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سعيًا من عمادة الجودة وتطوير المهارات على نشر ثقافة الجودة 
بالكليات  فاعل  داخلي  جودة  نظام  وتأسيس  األكاديمي  واالعتماد 
و العمادات المساندة وذلك لتهيئة الجامعة لالعتماد المؤسسي 
 , األجل  طويلة  زمنية  خطة  خالل  من  البرامجى  لالعتماد  وكلياتها 
تقويم  استبانات  بتطوير  المهارات  وتطوير  الجودة  عمادة  قامت 
اداء الجودة بحيث تساعد الكليات والعمادات المساندة على تنفيذ 
االعوام  وخالل  هـ   1432/1433 الجامعي  بالعام  بدًء  مرحلية  خطة 
الثالثة التالية، مما يساعد الكليات و العمادات فى العمل على تقييم 
االداء ذاتيًا من خالل منسوبيها و من خالل مراجعين خارجيين وفق 
يدعم  مما  األكاديمي  واالعتماد  للتقويم  الوطنية  الهيئة  معايير 
تلك الكليات و العمادات المساندة على تطوير نفسها وفق معايير 
محددة واضحة لجميع المنسوبين. ومن ثم قامت عمادة الجودة 
وجودة  الثانى  للعام  الكليات  أداء  جودة  بتقويم  المهارات  وتطوير 
جديدة  اضافة  يمثل  وهذا  األول  للعام  المساندة  العمادات  أداء 

قامت بها العمادة في سلسلة التطوير والتحسين. 

مقدمة

عميد الجودة وتطوير المهارات
د. خالد بن محمد الجاراهلل
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اجليد  االداء  معايري  على  التعرف   •
للكليات و العمادات امل�ساندة.

امل�ساندة  العمادات  و  الكليات  تدريب   •
خالل  من  الذاتي  التقومي  اجراء  على 

معايري حمددة .

امل�ساندة  العمادات  و  الكليات  م�ساعدة   •
على توثيق ان�سطتها من خالل جمع االأدلة 

والرباهني.

امل�ساندة  العمادات  و  الكليات  م�ساعدة   •
للتح�سني  �سنوية  زمنية  خطة  عمل  على 

لتاأهيلها لالعتماد خالل فرتة ال تزيد عن 

ثالث �سنوات.

والعمادات  الكليات  من�سوبى  تدريب   •
املراجعة  اعمال  و  اجلماعي  العمل  على 

الداخلية والتقومي التطويري.

والعمادات  الكليات  اأداء  م�ستوى  • قيا�س 
اجلودة  ممار�سات  تطبيق  يف  امل�ساندة 

ومتطلباتها.

املختلفة  الربامج  بني  اخلربات  تبادل   •
بني  و  اجلامعة  كليات  بني  و  بالكليات 

بني  املناف�سة  روح  وبث  امل�ساندة  العمادات 

اجلميع من اجل التح�سني امل�ستمر.

وتطوير  اجلودة  عمادة  خطة  حتقيق   •
الكليات  و  اجلامعة  تاأهيل  فى  املهارات 

على التقدم لالعتماد االأكادميي .

تطوير اآلية التقومي عن العام املن�صرم: 

املهارات  وتطوير  اجلودة  عمادة  • اأدخلت 
الكليات  اأداء  جودة  ا�ستبانة  على  تطويرًا 

عملية  يف  امل�ستخدمة  االدوات  و  والنماذج 

التقومي.

مع  التقومي  اأدوات  تطوير  مناق�سة  مت   •
ومت  الدوري  باللقاء  اجلودة  مراكز  روؤ�ساء 

تعميمها على الكليات و العمادات امل�ساندة 

/عمادة  كلية  لكل  التنفيذ  اآلية  جعل  مع 

طبقًا لظروفها .

الوثائق اخلا�سة عن كل  ارفاق  • مت طلب 
ممار�سه و اإي�ساح من الكليات و العمادات 

عن االن�سطة التى متت خا�سة باملمار�سات 

و  برنامج  لكل  التميز  جوانب  اظهار  و 

كلية وعمادة لدعمها و تطويرها من خالل 

عمادة اجلودة وتطوير املهارات.

الكليات  اإنتاج  من  مناذج  فح�س  مت   •
القيم  و  واالأهداف  والر�سالة  كالروؤية 

واخلطة اال�سرتاتيجية و تو�سيفات الربامج 

العمادات  من  مناذج  كذلك  وغريها 

واالأهداف  والر�سالة  كالروؤية  امل�ساندة 

الهيكل  و  اال�سرتاتيجية  واخلطة  القيم  و 

يف  تقييمها  و  التعريفية  واالأدلة  التنظيمى 

عمادة اجلودة وتطوير املهارات . 

أهداف عملية التقويم

قياس مستوى أداء 
الكليات والعمادات 

المساندة في تطبيق 
ممارسات الجودة 

ومتطلباتها.
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املهارات  وتطوير  اجلودة  عمادة  تقوم   •
للكليات  اال�ستبانات  مناذج  باإر�سال 

العام  انتهاء  قبل  امل�ساندة  والعمادات 

ربيع  )�سهر  كاف  بوقت  اجلامعي 

لتقدمي  حمدد  موعد  وحتديد  االأول( 

جتهيز  و  ا�ستكمالها  بعد  اال�ستبانات  تلك 

املرفقات املطلوبة.

امل�ساندة  والعمادات  الكليات  تقوم   •
طبيعتها  مع  تتوافق  التى  االآلية  بتحديد 

فريق  خالل  من  اال�ستبانات  تلك  ملء  فى 

فى  االآلية  تلك  تو�سيح  مع  الكلية  ت�سكله 

و�سع التقديرات املحددة.

و  االأدلة  بجمع  العمادة  و  الكلية  تقوم   •
املو�سوع  التقييم  مع  تت�سق  التي  ال�سواهد 

لكل ممار�سه.

خالل  من  التقييم  نتائج  مناق�سة  يتم   •
من�سوبى الكليات و العمادات .

امل�ساندة   والعمادات  الكليات  تقوم   •
بار�سال نتائج اال�ستبانة مع االأدلة وال�سواهد 

لعمادة اجلودة وتطوير املهارات.

املهارات  وتطوير  اجلودة  عمادة  تقوم   •
ميدانية  زيارات  وعمل  التقرير  بفح�س 

لبع�س الكليات للتاأكد مما جاء يف التقرير 

فيما ي�سمى باملراجعة الداخلية.

املهارات  وتطوير  اجلودة  عمادة  تقوم   •
الكليات  كل  اأداء  عن  موحد  تقرير  بكتابة 

ل�سعادة  ير�سل  امل�ساندة  العمادات  و 

مدير  معاىل  من  ويعتمد  اجلامعة  وكيل 

اجلامعة.

املمار�سات  بع�س  هناك  اأن  يراعى   •
 ، الدرا�سي 1433 / 1434  بالعام  �ستطبق 

و ممار�سات اأخرى �ستطبق العام الدرا�سي 

فى  الكليات  ي�ساعد  مما   1435/1434

من  اجلودة  الأعمال  تطويرية  خطة  تنفيذ 

خالل اال�ستبانة.

اإلجراءات المنفذة في تقويم 
الكليات والعمادات المساندة 

للعام الدراسي 1432-1433هـ
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نتائج تقويم أداء الجودة للكلياتنتائج تقويم أداء الجودة للكليات
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جدول )1(: نتائج تقومي اداء اجلودة لأح�صن ثالث كليات على م�صتوى اجلامعة للعام اجلامعى 1433/1432هـ 

تقييم عمادة الجودة التقييم الذاتى للكلية الكلية م
وتطوير المهارات

4.354.00 الطب باملجمعة 1

4.93.8 التربية باملجمعة 2

4.93.6 الهندسة باملجمعة 3

نتائج تقويم أداء الجودة 
للكليات

أوال: نتائج التقويم 
نتائج تقومي اداء اجلودة للكليات :

التقييم  نتائج  من  ار�سالة  مت  ما  على  بناء 

احل�سول  مت  التى  والوثائق  للكليات  الذاتى 

عليها ومراجعتها و ما مت من زيارات لبع�س 

الكليات فقد مت احل�سول على روؤية م�ستنرية 

تو�سيحها  ميكن  بالكليات  اجلودة  اداء  عن 

تطبيق  نتائج  اأن  التنويه  يجب  و   : يلى  فيما 

اأو  االأحكام  اإ�سدار  بهدف  لي�ست  اال�ستبانة 

التقومي  ثقافة  اإر�ساء  بهدف  واإمنا  املحا�سبة 

الذاتي يف الكليات وجعلها ثقافة عمل يومية 

حتقيقا لروؤية اجلامعة الرامية اىل التح�سني 

امل�ستمر للو�سول اىل اف�سل النتائج.

