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قال تعالى :

“وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين”
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
“إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء”
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تقديم
تقديم
بحمد اهلل وتوفيقه  ،أقامت العمادة مجموعة من المبادرات واألنشطة المختلفة
خالل العام الجامعي  . 1432-1431ويطيب لنا أن نقدمها لكم راجين من اهلل القبول
والسداد.
لقد كان إصدار العدد األول من نشرة نبض الجودة  ،وعقد العديد من ورش العمل
المتخصصة  ،والندوة األولى للعمادة ،والمشاركة الفاعلة في العديد من المحافل
ذات العالقة بالجودة وتطوير المهارات  ،إلى جانب الجهود المتواصلة من كافة
كليات الجامعة لتفعيل مناشط الجودة ونشر ثقافتها  ،وتأهيل الكليات لتحقيق
متطلبات االعتماد األكاديمي  ،والتعاون المهني من الهيئة التحريرية في صحيفة
الجامعة ( تواصل ) بتخصيص صفحة تعنى بالجودة ونشر ثقافتها  ،كل تلك الجهود
المشتركة أثمرت إبداع ًا وتميزاً سيطيب قطفها ،بمشيئة اهلل  ،وتؤتي أكلها من خالل
المخرجات الواعدة لجامعتنا الفتية .
كل هذا جاء بتوفيق اهلل أو ًال  ،ثم بالدعم الكريم من معالي مدير الجامعة الدكتور
خالد بن سعد المقرن ،واإلشراف السديد من سعادة وكيل الجامعة الدكتور إبراهيم
بن عبدالرحمن الحقيل ،والتعاون المثمر من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي الدكتورمحسن بن عبدالرحمن المحسن،والزمالء الكرام عمداء
الكليات ،والعمادات المساندة،ومدراء اإلدارات ،ورؤساء مراكز الجودة  ،وكافة اإلخوة
واألخوات ممن ساهموا معنا بجهودهم المباركة  .والتقدير موصول للزميلين
العزيزين سعادة العميد السابق لعمادة الجودة الدكتور حمد العمران وسعادة وكيل
العمادة السابق الدكتور عمر الشريوفي لجهودهما المبذولة خالل فترة عملهما في
العمادة .
فلكم جميعا،من منسوبي عمادة الجودة وتطوير المهارات ،خالص الشكر وصادق
الدعاء  .سائلين اهلل سبحانه أن يكلل الجهود بالتوفيق لالرتقاء ببالدنا لمصاف
التفوق والتمكين .
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الرؤية
أن تكون الجودة والتحسين المستمر واإلبداع ثقافة
عمل يومية في جامعة المجمعة.

الرسالة
التحسين المستمر لعمليات الجودة وتطوير المهارات
لمنسوبي الجامعة (من أكاديميين وإداريين وطلبة)
بما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة اإلستراتيجية
وتبوأها مكانة متميزة بين الجامعات الوطنية.

القيم
• اإلخالص
• الشفافية
• ا لمبادرة
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• اإلتقان
• اإلبداع
• العمل كفريق
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أهداف العمادة

أهداف العمادة

 -1و�ضع اال�سرتاتيجيات العامة لتطبيق اجلودة يف اجلامعة
والإ�شراف على تنفيذها.
 -2ن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد الأكادميي والتح�سني امل�ستمر
بني من�سوبي اجلامعة.
 -3تقدمي الدعم وامل�شورة لوحدات اجلامعة املختلفة يف كل ما
يتعلق بق�ضايا اجلودة واالعتماد الأكادميي.
 -4ت�صميم و�إعداد الأدوات الالزمة لتقومي العملية التعليمية
من خالل قيا�س م�ؤ�شرات الأداء ملدخالت وخمرجات العملية
التعليمية (هيئة التدري�س – العاملون – الطالب – اخلريجون
… الخ).
 -5حتديد جوانب القوة وال�ضعف يف الربامج الدرا�سية التي
تقدمها اجلامعة وتقدمي املقرتحات والو�سائل املنا�سبة للتغلب
عليها.
 -6التن�سيق مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي,
والعمل وفق ما لديها من �أنظمة وتعليمات.
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 -7تبادل اخلربات والأفكار اخلا�صة بتطوير التعليم اجلامعي
مع املراكز والوحدات املماثلة يف اجلامعات ال�سعودية والعاملية
واال�ستفادة منها يف حتقيق التطوير املن�شود.
� -8إعداد ومتابعة الربامج التدريبية التي ت�سهم يف تطوير
مهارات من�سوبي اجلامعة.
 -9التوا�صل امل�ستمر مع املعنيني وامل�ستفيدين من �أن�شطة
اجلامعة وال�سعي ملعرفة �آرائهم ور�ضاهم عن اخلدمات
املختلفة التي تقدم لهم.
� -10إعداد تقارير �سنوية عن حالة اجلودة يف اجلامعة.
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عمادة
إنجازاتعمادة
إنجازات
المهارات
وتطويرالمهارات
وتطوير
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أنشطة الجودة
أنشطة الجودة

بالرغم من �أن الهيكل التنظيمي للعمادة يحدد �أن العمادة تتكون
من وكالتني �أحدهما تعنى ب�ش�ؤون اجلودة واالعتماد الأكادميي
والأخرى تخت�ص بتطوير املهارات� ,إال �أن حمدودية عدد من�سوبي
العمادة وحداثة ن�ش�أتها قد ا�ستوجب تعاون اجلميع لإجناز كافة
منا�شط العمادة الواردة يف هذا التقرير.

�أن�شطة اجلودة واالعتماد الأكادميي:
�أبرز املنا�شط واالجنازات:

 -1املنا�شط الداخلية اخلا�صة بالعمادة  ،وت�شمل :
• مراجعة ر�ؤية ور�سالة العمادة.
• مراجعة الهيكل التنظيمي للعمادة.
• �إعداد خطة ا�سرتاتيجية للعمادة يف �ضوء.
معطيات فريق اخلطة اال�سرتاتيجية باجلامعة.
• �إعداد خطة تنفيذية للعمادة.
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 -2زيادة عدد مراكز اجلودة بالكليات والعمادات امل�ساندة
وحتديد مهامها:

قامت العمادة بت�شجيع ا�ستكمال �إن�شاء مراكز للجودة بكافة الكليات
والعمادات امل�ساندة ،وكانت البداية ب�إن�شاء وحدات للجودة يف بع�ض
الكليات ثم مت حتويلها �إىل مراكز للجودة بقرار من معايل مدير
اجلامعة بتاريخ  ,1431 /12/7وقد و�صل عددها حاليا �إىل ()14
مركزا .حيث تعد هذه املراكز همزة الو�صل بني عمادة اجلودة
وتطوير املهارات وكليات اجلامعة .

مهام مراكز اجلودة يف كليات اجلامعة :

 .1بناء ر�ؤية ور�سالة للكلية /العمادة.
 .2ن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد الأكادميي بني �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب واملوظفني بالكلية من خالل  :عقد دورات
تدريبية  ،ور�ش عمل  ،حما�ضرات  ،ندوات  ،كتيبات  ،مطويات....
وغريها.
 .3اقرتاح ت�شكيل الفرق.
 .4ر�سم خطط و�سيا�سات و�أهداف اجلودة واالعتماد الأكادميي
على م�ستوى الكلية.
التقرير السنوي

 .5تقدمي الدعم الفني للأق�سام الأكادميية والإدارية بالكلية يف كل
ما يتعلق بق�ضايا اجلودة واالعتماد الأكادميي.
� .6إعداد البحوث والدرا�سات املتعلقة بعمليات حت�سني اجلودة يف
الكلية
 .7حتديد مواطن التح�سني املمكنة واقرتاح امل�شاريع الالزمة
بتحقيقها.
 .8و�ضع خطة ا�سرتاتيجية طويلة املدى لتطوير عملية التعليم
والتعلم مبا يتنا�سب مع متطلبات الع�صر واحتياجات املجتمع و�سوق
العمل.
 .9متابعة عمليات تو�صيف املقررات والربامج الدرا�سية ،وحتديد
جوانب القوة وال�ضعف فيها وتقدمي املقرتحات والو�سائل املنا�سبة
للتغلب عليها.
 .10ت�صميم و�إعداد الأدوات الالزمة للتقومي مبا ي�ساعد يف و�ضع
نظام ل�ضمان اجلودة.
� .11إعداد تقارير دورية عن م�ستويات الأداء ور�ضا امل�ستفيدين.
 .12فتح قنوات ات�صال مع امل�ؤ�س�سات املهتمة باجلودة واالعتماد يف
التعليم اجلامعي لتبادل اخلربات ون�شر الفائدة.
 .13العمل على تنفيذ ومتابعة التقومي واالعتماد الأكادميي.
 .14متابعة �سري �إجراءات جوائز التميز بالكلية
 .15جمع البيانات واملعلومات ب�شكل م�ستمر عن �أن�شطة اجلودة
بالكلية.
 .16توثيق اجلهود والرفع بها �إىل عمادة اجلودة.

 -3الت�أهيل املهني لر�ؤ�ساء مراكز اجلودة واالعتماد
بالكليات:

�أ -حر�صت العمادة على ت�أهيل ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة مهنيا من
خالل تنفيذ عدة ور�ش عمل متخ�ص�صة يف اجلودة  ،اهتمت
باملو�ضوعات الآتية :
• مفاهيم نظم �ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي
• بناء نظام جودة داخلي بالكليات والعمادات امل�ساندة
• التقييم الذاتي الأوىل

• تو�صيف الربامج واملقررات وتقاريرها.
• ا�ستخدام التقنية احلديثة يف االختبارات.
• حت�سني عمليات اجلودة.
• البحث العلمي ك�أحد معايري اعتماد امل�ؤ�س�سات
التعليمية.
ب .عقد اللقاءات الدورية لر�ؤ�ساء مراكز اجلودة وفرق اجلودة
بالكليات والعمادات امل�ساندة.
ا�ستهدفت هذه الفكرة مناق�شة كافة املو�ضوعات التي تطرحها
العمادة  ،وتبادل اخلربات ،وو�ضع الأطر العامة لتنفيذ اجلودة
بالكليات والتعرف على اجنازات الكليات ,ا�ضافة اىل التعاون يف
حل امل�شكالت التي قد تعوق �أن�شطة اجلودة يف الكليات ومت ذلك يف
كلية املجتمع ،وكلية الرتبية باملجمعة ،وكلية الهند�سة وكلية العلوم
الطبية التطبيقية وكلية الرتبية بالزلفى.

 -4ن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد الأكادميي عن طريق:

• �إ�صدار العدد الأول من نب�ض اجلودة يف رجب 1432هـ وهى
دورية تعنى باجلودة وت�صدر باللغتني العربية والأجنبية.
• تنفيذ الندوة الأوىل بعنوان “طريق اجلامعات النا�شئة نحو
اجلودة”
• تخ�صي�ص �صفحة يف �صحيفة اجلامعة “توا�صل” با�سم عمادة
اجلودة وتطوير املهارات ي�ساهم من�سوبي العمادة ور�ؤ�ساء مراكز
اجلودة بالكليات بن�شر مقاالت توعوية عن اجلودة واالعتماد
الأكادميي .
• امل�شاركة يف املعر�ض التي �أقامته جامعة امللك �سعود على
هام�ش لقاء وكالء اجلودة على م�ستوى اململكة
• تنفيذ مطبوعات عن مفاهيم نظم �ضمان اجلودة واالعتماد
الأكادميي وتوزيعها على الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
بالكليات .مثل :مطويات حول مفاهيم اجلودة  ،االعتماد
الأكادميي  ،التقومي الذاتي الأوىل  ،نقطة البداية لإن�شاء مركز
اجلودة باجلامعة  ،تو�صيف املقررات وتقاريرها ،وم�ساعدة الكليات
يف ان�شاء �أدلة تعريفية بها.

• امل�شاركة يف تنفيذ ور�ش عمل عن مفاهيم اجلودة واالعتماد ،
والتقييم الذاتي يف كلية الرتبية (بنات) بالزلفى ،وكلية العلوم
والدرا�سات الإن�سانية باحلوطة ،وكلية العلوم الإدارية واالإن�سانية
باملجمعة ،وكلية الهند�سة ،وكلية املجتمع.
• مراجعة كافة الأعمال التي تقوم بها الكليات وتطلع العمادة عليها.
• تنفيذ اجتماعات م�ستمرة مع ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة .
• تقدمي اال�ست�شارات واملقرتحات للكليات فور طلبها
• توفري وثائق االعتماد الأكادميي للكليات والعمادات امل�ساندة.

 -5التوا�صل مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد
الأكادميي:

تقوم العمادة بالتوا�صل امل�ستمر مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد
الأكادميي و�شمل ذلك:
• �إعداد تقرير مف�صل عن عمادة اجلودة يف اجلامعة و�إر�ساله
للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي.
• امل�شاركة يف مراجعة وتنقيح املعايري التخ�ص�صية التي �أعدتها
الهيئة لكليات الرتبية والطب وال�صيدلة والهند�سة.
• توزيع مطبوعات الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي
على مراكز اجلودة بالكليات.
• �إيفاد بع�ض من�سوبي اجلامعة للتدريب �ضمن خطة الهيئة
الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي للف�صل الدرا�سي
الأول 1432/31هـ حيث �ساهمت اجلامعة يف ( )14برناجما
�أقامتها الهيئة يف الريا�ض والدمام وجدة بعدد و�صل اىل (.)26
• �إيفاد بع�ض من�سوبي اجلامعة للتدريب �ضمن خطة الهيئة
الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي للف�صل الدرا�سي
الثانى 1432/31هـ حيث ت�ساهم اجلامعة يف ( )12برناجما
�أقامتها الهيئة يف الريا�ض والذمام وجدة بعدد و�صل اىل (.)34
• بناء اخلطة اال�سرتاتيجية للجودة و �إر�سالها للهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد الأكادميي.
• ا�ستكتاب بع�ض من�سوبي الهيئة للم�شاركة مبقاالت يف ن�شرة
نب�ض اجلودة.
• التن�سيق لتنفيذ يوم اجلودة باجلامعة
التقرير السنوي

 -6الأدلة التعريفية للجامعة:

نظرا لأن الأدلة التعريفية تعد واحدة من متطلبات الهيئة الوطنية
لالعتماد الأكادميي فقد قامت العمادة ب�إعداد ت�صور مقرتح
لكيفية بناء الأدلة التعريفية للجامعة وكلياتها ووحداتها بهدف
ت�أ�سي�س قواعد عامة وخا�صة يف كتابة الأدلة املهنية �سواء التعليمية
�أو الإدارية املتعلقة بجميع ال�ش�ؤون اجلامعية  ،مع تقدمي ت�صور
�إجرائي مقرتح لكيفية بناء الأدلة .

