  بتطوير وتنمية قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س على حتقيق املحاور التالية:

 تكنولوجيا املعلومات ، وي�صمل ربط النظرية بالتطبيق من خالل الفعاليات والن�صاطات 

التالية:

. E-Learning نظام التعليم االلكرتوين  -  

املوقع االإلكرتوين للجامعة.  -  

ا�صتخدام قواعد البيانات يف املكتبة ونظامها.  -  

ك�صف االإنتحال يف االبحاث .  -  

نظم االمتحانات وتقومي اأداء الطلبة من خالل نظام الت�صجيل اجلديد.  -  

يف  اليومي  العمل  م�صتوى  على  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  يف  التو�صع   -  
اجلامعة.  
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    التطوير الأكادميي ، وي�صمل الفعاليات والن�صاطات التالية:

تنمية الكفاءة االأكادميية لوظيفة البحث العلمي، على االأ�صاليب والطرائق   -  
احلديثة .

اآداب و�صلوكيات املهنة اجلامعية .  -  

تطوير طرق تقييم اأداء الطلبة و جودة الورقة االإمتحانية.  -  

مهارات التدري�س الفعال.  -  

تقييم مدى م�صاركة اأع�صاء هيئة التدري�س يف اخلدمات املجتمعية.  -  

    �سمان جودة التعليم ، وت�صمل الفعاليات والن�صاطات التالية :

اآليات �صبط اجلودة الداخلية والتقييم امل�صتمر.  -  

معايري اجلودة يف العملية التدري�صية .  -  

توكيد اجلودة ومعايري االإعتماد يف العملية التعليمية.  -  

-  تقرير التقييم الذاتي .  

تنمية الكفاءة االأكادميية لوظيفة خدمة املجتمع.  -  

    اخلطة الإ�سرتاتيجية ، وت�صمل الفعاليات والن�صاطات التالية :

التخطيط االإ�صرتاتيجي .  -  

اإعداد اخلطة التنفيذية للتطوير.  -  

    القيادات والإدارة ، وت�صمل الفعاليات والن�صاطات التالية :

اتخاذ القرارت وحل امل�صكالت.  -  

بناء فريق العمل.  -  

تنمية الكفاءة القيادية للوظائف االأكادميية اجلامعية.  -  
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        مهارات الإ ت�سال وال�سلوك والتعامل مع املجموعة ،وت�صمل الفعاليات والن�صاطات 
التالية : 

تويرت  بوك،  الفي�س  اجلامعة)  يف  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ا�صتخدام    -  
،الوردبر�س، املدونات(

-  تنظيم املوؤمترات العلمية.   

م�صروعات البحوث التناف�صية.  -  

  الفعاليات الثقافية ،وت�صمل الفعاليات والن�صاطات التالية :

حلقة نقا�صية يف خدمة املجتمع .  -  

       فعاليات واأن�سطة وحدة التطوير املنجزة خالل الأعوام الأكادميية

العام  يف  التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  اأداء  تطوير  وحدة  نفذت  لقد 

االكادميي 2011/2010 ، )36( فعالية ون�صاط موزعة ح�صب املحاور االأ�صا�صية للمركز 

وم�صنفة ح�صب املهارات املعتمدة و�صارك فيها اأع�صاء هيئة التدري�س املعنيني بها. 

وبعد درا�صة دقيقة ملتطلبات واحتياجات اأع�صاء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم التطبيقية مت 

اجناز )15(فعالية ون�صاط للعام االأكادميي 2012/2011 وفقًا للمتطلبات واالأحتياجات 

املذكورة.

ويف العام االأكادميي 2013/2012 فقد مت اجناز )13( فعالية موزعة)10 ور�س عمل، 

وحلقتان نقا�صيتان ولقاء تعريفي واحد( موزعة ح�صب املحاور االأ�صا�صية لوحدة التطوير. 
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ون�صاط،  فعالية   )34( اإجناز  مت  فقد   ،2014/2013 احلايل  االأكادميي  العام  يف  اأما 

اأع�صاء هيئة  اأداء  ت�صمن ور�س عمل وحلقات نقا�صية ودورات تدريبية، ووفقًا خلطة تطوير 

التدري�س،  فهذا يعني اإجناز كافة الفعاليات والن�صاطات املخطط لها عام 2014/2013، 

ملعايري  ووفقًا  العمل يف اجلامعة  ملتطلبات  وفقًا  اإ�صافيه  ن�صاطات  بتنفيذ  نقوم حاليا  حيث  

وحدة التطوير ووحدة �صمان اجلودة.

 

      ا�ستبانات التقييم لوحدة التطوير

مت ا�صتحداث ا�صتبانات لتقييم وحدة تطوير اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س للعام االكادميي  

للعام  تنجز  التي  واالأن�صطة  الفعاليات  كافة  تقييم  و  عام  ب�صكل    2013/2012
االأكادميي 2013/2012، من اأجل الوقوف على مدى جودة االأن�صطة والفعاليات التي 

تقدمها وحدة  التطوير املنفذة من قبلها ،ويتم ا�صتخدام نوعني من االإ�صتبانات املعدة 

لهذا الغر�س وكما يلي: 

    ا�ستبانة التقييم ال�سنوية لوحدة التطوير

التدري�س بخ�صو�س مهام وحدة  اأع�صاء هيئة  اآراء  لبيان  االإ�صتبانة  ت�صتخدم هذه              

التطوير والغر�س منها حت�صني االأداء.

    ا�ستبانة التقييم للفعاليات والأن�سطة

   تت�صمن هذه االإ�صتبانه الفعاليات واالأن�صطة التي تنظمها وحدة التطوير من  ور�س 

عمل وحلقات نقا�صية ولقاءات تعريفية اأو ندوات علمية. يتم تدوين اآراء امل�صاركني 

يف نهاية كل فعالية اأو ن�صاط من الفعاليات التي جتريها وحدة التطوير ثم يتم حتليل 

البيانات اخلا�صة بالفعالية لغر�س تقوميها.
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