النتائج العامة للتقومي :

اداء  تقومي  نتائج  يو�سح  االتى  واجلدول 

م�ستوى  على  كليات  ثالث  الأح�سن  اجلودة 

اجلامعة للعام اجلامعى 1433/1432 هـ بناء 

التقييم  يو�سح  كذلك  و  العمادة  تقومي  على 

الذاتى للكليات.

تعاون معظم كليات 
الجامعة مع الخطة البحثية 
للجامعة مما يجعل البحث 
العلمى مؤثر تاثير ايجابى فى 

تطوير الجامعة والمجتمع.

ر�صم بياين )1(: نتائج تقومي اأداء اجلودة لأح�صن ثالث كليات على م�صتوى اجلامعة للعام اجلامعى 1433/1432هـ
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نقاط القوة على م�صتوى اجلامعة :

• اهتمام عمداء الكليات بتحقيق جودة االداء 
بنود  كافة  تطبيق  ال�سديد على  وحر�سهم 

اال�ستبانة مب�ستوى عال .

كليات  ملعظم  ا�سرتاتيجية  خطة  • وجود 
اجلامعة و كذلك خطة تطويرية �سنوية.

تدربت  حيث  الأهدافها  اال�ستبانة  • حتقيق 
و  اجليد  االأداء  موؤ�سرات  على  الكليات 

اعمال التقومي الذاتي و التوثيق من خالل 

جمع االأدلة وال�سواهد.

اخلطة  بطباعة  قامت  الكليات  • بع�س 
اال�سرتاتيجية للكلية واخلطة التطويرية و 

مت توزيعها على من�سوبى الكلية .

• قيام كلية الطب بطباعة املخرجات املرجوة 
للربنامج واملقررات ب�سورة جيدة وتوزيعها 

على املن�سوبني.

• قيام بع�س الكليات بعمل مراجعات للخطة 
كلية  املثال  �سبيل  على  خارجيا  الدرا�سية 

الهند�سة.

الربامج  احد  بتجهيز  الرتبية  كلية  • قيام 
االأكادميية ب�سورة جيدة ا�ستعدادا لتقدمها 

لالعتماد االكادميى فور مواتاه الظروف.

من  كل  يف  والربامج  املقررات  • تو�سيف 
العلوم  و  والرتبية  والهند�سة  الطب  كليات 

ومراجعتها  كتابتها  مت  التطبيقية  الطبية 

وت�سليمها ب�سورة جيدة .

اخلطة  مع  اجلامعة  كليات  معظم  • تعاون 
البحثية للجامعة مما يجعل البحث العلمى 

اجلامعة  تطوير  فى  ايجابى  تاثري  موؤثر 

واملجتمع.

للربامج  التميز  نقاط  من  العديد  • هناك 
والكليات .

• توجد وحدات لالإر�ساد االكادميى بعديد من 
كليات اجلامعة وتقوم بتوزيع الطالب على 

اع�ساء هيئة التدري�س لالإر�ساد والتوجيه.

النقاط التي حتتاج اىل حت�صني على 

م�صتوى اجلامعة :

و  اال�ستبانات  فى  جاء  ما  على  • بناء 
اجلودة  عمادة  ترى  والوثائق  امل�ستندات 

الكليات  التفات  �سرورة  املهارات  وتطوير 

للنقاط التالية:

ملعظم  وا�سحة  مرجعية  عالمات  • وجود 
برامج اجلامعة.

• تو�سيف الربامج واملقررات بجميع الكليات 
وفق مناذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد 

يف  التو�سيف  ن�سبة  اأن  )حيث  االأكادميي 

اجلامعة ت�سل اإىل 40% فقط(.

من  كبري  كم  الكليات  بع�س  • اإر�سال 
امل�ستندات غري املطلوبة.

املطلوب  واالإداري  املاىل  الدعم  • تقدمي 
ملراكز اجلودة على م�ستوى اجلامعة.

يف  الكليات  من�سوبى  من  فريق  • اإ�سراك 
عملية التقومي واعالن نتائج عملية التقومي 

ملن�سوبى الكليات .

• ان تكون عملية االر�ساد االكادميى للجامعة 
توؤتى  حتى  الكليات  بتعاون  مركزيا  تدار 

عملية االر�ساد نتائجها.

بالكليات  للتوثيق  ثابتة  اأماكن  • تخ�سي�س 
وال�سواهد  االأدلة  حفظ  ي�سهل  حتى 

وغريها.

اأن  يجب  ذاتيًا  لال�ستبانة  الكليات  • تقومي 
و  وا�سحة  اليه  يكون مو�سوعيًا من خالل 

فريق عمل متجان�س وفق اأدلة و�سواهد.
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1- كلية الطب
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات الأ�صا�صية للكلية :

 الجودة والتحسين 
المستمرواإلبداع ثقافة 
عمل يومية في جامعة 

المجمعة .

تاريخ االقسام 
البرامجاالنشاء 

اجمالى عدد 
الطالب

اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 
اجمالى عدد 

الهيئة المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة نجاح 

البكالوريوس

14311432143114321431143214311432

الطب 1430 1 
ال يوجد خريجني8310-3954313واجلراحة

ب - تقومي الن�صطة الأ�صا�صية الدورية :

ا�سرتاتيجية  خطة  بعمل  الكلية  • قامت 
اخلطة  مع  مت�سقة  هـ   1435-1432

اال�سرتاتيجية للجامعة و قد قامت بتحديث 

وقيم  اهداف  وحتديد  ور�سالتها  روؤيتها 

للتحليل  درا�سة  خالل  من  ذلك  و  الكلية 

البيئى و االهداف العامة للجامعة واململكة.

تو�سيف جيد لربنامج  بعمل  الكلية  • قامت 
الكلية ملرحلة البكالوريو�س و عمل مراجعات 

حتديد  و  للربنامج  وخارجية  داخلية 

كذلك  و  بالربنامج  اخلا�سة  املخرجات 

املقررات .

و  اال�سرتاتيجيات  بتحديد  الكلية  • قامت 
ال�سيا�سات التعليمية معتمدة على �سيا�سات 

و  التعليمية  املبنى على املخرجات  التعليم 

تنفيذها  وا�سرتاتيجيات  ا�ساليب  حتديد 

لكل من الربنامج و املقررات و طباعتها و 

توزيعها على من�سوبى الكلية.

البحث  تطوير  فى  الطب  كلية  • �ساركت 
العلمى باجلامعة من خالل مركز البحوث 

ال�سحية و اال�سا�سية مبا يقرب من 14 بحثًا 

للجامعة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  مع  تتوافق 

خالل العام اجلامعة 1432\1433 هـ.

• قامت كلية الطب فى جامعة املجمعة بعمل 
الثالث  لطالب  الكلية  عن  تعريفية  حملة 

 – –الزلفى  املجمعة  من  كل  فى  ثانوى 

الغاط وذلك ال�ستقطاب الطالب املتميزين 

املدار�س  لزيارة  حمددة  خطة  خالل 

ا�سابيع  اأربعة  زمنية مدتها  لفرتة  الثانوية 

و تتكون احلملة من اع�ساء هيئة التدري�س 

تلك  نتائج  وكانت  والطالب  واالإداريني 

التى  اال�ستبانات  الزيارة جيدة من خالل 

مت عملها خالل احلملة.

ج- تقومي العنا�صر ال�صا�صية للجودة :

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  • قامت 
اال�سا�سية للجودة بالكلية و قد اظهرت عملية 

التقييم حاجة الكلية لزيادة الدعم املاىل 

االن�سطة  زيادة  اجلودة  ملركز  االدارى  و 

عمل  و  اجلودة  مركز  من  الكلية  ملن�سوبى 

خطة مفعلة للتح�سني مبنية على الدرا�سات 

نف�سها  بتقييم  الكلية  و قد قامت  ال�سابقة 

وكان متو�سط التقدير )4.35 /5 (، و هو 

اقرب تقييم م�سداقية لو�سع الكلية و ان 

كانت اال�ستبانة حتتاج اىل جمهود اكرث من 

ادارة اجلودة بالكلية الإظهار جميع االن�سطة 

اخلا�سة بالكلية فى جميع املجاالت. 