 -7التقييم الذاتي الأوىل الرباجمي:

تعد عملية “التقومي الذاتي الأويل” مل�ستوى اجلودة القائم يف �أن�شطة
اجلامعة هي اخلطوة الأ�سا�سية يف عملية التخطيط اال�سرتاتيجي
ل�ضمان اجلودة وحت�سينها .وقد قامت العمادة يف �ضوء مقرتحات
الهيئة للتقومي واالعتماد االكادميي بو�ضع عدد من الإجراءات
مل�ساعدة الكليات يف عملية التقومي الذاتي الأويل  ،هي:
• �إعداد عدة ور�ش عمل لر�ؤ�ساء مراكز اجلودة بالكليات
والعمادات امل�ساندة عن التقييم الذاتي الأوىل و�إجراءات
تطبيقه
• �إتاحة مقايي�س التقييم الذاتي الأوىل وتقريره على املوقع
االلكرتوين للعمادة.
• م�ساعدة فرق الكليات ميدانيا يف تطبيق التقييم الذاتي
الأوىل.
• �إعداد مطبوعات عن التقييم الذاتي الأوىل.
• الزيارات امليدانية للكليات لتقدمي الدعم الفني للكليات.
• مت انتهاء الكليات من التقييم الذاتي الأوىل وجارى اعداد
تقريره يف بع�ض الكليات.
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� -8إعداد �آلية لقيا�س ر�ضا امل�ستفيد للكليات والعمادات
امل�ساندة(.مرفق :)4

� -11إعداد �آليات ل�ضبط اجلودة بالعمادة والكليات مثل
اال�ستبانات املرفقة:

تعد هذه اال�ستبانة �أحد �أدوات التقومي ل�ضبط اجلودة يف
اجلامعة وكلياتها ووحداتها تهدف اىل التعرف على مدى ر�ضا
امل�ستفيد من اخلدمات التي تقدمها له اجلامعة  /الكلية/
الوحدة .وتعترب �أحدى متطلبات الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد الأكادميي.

• ا�ستبانه اال�ستعداد للدرا�سة بهدف التعرف على جاهزية
الكليات للدرا�سة (مرفق )1
• ا�ستبانه ا�ستعداد الكليات لالختبارات النهائية (مرفق )2
• ا�ستبانة قيا�س جودة االختبارات (مرفق )3
• ا�ستبانة قيا�س ر�ضا امل�ستفيد (مرفق )4
• ا�ستبانة التقييم الن�صفي لأداء الكليات (مرفق )5

• اعداد دليل القرار اخلطط والربامج الدرا�سية اجلديدة
ولتعديل اخلطط القائمة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للخطط
والربامج الدرا�سية باجلامعة.
• �إعداد ملخ�ص لنموذج تو�صيف املقررات باللغة العربية واللغة
االجنليزية متكن عمادة القبول والت�سجيل من �إنهاء �إجراءات
الطالب يف االنتقال من و�إىل اجلامعة.
• تدريب من�سوبي اجلامعة على تو�صيف املقررات والربامج
وتقاريرها.
• متابعة تو�صيف املقررات والربامج طبقا لنماذج الهيئة.

 -12حتديث موقع العمادة االلكرتوين:

 -9تو�صيف املقررات والربامج:

 -10املراجعة الداخلية للكليات:

يعد املوقع االلكرتوين احد القنوات الرئي�سة املعربة عن �شخ�صية
العمادة و�أن�شطتها ،و يعد و�سيلة لتوا�صل العمادة مع اجلهات
الداخلية واخلارجية كما �أنه يعد �أحد و�سائل ن�شر ثقافة اجلودة
واالعتماد الأكادميي .ولذلك فقد مت ت�شكيل فريق ملراجعة
حمتويات املوقع ال�سابق وحت�سينه.
وتعمل العمادة بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات لتفعيل موقع
العمادة ليكون تفاعليا مبا ميكن من حتويل خدمات العمادة
املختلفة مبا يف ذلك الت�سجيل يف دورات تطوير املهارات لتتم
الكرتونيا.

حيث �شكلت العمادة فرق عمل من ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة لزيارة
الكليات �أثناء االختبارات كمحاكاة لفرق املراجعة التطويرية
بهدف .:
 .1تقدمي الدعم وامل�ساعدة للكليات.
 .2تبادل اخلربات.
 .3تطبيق ا�ستبانه جودة اختبارات الف�صل الدرا�سي الأول
 1432/1431هـ.
 .4تقدمي تقرير عن جودة االختبارات.
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 -15التعاون مع جهات �أخرى يف اجلامعة:

 -13التوثيق و�إعداد التقارير اخلا�صة ب�أن�شطة
اجلودة:

اهتمت العمادة ب�إعداد عدة تقارير توثق ما تقوم بها العمادة
من �أن�شطة و�أهمها:
• تقرير ا�ستعداد الكليات للدرا�سة  1432/1431هـ
• تقرير االختبارات النهائية للعام  1432/1431هـ
• تقرير املعايري النوعية التخ�ص�صية بناء على طلب الهيئة
الوطنية لالعتماد الأكادميي
• تقرير ور�ش العمل التي قامت بها العمادة
• تقرير مف�صل عن عمادة اجلودة يف اجلامعة و�إر�ساله
للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي.
• تقرير التقييم الن�صفي لأداء الكليات ويتم يف منت�صف كل
ف�صل درا�سي
• التقرير ال�سنوي للعمادة

 -14اخلطة الإ�سرتاتيجية للعمادة:

بناء على ما مت اعداده من قبل فريق اخلطة اال�سرتاتيجية
للجامعة فقد عقد من�سويوا العمادة ور�شة عمل داخلية لتحديد
معامل اخلطة اال�سرتاتيجية للعمادة خالل الثالث �سنوات
القادمة

التقرير السنوي

قامت العمادة بتنفيذ وامل�شاركة يف عدد من الأن�شطة مع جهات
عديدة داخل اجلامعة ومن �أبرز هذه الأن�شطة ما يلى:
• �إعداد وتنفيذ ور�شة عمل تثقيفية خ�ص�صت لر�ؤ�ساء و�أمناء
اللجان الدائمة باجلامعة و�أقيمت الور�شة بتوجيه ورعاية من
معايل مدير اجلامعة.
• التعاون مع كلية املجتمع يف ور�شة عمل �ضعف التح�صيل
الدرا�سي الف�صل الثاين 1432هـ
• التعاون مع فريق اخلطة اال�سرتاتيجية يف اجلامعة يف
الإعداد والتنفيذ لربامج جمموعات الرتكيز .وبع�ض املراحل
الأخرى للخطة
• امل�شاركة يف تطبيق ا�ستبانات اخلطة اال�سرتاتيجية يف
الكليات
• تي�سري زيارات فريق اخلطة اال�سرتاتيجية للكليات عن
طريق ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة
• اعداد دليل اخلطط والربامج الدرا�سية ملرحلة البكالوريو�س
بالتعاون مع اللجنة الدائمة للخطط والربامج الدرا�سية

 -16دعم اجلودة فى كليات اجلامعة:

حيث قام فريق عمل العمادة بتنفيذ �سل�سلة من ور�ش العمل
بكليات اجلامعة بهدف التعرف على مفاهيم اجلودة واالعتماد
و بناء نظام جودة داخلي بالكليات وبني اجلدول التايل لقاءات
دعم اجلودة يف كليات اجلامعة:

جدول ()1
دعم اجلودة يف كليات اجلامعة
الكلية

م
1
2

املجتمع

3

العلوم الطبية التطبيقية (بنني)

الهند�سة

4

العلوم الطبية التطبيقية (بنات)

5

العلوم الإدارية والإن�سانية

6
7
8
9
10

الرتبية
العلوم والدرا�سات الإن�سانية
العلوم والدرا�سات الإن�سانية

العلوم
الرتبية

المكان
املجمعة
املجمعة
املجمعة
م�سرح اجلامعة
املجمعة
عن طريق البث
املجمعة
م�سرح اجلامعة
املجمعة
الغاط
احلوطة
الزلفى
الزلفى
جمموع ال�ساعات

 -17تقييم جودة االختبارات النهائية للكليات:

مت التعرف على م�ستوى جودة االختبارات النهائية للكليات من
خالل ا�ستبانة ا�ستعداد الكليات لالختبارات (مرفق  )2والتي مت
تعميمها على الكليات بفرتة طويلة حتى تتمكن الكليات من تنفيذ
ممار�ساتها ثم �أعقبها تعميم ا�ستبانة قيا�س جودة االختبارات

التقرير السنوي

تاريخ اللقاء
1432/1/9
1432/1/15

عدد الساعات
6
6

1432/1/29

6

1432/1/29

3

1432/2/7
1432/1/21
1432/1/27
1432/2/8
1432/1/23

6
3
3
3
2
37

(مرفق  )3والتي مت تطبيقها بوا�سطة فريق عمل مكون من
�أع�ضاء من العمادة ور�ؤ�ساء مراكز اجلودة بالكليات ،وقد جاءت
نتائج التطبيق على النحو التايل:
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�شكل ()1
يبني م�ستوىجودة االختبارات النهائية للكليات
جدول ()2
يبني جودة االختبارات النهائية للكليات
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

م�ستو ى �أداء الكليات خالل العام اجلامعي  1432 / 1431هـ
الكلية
كلية الرتبية باملجمعة

كلية العلوم الطبية التطبيقية املجمعة(بنات)
كلية العلوم الطبية التطبيقية باملجمعة(بنني)
كلية الرتبية بالزلفي
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باحلوطة
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بالغاط
كلية الهند�سة باملجمعة
كلية العلوم الإدارية والإن�سانية باملجمعة

كلية العلوم بالزلفي
كلية املجتمع باملجمعة
املجموع

مستوى األداء ف1
4.32
4.6
4.41
4.2
4.16
4.00
3.95
3.88
3.24
4.83
4.15

مستوى األداء ف2
4.78
4.83
4.66
4.38
4.25
4.18
3.96
4.03
3.76
0
4.31

المتوسط
4.55
4.71
4.53
4.29
4.20
4.09
3.95
3.95
3.5
2.41
4.01

نية
بالغ

اط

انية
لإن�س
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ا إل
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الع
تا
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معة

م�ستو ى الأداء ف2

م�ستو ى الأداء ف1
التقرير السنوي
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 -18تقييم �أداء الكليات :

مت تقييم �أداء الكليات من خالل ا�ستبانة �أعدت لهذا الغر�ض (مرفق  )5حيث قام ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة
بالكليات بتطبيقها مرتني الأوىل يف منت�صف الف�صل الدرا�سي الأول ،والثانية يف منت�صف الف�صل الدرا�سي
الثاين وجاءت نتائج التطبيق على النحو التايل:

�شكل ()2
يو�ضح م�ستوى الأداء بالكليات

جدول ()3
يبني م�ستوى الأداء بالكليات
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الكلية
كلية الرتبية باملجمعة
كلية الرتبية بالزلفي
كلية املجتمع باملجمعة
كلية العلوم بالزلفي
كلية العلوم الإدارية والإن�سانية باملجمعة
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باحلوطة
كلية العلوم الطبية التطبيقية باملجمعة(بنني)
كلية العلوم الطبية التطبيقية املجمعة(بنات)

كلية الهند�سة باملجمعة
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بالغاط
املجموع

مستوى األداء ف1
4.83
3.25
4.58
3
3
4,41
4.2
3.91
4.5
3.75
3.9

مستوى األداء ف2
4.9
4.7
4.6
4.2
4
3.9
3.5
3.5
3.2
2.3
3.88

المتوسط
4.86
3.97
4.59
3.6
3.5
4.15
3.85
3.70
3.85
3.02
3.90

م�ستوى الأداء بالكليات

6
5
4
3
2

م�ستوى الأداء
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المهارات
تطوير
أنشطة
أنشطة تطوير المهارات

تهتم العمادة بتطوير مهارات من�سوبي اجلامعة عن طريق
التدريب لإحداث تغيريات م�ستمرة يف النواحي املعرفية
وال�سلوكية و املهارية لتمكينهم من �آداء �أعمالهم بكفاءة
و�إنتاجية عالية .
ميكن �إيجاز �أهمية التدريب يف :
 - 1حت�سني قدرات الفرد وتنمية مهاراته .
 - 2ا�ستيعاب التقنية احلديثة .
 - 3زيادة الثقة يف النف�س وقدراتها وطاقاتها .
 - 4تزويد املتدرب مبهارات و اجتاهات جديدة نحو اجلامعة
مثل (الوالء-املواظبة-احلر�ص على الإتقان)
 - 5ت�ضييق الفجوة احل�ضارية بني الدول النامية والدول
املتقدمة يف جمال العلوم واملعارف وتطبيقاتها .
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�أهداف التدريب :
� - 1إك�ساب املتدرب املعارف واملهارات والقدرات التي متكنه
من �إجناز العمل .
 - 2متكن املتدربني من م�سايرة التقدم العلمي والتكنولوجي
والإملام ب�أ�ساليب العمل احلديثة.
 - 3التعرف على امل�شكالت التي تواجهها اجلامعة ومعاجلتها,
و احلد من الأخطاء وتوفري الوقت واجلهد واملال .
 - 4حتفيز املتدربني نتيجة لإتاحة التدريب فر�ص الرتقي .
 - 5رفع الكفاءة الإنتاجية للمتدرب عن طريق تزويده مبا
ي�ستجد من طرق عمل حديثة .
 - 6عالج �أ�سباب الغياب الناجت عن الق�صور يف املعارف
واملهارات ,و تخفيف العبء على الر�ؤ�ساء وامل�شرفني وتركيزهم
يف الأهم .
 - 7زيادة تقدير املتدرب لعمله واالهتمام به نتيجة �إتقانه
العمل ,وتنمية بع�ض االجتاهات ال�سليمة نحو العمل والعالقات
الإن�سانية .