النتائج التفصيلية للتقويم
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2- كلية العلوم الطبية التطبيقية
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات الأ�صا�صية للكلية :

 عدد 
األقسام 

 تاريخ 
البرامجاالنشاء 

اجمالى عدد الطالب
اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 
اجمالى عدد  
المساعدين

اجمالى عدد 
اإلداريين 

نسبة نجاح 
البكالوريوس

14311432143114321431143214311432
ثذثذثذثذثذثذ

 41428

العالج 
212123133-48307752الطبيعى 

ال يوجد خريجني814137

تكنولوجيا 
االجهزة 
الطبية 

40-75-2-2-4-10-

5063889312227375التمريض 

املختبرات 
-181419-16-150-118الطبية 

-25693390145194235277398914137االجمالى 

ب - تقومي الن�صطة ال�صا�صية الدورية :

• اأعدت الكلية خطتها االإ�سرتاتيجية للفرتة 
1433 – 1435هـ ، واعتمدت يف اإعدادها 

على االأهداف االإ�سرتاتيجية للجامعة وعلى 

 )SWOT Analysis( البيئي  التحليل 

و  اجلامعة.  خطة  مع  مت�سقة  تكون  اأن  و 

قامت الكلية باإعداد خطة تنفيذية للخطة 

اإعدادها  ا�ستندت يف  والتي  االإ�سرتاتيجية 

على عدة موؤ�سرات من بينها:

الهيئة  معايري  الكلية  برامج  جميع  • تبنت 
و  االأكادميي  االعتماد  و  للتقومي  الوطنية 

على  للربامج  الذاتي  التقومي  عملية  متت 

تطويرية  خطة  اإعداد  و   ، االأ�سا�س  هذا 

)برنامج االعتماد االأكادميي(.

اأع�ساء  على  الطالب  بتوزيع  الكلية  • تقوم 
هيئة التدري�س يف بداية كل ف�سل درا�سي، و 

يتم توزيع جداول ال�ساعات املكتبية الإجناز 

اإعداد  يتم  و  االكادميى  االإر�ساد  عملية 

منوذج لال�ست�سارة الفردية يتم تعبئته عند 

كل عملية اإر�ساد و يتم تكوين جلان ال�ستقبال 

الطالب و الطالبات امل�ستجدين لتعريفهم 

بالكلية و توجيههم اىل مر�سديهم.

و  التعليم  يف  جديدة  اأمناط  تطبيق  • يتم 
الكلية  بربامج  املقررات  بع�س  يف  التعلم 

مقرر  و  العامة  االأحياء  مقرر  )مثال 

الفيزياءاحليوية الطبية (  وبع�س املمار�سات 

االأجهزة  تكنولوجيا  )برنامج  الفردية 

يف  املحا�سرات  بع�س  بتنفيذ  قام  الطبية 

مقرر  و  الطبية  احليوية  الفيزياء  مقرر 

الدوائر الكهربائية با�ستخدام التعليم عن 

اإثراء  برنامج  قام  و   )WEBEX( بعد 

باإن�ساء نادي للغة االإجنليزية كما مت تنفيذ 

عدة دورات دعم يف احلا�سب االأيل للطالب 

و الطالبات.

)ث( اأناث  )ذ( ذكور  
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• تقوم الكلية بدعم البحث العلمي من خالل 
و  امللتقيات  و  الدورات  يف  امل�ساركة  دعم 

الندوات العلمية و لكن يبقى الدعم املادي 

للبحوث مقت�سرًا على عمادة البحث العلمي 

باجلامعة.

-  قامت الكلية خالل العام اجلامعي 1432• 

1433هـ بعديد من االأن�سطة املجتمعية مثل 

)حملة حالك زايد، التطوع خلدمة حجاج 

بيت اهلل احلرام (، و يتم عمل عدة بحوث 

الطبية  البحوث  مركز  قبل  من  مدعومة 

باجلامعة مرتبطة مب�ساكل حملية و وطنية 

التح�سيل  على  القلق  تاأثري  )درا�سة  مثل 

العلمي لطالب جامعة املجمعة (.

و  البنني  ق�سمي  يف  اجلودة  مركز  • يقوم 
الطالب  الآراء  ا�ستق�ساء  بعمل  البنات 

)جودة  مثل  حماور  عدة  يف  املن�سوبني  و 

اخلدمات التعليمية – املقررات الدرا�سية 

عن  الر�ساء   – الدرا�سية  الربامج   –
اخلدمات بالكلية (.

• ح�سل ق�سم املختربات الطبية بالكلية على 
املركز الثاين يف م�سابقة الق�سم االأكادميي 

باجلامعة  العلمي  البحث  لعمادة  املتميز 

كذلك ح�سلت الكلية على املركز االأول يف 

عدد االأن�سطة الطالبية باجلامعة حيث اأن 

عدد امل�ستفيدين من اأن�سطة الطالب لهذا 

العام بلغ 1034 م�ستفيد .

ج- تقومي العنا�صر ال�صا�صية للجودة :

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  قامت 

االأ�سا�سية للجودة بالكلية حيث جاء متو�سط 

م�ستوى االأداء )4.6 /5( و قد اأظهرت عملية 

و  املاىل  الدعم  لزيادة  الكلية  التقييم حاجة 

اأع�ساء  ن�سبة  و نق�س  االدارى ملركز اجلودة 

تقومي  ب -   . الطالب  اإىل  التدري�س  هيئة 

االن�سطة اال�سا�سية الدورية.

مت�سقة  ا�سرتاتيجية  خطة  بالكلية  • يوجد 
مع اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة و خطة 

تطويرية للكلية ملدة 18 �سهر تنتهى بنهاية 

العام اجلامعة 1434 هـ .

3- كلية الهندسة بالمجمعة 
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات ال�صا�صية للكلية :

عدد 
االقسام 
بالكلية 

تاريخ 
البرامجاالنشاء 

اجمالى عدد الطالب 
اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 
اجمالى عدد 

الهيئة المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة النجاح 

لمرحلة 
البكالوريوس 

14311432143114321431143214311432

 41429

السنه 
-154التحضيرية 

 ال يوجد خريجني 2534391130

حتى 
املستوى 
الثالث 

125961

581006كهرباء 

3142حاسب الى 

18607ميكانيكا

12313مدنى 

-370301192534391130االجمالى 
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االعتماد  هيئة  معايري  الكلية  • تتبنى 
االأكادميي للهند�سة والتقنية )ABET( و 

من ثم قامت الكلية بعمل بع�س املراجعات 

الداخلية واخلارجية لرباجمها .

• توجد وحدة لالإر�ساد االكادميى بالكلية .

زيارات  بعمل  بالكلية  االق�سام  بع�س  • قيام 
ميدانية للطالب من خالل تدري�س بع�س 

املقررات الدرا�سية .

والعلوم  الهند�سية  للبحوث  مركز  • وجود 
فى  دبلوم  الكلية  تقدم  و  التطبيقية 

و  ال�سبكات  تقنية  فى  العليا  الدرا�سات 

قامت الكلية بعمل العديد من ور�س العمل 

لدرا�سة احتياجات �سوق العمل كذلك عمل 

بع�س الزيارات امليدانية للم�ستفيدين من 

خالل اع�ساء هيئة التدري�س بالكلية لنف�س 

الغر�س.

على  امليكانيكية  الهند�سة  ق�سم  • ح�سول 
م�ستوى  على  بحثى  ق�سم  اف�سل  جائزة 

اجلامعة.

ج - تقومي العنا�صر ال�صا�صية للجودة :

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  • قامت 
اال�سا�سية للجودة بالكلية و قد اظهرت عملية 

التقييم ح�سول الكلية على الدرجة النهائية 

الطالب  تقيم   ( عدا  املمار�سات  جميع  فى 

مت  فقد   ) التعلم  وخربات  املقررات  جلودة 

تقييمها بدرجة )5/4( و من ثم يكون متو�سط 

باجلودة  اال�سا�سية  العنا�سر  تقومي  درجة 

 .) 4.95(

تقوم الكلية بدعم البحث العلمي 
من خالل دعم المشاركة في 

الدورات و الملتقيات و الندوات 
العلمية و لكن يبقى الدعم المادي 

للبحوث مقتصراً على عمادة البحث 
العلمي بالجامعة.
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4- كلية التربية بالمجمعة 
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات ال�صا�صية للكلية :

عدد 
االقسام 
بالكلية 

تاريخ 
البرامجاالنشاء 

اجمالى عدد الطالب 
اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 
اجمالى عدد 

الهيئة المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة النجاح 

لمرحلة 
البكالوريوس 

14311432143114321431143214311432

101430

اللغة 
العربية 

421489715581198%

الدراسات 
االسالمية 

43345139791195%

اللغة 
االجنليزية 

165421137171194%

االقتصاد 
املنزلى 

24016121781198%

%24420688571190األحياء

رياض 
االطفال 

-116-3-411-

احلاسب 
االلى

115772-5712100%

التربية 
اخلاصة

-462-7-811-

%23519231771187الرياضيات

-271622-19--العلوم التربوية )خدمى(

%1853257545477091111294.5االجمالى 

تم طرح ومناقشة تطوير 
استراتيجيات التعليم 

والتعلم لبرامج الكلية من 
خالل تنظيم العديد من 

ورش العمل
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5- كلية ادارة االعمال بالمجمعة
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات ال�صا�صية للكلية :

ب - تقومي الن�صطة ال�صا�صية الدورية :

معتمدة  ا�سرتاتيجية  خطة  بالكلية  توجد   •
اال�سرتاتيجية  اخلطة  مع  مت�سقة  و  ومعلنة 

للجامعة و مت تطوير كل من املكتبة املركزية 

ق�سم  معامل  و  االىل  احلا�سب  معامل  و 

االحياء �سمن خطة التطوير بالكلية.

• تبنى احد الربامج بالكلية معايري اكادميية 
تبنى  حيث  االحياء  برنامج  هو  و  حمددة 

قد  و  االمريكية  للجامعة  االكادميية  املعايري 

قامت الكلية بعمل مراجعات داخلية للربامج 

، كما مت تعديل تو�سيف املقررات نتيجة لتلك 

املراجعات.

االكادميى  لالإر�ساد  وا�سحة  الية  يوجد   •
بجميع برامج الكلية .

ا�سرتاتيجيات  تطوير  ومناق�سة  طرح  مت   •
خالل  من  الكلية  لربامج  والتعلم  التعليم 

تنظيم العديد من ور�س العمل .

العلمية  لالأق�سام  بحثية  خطة  يوجد   •
عدد  ن�سر  مت  قد  و  للكلية  بحثية  �سيا�سة  و 

اجلامعي  العام  خالل  بحثًا  اأربعون  و  �سبع 

لالأحياء  معمل  يوجد  و  هـ،   1433/1432

جمهز لالأبحاث العلمية.

و  املجتمع  خلدمة  خطة  باالأق�سام  يوجد   •
للطلبة  االجنليزية  للغة  دورات  عمل  مت  قد 

العاملى  لليوم  فعاليات  تنظيم  و  واملوظفات 

للطفل و يوم اليتيم.

ا�ستبانة  بعمل  بالكلية  اجلودة  ادارة  • قيام 
تلك  نتائج  تفريغ  و  الطالب  راي  ال�ستق�ساء 

الراجعة  التغذية  على  للح�سول  اال�ستبانات 

التطويرية  اخلطة  �سياغة  فى  ت�ساعد  التى 

للكلية.

التميز  درع  على  االحياء  برنامج  • ح�سول 
للعام اجلامعي 1433/1432 هـ.

يوم  فعاليات  تنظيم  يف  الكلية  مبادرة   •
و  اخالء  خطة  تنفيذ  و  املهنة  يوم  و  التميز 

ن�سبة  على  الكلية  و ح�سول  للتوظيف  ملتقى 

عالية من امل�ساركني فى ان�سطة اجلودة على 

م�ستوى اجلامعة.

ج - تقومي العنا�صر ال�صا�صية للجودة: 

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  • قامت 
اال�سا�سية للجودة بالكلية و قد اظهرت عملية 

التقييم ح�سول الكلية على الدرجة النهائية 

الربامج  اتخاذ   ( عدا  املمار�سات  جميع  فى 

ملن�سوبى  وا�سحة  مرجعية  لعالمات  بالكلية 

تقييمها بدرجة )5/4(،  اجلامعة ( فقد مت 

و من ثم يكون متو�سط درجة تقومي العنا�سر 

اال�سا�سية باجلودة )4.9 /5(.

 عدد 
االقسام 

 تاريخ 
البرامجاالنشاء 

اجمالى عدد الطالب
اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 
اجمالى عدد 

الهيئة المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة نجاح 

البكالوريوس

14311432143114321431143214311432

 41428

--3154808964احملاسبة 

ال يوجد خريجني --2373889944القانون
ادارة 

--1682376958االعمال 

-7201105232715161112اجمالى 
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ب- تقومي الن�صطة ال�صا�صية الدورية :

 –  1432 للكلية  ا�سرتاتيجية  خطة  • يوجد 
اال�سرتاتيجية  اخلطة  مع  مت�سق  هـ   1435

للجامعة .

جلامعة  الدرا�سية  اخلطة  الكلية  تبنت   •
امللك �سعود و من ثم تقوم بتو�سيف الربامج 

الوطنية  الهيئة  لنماذج  طبقًا  واملقررات 

للتقومي واالعتماد االكادميى.

للبحث  اجلامعة  �سيا�سة  الكلية  تتبنى   •
هيئة  اع�ساء  من  العديد  ي�سارك  و  العلمى 

التدري�س فى امل�ساريع البحثية.

ج- تقومي العنا�صر ال�صا�صية للجودة :

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  • قامت 
اال�سا�سية للجودة بالكلية و قد اظهرت عملية 

التقييم ح�سول الكلية على الدرجة النهائية 

فى اربعة ممار�سات واإعطاء تقييم منخف�س 

واإداريا  فى كل من دعم مركز اجلودة ماليا 

اأعداد  مع  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تنا�سب  و 

الداخلية  للمراجعة  جلان  ت�سكيل  و  الطالب 

وجود  الكلية  تقيم  مل  و  االختبارات  الأعمال 

الدرا�سة  على  مبنية  للجودة  مفعلة  خطة 

الذاتية للعام ال�سابق و من ثم يكون متو�سط 

باجلودة  اال�سا�سية  العنا�سر  تقومي  درجة 

 .) 5/ 3.2(

6- كلية العلوم بالزلفى
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات ال�صا�صية للكلية :

عدد 
االقسام 
بالكلية 

تاريخ 
البرامجاالنشاء 

اجمالى عدد الطالب 
اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 

اجمالى عدد 
الهيئة 

المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
أعداد الخريجين 

لمرحلة 
البكالوريوس  

143114321431143214311432143114321432

 4

9094101224الرياضيات 1427

--

10
7585791210الفيزياء 1427
110115772212احلاسب 1427
-2111581157اعداد علوم 1429

40--6060238421826االجمالى 
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ب - تقومي الأن�صطة الأ�صا�صية الدورية :

• يوجد للكلية خطة م�ستقبلية.

• قيام بع�س الربامج بالتعاون مع اجلامعات 
اخلطة  لتطوير  وعربية  اأجنبية  اخلارجية 

الدرا�سية للكلية .

• ا�ستخدام الكلية لبع�س التقنيات احلديثة 
فى عملية التعليم.

• قيام بع�س اع�ساء هيئة التدري�س باإر�ساد 
الطالب فى بع�س االق�سام بالكلية.

• قيام الكلية بعمل حلقات نقا�سية ا�سبوعية 
واأع�ساء  االدارة  فيها  ت�سارك  الكلية  لتطوير 

هيئة التدري�س.

ج- تقومي العنا�صر الأ�صا�صية للجودة :

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  • قامت 
اظهرت  قد  و  بالكلية  للجودة  االأ�سا�سية 

الدرجة  على  الكلية  ح�سول  التقييم  عملية 

ح�سول  و  ممار�سات  ثمانى  فى  النهائية 

وجود   « وهى   )5/3( على  واحدة  ممار�سة 

باقى  ح�سول  و   « الداخلية  للمراجعة  جلان 

املمار�سات على )5/4( و من ثم يكون متو�سط 

باجلودة  االأ�سا�سية  العنا�سر  تقومي  درجة 

 .) 5/ 4.35(

7- كلية التربية بالزلفى
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات ال�صا�صية للكلية :

عدد 
االقسام 
بالكلية 

تاريخ 
البرامج االنشاء 

اجمالى عدد 
الطالب 

اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 

اجمالى عدد 
الهيئة 

المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة النجاح 

لمرحلة 
البكالوريوس 

14311432143114321431143214311432

االقسام
االدبية )3( 

47244562اللغة العربية 1413

متوسط 97.8%

55779788دراسات اسالمية 1413
18824333اقتصاد منزلى 1427
21031515لغة اجنليزية 1423

االقسام
العلمية
)5(

15518154كيمياء 1421
9814141فيزياء1421
9613235رياضيات1413
4-30160حاسب الى1430

قسم 
مساند
)1(

18586انتساب
106علوم تربوية )مساند( 

1,9912,586304051583884اجمالى 8 

تتبنى الكلية سياسة 
الجامعة للبحث 

العلمى و يشارك 
العديد من اعضاء 

هيئة التدريس فى 
المشاريع البحثية
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ب-تقومي الأن�صطة الأ�صا�صية الدورية :

وخطة  ا�سرتاتيجية  خطة  للكلية  يوجد   •
تطويرية.

• قيام بع�س الربامج بكتابة تقارير دورية و 
عمل الكلية درا�سة ذاتية.