التقرير السنوي

�أن�شطة تطوير املهارات
عنيت العمادة منذ ن�ش�أتها بتطوير مهارات من�سوبي اجلامعة عن
طريق التدريب الداخلي واخلارجي  ،وعلى الرغم من حداثة
ن�ش�أتها �إال �أنها حققت العديد من املنجزات ميكن تو�ضيحها يف
الآتي:
 .1التدريب الداخلي (داخل اململكة العربية ال�سعودية)
• دورات اجلودة باجلامعة
• معهد الإدارة العامة ،الف�صل الدرا�سي الأول
• معهد الإدارة العامة ،الف�صل الدرا�سي الثاين
• برامج التدريب امل�ستمر الفرتة الأوىل
• برامج التدريب امل�ستمر الفرتة الثانية
 .2التدريب اخلارجي (خارج اململكة العربية ال�سعودية)
• برامج التدريب ال�صيفي للقيادات الأكادميية
• برامج التدريب ال�صيفي للقيادات الإدارية

التقرير السنوي
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أو ً
الداخلي
التدريب
:
ال
أوالً  :التدريب الداخلي
• دورات اجلودة باجلامعة:

اهتمت العمادة بن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد بني من�سوبي اجلامعة من خالل تنفيذ عدة ور�ش عمل يبينها اجلدول التايل:

• دورات معهد الإدارة الف�صل الدرا�سي الأول:

 الف�صل الدرا�سي الأول  :مت تدريب ( )49متدربا منموظفي اجلامعة يف ( )120برناجما  .يبينها اجلدول ()5

جدول ()4
دورات اجلودة
التاريــــخ
1431/6/16هـ
1431 / 6 / 19- 18هـ
1431 / 10 / 18هـ
1431 / 11 / 17 – 15هـ
خالل الف�صل الدرا�سي الأول

المكـــــان
م�سرح اجلامعة
كلية املجتمع
كلية املجتمع
كلية املجتمع
الريا�ض  -جدة  -الدمام

م
1
2
3
4
5

العنـــــــوان
البحث العلمي وفق معايري الهيئة الوطنية
نظم �ضمان اجلودة واالعتماد
ا�ستعداد الكليات للدرا�سة باجلامعة
ت�أ�سي�س نظام جودة داخلي بالكليات
تدريب ر�ؤ�ساء الوحدات يف الهيئة الوطنية

العــدد
21
12
12
13
13

6

تدريب تربية الزلفي (نظم اجلودة واالعتماد)

70

المستهدفــــون
�أع�ضاء هيئة التدري�س
ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة بالكليات
ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة بالكليات
ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة بالكليات
ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة بالكليات
ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة بالكليات
�أع�ضاء هيئة التدري�س

1432/ 1 / 23هـ

تربية الزلفي (رجال  +ن�ساء)

1432 / 1 / 27هـ

احلوطة (رجال  +ن�ساء)

7

تدريب العلوم والدرا�سات الإن�سانية (نظم �ضمان اجلودة
واالعتماد)

25

�أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية
ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة بالكليات فرق
اجلودة بالكلية
ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة بالكليات

1432 / 1 / 8هـ

كلية الهند�سة

8

تدريب كلية الهند�سة (نظم مفاهيم اجلودة)

27

1432 / 2 / 7هـ

كلية الرتبية (رجال  +ن�ساء)

9

تدريب كلية الرتبية (جودة االختبارات)
تدريب العلوم والدرا�سات الأن�سانية (�أليات ن�شر ثقافة اجلودة
والأعتماد)

15
5

قيادات الكلية ر�ؤ�ساء الأق�سام

1432 / 1 / 21هـ

الغاط

11

تدريب كلية العلوم الطبية التطبيقية (رجال  +ن�ساء)

27

قيادات الكلية ر�ؤ�ساء الأق�سام
�أع�ضاء هيئة التدري�س الطالب

1432 / 1 / 29هـ

م�سرح اجلامعة

اجلامعة

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

310

10

جدول ()5
�أعداد املتدربني ح�سب املجال
معهد الإدارة للف�صل الدرا�سي الأول1432/ 1430هـ
المجال
�إدارة املواد
الإح�صاء
الإدارة ال�صحية
الإدارة العامة
الإدارة املكتبية
الإدارة الهند�سية
االقت�صاد وامليزانية
احلا�سب الآيل
ال�سلوك التنظيمي
العالقات العامة والإعالم
القانون
املحا�سبة
املكتبات واملعلومات
املوارد الب�شرية

عدد المتدربين
14
3
0
6
41
1
1
6
22
0
2
14
4
3

�شكل ()3
عدد املتدربني ح�سب املجال

�إح�صائية �أعداد املتدربني ح�سب املجال
الإدارة املكتبيه

الإدارة العامة

الإدارة ال�صحية

االح�صاء

ال�سلوك التنظيمي

احلا�سب الآيل

االقت�صاد وامليزانية

الإدارة الهند�سية

املكتبات واملعلومات

املحا�سبة

القانون

العالقات العامه واالعالم

٪3 ٪3 ٪0

املوارد الب�شريه

٪4

٪6
٪13
٪40

٪2
٪0

٪21

٪6
٪1 ٪1

24

التقرير السنوي

التقرير السنوي
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جدول ()5
�أعداد املتدربني ح�سب املجال
معهد الإدارةالعامة للف�صل الدرا�سي الأول1432/ 1430هـ
المجال
الرقابة على املواد
القيادة الإدارية
�إدارة املكتبات ومراكز املعلومات
�أعمال ال�سكرتارية
تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية
�إدارة نظام الت�شغيل  - Windowsحمطة العمل
الببليوجرافيا
�إدارة الوقت
االت�صال الإن�ساين الفعال يف بيئة العمل
مهارات التعامل مع �ضغوط العمل
�إدارة التغيري التنظيمي
�إدارة االجتماعات
�أ�سا�سيات �أمن املعلومات
تخطيط عمليات ال�شراء
الفهر�سة املو�ضوعية
مهارات التعامل مع الر�ؤ�ساء
بناء ثقافة تنظيمية فعالة
املحا�سبة احلكومية يف الفروع
�شبكات النطاق املحلي الال�سلكية
بناء قوائم ر�ؤو�س املو�ضوعات
�إدارة خادم الربيد Exchange Server
ت�صميم الربامج التدريبية
العر�ض البياين
برجمة التطبيقات بلغة Java
�سلوكيات الوظيفة العامة
�إدارة اجلدران النارية
�إعداد املخططات احل�ضرية
االت�صاالت الإدارية
26

عدد المتدربين
1
2
1
2
2
2
3
1
1
2
1
1
2
1
1
5
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
التقرير السنوي

عدد المتدربين
1
1
2
1
9
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
3
1
1
1
4
6
6
1
1
8
1
104

المجال
تطوير خدمات امل�ستفيدين
التفاو�ض مع املوردين
امل�ؤ�شرات الإح�صائية الو�صفية
مهارات التعامل مع املر�ؤو�سني
معاجلة الن�صو�ص
التخطيط احل�ضري
اجلوانب القانونية يف نظام اخلدمة املدنية
برجمة قاعدة البيانات MS Access
القيود املحا�سبية احلكومية
اال�ستقطاب واالختيار
ال�شراء املبا�شر
تدقيق امل�ستندات املالية احلكومية
ا�ستخدام �أدلة الت�صنيف
اختيار وتزويد الدوريات
ال�ضمانات البنكية
الو�صف الببليوجرايف للدوريات
�أ�سا�سيات نظام الت�شغيل UNIX
�إدارة امليزانية
�أ�صول املحا�سبة احلكومية
الأر�شفة الإلكرتونية
ال�سكرتارية االلكرتونية
حترير الر�سائل با�ستخدام احلا�سب الآيل
مهارات بناء فرق العمل
�صرف املواد
مهارات التعامل مع املراجعني
االنتماء والوالء الوظيفي
املجموع الكلي

التقرير السنوي
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�إح�صائية �أعداد املتدربني يف كل برنامج يف جميع فروع معهد الإدارة العامة

�شكل ()4
�أعداد املتدربني ح�سب الربامج للف�صل الدرا�سي الثاين
 1432-1431هـ
٪2
٪1

٪1

٪1
٪1

٪2 ٪1 ٪2
٪2

٪1
٪8

٪3

٪1
٪1
٪6

٪2
٪2

٪1
٪1

٪6

٪5

٪4

٪2
٪1
٪1

٪3

٪3
٪1
٪1 ٪1
٪1 ٪1
٪1 ٪1
٪1 ٪1
٪1
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٪2
٪3
٪2
٪1

٪9

٪1 ٪1
٪2
٪1 ٪1
٪1 ٪1 ٪1
٪1

٪1
٪1
٪1

�إدارة املكتبات ومراكز املعلومات
تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية
الببليوجرافيا
االت�صال الإن�ساين الفعال يف بيئة العمل
�إدارة التغيري التنظيمي
�أ�سا�سيات �أمن املعلومات
الفهر�سة املو�ضوعية
بناء ثقافة تنظيمية فعالة
�شبكات النطاق املحلي الال�سلكية
�إدارة خادم الربيد Exchange Server
العر�ض البياين
�سلوكيات الوظيفة العامة
�إعداد املخططات احل�ضرية
تطوير خدمات امل�ستفيدين
امل�ؤ�شرات الإح�صائية الو�صفية
معاجلة الن�صو�ص
اجلوانب القانونية يف نظام اخلدمة املدنية
القيود املحا�سبية احلكومية
ال�شراء املبا�شر
ا�ستخدام �أدلة الت�صنيف
ال�ضمانات البنكية
�أ�سا�سيات نظام الت�شغيل UNIX
�أ�صول املحا�سبة احلكومية
ال�سكرتارية االلكرتونية
مهارات بناء فرق العمل
مهارات التعامل مع املراجعني

القيادة الإدارية
�أعمال ال�سكرتارية
�إدارة نظام الت�شغيل - Windowsحمطة العمل
�إدارة الوقت
مهارات التعامل مع �ضغوط العمل
�إدارة االجتماعات
تخطيط عمليات ال�شراء
مهارات التعامل مع الر�ؤ�ساء
املحا�سبة احلكومية يف الفروع
بناء قوائم ر�ؤو�س املو�ضوعات
ت�صميم الربامج التدريبية
برجمة التطبيقات بلغة Java
�إدارة اجلدران النارية
االت�صاالت الإدارية
التفاو�ض مع املوردين
مهارات التعامل مع املر�ؤو�سني
التخطيط احل�ضري
برجمة قاعدة البيانات MS Access
اال�ستقطاب واالختيار
تدقيق امل�ستندات املالية احلكومية
اختيار وتزويد الدوريات
الو�صف الببليوجرايف للدوريات
�إدارة امليزانية
الأر�شفة الإلكرتونية
حترير الر�سائل با�ستخدام احلا�سب الآيل
�صرف املواد
االنتماء والوالء الوظيفي

�شكل ()5
�أعداد املتدربني ح�سب كل جمال يف معهد الإدارة العامة

�إح�صائية �أعداد املتدربني ح�سب املجال
جدول ()6
�أعداد املتدربني ح�سب كل جمال يف معهد الإدارة العامة
المجال
�إدارة املواد
الإح�صاء
الإدارة ال�صحية
الإدارة العامة
الإدارة املكتبية
الإدارة الهند�سية
االقت�صاد وامليزانية
احلا�سب الآيل
ال�سلوك التنظيمي
العالقات العامة والإعالم
القانون
املحا�سبة
املكتبات واملعلومات
املواد الب�شرية

عدد المتدربين
7
3
0
7
30
2
1
10
21
0
1
4
14
4

القانون

الإدارة ال�صحية

املواد الب�شرية

الإدارة الهند�سية

�إدارة املواد

ال�سلوك التنظيمي

الإدارة العامة

املحا�سبة

االقت�صاد وامليزانية

الإح�صاء

العالقات العامة والإعالم

الإدارة املكتبية

املكتبات واملعلومات

احلا�سب الآيل

٪0

٪3

٪7

٪7
٪13

٪19

٪4
٪1
٪0

٪20

٪9
٪2

التقرير السنوي

٪4
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٪1
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جدول ()8
عدد احل�ضور من الرجال والن�ساء يف برامج الفرتة التدريبية الأوىل

برامج التدريب امل�ستمر لأع�ضاء هيئة التدري�س :

املرحلة التدريبية الأوىل (1432 / 4 / 18 – 3 / 23هـ)
• مت عمل عدد ( )6برامج تدريبية للفرتة التدريبية الأوىل لتطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة.
• بلغ عدد احل�ضور الكلي من املتدربني ( )196ع�ضو هيئة تدري�س وكان عدد الرجال ( )112وعدد الن�ساء (.)73
• عدد الكليات التي �شارك من�سوبيها من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برامج تطوير املهارات للفرتة التدريبية الأوىل ( 12كلية).
جدول ()7
«برامج الفرتة التدريبية الأوىل» من 1432 / 4 / 18 - 3 / 23هـ

30

م

عنوان البرنامج

التاريـخ

الوقــت

الفئـة المستهدفـة

المــدة

اللغة

1

التقييم الذاتي الأويل

1432 / 3 / 24 – 23

�11ص  3-م

ر�ؤ�ساء وحدات اجلودة ور�ؤ�ساء الأق�سام

 2يومان

عربي

2

مهارات البحث العلمي

1432 / 3 / 24 – 23

4م8-م

3

بناء اخلطط الدرا�سية وتطويرها

1432 / 4/ 2 – 3/ 30

5م9-م

 2يومان

عربي

4

عمليات اجلودة وحت�سني
خمرجات العمل

1432 / 4 / 9 – 7

5م9-م

� 3أيام

عربي

5

اجتاهات التطوير املهني احلديثة

1432 / 4 / 18 – 14

�11ص  3-م

�أع�ضاء هيئة التدري�س
ر�ؤ�ساء وحدات اجلودة ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة
التدري�س
ر�ؤ�ساء وحدات اجلودة ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة
التدري�س
عمداء ووكالء الكليات والعمادات امل�ساندة ور�ؤ�ساء
الأق�سام

 2يومان

عربي

� 5أيام

عربي

6

ا�سرتاتيجيات دمج
التقنية يف التدري�س

1432 / 4 / 18 – 14

5م–9م

� 5أيــام

عربي

التقرير السنوي

�أع�ضاء هيئة التدري�س

م

عنوان البرنامج

عدد الرجال

عدد النساء

مالحظات

1
2
3
4
5
6

التقييم الذاتي الأويل
مهارات البحث العلمي
بناء اخلطط الدرا�سية وتطويرها
عمليات اجلودة وحت�سني خمرجات العمل
اجتاهات التطوير املهني احلديثة
ا�سرتاتيجيات دمج التقنية يف التدري�س
املجمـوع

22
18
26
25
17
19
127

11
12
12
13
9
12
69

196

التقرير السنوي
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جدول ()9
عدد احل�ضور من الكليات (الرجال والن�ساء)
م

كليات المجمعة

رجال

نساء

المجمــوع

1
2
3
4
5
6
7

الرتبية
الهند�سة
الطب
املجتمع
العلوم الإدارية والإن�سانية
العلوم الطبية (بنني)
العلوم الطبية (بنات)
املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
كليات الزلفي
الرتبية
العلوم
طب الأ�سنان
املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
كليات الحوطة
العلوم والدرا�سات الإن�سانية
كليات الغاط
العلوم والدرا�سات الإن�سانية
املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع الكــلي

7
16
9
15
17
16
--80
رجال
9
10
6
80
رجال
8
رجال
14
127

21
----------17
38
نساء
18
----38
نساء
13
نساء
--69

28
16
9
15
17
16
17
118
المجمــوع
28
10
6
118
المجمــوع
21
المجمــوع
14
196

م
1
2
3
م
1
م
1
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�شكل ()6
عدد احل�ضور من الكليات (الرجال والن�ساء)

التقرير السنوي

25

20

15

رجال
ن�ساء

10

5

0

كلية الرتبية كلية
الهند�سة

كلية
الطب

كلية
املجمتع

كلية كلية العلوم
الطبية
العلوم
الإدراية (بنني)

كلية العلوم كلية العلوم كلية الرتبية كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم
الطبية بالزلفي كلية طب بحوطة �سدير بالغاط
الطبية
الأ�سنان
(بنات)
(بنات)

التقرير السنوي
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املرحلة التدريبية الثانية (1432 / 6 / 8 – 4 / 21هـ)
• مت عمل عدد ( )6برامج تدريبية للفرتة التدريبية الثانية لتطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة .
• بلغ عدد احل�ضور الكلي من املتدربني ( )172ع�ضو هيئة تدري�س وكان عدد الرجال ( )100وعدد الن�ساء (.)72
• عدد الكليات التي �شارك من�سوبيها من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برامج تطوير املهارات للفرتة التدريبية الأوىل ( )9كليات.
جدول ()10
«برامج الفرتة التدريبية الثانية» من 1432 / 6 / 8 - 4 / 21هـ
م
1

عنوان البرنامج
تو�صيف وتقرير املقررات والربامج
ا�سرتاتيجيات دمج مهارات
التفكري يف التدري�س

3

ا�سرتاتيجية تطوير املناهج

1432 / 5 / 23 – 19

4

تنمية مهارات التدريب

1432 / 5 / 28 – 26

�11ص  3 -م

5

االجتاهات احلديثة للتقومي

1432 / 5 / 30 – 26

5م9-م

6

بناء االختبارات االلكرتونية

1432 / 6 / 8– 4

5م9-م

2

التاريـخ
1432 / 4 / 25 – 21

الوقــت
�11ص  3-م

الفئـة المستهدفـة
ر�ؤ�ساء وحدات اجلودة ور�ؤ�سـاء الأق�سـام

المــدة
� 5أيــام

اللغة
عربي

1432/ 4 / 25 – 21

5م9-م

�أع�ضاء هيئة التدري�س

� 5أيــام

عربي

�11ص  3-م

ر�ؤ�ساء وحدات اجلودة ور�ؤ�سـاء الأق�سـام و�أع�ضاء هيئة
التدري�س
ر�ؤ�ساء وحدات اجلودة ور�ؤ�ساء الأق�سام -العاملني يف جمال
تطوير املهارات
�أع�ضاء هيئة التدري�س

� 5أيــام

عربي

� 3أيــام

عربي

� 5أيــام

عربي

�أع�ضاء هيئة التدري�س واملهتمني بالتعليم االلكرتوين

� 5أيــام

عربي

جدول ()11
عدد احل�ضور من الرجال والن�ساء يف برامج الفرتة التدريبية الثانية
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�شكل ()7
عدد احل�ضور من الرجال والن�ساء يف برامج الفرتة التدريبية الثانية

25

20

15

عدد الرجال
عدد الن�ساء

10

م

عنوان البرنامج

عدد الرجال

عدد النساء

مالحظات

1
2
3
4
5
6

تو�صيف وتقرير املقررات والربامج
ا�سرتاتيجيات دمج مهارات التفكري يف التدري�س
�إ�سرتاتيجية تطوير املناهج
تنمية مهارات التدريب
االجتاهات احلديثة للتقومي
بناء االختبارات الإلكرتونية
املجموع

14
15
17
16
15
23
100

12
10
11
12
11
16
72

172

التقرير السنوي

5

0

تو�صيف وتقرير
املقررات والربامج

دمج مهارات التفكري �إ�سرتاتيجية تطوير
املناهج
يف التدري�س

تنمية مهارات
التدريب

التقرير السنوي

االجتاهات احلديثة
للتقومي

بناء االختبارات
الإلكرتونية

35

جدول ()12
عدد احل�ضور من الكليات (الرجال والن�ساء) لربامج الفرتة الثانية
م

كليات المجمعة

رجال

نساء

المجمــوع

1
2
3
4
5
6

الرتبية
الهند�سة
املجتمع
العلوم الإدارية والإن�سانية
العلوم الطبية (بنني)
العلوم الطبية (بنات)
املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
كليات الزلفي
الرتبية
كليات الحوطة
العلوم والدرا�سات الإن�سانية
كليات الغاط
العلوم والدرا�سات الإن�سانية
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الخارجي
التدريب
ثانيا:
ثانيا :التدريب الخارجي
برامج التدريب ال�صيفي للقيادات الأكادميية:

• مت عمل عدد ( )7برامج تدريبية للقيادات الأكادميية
باجلامعة يف الفرتة من 1432 / 10 / 16 – 8 / 3
هـ.
• بلغ عدد املر�شحني يف هذه الربامج ( )42ع�ضو هيئة
تدري�س منهم عدد ( )41ع�ضو هيئة تدري�س من الرجال
وعدد ( )1ع�ضو هيئة تدري�س من الن�ساء.
• عدد الدول التي تقام فيها هذه الربامج ( )3دول وهي
موزعة كالآتي:
• بريطانيا ( 3برامج) و تقام هذه الربامج يف مدينتي
(ويلز  +ليدز) وعدد املر�شحني لهذه الربامج ( 13ع�ضو هيئة
تدري�س).
• كندا (برنامج واحد فقط) و�سوف يقام يف مدينة فانكوفر
وعدد املر�شحني لهذا الربنامج ( 11ع�ضو هيئة تدري�س).
• ماليزيا ( 3برامج) و تقام هذه الربامج يف مدينة كواالملبور
وعدداملر�شحني لهذه الربامج ( 18ع�ضو هيئة تدري�س).
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برامج التدريب ال�صيفي للقيادات الإدارية:

• مت عمل عدد ( )11برنامج تدريبي للقيادات الإدارية
باجلامعة يف الفرتة من  1432 / 10 / 28 – 7 / 3هـ.
• بلغ عدد املر�شحني يف هذه الربامج من القيادات الإدارية
( )95منهم عدد (� )92إداري ُا من الرجال وعدد
(� )3إداريات من الن�ساء.
عدد الدول التي تقام فيها هذه الربامج ( )6دول وهي موزعة
كالآتي:
• ماليزيا ( 4برامج) و تقام هذه الربامج يف مدينة كواالملبور
وعدد املر�شحني لهذه الربامج (� 40إداريا).
• م�صر (برنامج واحد فقط) و يقام يف مدينة القاهرة وعدد
املر�شحني لهذا الربنامج ( 7من الإداريني).
• تركيا ( 2برنامج) و تقام هذه الربامج يف مدينة ا�سطنبول
وعدد املر�شحني لهذه الربامج ( 10من الإداريني).
• الإمارات ( 2برنامج) و تقام هذه الربامج يف مدينة دبي
وعدد املر�شحني لهذه الربامج (� 21إداري ًا).
• الأردن (برنامج واحد فقط) و يقام يف مدينة عمان وعدد
املر�شحني لهذا الربنامج ( 7من الإداريني).
• املغرب (برنامج واحد فقط) و يقام يف مدينة الدار
البي�ضاء وعدد املر�شحني لهذا الربنامج ( 10من الإداريني).
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الكليات
منجزاتالكليات
منجزات
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ية التربية بالمجمعة

كلية التربية بالمجمعة

�أهم الأن�شطة:

� -1إن�شاء مركز اجلودة واالعتماد الأكادميي بالكلية وحتديد
مقر دائم له .
 -2تعيني مدير ًا للمركز .
 -3ت�شكيل جمل�س �إدارة املركز .
 -4و�ضع خطة لعمل مركز اجلودة واالعتماد الأكادميي للف�صل
الدرا�سي الأول 1432/ 31هـ.
 -5ت�شكيل الهيكل التنظيمي ملركز اجلودة واللجان التابعة له .
 -6تنظيم ثمانية اجتماعات للأق�سام العلمية لدرا�سة الواقع
الفعلي للكلية ب�شكل كيفي .
 -7تنظيم  11ندوة عن ثقافة اجلودة لأع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب والعاملني .
� -8إعداد حتليل الفجوات يف �أع�ضاء هيئة التدري�س واملعيدين
واملحا�ضرين طبق ًا للمعايري العاملية .
 -9تنظيم ( )10ور�ش عمل للتدريب علي �صياغة الر�ؤية
والر�سالة والأهداف الإ�سرتاتيجية للكلية .
� -10إعداد الر�ؤية والر�سالة والأهداف للكلية والأق�سام
العلمية.
 -11تنظيم  8ور�ش عمل للتدريب علي تطبيق مقايي�س التقومي
الذاتي للم�ؤ�س�سة والربامج .
 -12تطبيق مقايي�س التقومي الذاتي علي م�ستوي الكلية
والأق�سام.
� -13إعداد تقرير الدرا�سة الذاتية للكلية .
� -14إعداد خمت�صر تو�صيف املقررات جلميع الأق�سام .
� -15إعداد ا�ستبانات ر�ضاء الطالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س
واجلهاز الإداري وجهات التوظيف و�أولياء الأمور واعتمادها
وتطبيقها .
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 -16تطبيق ا�ستبانة ر�ضاء الطالبات علي عدد  430طالبة
وتفريغ نتائجها و�إعداد تقرير بذلك .
� -17إعداد ا�ستبانات امل�شاركة يف التحليل البيئي لأع�ضاء
هيئة التدري�س واجلهاز الإداري والطالبات وجهات التوظيف
وتطبيقها وتفريغ نتائجها و�صياغتها يف �شكل ا�ستبيان جممع
متهيد ًا لإعادة تطبيقه لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية للكلية .
� -18إعداد ا�ستبانات قيا�س االحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة
التدري�س واجلهاز الإداري وتطبيقها وتفريغ نتائجها متهيد ًا
لو�ضع اخلطة التدريبية للكلية .
 -19ت�شكيل جلان اجلودة بالأق�سام العلمية .
 -20تنظيم  10ور�ش عمل للتخطيط اال�سرتاتيجي لأع�ضاء هيئة
التدري�س واجلهاز الإداري و�أولياء الأمور والطالبات وجهات
التوظيف رجال و�سيدات .
� -21إعداد ا�ستبانة موا�صفات اخلريج وتطبيقها علي جهات
التوظيف والأق�سام العلمية وتفريغ نتائجها وا�ستخدامها يف
و�ضع موا�صفات الربامج .
 -22تنظيم  3ور�ش عمل للتدريب علي �إعداد املعايري الأكادميية
يف �ضوء الإطار الوطني للم�ؤهالت وتبني العالمات املرجعية
.Bench Mark

� -27إعداد م�سودة لدليل مركز اجلودة بالكلية ومهام اللجان
املختلفة اخلا�صة باجلودة.
� -28إعداد دليل الكلية .
� -29إعداد دليل اخلريجة .
 -30تنظيم ملتقي يوم املهنة
 -31ور�ش عمل لإعداد امليثاق الأخالقي.
� -32إعداد امليثاق الأخالقي واعتماده.
 -33ور�ش عمل لإعداد خطة �إدارة الأزمات والكوارث.
� -34إعداد خطة �إدارة الأزمات والكوارث واعتمادها .
 -35تنفيذ لوحات �إر�شادية لن�شر ثقافة اجلودة .
 -36تطبيق ا�ستبيان تقومي املقرر علي  450طالبة وتفريغ
نتائجه.
 -37ت�شكيل جلان داخلية ملراجعة �أعمال اجلودة علي م�ستوي
الكلية.
� -38إعداد ملف اجناز ع�ضو هيئة التدري�س.
 -39تنظيم ور�ش عمل علي �إعداد تقرير املقرر .
� -40إعداد تقارير املقررات .
� -41إعداد ملف املقررات.