• قيام الكلية بعمل لقاءات غري ممنهجة مع 
الطالب فى بع�س االق�سام بالكلية.

• قيام الكلية باإ�سدار جمالت علمية ) حفظ 
مهرجان  املنزىل(  االقت�ساد   – االأغذية 

التدريبية  الدورات  بع�س  و  للجميع  القراءة 

التخ�س�سية.

ج- تقومي العنا�صر الأ�صا�صية للجودة :

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  • قامت 
االأ�سا�سية للجودة بالكلية و قد اأظهرت عملية 

التقييم ح�سول الكلية على الدرجة النهائية 

ممار�سة  ح�سول  و  ممار�سة  ع�سر  احد  فى 

واحدة على )5/2( وهى » تو�سيف الربامج 

وفق مناذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد 

االكادميى » و )5/3( » تنا�سب اأعداد اأع�ساء 

هيئة التدري�س مع اأعداد الطالب . و ح�سول 

باقى املمار�سات على )5/4( و من ثم يكون 

اال�سا�سية  العنا�سر  تقومي  درجة  متو�سط 

باجلودة )4.4 /5 (. 

8- كلية العلوم والدراسات االنسانية بالحوطة 
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات ال�صا�صية للكلية :

عدد 
االقسام 
بالكلية 

تاريخ 
البرامجاالنشاء 

اجمالى عدد الطالب 
اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 

اجمالى عدد 
الهيئة 

المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة النجاح 

لمرحلة 
البكالوريوس 

14311432143114321431143214311432

عدد )7(
بنات 

عدد )3(
بنني

 1422/1423 
هـ 

الدراسات 
138 طالبه 202 طالبه اإلسالمية 

3078203348208

 % 95

96 % 104 طالبه 154 طالبه اللغة العربية 
97 % 150 طالبه 209 طالبه الكيمياء 

50 طالبه 44 طالبه الرياضيات 
94 % 23 طالب 

97 % 81 طالبه 51 طالبه حاسب آلى

99 طالبه 52 طالبهاإلجنليزي
95 %31 طالب

149 طالبه 149 طالبهإدارة األعمال
ال يوجد خريجني35 طالب

96 %7713078203348208 + 89 861االجمالى )10(  

قامت الكلية بعمل تقييم 
ذاتى للعناصر االساسية 

للجودة بالكلية و قد 
اظهرت عملية التقييم 

حصول الكلية على الدرجة 
النهائية فى سته ممارسات 

و حصول سبع ممارسات
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ب - تقومي الن�صطة ال�صا�صية الدورية :

التطويرية  االأن�سطة  ببع�س  الكلية  تقوم   •
والعمل على اإن�ساء فر�س لتبادل اخلربات فى 

الدورات  خالل  من  والتدريب  التعليم  جمال 

التدريبية التخ�س�سية مثال الريا�سيات .

ب- تقومي الن�صطة ال�صا�صية الدورية :

التطويرية  االأن�سطة  ببع�س  الكلية  تقوم   •
الكلية  لتو�سيع  االأماكن  اإن�ساء  على  والعمل 

التعليم  اأعمال  فى  التكنولوجيا  ا�ستخدام  و 

ملعلمي  تدريبية  دورات  عقد  و  والتعلم 

امل�ساركة  و  العام  بالتعليم  االإجنليزية  اللغة 

ملحافظة  التابعة  االجتماعية  اخلدمات  فى 

الغاط.

ج- تقومي العنا�صر ال�صا�صية للجودة :

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  • قامت 
اال�سا�سية للجودة بالكلية و قد اظهرت عملية 

التقييم ح�سول الكلية على الدرجة النهائية 

فى �سته ممار�سات و ح�سول �سبع ممار�سات 

على )5/1( وهى وجود خطة للتح�سني ت�سكيل 

التقرير  عمل  و  الداخلية  للمراجعة  جلان 

ج- تقومي العنا�صر ال�صا�صية للجودة :

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  • قامت 
اأظهرت  قد  و  بالكلية  للجودة  االأ�سا�سية 

الدرجة  على  الكلية  ح�سول  التقييم  عملية 

عمل  هى  و  ممار�سات  خم�س  فى  النهائية 

مركز اجلودة بروح الفريق و توافر نظام جيد 

واملقررات  الربامج  جميع  تو�سيف  و  للتوثيق 

طبق مناذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد 

للربامج  ال�سنوى  التقرير  عمل  و  االكادميى 

وفق مناذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد 

ا�ستكمال عملية  و  املقررات  وتقارير  ال�سنوى 

ممار�سة  ح�سول  و  للكلية.  الذاتى  التقومي 

اع�ساء  اعداد  تنا�سب  هى  و   )5/3( و  على 

هيئة التدري�س مع اعداد الطالب. و ح�سول 

باقى املمار�سات على )5/4( و من ثم يكون 

اال�سا�سية  العنا�سر  تقومي  درجة  متو�سط 

باجلودة ) 3.2 /5 (. 

االكادميى و ح�سول ممار�ستان على 5/1 وهى 

دعم مركز اجلودة ماديا واإداريا و وجود خطة 

و 5/2  على  و ح�سول ممار�ستان  للتح�سني. 

وهى تنا�سب اعداد اع�ساء هيئة التدري�س مع 

اعداد الطالب حتديد مهام العاملني مبركز 

اجلودة. و ح�سول باقى املمار�سات على 5/4 

و من ثم يكون متو�سط درجة تقومي العنا�سر 

اال�سا�سية باجلودة ) 3.45 /5(.

9- كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات ال�صا�صية للكلية :

عدد 
االقسام 
بالكلية 

تاريخ 
البرامجاالنشاء 

اجمالى عدد 
الطالب 

اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 

اجمالى عدد 
الهيئة 

المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة النجاح 

لمرحلة 
البكالوريوس 

14311432143114321431143214311432

 31431

15949633315اللغة االجنليزية 

ال يوجد 2353 13154214811تقنية املعلومات 
نظم املعلومات 

035513510االدارية 

293133351016362353االجمالى )10(  
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ب- تقومي الن�صطة ال�صا�صية الدورية :

-1433( للكلية  ا�سرتاتيجية  خطة  • يوجد 
اال�سرتاتيجية  اخلطة  مع  تت�سق   ) 1436هـ 

تطوير  خطة  للكلية  يوجد  كما  للجامعة 

)املا�سى والواقع والطموحات(.

• تبنت الكلية معايري الهيئة الوطنية للتقومي 
واالعتماد االكادميى و من ثم قامت بتو�سيف 

الربامج واملقررات طبقا لنماذج الهيئة.

االكادميى  لالإر�ساد  وحدة  بالكلية  يوجد   •
مفعلة.

للبحث  اجلامعة  �سيا�سة  الكلية  تتبنى   •
هيئة  اع�ساء  من  العديد  ي�سارك  و  العلمى 

التدري�س فى امل�ساريع البحثية.

ج- تقومي العنا�صر ال�صا�صية للجودة :

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  • قامت 
اال�سا�سية للجودة بالكلية و قد اظهرت عملية 

التقييم ح�سول الكلية على الدرجة النهائية 

الربامج  اتخاذ  عدا  املمار�سات  جميع  فى 

ملن�سوبى  وا�سحة  مرجعية  لعالمات  بالكلية 

املبنى  بالتقومي  املوؤ�س�سة  التزام  و  اجلامعة 

على معايري قيا�سية مرجعية فقد مت تقييمهما 

بدرجة )5/3( و من ثم يكون متو�سط درجة 

 4.8( باجلودة  اال�سا�سية  العنا�سر  تقومي 

 .)5/

10- كلية المجتمع بالمجمعة
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات ال�صا�صية للكلية :

عدد 
االقسام 
بالكلية 

تاريخ 
البرامجاالنشاء 

اجمالى عدد 
الطالب 

اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 

اجمالى عدد 
الهيئة 

المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة النجاح 

لمرحلة 
البكالوريوس 

14311432143114321431143214311432

 21425

--1201243322احملاسبة 

مرحلة انتقالية 
اللغةاالجنليزية 

--93951134انتقالى 

احلاسب االلى 
--1011134تاهيلى 

--22321655810اجمالى 

تتبنى الكلية 
سياسة الجامعة 

للبحث العلمى 
و يشارك العديد 

من اعضاء هيئة 
التدريس فى 

المشاريع البحثية
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ب- تقومي الن�صطة ال�صا�صية الدورية :

التطويرية  االأن�سطة  ببع�س  الكلية  تقوم   •
والعمل على اإن�ساء فر�س لتبادل اخلربات فى 

جمال التعليم والتدريب .