 -23تبني الإطار الوطني للم�ؤهالت يف الأق�سام العلمية وجمل�س
الكلية .
 -24تبني ق�سم الأحياء للعالمة املرجعية اخلارجية
(اجلامعة الأمريكية ببريوت).
 -25تنظيم  7دورات تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س بالأق�سام
العلمية علي �إعداد تو�صيف الربنامج وم�صفوفة الربنامج
وخمرجات التعلم املتوقعة ح�ضرها �أع�ضاء جلان االعتماد
الأكادميي بالأق�سام وعددهم  26من �أع�ضاء هيئة التدري�س .
� -26إعداد تو�صيف الربنامج واملقررات .
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والدراسات
لعلوم
كلية العلوم والدراسات
سدير
نية بحوطة
بحوطة سدير
اإلنسانية
�أهم الأن�شطة:

 -1ح�ضور ور�شة عمل بعنوان (اال�ستعداد للدار�سة) وذلك
بقاعة التدريب بكلية الرتبية باملجمعة.
 -2تطبيق �إ�ستبانة اال�ستعداد ال�ستقبال الطالبات للأ�سبوعني
الأول والثاين عن الف�صل الدرا�سي الأول و�إعداد تقريرين عن
اجلاهزية مدعم ًا بر�سم بياين.
 -3ح�ضور دورة تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد �أقامتها
عمادة اجلودة وتطوير املهارات.
 -4مت ا�ستحداث ملفات ملركز اجلودة تت�ضمن ال�صادر والوارد
من اخلطابات والتعاميم وكذلك ملفات للأدلة والوثائق من
بداية العام وحتى الآن
 -5مت ت�شكيل وحدات للجودة فرعية على م�ستوى الأق�سام وعقد
لقاء توعوي عن اجلودة ومتطلباتها مع وحدات اجلودة الفرعية
للأق�سام .
 -6ح�ضور ور�شة عمل بعنوان» جمموعات الرتكيز لبناء اخلطة
اال�سرتاتيجية للجامعة» ح�ضرتها رئي�س مركز اجلودة بالكلية.
 -7عقد اجتماع مع ر�ؤ�ساء مركز اجلودة الفرعية بالأق�سام
لتوزيع منوذج تو�صيف املقرر(ن�سخة ورقية)و�أخرى الكرتونية
وتوىل توزيعها على جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س لتعبئتها.
� -8شرح لكيفية ملأ منوذج تو�صيف املقرر لغالبية �أع�ضاء هيئة
التدري�س والإجابة على ا�ستف�ساراتهم.
 -9تطبيق �إ�ستبانة �آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س حول املواعيد
التدريبية املنا�سبة لهم وا�ستخال�ص النتائج بعد تطبيق اال�ستبانة
و�إر�سالها لعمادة اجلودة والتطوير.
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 -10ا�ستعداد الكلية الختبارات النهائية للف�صل الأول و و�ضع
بع�ض الإجراءات ل�ضبط جودة االختبارات منها:
�أ -عمل �إر�شادات خا�صة بالطالبات و�إعالنها لهن ب�أرجاء
الكلية.
ب -عمل موا�صفات لورقة االختيار اجليد ثم توزيعها على
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
جـ -عمل �إر�شادات خا�صة باملالحظات �أثناء االختبارات.
د -عمل �إر�شادات خا�صة بالت�صحيح لأع�ضاء هيئة التدري�س
لإتباعها يف االختبارات.
هـ -الإ�شراف على جاهزية القاعات لالختبارات وتوفري
النماذج اخلا�صة ذلك.
و -عمل لقاء توعوي مع جميع من�سوبات الكلية من �أع�ضاء هيئة
التدري�س و�إداريات للتوعية بالإجراءات للواجب اتخاذها �أثناء
االختبارات.
ز� -إعداد النماذج والك�شوف اخلا�صة ل�سري العمل اليومي
لالختبارات وتوزيعها على جميع الأق�سام.
 -11ح�ضور اجتماع ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة بقاعة التدريب بكلية
الرتبية باملجمعة واخلا�صة باال�ستعداد لالختبارات الف�صل
الأول وكيفية تقوميها.
 -12تطبيق ا�ستبانة جاهزية الكلية لالختبارات وعمل تقرير
لذلك يو�ضح نقاط القوة ونقاط ال�ضعف وكيفية التغلب عليها
و�إر�ساله لعمادة اجلودة والتطوير مدعم ًا بالأدلة والرباهني.
 -12ت�شكيل اللجنة الرئي�سية للتقومي الذاتي واللجان الفرعية
على م�ستوى الأق�سام وعقد االجتماع الأول جلميع اللجان
الفرعية للتقومي الذاتي على م�ستوى الكلية و�شرح مفهوم التقومي
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الذاتي ومغزاه والهدف منه وكيفية القيام بعمله.
 -13عقد االجتماع الثاين للجان الفرعية للتقومي الذاتي وتوزيع
منوذج التقومي الذاتي الربناجمى املر�سل من عمادة اجلودة
والتطوير للقيام بعمله على كل ق�سم من �أق�سام الكلية.
 -14م�شاركة رئي�س مركز اجلودة وبع�ض �أع�ضاء املركز يف
تنظيم وتنفيذ الدورة التدريبية بعنوان تنمية مهارات �إدارة
الوقت واملوجهة للطالبات ملدة يومني خالل الفرتة
1432/1/15-14هـ .
 -15عقد ور�شة عمل بالكلية جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س
وجميع من�سوبي ومن�سوبات بعنوان مفاهيم ومنطلقات اجلودة
ومعايري االعتماد الأكادميي للهيئة الوطنية لالعتماد الأكادميي
املقامة يوم 1432/1/27هـ.
 -16الإ�شراف اليومي على �سري االختبارات وتوفري املناخ
النف�سي واملادي املالئم لالختبارات وحل �أي م�شكالت.
 -17امل�شاركة يف فرق تقييم جودة االختبارات على م�ستوى
اجلامعة وم�شاركة رئي�س املركز �ضمن فريق لتقييم جودة
االختبارات بكلية العلوم الطبية والتطبيقية وذلك يوم
1432/2/21هـ.
 -18ا�ستقبال فريق اجلامعة لتقييم جودة االختبارات يوم
1432/2/27هـ وزيارة جميع القاعات والكنرتوالت والر�صد
واالطالع على �أوراق االختبارات ومناذج الإجابة والتحقق من
كيفية �سري العمل والنماذج املعدة له واالطالع على جميع الأدلة
والرباهني الالزمة لتحقيق جودة االختبارات.
� -19إعداد تقرير مف�صل عن جودة اختبارات الف�صل الدرا�سي
الأول ثم رفعه ل�سعادة عميد الكلية يحتوي على االيجابيات
وال�سلبيات مدعم ًا مبقرتحات لعالج نقاط ال�ضعف م�ستقب ًال.

 -20ا�ستعداد الكلية للف�صل الدرا�سي الثاين وتطبيق ا�ستبانة
جاهزية الكلية للف�صل الدرا�سي الثاين للأ�سبوعني الأول
والثاين وعمل تقرير مف�صل عن نقاط القوة ونقاط ال�ضعف
مدعم ًا بالر�سم البياين.
 -21ح�ضور �أع�ضاء هيئة التدري�س للدورات التدريبية املقامة
من قبل عمادة اجلودة والتطوير وذلك بح�ضور ( )13ع�ضو ًا
للفرتة التدريبية الأوىل ،بح�ضور ( )22ع�ضو ًا للفرتة التدريبية
الثانية.
 -22ا�ستالم تو�صيفات املقررات الدرا�سية من جميع الأق�سام
وعمل ملف لتو�صيفات كل ق�سم على حدة يحتوي تو�صيفات
جميع الفرق (الف�صل الأول والثاين).
� -23إلقاء حما�ضرة عن العر�ض الفعال يف العملية
التعليمية لأع�ضاء هيئة التدري�س قدمتها رئي�س املركز يوم
1432/3/10هـ.
 -24م�شاركة رئي�س مركز اجلودة وبع�ض �أع�ضاء مركز اجلودة
يف تنظيم وتنفيذ الدورة التدريبية املقدمة لأع�ضاء هيئة
التدري�س بالكلية بعنوان ت�صميم املقرر الدرا�سي با�ستخدام
العرو�ض التقدميية وتدري�سه با�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ملدة
�أربع �أيام خالل الفرتة 1432/3/13-10هـ.
 -25ح�ضور نائبة رئي�س املركز للدورة التدريبية املقامة بجدة
حتت عنوان «متطلبات الت�أهل لالعتماد امل�ؤ�س�سي والرباجمي
«ملدة يومني وثم �إعداد تقرير لذلك وح�ضرتها نائبة رئي�س مركز
اجلودة.

 -26تطبيق اال�ستبانة املوجهة لأع�ضاء هيئة التدري�س من
عمادة اجلودة والتطوير حول الدورات والربامج التدريبية التي
يرغبون فيها.
 -27تطبيق اال�ستبانة املوجهة لأع�ضاء الهيئة الإدارية واملر�سلة
من عمادة اجلودة والتطوير حول الدورات والربامج التدريبية
التي يحتاجون �إليها .
 -28اتخاذ الالزم نحو �إحاطة �أع�ضاء هيئة التدري�س بالرت�شيح
بحقائب تدريبية ملن يرغب �أن يكون مدرب ًا ومت تر�شيح الراغبات
يف ذلك ومت رفعها لعمادة خدمة املجتمع ونتم املوافقة على
تر�شيح ثالثة �أع�ضاء.
 -29مت عقد العديد من اجلل�سات مع �أع�ضاء اللجنة الرئي�سية
للتقومي الذاتي بالكلية من �أجل تفريغ �آراء الأق�سام املختلفة يف
التقومي الذاتي على م�ستوى الأق�سام جلمعها على م�ستوى الكلية
ب�أخذ متو�سط جميع الأق�سام.
 -30مت �إعداد العديد من اال�ستبيانات حول جميع حماور
ومعايري اجلودة واالعتماد الأكادميي وتطبيق عدد كبري منها
واال�ستعداد لتطبيق الباقي للوقوف على الو�ضع احلايل وعمل
خطط تطويرية يف جميع املحاور.
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واإلنسانية
اإلدارية
م
كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
�أهم الأن�شطة:

• ن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد الأكادميي من خالل تنفذ
حما�ضرات تعريفية عن اجلودة واالعتماد الأكادميي.
• ت�شكيل جلنة اجلودة املركزية على م�ستوى الكلية .
• ت�شكيل جلان اجلودة الفرعية على م�ستوى الأق�سام.
• تنفيذ اخلطط العالجية لنقاط ال�ضعف التي �أفرزها تقرير
ا�ستعداد الكلية للدرا�سة.
• �إنتاج دليل تعريفي للكلية.
• تطبيق ا�ستبانه قيا�س ر�ضا امل�ستفيد من الكلية.
• حتديد االحتياجات التدريبية املتخ�ص�صة لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف الأق�سام الأكادميية بالكلية والتن�سيق مع عمادة
تطوير املهارات يف تنفيذها .
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• االنتهاء من �إجراءات التقييم الذاتي جلميع �أق�سام الكلية
وكتابة تقرير التقييم الذاتي النهائي.
• تو�صيف الربامج واملقررات وفق مناذج الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد الأكادميي .
• تقدمي الدعم وامل�شورة لأق�سام الكلية املختلفة يف كل ما يتعلق
بق�ضايا اجلودة واالعتماد الأكادميي.
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العلوم
كلية العلوم
بالغاط
بالغاط
اإلنسانيةاإلنسانية
اسات والدراسات
�أهم الأن�شطة:

 .1ت�أ�سي�س مركز اجلودة يف الكلية
 .2افتتاح ق�سم جديد بالكلية ،ق�سم النظم واملعلومات الإدارية.
 .3اللقاء املفتوح للطالب مع �سعادة العميد
 .4ن�شر ثقافة اجلودة من خالل :
• توزيع مطويات عن مفاهيم اجلودة للطالب و الطالبات
وجلميع من�سوبي الكلية.
• اللقاء املفتوح للطالب مع �سعادة العميد
• ور�شة عمل بناء جودة داخلي .
• تطبيق ا�ستبيان جاهزية الكلية لبدء الدرا�سة وو�ضع
مقرتحات التح�سني.
• تطبيق ا�ستبيان جاهزية الكلية لالختبارات مع احلر�ص
على تطبيق معاير الهيئة الوطنية لالعتماد الأكادميي.
• تطبيق ا�ستبيان ر�ضا امل�ستفيد على الطالب و الطالبات
• تقرير ر�ضا امل�ستفيد.
• حتليل اال�ستبيانات وعمل تقارير تو�ضح نقاط القوة وال�ضعف
وو�ضع مقرتحات للتح�سني.
• التقييم الذاتي الأويل ,امل�ستوى الأكادميي.
• تقرير التقييم الذاتي املبدئي الأكادميي للمعايري احلادية
ع�شر ح�سب الهيئة الوطنية لالعتماد الأكادميي.
 .5تزويد �أع�ضاء هيئة التدري�س باملهارات الأكادميية الالزمة
ملواكبة التطورات وهي كالتايل :
• ور�شة عمل التحليل الرباعي لبناء الر�ؤيا والر�سالة على
م�ستوى اجلامعة.
• ح�ضور الدورات التدريبية املقامة يف املجمعة باالتفاق مع
خرباء التطوير .
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• �إقامة دورة تدريبية لأع�ضاء التدري�س ملهارات احلا�سب
الآيل وبرامج الأوفي�س و�أ�شرف عليها �أ� .إميان ال�شافعي.
• ح�ضور ور�شة عمل بعنوان Improvement and
 Actions Plansيف الريا�ض من قبل الهيئة الوطنية
لالعتماد الأكادميي .
• ح�ضور ور�شة عمل بعنوان تقومي وتطوير الأداء التدري�سي
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف �ضوء جودة التعليم العايل .
• ح�ضور ور�شة عمل بعنوان اللغة الإجنليزية يف املرحلة
اجلامعية واملقامة يف جامعة املجمعة .
� .6إقامة �سوق خريي من قبل الطالبات .
 .7زيادة عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س من املتعاونات .
� .8إقامة الربنامج التوعوي ملكافحة املخدرات بعنوان بعيدا
عن الآالم نتطلع للآمال بالتعاون مع املديرية العامة ملكافحة
املخدرات الفرع الن�سوي .
 .9تنمية مهارات الطالبات يف اللغة االجنليزية ب�إقامة دورة
م�سائية بالتعاون مع املركز ال�سعودي الربيطاين .
 .10نقل مبا�شر ملحا�ضرة خطوات نحو النجاح والتي �ألقاها
�سعادة ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق لواء طيار عبداهلل بن
عبدالكرمي ال�سعدون واملقامة يف فرع البنني .
 .11نقل مبا�شر لدورة �صعود بال قيود للمدرب يا�سر احلزميي
واملقامة يف جامعة املجمعة .
 .12زيارة علمية للطالبات و�أع�ضاء التدري�س ملكتبة الأمري
�سلمان يف جامعة امللك �سعود بالريا�ض حتت ا�شراف �أ� .إميان
ال�شافعي.
� .13إقامة دورات تدريبية لتطوير الذات يف مقر الكلية و�أ�شرف
عليها �أ .منال الفوزان .
 .14م�شاركة الطالبات يف امل�سابقة العلمية الكربى التي كانت
من �ضمن الأن�شطة الثقافية جلامعة املجمعة .
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 .15امل�ساهمة يف الإ�شراف والتحكيم يف م�سابقة املوهوبات
ملنطقة الغاط واملطروحة من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتكنولوجيا حيث اختريت كل من:
(د.منى جابر و �أ� .إميان ال�شافعي و �أ� .أنفال ال�سهيل) لال�شرتاك
بلجنة التحكيم .
 .16عمل برنامج حل�ساب ن�سب النجاح و الر�سوب لكل مادة على
م�ستوى التخ�ص�ص.
 .17العمل على دليل الطالب للكلية.
� .18إقامة دورة يف اجلودة ال�شاملة للأع�ضاء هيئة التدري�س
فرع الطالبات .
 .19تطبيق معاير اجلودة يف االمتحانات النهائية وذلك من
ت�شكيل جلنة االمتحانات النهائية واحلر�ص على توفري كل �سبل
الراحة لأبنائنا وبناتنا الأعزاء والإعالن عن جدول االمتحانات
املقرتح و جدول االمتحانات النهائي و التعليمات الإر�شادية
للطالب واملراقبني وتوفري املكان املنا�سب واملريح لالمتحانات.
 .20و�ضع جداوال الف�صل االول من العام القادم
 1433 1432هـ فى �ضوء ا�ستعداد الكلية للدرا�سة.
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كلية الهندسة
كلية الهندسة
�أهم الأن�شطة:

يعر�ض هذا التقرير ما قام به مركز اجلودة ممث ًال يف رئا�سته
ووحداته املختلفة خالل العام الدرا�سي  1432/1431هـ ،وهو
العام الأول للمركز.
ت�شكيل مركز اجلودة:
مت و�ضع االطار العام لعمل املركز ومت و�ضع الهيكل االداري
والتنظيمي الذي يعمل على حتقيق ر�سالة املركز حيث:
• مت و�ضع ر�سالة – ور�ؤية – و�أهداف املركز.
• مت حتديد �أ�س�س (قيم) عمل املركز وو�ضع مرجعية ثابتة له.
• مت حتديد نطاق عمل املركز ومهامه وم�س�ؤولياته.
• مت حتديد �آلية عمل املركز التي �سوف يعمل بها لتنفيذ
مهامه وم�س�ؤولياته.
• مت و�ضع الهيكل التنظيمي للمركز و حتديد مهام كل وحدة
من وحداته.
• كما مت ت�شكيل وحدات املركز و توزيع املهام على افراد
كل وحدة.
ت�أ�سي�س مقر عمل املركز:
• مت تخ�صي�ص الغرفة رقم ب د  – 025بالدور الثاين
لت�صبح مقر عمل املركز.
• كما مت ت�أثيث الغرفة بالآتي:
عدد  4مكاتب  +طاولة اجتماعات  +وحدة ملفات.
• حا�سب �آىل  +طابعة ليزر ا�سود  +طابعة ليزر الوان.
�سبورة �صغرية داخل الغرفة  +لوحة اعالنات خارج الغرفة.
�آلة الت�صوير.
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اجنازات وحدات املركز:

مت ت�شكيل مركز اجلودة بحيث يت�ضمن ق�سمني �أ�سا�سيني هما
ق�سم االعتماد الأكادميي و ق�سم توكيد اجلودة ،وتكون م�س�ؤلية
ق�سم االعتماد الأكادميي هي العمل على حتقيق معايري الأداء
اخلا�صة بالهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي (ملحق )1
وذلك يف جميع املجاالت االحدى ع�شر ،ولذلك مت تق�سيم العمل
داخل ق�سم االعتماد الأكادميي اىل وحدتني ،الوحدة الأوىل
«وحدة تخطيط وتطوير اجلودة» وهى امل�س�ؤولة عن و�ضع اطار
عمل االق�سام  /اللجان املعنية اخلا�صة بالبنود  1اىل  4و  5اىل
 11مثال جلنة التخطيط اال�سرتاتيجي (بند رقم  )1وهكذا .يف
حني تكون الوحدة الثانية «جودة التعليم» هي امل�س�ؤولة عن البند
رقم  4وهو البند اخلا�ص بالتعلم والتعليم .الق�سم الثاين هو
ق�سم توكيد اجلودة وهو الق�سم املعني بعمليات التوثيق ومراقبة
الوثائق وقيا�س وتقومي الأداء واجراء التحاليل الإح�صائية .ذلك
بالإ�ضافة اىل وحدة «دعم اجلودة» امل�س�ؤولة عن ن�شر ثقافة
اجلودة و تطوير اداء االفراد من خالل برامج التدريب وور�ش
العمل وغريها.

�أو ًال :وحدة دعم اجلودة وتطوير االداء:

تعمل وحدة دعم اجلودة على توفري بيئة منا�سبة وداعمة لعمل
باقي وحدات مركز اجلودة من خالل ن�شر الوعي ،التدريب
والت�أهيل ،ربط الوحدات ،توفري الدعم وامل�شورة عند احلاجة.
وكان من �أهم �إجنازاتها هذا العام:
 .1و�ضع بع�ض املل�صقات التعريفية،
 .2ترتيب م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الدورات التي
�أعدتها عمادة اجلودة،
 .3عمل ا�ستطالعات الراي بخ�صو�ص االحتياجات التدريبية
لكل من املوظفني و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية.
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ثانياً :وحدة تخطيط وتطوير اجلودة:

رابعاً :وحدة الوثائق والبيانات:

وحدة تخطيط وتطوير اجلودة تعمل على توفري بيئة تعليمية
منا�سبة لعملية تعلم الطلبة واالهتمام بنجاحهم الأكادميي من
خالل االرتقاء مب�ستوى اخلدمات الإدارية املقدمة ،والتح�سني
امل�ستمر للبيئة اجلامعية .وكان من �أهم �إجنازاتها لهذا العام:
 .1القيام بالتقييم الذاتي الأويل للكلية طبق ًا ملعايري الهيئة
الوطنية للجودة واالعتماد الأكادميي.
� .2إعداد تقرير حتليلي لنتائج التقييم بغر�ض حتديد نقاط
القوة ونقاط ال�ضعف لدي الكلية وحتديد �أولويات التح�سني.

بهدف ت�أ�سي�س منظومة لتوكيد اجلودة ،تعمل على �ضمان
ا�ستمرار اجلودة وخلق نظام للتح�سني امل�ستمر ،فكان دور
وحدة الوثائق والبيانات هو توثيق اللوائح والقواعد التنظيمية
والإجراءات واملمار�سات املختلفة للكلية ،ومراجعة واعتماد
الوثائق قبل توزيعها ،مع مراقبة عمليات ت�صنيف وتكويد
و�إ�صدار وتعديل والغاء جميع الوثائق .لذلك:
 .1بادرت الوحدة بتجميع الوثائق املرجعية (القواعد واللوائح)
اخلا�صة بجميع الإدارات والعمادات امل�ساندة داخل اجلامعة
للبدء بن�شر الوعى بها والعمل مبقت�ضاها.

تعمل وحدة جودة التعليم على التطوير امل�ستمر لعنا�صر تعلم
الطالب مبا ي�ضمن ت�أهيل الطالب باملخرجات املتوقعة طبقا
ملتطلبات االعتماد الأكادميي لكليات الهند�سة .ولذلك عملت
الوحدة من اليوم الأول من هذا العام علي تطوير جودة
التدري�س ،وكان من �أهم �إجنازاتها:
 .1تكليف كل ع�ضو هيئة تدري�س ب�إعداد تو�صيف للمقررات التي
يقوم بتدري�سها مع بداية كل ف�صل درا�سي (مبا ميثل خمطط
لتدري�س هذه املقررات).
 .2تكليف كل ع�ضو هيئة تدري�س ب�إعداد تقرير  -مع نهاية الف�صل
الدرا�سي  -عن ما مت فع ًال بخ�صو�ص هذا املقرر واملتحقق من
املخطط واملعوقات ومقرتحات التح�سني.
 .3مت تكليف كل ع�ضو هيئة تدري�س ب�إعداد ملف لكل مقرر.
 .4ومت ت�شكيل جلنة تابعة ملركز اجلودة ملراجعة هذه امللفات
والت�أكيد على الرجوع اليها عند البدء يف تدري�س هذه
املقررات.
 .5بد�أ ت�ضمني خمرجات تعلم للطالب اخلا�صة مبتطلبات
االعتماد الدويل يف قطاع التعليم الهند�سي املعروف باالبت
(� )ABETضمن تو�صيف املقررات.

خام�ساً :وحدة القيا�س وتقومي الأداء:

ثالثاً :وحدة جودة التعليم:

دور وحدة القيا�س والتقومي هو قيا�س وتقييم العمليات والنتائج
من خالل جمع البيانات عن الأداء ،وتقدمي التغذية الراجعة
لوحدتي تطوير وتخطيط اجلودة وجودة التعليم التخاذ
الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة .لذلك:
 .1قيا�س مدى جاهزية الكلية لبدء الدرا�سة ،للف�صل الدرا�سي
الأول والف�صل الدرا�سي الثاين.
 .2تقييم ا�ستعداد الكلية لالختبارات النهائية ،للف�صل الدرا�سي
الأول والف�صل الدرا�سي الثاين.
 .3تقييم جودة �إدارة االختبارات النهائية للف�صل الدرا�سي
الأول والف�صل الدرا�سي الثاين.
 .4تقييم �أداء الكلية خالل منت�صف الف�صل الدرا�سي،
 .5عمل ا�ستطالعات لر�أى الطالب جتاه املقررات الدرا�سية
خالل الف�صل الأول والثاين.
 .6عمل تقارير �إجنازات �أع�ضاء هيئة التدري�س،
 .7قيا�س درجة اال�شباع الوظيفي لدى املوظفني ولدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س.

�ساد�ساً :وحدة التحليل الإح�صائي:

وحدة التحليل الإح�صائي امل�س�ؤولة عن ترجمة جميع نتائج
عمليات القيا�س والتقومي ايل �أرقام و�إح�صاءات ومقارنات
بهدف حتديد اجتاهات الأداء وم�ستويات التح�سن ،بالإ�ضافة
ايل حتديد حجم امل�شكلة (�إن وجدت) .لذلك:
 .1قامت الوحدة بتجميع بيانات �إح�صائية عن جميع �أوجه
احلياة فى الكلية �شملت :املوظفني و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب والقاعات الدرا�سية واملعامل ومكتبة الكلية ،و�أي�ضا
�شملت الدورات التدريبية وامل�ؤمترات ،والأن�شطة الطالبية،
وكذلك املبتعثني للخارج .وذلك على النحو التايل:
• عدد املوظفني موزعني بح�سب املجموعة الوظيفية
واجلن�سية.
• عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س بح�سب امل�ؤهل العلمي
واجلن�سية.
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س بح�سب املرتبة العلمية واجلن�سية.
• عدد املبتعثون بح�سب دول االبتعاث وامل�ؤهل العلمي.
• عدد الطالب املقيدون بح�سب الق�سم واجلن�سية.
• عدد الطالب اخلريجون بح�سب اجلن�سية.
• عدد الدورات التدريبية للموظفني بح�سب املكان.
• عدد الدورات لأع�ضاء هيئة التدري�س بح�سب املكان.
• عدد امل�ؤمترات والندوات العلمية وامل�شاركني بها بح�سب
مكان االنعقاد.
• عدد االن�شطة الطالبية خالل العام.
• بيانات قاعات التدري�س.
• بيانات املعامل.
• بيانات مكتبة الكلية واملقتنيات بها.
• بيانات اال�ستعارة.
 .2قامت الوحدة بتحليل نتائج تقييم طالب ال�سنة التح�ضريية
ملقرر اللغة االجنليزية ،ويو�ضح البيانات �أ�سفله� ،أداء حما�ضري
اللغة االجنليزية بالأق�سام التح�ضريية ومدى جودة هذا املقرر
وكذا م�ستوى الطالب من وجهة نظرهم.
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 .3مت ت�شكيل ق�سم خا�ص داخل الوحدة لتناول ملف املوا�صفة
الدولية ايزو  9001ل�سنة  2009ومت تكليف �أحد اال�ساتذة بالكلية
برئا�ستها.
 .4مت عمل جدول زمنى حمدد لت�أهيل الكلية للتقدم لالعتماد
• ي�شمل املخطط عمل مراجعتني داخليتني للكلية ومراجعة
للإدارة.
 .5مت �صياغة �سيا�سة و�أهداف اجلودة للكلية و جارى اعتمادها
لن�شرها و البدء للعمل مبوجبها.
 .6مت الأعداد ملحا�ضرة عامة بخ�صو�ص املوا�صفة �أيزو 9001
�سوف يتم تقدميها مع بداية العام القادم� ،إن �شاء اهلل.
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بالزلفي
التربية بالزلفي
كلية التربية كلية
�أهم الأن�شطة:

• �صياغة ر�ؤية ور�سالة و�أهداف الكلية
• �صياغة ر�ؤية ور�سالة و�أهداف مركز اجلودة
• ا�ستحداث �شعار ملركز اجلودة
• ت�شكيل فريق/جلان عمل للجودة مكونة من :
• فريق عمل للمركز مكون من ع�شرة �أع�ضاء مبوجب قرار
�إداري �صادر من امل�شرف على الكلية رقم ( )3/155وتاريخ
1432/1/13هـ ،يتكون من رئي�سة ومن�سقات للأق�سام وممثل
للخطة اال�سرتاتيجية  ،وذلك كالتايل:
خديجة الزهراين (رئي�سة) ،د.عفاف ب�شري
(من�سقة ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية) ،د� .إميان �سعيد
(من�سقة ق�سم اللغة العربية) ،ابتهال الدو�سري (من�سقة ق�سم
اللغة االجنليزية) ،د .اجني عبداحلميد (من�سقة ق�سم االقت�صاد
املنزيل) ،د .ن�ضال اجلنيد (من�سقة ق�سم الريا�ضيات) ،د .جنوى
�إبراهيم (من�سقة ق�سم الفيزياء)� ،سلطانة امل�سند (من�سقة ق�سم
الكيمياء)� ،أ�سماء املليفي (من�سقة ق�سم احلا�سب الآيل) ،كما
مت ان�ضمام �سهام الفايز (من�سقة �إعالمية للمركز) ،و د .عبد
احلكيم ر�ضوان (ممثال للخطة اال�سرتاتيجية).
• مت ت�شكيل وحدات داخـلية للجودة بالأق�سام التعليمية حتــت
م�سمى (جلـان) تتكون من ثالثة �أع�ضــاء يف كل ق�سم)،
ير�أ�سهم م�شرف/من�سق الق�سم.
• مت ت�شكيل جلنة اجتماعية طالبية للجودة اقت�صرت وظيفتها
على تنظيم الربامج التدريبية وتوزيع املن�شورات .وقد مت اختيار
الطالبات :مرمي الفالح ،و�أفنان الفهيد ،و�أنفال احلمد.
• تطبيق ا�ستبانة اال�ستعداد لبدء الدرا�سة للف�صل الدرا�سي
الثاين مرتان وعمل تقرير �شامل وحتليل النتائج �إح�صائيا.
• �إقامة حلقة تن�شيطية عن كيفية تعبئة تقرير التقومي الذاتي
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املبدئي (مل�شريف الأق�سام ومن�سقات اجلودة) ا�ستحداث ()9
ملفات للمقررات حتتوي �أكرث من ( )270تو�صيف ًا للمقررات يف
(� )9أق�سام تعليمية ،و�أ�سئلة اختبار ات منت�صف الف�صل ونهاية
الف�صل وتقارير املقررات ون�سب النجاح والر�سوب لكل مقرر.
• �إعداد �أكرث من ( )130تقريرا للمقررات يف (� )4أق�سام
تعليمية .
• �إعداد ( )8توا�صيف للربامج.
• �إعداد ( )7تقارير للربامج.
• �إعداد (الإ�صدار الأول) من الكتيب التعريفي للكلية للعام
اجلامعي 1432/1431هـ
• �إقامة خم�سة برامج تدريبية ملركز اجلودة على النحو التايل:
✓ تو�صيف املقررات وفقا ملعايري الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد الأكادميي (ور�شة عمل)
✓ تقنية النانو و�آفاق امل�ستقبل (ور�شة عمل)
✓ جودة ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية وت�صميم عرو�ض الور�ش
التدريبية (دورة)
✓ تقومي وتطوير الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف
�ضوء جودة التعليم العايل (ور�شة عمل)
✓ التعامل مع املواقف االمتحانية الطارئة (دورة �إ�سعافيه)
• تطبيق �إجراءات التقييم الذاتي املبدئي وح�سابه �إح�صائيا
وكتابة تقرير �شامل لذلك حيث ظهر التقييم العام مبعدل ي�ساوي
( )2,3م�ستوى.
• ر�سم خطة م�ستقبلية لتح�سني اجلودة بناء على �إجراءات
التقييم الذاتي املبدئي.
• ن�شر ثقافة اجلودة ب�إعداد �أربع مطويات وكتيبان تثقيفيان:
✓ مطوية بعنوان :تو�صيف املقررات وفقا ملعايري الهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد الأكادميي
✓ مطوية بعنوان :جودة ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية وت�صميم
عرو�ض الور�ش التدريبية
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✓ مطوية بعنوان :تقومي وتطوير الأداء التدري�سي لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف �ضوء جودة التعليم العايل
✓ مطوية بعنوان :التعامل مع املواقف االمتحانية الطارئة
(دورة �إ�سعافيه)
✓ كتيب بعنوان :تقومي وتطوير الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف �ضوء جودة التعليم العايل
✓ كتيب بعنوان :تقنية النانو و�آفاق امل�ستقبل
تطبيق ا�ستبانة (قيا�س ر�ضا امل�ستفيد) وحتليلها �إح�صائيا وكتابة
تقرير تف�صيلي بذلك حيث �أظهرت النتائج ما ن�سبته ()%40,25
را�ض و ( )%20,48حمتاج التح�سني (املجموع = .)%60,73

التدريب
• تدريب ( )88ع�ضوا من �أع�ضاء هيئة التدري�س داخل الكلية،
• تدريب ( )39ع�ضوا على م�ستوى اجلامعة
• تدريب ( )25معلمة من مدار�س التعليم العام يف �أطر
التعاون بني الوزارتني.
• افتتاح �صفحة الكرتونية للمركز وتخ�صي�ص بريد الكرتوين
• �إقامة ( )3م�سابقات �سنوية و�إعالن نتائجها على النحو
التايل:
�أ) جائزة (الع�ضو املتميز) :تخت�ص بع�ضو الفريق الأكرث متيزا
من ناحية تقدمي الأعمال للمركز واملبادرة والتعاون مع �أع�ضاء
الفريق ،وقد ح�صل عليها �سعادة الدكتور عبداحلكيم ر�ضوان
�سعيد (ممثل اخلطة اال�سرتاتيجية).
ب) جائزة (الع�ضو املبدِ ع) :تخت�ص بع�ضو الفريق الأكرث مت ُّيز ًا
يف �إخراج �أعمال املركز والت�صاميم واملبادرة وكذلك التعاون
وح�سن التعامل مع �أع�ضاء الفريق  ،وقد ح�صلت عليها �سهام
بنت عبداهلل الفايز (املن�سقة الإعالمية للمركز).
ج) جائزة (املدرب املتميز) :تخت�ص ب�أف�ضل برنامج تدريبي من
حيث الإعداد والإلقاء وقد حازت على املركز الأول الدكتورة منى
توكل ال�سيد عن ور�شتها بعنوان (تقومي وتطوير الأداء التدري�سي
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف �ضوء جودة التعليم العايل) ،كما
�أتى يف املركز الثاين الدكتور حم�سن بخيت �شعالن (�أ�ستاذ
الفيزياء النووية امل�ساعد) عن ور�شته بعنوان (تقنية النانو و�آفاق
امل�ستقبل).
• تطبيق ا�ستبانة ا�ستعداد الكلية لالختبارات مرتان
(قبلية وبعدية) وكتابة تقرير �إح�صائي �شامل ومقارن.

الأن�شطة امل�ستقبلية
الأعمال اجلارية وامل�ستقبلية �أثناء الإجازة ال�صيفية وبداية
الف�صل الدرا�سي الأول:1433/1432
• جارى ت�شكيل فريق التقييم الذاتي امل�ؤ�س�سي ،واالعداد
للدرا�سة الذاتية للجامعة.
• االعداد لتنفيذ يوم اجلودة بالتعاون مع الهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد الأكادميي
• اعداد ا�ستبانات تقومي املقرر وع�ضو هيئة التدري�س والر�ضا
بطريقة الكرتونية حتى يتمكن امل�ستفيدين من تعبئتها خا�صة
الطالب ك�شرط للح�صول على نتيجة االختبار.
• اعداد خطة التدريب امل�ستمر للعام .1433/1432
• تنفبذ خطة التدريب ال�صيفي1432/31هـ.

مقرتحات التح�سني

قامت العمادة بالعديد من الأعمال للتغلب على هذ املعوقات مثل:
 .1تعيني متخ�ص�صني لر�ؤ�ساء مراكز للجودة بالكليات والعمادات
امل�ساندة.
 .2التدريب امل�ستمر لر�ؤ�ساء مراكز اجلودة.
 .3عقد لقاءات دورية مع ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة با�ستخدام
�أ�سلوب التدوير بني الكليات.
 .4توفري الدعم الفني واال�ست�شارات للكليات.
 .5الزيارات امليدانية للكليات .
 .6تكوين فريق عمل من ر�ؤ�ساء مراكز اجلودة بالكليات يقوم
بعمل حماكاة للمراجعة اخلارجية التطويرية �أثناء االختبارات
النهائية.
 .7تكثيف احلديث عن اجلودة يف كافة املحافل التي تقوم بها
اجلامعة.
 .8التوا�صل امل�ستمر مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد.
 .9اقرتاح جائزة اجلودة للكليات املتميزة.

التقرير السنوي
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التطبيقية
الطبية
العلوم
التطبيقية
العلوم الطبية
كليةكلية
�أهم الأن�شطة:
• ت�أ�سي�س مركز اجلودة

 .1مت ت�أ�سي�س املركز بالكلية وتعيني مديرا له وذلك بقرار من
معايل مدير اجلامعة
 .2مت ت�سمية الأع�ضاء العاملني مبركز اجلودة
 .3مت حتديد مهام العمل داخل مركز اجلودة
 .4حتديد مقر ملركز اجلودة و تزويده بالأدوات املكتبية

• ت�شكيل اللجان بالكلية

 .1مت ت�صميم �إ�ستبانة خا�صة لرغبات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
االن�ضمام للجان يف الكلية
 .2ت�سمية الأع�ضاء املنت�سبني لكل جلنة
 .3مت حتديد مهام كل جلنة

ثانيا :ن�شر ثقافة اجلودة
• ور�ش العمل
ور�ش العمل التي قامت الكلية بتنفيذها

 .1تنفيذ ور�شة عمل عن اجلودة وذلك خالل الف�صل الدرا�سي
الأول.
 .2اجناز ور�شة عمل بعنوان « التقييم الذاتي الأويل خطوة نحو
االعتماد « بالف�صل الدرا�سي الثاين.
 .3تنفيذ ور�شة عمل ق�سم الوبائيات حتت عنوان « تخ�ص�ص
الوبائيات الواقع و امل�أمول» بالف�صل الدرا�سي الثاين.
 .4تنفيذ ور�شة عمل اخلطة الإ�سرتاتيجية بالف�صل الدرا�سي
الثاين.
 .5تنفيذ ور�ش عمل الر�ؤية و الر�سالة والقيم والأهداف بالف�صل
الدرا�سي الثاين.
ثالث ًا�:إعداد الهيكل التنظيمي للكلية وحتديد املهام بالهيكل
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ور�ش عمل عمادة اجلودة التي �شارك فيها من�سوبي
الكلية:

 .1ور�شة التقييم الذاتي الأويل  ،كلية املجتمع ،الف�صل الدرا�سي
الثاين  ،و مت اال�ستعانة بالدكتور ال�صايف حممد ال�صايف ،مدير
مركز اجلودة  ،ليكون حمكما خارجيا للور�شة.
 .2االختبارات االلكرتونية  ،بح�ضور ق�سمي الطالب و
الطالبات.
 .3البحث العلمي  ،بح�ضور ق�سمي الطالب و الطالبات.
 .4ا�سرتاتيجيات دمج التقنية يف التدري�س  ،بح�ضور ق�سمي
الطالب و الطالبات.
 .5عمليات اجلودة و حت�سني خمرجات العمل  ،بح�ضور ق�سمي
الطالب و الطالبات.
 .6اجتاهات التطوير املهني احلديثة  ،بح�ضور ق�سمي الطالب
و الطالبات.
 .7ا�سرتاتيجيات دمج التقنية يف التدري�س  ،بح�ضور ق�سمي
الطالب و الطالبات.

• املن�شورات و املطويات التي مت تنفيذها

� .1إ�صدار دليل اجلودة خا�ص بكلية العلوم الطبية التطبيقية.
� .2إ�صدار دليل الطالب لكلية العلوم الطبية التطبيقية.
 .3الطريق نحو اجلودة و االعتماد.
 .4مفاهيم اجلودة و االعتماد.
 .5بناء االختبارات االلكرتونية.

• امل�شاركة يف الندوات

 .1ندوة اجلودة بعنوان « طريق اجلامعات النا�شئة لتحقيق
اجلودة « ح�ضور ق�سم الطالب و الطالبات.
 .2ندوة عن اخلدمات ال�صحية املقدمة من وزارة ال�صحة
«الواقع و التطلعات امل�ستقبلية» معهد الإدارة العامة  ،الف�صل
الدرا�سي الثاين.
 .3ندوة «ثقافة اجلودة و االعتماد الأكادميي».
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 .3امل�شاركة يف م�ؤمتر الفيزياء ب�سلطنة عمان.
 .4امل�شاركة يف م�ؤمتر التعليم العايل بجدة.

امل�شاركة يف الدورات

 .1دورة « التعلم عن طريق حل املع�ضالت» ،كليات �سليمان
الراجحي بربيده من . 2011 /2 / 17 – 13
 .2دورة تو�صيف الربامج و تقريرها ال�سنوية « الهيئة الوطنية
لالعتماد و التقومي « الف�صل الثاين
 .3دورة تقييم التعليم ال�صحي  ،جامعة امللك �سعود  ،الف�صل
الأول.
 .4دورة �إعداد مدربي برامج جمتمعية « اجلزء الأول ( 29 – 27
 1432 / 5 /هـ ) « ،عمادة خدمة املجتمع  ،الف�صل الثاين.
 .5دورة �إعداد مدربي برامج جمتمعية « اجلزء الثاين  ،عمادة
خدمة املجتمع  ،الف�صل الثاين.
 .6دورة تو�صيف املقرر و اخلربة امليدانية و تقاريرها  ،الهيئة
الوطنية لالعتماد و التقومي  ،الف�صل الثاين ( / 5 / 16 – 15
 1432هـ ).
 .7دورة م�ؤ�شرات الأداء و املقارنات املرجعية ( / 18 – 17
 1432 / 4هـ )  ،الهيئة الوطنية لالعتماد و التقومي  ،الف�صل
الثاين.
 .8دورة متطلبات الت�أهل لالعتماد امل�ؤ�س�سي و �ألرباجمي  ،الهيئة
الوطنية لالعتماد و التقومي  ،الف�صل الثاين ( / 4 / 11 – 10
 1432هـ ).
 .9دورة املراجعني اخلارجيني.