ج- تقومي العنا�صر ال�صا�صية للجودة :

للعنا�سر  ذاتى  تقييم  بعمل  الكلية  • قامت 
االأ�سا�سية للجودة بالكلية و قد اأظهرت عملية 

تقومي  الكلية متو�سط درجة  التقييم ح�سول 

العنا�سر االأ�سا�سية باجلودة )1.8 /5 ( .

مما يو�سح ال�سفافية فى التقييم و معرفة اأن 

اإىل  للو�سول  كبري  جمهود  اإىل  حتتاج  الكلية 

امل�ستويات املن�سودة.

11- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
اأ - اجلدول التايل يو�صح البيانات ال�صا�صية للكلية :

عدد 
االقسام 
بالكلية 

تاريخ 
البرامجاالنشاء 

اجمالى عدد 
الطالب 

اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 

اجمالى عدد 
الهيئة 

المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة النجاح 

لمرحلة 
البكالوريوس 

14311432143114321431143214311432

 3 1431/1432
هـ 

الدراسات 
80110643200اإلسالمية 

مرحلة انتقالية  951251062122إدارة أعمال 

170201862211اللغة اإلجنليزية 

34543624167533االجمالى 



ثانيا : نتائج تقويم أداء العمادات المساندةثانيا : نتائج تقويم أداء العمادات المساندة 



ثانيا : نتائج تقويم أداء العمادات المساندةثانيا : نتائج تقويم أداء العمادات المساندة 
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النتائج العامة للتقومي :

التقييم  نتائج  من  ار�سالة  مت  ما  على  بناء 

مت  التى  والوثائق  امل�ساندة  للعمادات  الذاتى 

احل�سول عليها ومراجعتها فقد مت احل�سول 

على روؤية وا�سحة عن اداء اجلودة بالعمادات 

امل�ساندة ميكن تو�سيحها فيما يلى:

تنويه:

نتائج تطبيق اال�ستبانة لي�ست بهدف اإ�سدار 

اإر�ساء  بهدف  واإمنا  املحا�سبة  اأو  االأحكام 

ثقافة التقومي الذاتي وجعلها ثقافة عمل يومية 

حتقيقا لروؤية اجلامعة الرامية اإىل التح�سني 

امل�ستمر للو�سول اىل اف�سل النتائج. 

واجلدول التايل يو�صح تقومي العمادات امل�صاندة من وجهة نظر مركز اجلودة بالعمادة ومن خالل تقييم عمادة اجلودة وتطوير 

املهارات بوا�صطة امل�صتندات املرفقة :

تقييم عمادة الجودة وتطوير التقييم الذاتي للعمادة العمادة المساندة م 
المهارات

4.004.00عمادة تقنية املعلومات1

4.313.8عمادة شؤون املكتبات2

3.75 3.75عمادة اجلودة وتطوير املهارات3

3.7 4.63عمادة خدمة املجتمع4

3.753.50عمادة الدراسات العليا5

3.133.00عمادة القبول والتسجيل6

2.53.00عمادة البحث العلمي7

--عمادة شؤون الطالب8
--عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن يعد9

--عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني10

نتائج تقويم أداء العمادات 
المساندة

جدول تقويم اداء مماراسات الجودة في العمادات المساندة
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تقويم ممارسات الجودة في أداء العمادات المساندة

0

1

2

3

4

5
4 4 4

4.31
3.8

4

4.63

3

3.8 3.75
3.5 3.6 3.75

3.5 3.6
3.13 3 3

2.5

3
2.7

0

1

2

3

4

5

2.5
3 3.13 3

3.75 3.5 3.75 3.75

4.63

3.7
4.31

3.8 4 4

عمادة البحث 
العلمي

عمادة القبول 
والتسجيل

عمادة الدراسات 
العليا

عمادة خدمة
املجتمع

عمادة اجلودة وتطوير 
املهارات

عمادة تقنية
املعلومات

عمادة شؤون
املكتبات

التقييم الذاتي للعمادة تقييم عمادة اجلودة وتطوير املهارات

ر�صم بياين 2: يو�سح نتائج تقومي العمادات امل�ساندة

نشر ثقافة الجودة 
والتحسين المستمر 

بين منسوبي الجامعة.
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اأر�سلتها  التى  الوثائق  فح�س  خالل  من 

وتطوير  اجلودة  لعمادة  امل�ساندة  العمادات 

املهارات ميكن ا�ستخال�س االآتى:

نقاط القوة على م�صتوى العمادات :

• اهتمام من�سوبي العمادات امل�ساندة بالتقومي 
وحر�سهم على ا�ستيفاء متطلباته، وقد بدا 

ذلك بو�سوح من املناق�سات واال�ستف�سارات 

الكثرية من قبل العمادات امل�ساندة املوجهة 

لعمادة اجلودة وتطوير املهارات.

حيث  الأهدافها  التقومي  ا�ستبانة  • حتقيق 
تدربت العمادات امل�ساندة على:

• موؤ�سرات االأداء اجليد بالن�سبة للتقومي.

• التقومي الذاتي الأعمالها.

• التوثيق من خالل جمع االأدلة والرباهني.

باملوؤ�سرات  امل�ساندة  العمادات  • اهتمام 
االآتية:

العمادات  بكل  ا�سرتاتيجية  خطة  • وجود 
ببع�سها  تنفيذية  خطة  ووجود  امل�ساندة 

وتطوير  اجلودة  بعمادة  احلال  هو  كما 

املهارات.

بالعمادات  واأهداف  ور�سالة  روؤية  يتوفر    •
امل�ساندة التي اأر�سلت الرد.

• متار�س العمادات امل�ساندة اأعمالها يف �سوء 
روؤية ور�سالة العمادة.

تنظيمي  هيكل  امل�ساندة  بالعمادات  • يتوفر 
معتمد.

• يتوفر بالعمادات امل�ساندة مواقع الكرتونية 
مفعلة واأدلة تعريفية.

• يوجد تقارير �سنوية للعمادات امل�ساندة.

النقاط التي حتتاج اىل حت�صني على 

م�صتوى العمادات :

• عدم وجود خطط تنفيذية ملعظم العمادات 
امل�ساندة.

• ال يتوفر بالعمادات حتليل وظيفي لالأق�سام 
وتو�سيف وظيفي لالأفراد.

لتفوي�س  ومكتوب  حمدد  نظام  يوجد  • ال 
ال�سالحيات بالعمادات امل�ساندة.

• عدم وجود اآلية لقيا�س ر�سا امل�ستفيد.

اأن�سطة  تنفيذ  ملتابعة  اآلية  وجود  • عدم 
العمادة.

اأولويات التح�صني :

ترتيب  ميكن  ال�سابقة  التطبيقات  خالل  من 

اأولويات التح�سني على النحو التايل:

العمادات  بكل  تنفيذية  خطط  • بناء 
امل�ساندة.

وتو�سيف  لالأق�سام  وظيفي  حتليل  • توفري 
وظيفي لالأفراد بالعمادات امل�ساندة.

لتفوي�س  ومكتوب  حمدد  نظام  • توفري 
ال�سالحيات بالعمادات امل�ساندة.

وحتليل  امل�ستفيد  ر�سا  لقيا�س  اآلية  • توفري 
نتائجها واال�ستفادة منها يف حت�سني االأداء 

بالعمادة.

العمادات  اأن�سطة  ملتابعة  اآلية  وجود  • عدم 
امل�ساندة.

و�سائل  من  هذه  التقومي  ا�ستبانة  • اعتبار 
امل�ساندة  العمادات  يف  اجلودة  �سبط 

بها  ال�سعف  نقاط  متابعة  على  واحلر�س 

العمادات  خطة  يف  دجمها  خالل  من 

التنفيذية.

 الجودة والتحسين 
المستمرواإلبداع 

ثقافة عمل 
يومية في جامعة 

المجمعة .