�سابعا :خدمة املجتمع:

رابعا :تو�صيف املقررات:

 .1مت عمل تو�صيف املقررات جلميع الربامج الأكادميية يف
الأق�سام العلمية ( ق�سم التمري�ض  ،ق�سم العالج الطبيعي  ،ق�سم
الأجهزة الطبية  ،و ق�سم الإعداد العام ) ح�سب مناذج الهيئة
الوطنية لالعتماد الأكادميي.
 .2مت اجناز ( ملخ�ص تو�صيف املقرر ) جلميع الربامج
الأكادميية يف الأق�سام العلمية.

خام�سا :التقومي الذاتي الأويل:

مت �إقامة ور�شة عمل بعنوان «التقييم الذاتي الأويل و خطوة نحو
االعتماد» بدعوة من عمادة اجلودة و مب�شاركة فاعلة من جميع
من�سوبي الكلية من �أع�ضاء هيئة تدري�س و �إداريني وطالب و بع�ض
من �أولياء �أمور الطلبة و بح�ضور فعال من ق�سم الطالبات.

�ساد�سا :امل�شاركة يف امل�ؤمترات:

 .1امل�شاركة مب�ؤمتر التعليم االلكرتوين و التعلم عن بعد.
 .2امل�شاركة يف امل�ؤمتر الثاين للكليات ال�صحية بتاريخ 20 – 19
 / 12 /م.2010

 .1امل�شاركة يف تد�شني حملة « طمئني « مب�شاركة فاعلة للكلية
مع بداية الف�صل الدرا�سي الثاين بالتعاون مع اخلدمات الطبية
يف اجلامعة.
� .2إعداد وتنفيذ يوم التمري�ض اخلليجي بتنظيم من ق�سم
التمري�ض وبح�ضور معايل مدير اجلامعة.
 .3تنفيذ دورة الإ�سعافات الأولية بالتعاون مع عمادة �ش�ؤون
الطالب يف اجلامعة خالل الأ�سبوع احلادي ع�شر من الف�صل
الثاين.

� .4أعداد وتنفيذ لقاء العميد مع الطالبات للف�صل الثاين.
� .5إعداد خطة الربامج التطويرية بالكلية لعام
1432هـ1433/هـ.
 .6ت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري للطالب بالكلية ق�سم الطالب .
 .7ت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري للطالبات بالكلية ق�سم الطالبات.
 .8و�ضع �ضوابط تعيني املعيدين واملحا�ضرين بالكلية.
 .9ت�أ�سي�س �إدارة ال�ش�ؤون الفنية بالكلية وحتديد مهامها مبا
يتوافق مع املعيار ال�سابع من معايري الهيئة.
 .10حفل تكرمي �سعادة الدكتور حممد ال�سبيل عميد الكلية
ال�سابق خالل الف�صل الدرا�سي الأول.
 .11حفل تكرمي �سعادة الدكتور حممد الركبان امل�شرف ال�سابق
على الكلية.

ثامنا :تنمية مهارات من�سوبي الكلية:

 .1م�شاركة ( )14من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية يف الدورات
التي تنظمها عمادة اجلودة وتطوير املهارات.
 .2تدرب عدد (  )6من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الهيئة الوطنية
للتقومي و االعتماد الأكادميي.

تا�سعا� :إجنازات متنوعة

 .1مت �إعداد وتنفيذ م�سابقة بني �أق�سام الكلية وو�ضع معايري
الختيار �أف�ضل املختربات يف كل ق�سم حيث مت و�ضع جائزة مالية
مقدارها ( ثالثة �آالف ريال ) و فاز فيها ق�سم التمري�ض و مت
ت�سليم اجلائزة من قبل �سعادة وكيل اجلامعة الدكتور �إبراهيم
احلقيل.
 .2افتتاح املكتبة و النادي املعريف من قبل �سعادة و كيل اجلامعة
الدكتور �إبراهيم احلقيل بعد جتهيزها و تزويدها بالأجهزة
احلا�سوبية و ال�شبكة الإلكرتونية ال�ستقبال من�سوبي الكلية و
طالبها.
� .3أعداد وتنفيذ يوم مفتوح للطالب بح�ضور �سعادة عميد الكلية
وجميع من�سوبيها.
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مرفق ()1
جاهزية الكليات ال�ستقبال العام الدرا�سى اجلديد
1432/
/
اليوم  ...........التاريخ

مرفق ()2
ا�ستبانه ا�ستعداد الكليات لالختبارات النهائية
الجاهزية

م

تنطبق
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م

متابعة �إدارة الكلية (العميد– الوكالء-مدير الإدارة) ل�سري العمل يوميا.
وجود نق�ص يف عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س.
تواجد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف القاعات وقت حما�ضراتهم ب�شكل دقيق.
التزام �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلداول الدرا�سية.
تزويد كل ع�ضو من هيئة التدري�س ب�أ�سماء الطالب.
وجود ملفات للمقررات الدرا�سية بالق�سم.
التزام املوظفني بوقت ومواعيد الدوام الر�سمي.
وجود جلنة ال�ستقبال و�إر�شاد الطالب اجلدد.
متكن الطالب من الو�صول �إىل املر�شد الأكادميي ب�سهولة.
وجود �أماكن للطالب ذوى االحتياجات اخلا�صة (�إن وجد).
وجود لوحات �إر�شادية يف املبنى.
م�ساعدة اللوحات الإر�شادية الطالب يف الو�صول لأماكنهم ب�سهولة.
وجود دليل الطالب.
جاهزية القاعات وتوزيعها على ال�شعب الدرا�سية.
جاهزية املختربات ومعامل احلا�سب .............وغريها.
جاهزية املبنى من حيث الأمن وال�سالمة.
نظافة املبنى ؛القاعات واملمرات ودورات املياه وامل�صلى  .....وغريها.
انعقاد جمال�س الأق�سام املختلفة.
تهيئة اال�ستوديوهات للبث (كليات البنات).
وجود مراقبات �أثناء البث (كليات البنات).
التقرير السنوي
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�شكلت الكلية جلانا خا�صة باالختبارات.
جهزت الكلية مقارا للجان االختبارات.
حددت الكلية مكتبا لال�ستعالمات ي�ساعد الطالب وير�شدهم.
�أعدت الكلية جدوال مبدئيا لالختبار لأخذ �آراء الطالب.
و�ضعت الكلية عالمات �إر�شادية للطالب.
جهزت الكلية �أماكن منا�سبة لعقد االختبار(ال�سعة ،الإ�ضاءة ،التهوية ،النظافة.).........
هيئت الكلية قاعات جمهزة لذوى االحتياجات اخلا�صة (�إن وجد).
�أعدت الكلية ك�شوفا باملراقبني وفق جدول االختبار.
�أعلنت الكلية اجلدول النهائي يف مكان بارز.
عقدت الكلية لقاء تنويريا للمراقبني.
عقدت الكلية لقاء تنويريا للطالب.
�أعلنت الكلية لأع�ضاء هيئة التدري�س املوا�صفات الفنية لورقة �أ�سئلة االختبار .
�أعدت الكلية تعليمات لالختبارات وفق لوائح االختبارات.
�صمم �أع�ضاء هيئة التدري�س منوذج �إجابة موزع عليه الدرجات لت�صحيح �أوراق الإجابة.
�أعدت الكلية ك�شوفا لت�صحيح ومراجعة �أوراق الإجابة.
�أعدت الكلية خطة لتبادل مراجعة ت�صحيح عينة من �أوراقه الإجابة على م�ستوى املتخ�ص�صني يف الأق�سام املناظرة.
�أعدت الكلية قاعدة بيانات عن االختبار(الطالب  ،نتائجهم  ،ن�سب النجاح على م�ستوى املقرر ،والق�سم.).........
�شكلت الكلية جلنة لتوفري التغذية الراجعة لكل من الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
�أعدت الكلية خطة لتوثيق كافة �أعمال االختبارات.

عميد الكلية
			
اال�سم............................................../
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مرفق ()3
ا�ستبانة جودة االختبارات
كلية......................../
م
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المؤشرات

1

تواجد عميد الكلية  /وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية.
ت�شكل الكلية جلانا خا�صة باالختبارات.
يلتزم املراقبون بوقت ومواعيد االختبار.
توفر الكلية مكتبا لال�ستعالمات ي�ساعد الطالب وير�شدهم.
ت�ضع الكلية عالمات �إر�شادية للطالب.
توفر الكلية �أماكن منا�سبة لعقد االختبار(ال�سعة ،الإ�ضاءة ،التهوية ،النظافة.).........
توفر الكلية قاعات جمهزة لذوى االحتياجات اخلا�صة (�إن وجد).
تعد الكلية جدوال مبدئيا لالختبار لأخذ �آراء الطالب.
تعلن الكلية اجلدول النهائي يف مكان بارز.
تعد الكلية لقاء تنويريا للمراقبني.
تعد الكلية لقاء تنويريا للطالب.
يلتزم �أع�ضاء هيئة التدري�س باملوا�صفات الفنية لورقة �أ�سئلة االختبار.
توجد تعليمات لالختبارات النهائية ويعلمها املعنيون.
تغطى �أ�سئلة االختبار جوانب التعلم املعرفية واملهارية والوجدانية.
ترتبط �أ�سئلة االختبار مبا مت تدري�سه.
ت�صحح �أوراق الإجابة وفق منوذج �إجابة موزع عليه الدرجات.
ي�شرتك �أكرث من ع�ضو يف ت�صحيح الورقة.
يراجع ت�صحيح عينة من �أوراق �إجابة االختبار داخليا على م�ستوى املتخ�ص�صني يف الق�سم.
يراجع ت�صحيح عينة من �أورق �إجابة االختبار خارجيا على م�ستوى املتخ�ص�صني يف الكليات املناظرة.
تتخذ اجراءات قانونية جتاه خمالفات الطالب لتعليمات االختبارات.
تعلن الكلية نتائج االختبار يف املواعيد املحددة.
حتلل الكلية نتائج االختبار وتعد تقريرا بذلك.
توفر الكلية قاعدة بيانات عن االختبار(الطالب  ،نتائجهم  ،ن�سب النجاح على م�ستوى املقرر ،والق�سم.).........
تتيح الكلية التغذية الراجعة لكل من الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
توثق الكلية كافة �أعمال االختبارات.

الفريق الزائر
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مرفق ()4
ا�ستبانة قيا�س ر�ضا امل�ستفيد من خدمات العمادة
ن�أمل تعبئة اال�ستبانة بو�ضع عالمة (√) �أمام كل عبارة يف اخلانة التي متثل �إجابتك:
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خدمات �إدارة العمادة
• العميد
• الوكيل
خدمات املوظفني
• تفهم املوظفني مع ظروفك واحتياجاتك.
• التزام املوظفني ب�آداب احلديث والتعامل .معك
• تواجد املوظفني يف �أماكنهم �أثناء الدوام.
• حر�ص املوظفني على ر�ضاك عن اخلدمة املقدمة.
• كفاية عدد املوظفني الذين يقدمون اخلدمة.
• �إملام املوظفني بعملهم.
�سهولة وان�سياب �إجراءات تقدمي اخلدمة.
الدقة يف �أجناز العمل.
توافر معلومات كافية على املوقع الإلكرتوين للعمادة
توافر م�ستلزمات �إنهاء اخلدمة (مناذج ،ت�صوير ..الخ)
التعامل مع ال�شكاوى واملقرتحات املقدمة.

را�ض متاما ( )5را�ضي ()4
اجلن�سية� :سعودي

لي�س لدي ر�أي ( )3غري را�ضي ()2
غري �سعودي

غري را�ضي متام ًا ()1

			�أخرى
طالب
			
امل�ستفيد :ع�ضو هيئة تدري�س
ال
			
نعم
			
هل �سبق لك �أن زرت العمادة ؟
درجة ر�ضاك عن م�ستوى �أداء اخلدمات التي تقدمها العمادة �إجماال:
• �أية مالحظات �أخرى حتب �إ�ضافتها:
............................................................................................................................................................
عزيزي امل�ستفيد
• ن�أمل تعاونك معنا من �أجل حتقيق اجلودة يف �أدائنا.
• اال�ستبانة ميكن تعبئتها الكرتونيا من موقع العمادة ،و�إر�سالها على الربيد االلكرتوينqsd.hd@mu.edu.sad
�شكرا لتعاونكم
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مرفق ()5
ا�ستبانه تقومي �أداء الكليات
كلية .................................. /
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�إن�شاء مركز اجلودة بالكلية.
ت�شكيل �أع�ضاء مركز اجلودة
ت�شكيل وحدات /جلان فرعية للجودة بالأق�سام.
تنفيذ اخلطط العالجية لنقاط ال�ضعف التي �أفرزها تقرير ا�ستعداد الكلية للدرا�سة.
ن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد بالكلية.
اطالع �سعادة عميد الكلية على الأعمال التي تقوم بها
تنفيذ حما�ضرات تعريفية عن اجلودة واالعتماد .
الأكادميي بالكلية.
�أعداد الدليل التعريفي للكلية.
ت�صميم ا�ستبانه قيا�س ر�ضا امل�ستفيد من الكلية.
بدء �إجراءات التقييم الذاتي للكلية.
بناء خطة للعمل بالكلية.
جمموع الدرجات

رئي�س مركز اجلودة

عميد الكلية
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