أبرز نقاط القوة على مستوى العمادات و النقاط التي تحتاج الى تحسين و أولويات التحسين:
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المرفقـــاتالمرفقـــات 
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المرفقـــاتالمرفقـــات 

• البيانات األساسية لكليات الجامعة من خالل التقارير السنوية للكليات
• استبـــــانه تقويم أداء الجودة بالكليات

• استبانة تقويم ممارسات الجودة في العمادات المساندة
• نموذج تقرير نتائج استبانة الجودة في العمادات المساندة
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البيانات ال�صا�صية لكليات اجلامعة من خالل التقارير ال�صنوية للكليات  :

الكليةم
عدد 

االقسام 
بالكلية 

تاريخ 
البرامجاالنشاء

اجمالى عدد 
الطالب 

اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 

اجمالى عدد 
الهيئة 

المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة النجاح 

لمرحلة 
البكالوريوس 

14311432143114321431143214311432
ال يوجد8310-3954313الطب واجلراحة11430الطب1

2

العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
)ذكور 
واناث(

41428

78129231516العالج الطبيعى 

ال يوجد2035
تكنولوجيا 

407522410االجهزة الطبية 

113181341012التمريض 
108151161949املختبرات الطبية 

339536232833472035 االجمالى 

41429الهندسة 3

السنه 
1-154التحضيرية 

ال يوجد2534391130

حتى املستوى 
12596الثالث

581006كهرباء 
3142حاسب الى 

18607ميكانيكا 

12313مدنى
370301192529391130االجمالى 
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إدارة 4
41429اإلعمال 

100--3154808964احملاسبة 
0--2373889944 القانون 

0--1682676958ادارة االعمال 
%2701105232715161112100  اجمالى  

التربية 5
101430باملجمعة 

421489715581198اللغة العربية 
الدراسات 
43345139791195االسالمية 

165421137171194اللغة االجنليزية 

24016121781198االقتصاد املنزلى 
24420688571190االحياء

-411-3-116-رياض االطفال
5711100-115772احلاسب االلى

-811-7-462-التربية اخلاصة 
23519231771187الرياضيات 

-19271622العلوم التربوية )خدمى( 

اعداد املتخرجني 18532575454770911112االجمالى 
32

العلوم 6
4بالزلفى 

90941012241010الرياضيات 1427

758579121010الفيزياء 1427

11011577221212احلاسب االلى 1427

118150131391188املختبرات 1427

2111581157اعداد علوم1429
60460238421826االجمالى 
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الكليةم
عدد 

االقسام 
بالكلية 

تاريخ 
البرامجاالنشاء

اجمالى عدد 
الطالب 

اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 

اجمالى عدد 
الهيئة 

المعاونة
اجمالى عدد 

االداريين 
نسبة النجاح 

لمرحلة 
البكالوريوس 

14311432143114321431143214311432

التربية 7
بالزلفى 

االقسام 
االدبية 
 )3(

االقسام 
العلمية 

)5( قسم 
مساند 
 )1(

47244562لغة عربية 1413

 متوسط 97.8% 

55779788دراسات انسالمية 1413

18814333اقتصاد منزلى 1427

21031515لغة اجنليزية 1423

15518154كيمياء1421
9814141فيزياء1421
9613235رياضيات 1413
4-30160حاسب الى 1430

18586انتساب 

106علوم تربوية )مساند( 
19912586304051383884اجمالى 8 

8

العلوم 
والدراسات 

االنسانية 
باحلوطة 

عدد )7( 
بنات عدد 

)3( بنني

 /1422
1423هـ 

202 الدراسات اإلسالمية 
طالبه

 138
طالبه

3087203348208

95

154 اللغة العربية 
طالبه

 104
96طالبه

209 الكيمياء 
طالبه

 150
97طالبه

44 الرياضيات 
طالبه

 50
طالبه 
 23
طالب

94

51 حاسب آلى 
طالبه

 81
97طالبه

52 اإلجنليزي
طالبه

 99
طالبه 
 31
طالب

95

149 إدارة األعمال
طالبه

 149
طالبه 
 35
طالب

ال يوجد خريجني

771 861االجمالى )10( 
 89 +3078203348208
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9
العلوم 

والدراسات 
بالغاط 

31431

15949633315 اللغة االجنليزية 

ال يوجد2353 13154214811تقنية املعلومات 

نظم املعلومات 
035513510االدارية 

290139351016362353االجمالى 

املجتمع 10
21425باملجمعة 

120124332200احملاسبة 

اللغة االجنليزية 
9395113400انتقالى 

احلاسب االلى 
101113400تاهيلى 

2232165581000اجمالى 

11

العلوم 
والدراسات 

االنسانية 
برماح 

31429

الدراسات 
80110643200اإلسالمية 

ال يوجد 951251062122إدارة أعمال 

170201862211اللغة اإلجنليزية 

34543624167533االجمالى 
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اول :البيانات الأ�صا�صية :

جدول )1( 

الكلية 
عدد 

االقسام 
العلمية 

تاريخ 
البرامجاالنشاء

اجمالى عدد 
الطالب 

اجمالى عدد 
اعضاء هيئة 

التدريس 

اجمالى عدد 
الهيئة المعاونه 

المحاضرين - 
المعيدين - الفنيين 

اجمالى عدد 
اإلداريين 

1431 / 101432 / 101431 / 101432 / 101431143214311432

   جدول )2(

 البرنامج 
نسبة النجاح 

لمرحلة 
البكالوريوس 
/ الليسانس 

اجمالى عدد 
الطالب 

المتخرجين* 

نسبة 
التوظيف 
بالنسبة 

للخريجين 
من الكلية** 

عدد برامج 
الدراسات 

العليا** 

اجمالى 
عدد طالب 
الدراسات 

العليا** 

نسبة طالب 
الدراسات العليا 

الى البكالوريوس/ 
الليسانس** 

وجود تقارير 
لجان مراجعة 

داخلية * 

وجود تقارير 
لجان مراجعة 

خارجية** 

ال نعم النعم 10 / 1432 303132

االجماىل

• هذا املؤشر يتم تطبيقه من العام القادم *
• هذا املؤشر يتم تطبيقه من العام بعد القادم ** .

• اذا كانت االجابه بنعم برجاء إرفاق املستندات الدالة .

استبانه تقويم أداء الجودة 
بالكليات للعام الدراسـي
 1433 -  1432
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ثانيا : تقومي األنشطة األساسية الدورية.

اذا كانت االجابه بنعم برجاء اعطاء امثله حقيقية فى ال نعم عناصر التقويم 
هذا الصدد مع إرفاق المستندات الدالة . 

التخطيط ال�صرتاتيجي

• هل يوجد خطة اإ�سرتاتيجية للكلية .
• هل يوجد خطة تطوير �سنوية للكلية مبنية على الدرا�سة الذاتية .

* هل يوجد )تاأثري وا�سح( خلطة التطوير على جودة العملية التعليمية.• 

املعايري الأكادميية املتبناة

• هل تبنت بع�س الربامج معايري اأكادميية وما هي تلك املعايري .
• هل مت اتخاذ اإجراءات لتفعيل ذلك التبني.

هل مت عمل مراجعة داخلية لبع�س الربامج بالكلية.*• 

• هل مت عمل بع�س االإجراءات الت�سحيحية فى تو�سيف الربامج بناء على راى 
جلان املراجعة.*

• هل مت عمل بع�س االإجراءات الت�سحيحية فى تو�سيف املقررات بناء على راأى 
جلان املراجعة.*

• هل مت عمل بع�س التطوير فى اأ�ساليب التقومي للطالب بناء على راأى جلان 
املراجعة.**

الر�صاد الكادميى

• هل يتم عمل اإر�ساد اكادميى للطالب فى بع�س الربامج . 
* هل يوجد تاأثري لتلك التجارب على تطوير وجودة العملية التعليمية.• 

جودة فر�ص التعلم

• هل يوجد برامج قامت باتخاذ او تبنى اأمناط جديدة فى التعليم و التعلم /
• *هل يوجد برامج قامت با�ستخدام بع�س النماذج للتعليم االكرتونى او التعليم 

عن بعد.*

هل يوجد برامج قامت بعمل / دعم فنى او تدريب خارجي متميز /*• 

• هل يوجد برامج قامت بعمل دعم الأن�سطة الطالب او دعم للطالب املتفوقني او 
املتعرثين او دعم للموهوبني. *

البحث العلمي :

• هل يوجد خطة بحثية للكلية وا�سحة وموؤثرة باملجتمع.
• هل تقوم الكلية بدعم البحث العلمي و اخلطة البحثية .

هل يوجد �سيا�سات بحثية وا�سحة وموؤثرة بجودة التعليم والتعلم او املجتمع *• 

* هل عدد االأبحاث العلمية املن�سورة بالكلية يتوافق مع املعايري الوطنية. • 

• هل هناك مرافق وجتهيزات بحثية و معامل بالكليات ت�ساعد على تطوير البحث 
العلمي باجلامعة **.

عالقات الكليات باملجتمع

• هل يوجد بالكلية خطة خلدمة املجتمع وتنمية البيئة.
• هل مت عمل درا�سة االرتباط بني الربامج املقدمة و متطلبات �سوق العمل.

• هل مت عمل اأي اأن�سطة جمتمعية مثال قوافل طالبية او اى اأن�سطة للتفاعل مع 
املجتمع.*

* هل قام احد الربامج بعمل اأبحاث تطبيقية حلل م�ساكل حملية اأو وطنية.• 

فاعلية ادارة اجلودة

• هل مت ا�ستق�ساء اراء الطالب واملن�سوبني فى اأعمال اجلودة بالكلية.
جمتمع حملى( فى املجال�س الر�سمية . هل مت متثيل املن�سوبني )طالب – • 

• هل يوجد تاأثري لراأى املن�سوبني اأو التغذية الراجعة يف خطة التطوير بالكلية.
مو�صوعات التميز للربامج .

• هل يوجد بع�س االأن�سطة نقاط للتميز عن باقى الربامج املناظرة .
مو�صوعات التميز للكليات.

• هل هناك بع�س االأ�سياء ترى الكلية اأنها نقاط متيز لها عن باقي الكليات .

• فى حالة اإلجابة بنعم يرجى ارفاق املستندات الدالة على ذلك
• اللون االحمر يظهر ان هذا املؤشر سوف يتم تطبيقة من العام القادم *

• اللون االخضر يظهر ان هذا املؤشر سوف يتم تطبيقة من العام بعد القادم **
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ثالثا: تقومي العناصر األساسية للجودة :

عناصر التقويمم
الدرجة

** ** * ** * * ** * * * *
ر�سالة واأهداف الكلية وا�سحة ملن�سوبي الكلية ويتم االلتزام بها.1

يوجد توا�سل بني مركز اجلودة وجميع من�سوبي الكلية.2

يوجد جلنة ل�سمان للجودة ت�سمل اأع�ساء من جميع االأق�سام والوحدات الرئي�سية للكلية . 3

يتم دعم مركز للجودة ماليا و اإداريا حتى يتمكن من اأداء عملة بفاعلية .4

5
مت حتديد مهام جميع العاملني مبركز اجلودة و اللجان الفرعية ب�سورة وا�سحة ومت اإعالنها 

ملن�سوبي املوؤ�س�سة.

يعمل طاقم العمل باملركز بروح الفريق لتح�سني اجلودة.6

يتوفر نظام جيد لتوثيق اأعمال اجلودة بالكلية.7

8
يوجد اأن�سطة وا�سحة ملركز اجلودة ملن�سوبي الكلية ) مطبوعات – ور�س عمل – ندوات – 

ا�ستبيانات -..(

9
يوجد خطة مفعلة لتح�سني اجلودة بالكلية مبنية على الدرا�سة الذاتية للعام ال�سابق – التقرير 

ال�سنوي للكلية.

ت�سكل الكلية جلان للمراجعة الداخلية الأعمال االختبارات بكل برنامج10

اتخذ كل برنامج عالمة مرجعية حمددة للموؤ�س�سة ووا�سحة لكل من�سوبي املوؤ�س�سة.11

مت تو�سيف جميع الربامج وفق مناذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي.12

مت تو�سيف جميع املقررات وفق مناذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي.13

مت عمل جميع تقارير املقررات وفق مناذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي .14

مت عمل التقرير ال�سنوي للربامج وفق مناذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي.15

تقدير الطالب العام جلودة املقررات )متو�سط تقديرات الطالب( )برامج – كليه (16

التقييم الكلى للطلبة جلودة خربات التعلم فى املوؤ�س�سة. )متو�سط تقديرات الطالب (.17

18
يتنا�سب عدد اأع�ساء هيئة التدري�س مع اأعداد الطالب طبقا ملعايري الهيئة الوطنية للتقومي 

واالعتماد االأكادميي.

19
تلتزم املوؤ�س�سة بعملية التقومي املبنية على املعايري القيا�سية املرجعية ويتم التحقق من �سحة عملية 

التقومي.

مت ا�ستكمال جميع اإجراءات التقييم الذاتي و كتابه التقرير20

•  يراعى عند تقدير عنا�سر التقومي مراجعة مقايي�س التقومي الذاتي لربامج التعليم العايل ) مقايي�س التقدير( ا�ستخدام النجوم التقومي .
•  يراعى االت�ساق بني درجات التقومي فى ثالثا: العنا�سر االأ�سا�سية للجودة وثانيا االأن�سطة الدورية ويراعى ا�ستخدام اال�ستبيانات ال�سادرة من الهيئة فى اإعمال التقييم. 
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اآلية تقومي ممار�صات اجلودة فى اأداء العمادات امل�صاندة

العام اجلامعي 1433/1432 هـ

عمادة / ..................................  
تستخدم المقاييس التالية لتحديد مستوى األداء: 

 تطبق املمار�سات اأحيانا وبجودة تطبيق منخف�سة. 1

 تطبق املمار�سات غالبا وجودة التطبيق لي�ست مر�سية. 2

 تطبق املمار�سات غالبا وجودة التطبيق مر�سية وتتوفر اأدلة على فاعلية التطبيق. 3

 تطبق املمار�سات ب�سكل م�ستمر ومت و�سع موؤ�سرات لقيا�س جودة االأداء وتوجد تقارير دورية منتظمة. 4

مت تو�سيف جميع املقررات وفق مناذج الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي.5

الممارساتم 
مستوى األداء

األدلة والشواهد
12345

الخطة االستراتيجية للعمادة 
يوجد لدى العمادة خطة منبثقة من خطتها اال�سرتاتيجية.1

2
يراعى يف اخلطة التنفيذية للعمادة البنود االأ�سا�سية للخطة )الهدف- 

الن�ساط –الفرتة الزمنية – م�سوؤول التنفيذ – اأ�سلوب املتابعة(.

3
تعكس اخلطة التنفيذية للعمادة نتائج التقومي الذاتي 

املؤسسي)2**(
ميارس منسوبي العمادة أعمالهم في ضوء رؤية ورسالة العمادة.4

الشؤون التنظيمية للعمادة 
يتوفر بالعمادة هيكل تنظيمي معتمد. 5

يتوفر بالعمادة حتليل وظيفي الأق�سام الهيكل التنظيمي 6

يتوفر بالعمادة وصف للمهام الوظيفية املختلفة لألفراد 7
توجد الئحة داخلية مكتوبة ومعتمدة لتسيير العمل بالعمادة. 8
يوجد نظام محدد لتفويض الصالحيات بالعمادة. 9

يوجد برامج لتنمية مهارات العاملني بالعمادة . 10
توثيق أعمال العمادة 

يتوفر بالعمادة نظام لتوثيق اأن�سطتها . 11

يوجد موقع اإلكرتوين مفعل للعمادة 12

يوجد دليل تعريفي للعمادة 13
حتدث العمادة الدليل التعريفي بصفة دورية)**( 14

المتابعة والتقويم 
يوجد اآلية حمددة ووا�سحة ملتابعة اأن�سطة العمادة 15

يتم ا�ستطالع اآراء امل�ستفيدين من خدمات العمادة 16

تستفيد العمادة من حتليل نتائج استطالعات رأى املستفيدين 17
تعد العمادة تقاريرا دورية. 18

19
تنعكس نتائج التقومي الذاتي املؤسسي على أداء العمل في 

العمادة. )*( 

20
تسترشد العمادة مبقاييس أو مؤشرات األداء املطبقة في 

 )*(Benchmarking عمادات مشابهة

 * تشير العالمة الى أن هذه املمارسة تطبق العام الدراسي 1434/1433
** تشير العالمة الى أن هذه املمارسة تطبق العام الدراسي 1434/1433 ،1435/1434
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21- ماهي األنشطة التي تتميز بها العمادة عن العمادات املناظرة على املستوى الوطني؟
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

22- ماهي معايير االعتماد املؤسسي التي يتم تقييم العمادة في ضوئها ذاتيا وتسعى العمادة لعالج نقاط الضعف بها؟
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

بعض األدلة والشواهد العامة التي ميكن للعمادة توفيرها:

1. قرار انشاء العمادة.
2. الدليل التعريفي للعمادة.

3. رؤية ورسالة وأهداف العمادة.
4. اللوائح التنظيمية ألنشطة العمادة.

5. الهيكل التنظيمي للعمادة.
6. التوصيف الوظيفي لوحدات العمادة.

7. التوصيف الوظيفي لألفراد في العمادة.
8. اخلطة االستراتيجية للعمادة.

9. خطة العمادة التنفيذية.
10. التقرير السنوي للعمادة.

11. آلية استطالع رأى املستفيدين.
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي

جامعة المجمعة
عمادة الجودة وتطوير المهارات

منوذج )  (
تقرير آلية تقومي ممارسات اجلودة في أداء العمادات املساندة

العام اجلامعي 1433/1432 هـ

• عمادة ......................................
• توصيف موجز عن الزيارة:

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

نتائج االستبانة: الدرجة = مجموع الدرجات على عدد املؤشرات )املستوى (

• نقاط القوة
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

• أولويات التحسني:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

• مقترحات التحسني
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

رئيس مركز اجلودة االسم:   
التوقيع   

يعتمد
العميد:
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