
2 2 2
2

2

2

2

2

2

2

2 إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجين 

إدارة القياس والتقويم والتميز

إدارة البرامج الدراسية والتطوير 
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لإلدارة والوحدات للفصل الدراسي الثاني

تحديث بيانات رؤساء وحدات البرامج 
إعتماد+الدراسية والتطوير بالكليات 

الخطة التنفيذية لإلدارة والوحدات 
للفصل الدراسي الثاني

تجهيز ملفات 3
اإلدارة لجائزة 
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زيارة من قبل 
عمادة الجودة 

إلدارة دعم 
الطالب وشؤون 

الخريجين

زيارة من قبل 
عمادة الجودة 
إلدارة البرامج 

الدراسية والتطوير

زيارة من قبل عمادة 
الجودة إلدارة القياس 

والتقويم والتميز

مناقشة ما تم 
قياسه من 

مؤشرات األداء 
الخاصة بإدارة دعم 

الطالب وشؤون 
الخريجين في 

الفصل األول مع 
إدارة القياس 

والتقويم والتميز

استكمال دليل
إعداد واعتماد 

الخطط 
الدراسية 

النسخة )
(الثانية

ورشة عمل 
األدوات )

المستخدمة في 
–قياس المؤشرات 

بين التطوير 
(والتغيير

المجموعة )
*(األولى
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لقاء مع عمادة التعليم 
االلكتروني والتعليم عن بعد 

للوقوف على مدي 
االستفادة من نظام السبورة 
السوداء في عمليات القياس 

.والتقويم والتميز بالجامعة
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أهمية وحدات )
الخطط والبرامج 
الدراسية في 

(الكليات
المجموعة )
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األدوات )ورشة عمل 
المستخدمة في قياس 

بين التطوير –المؤشرات 
المجموعة )(والتغيير

**(الثانية

8

لقاء مع عمادة 
تقنية المعلومات 

إلنهاء بوابة 
الخريجين 

وجاهزيتها للنشر
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مناقشة مقترح إنشاء 
مقر لوحدة القياس 
والتقويم والتميز 

بالكليات

أهمية ):ورشة عمل
وحدات الخطط والبرامج 
الدراسية ودورها في 

المجموعة )(الكليات
*(الثانية
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تطوير طرق )لقاء 
القياس والتقويم 

المتعلقة 
مع (باالختبارات

عمادة الجودة 
وتطوير المهارات

البدء في جمع 
كافة مؤشرات 
األداء الخاصة 
بإدارة دعم 

الطالب وشؤون 
الخريجين من 

الجهات المزودة 
بالبيانات

البدء في جمع 
كافة مؤشرات 
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بإدارة البرامج 
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الجهات المزودة 
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البدء في جمع 
كافة مؤشرات 
األداء الخاصة 
بإدارة القياس 

والتقويم 
والتميز من 

الجهات 
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بالبيانات
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استكمال 12
أرشفة 
الخطط 

الدراسية 
ورقيا 

وحاسوبيا
مبادرة الطالب 

المتميز بجامعة 
المجمعة
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قياس مؤشرات األداء 
الخاصة بإدارة دعم الطالب 
وشؤون الخريجين للعام 

1439/1440الدراسي 

قياس مؤشرات األداء الخاصة 
بإدارة البرامج الدراسية 

والتطوير للعام الدراسي 
1439/1440 14

قياس مؤشرات األداء الخاصة بإدارة 
القياس والتقويم والتميز للعام 

1439/1440الدراسي 
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المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

الجدول الزمني لتنفيذ أنشطة اإلدارات للفصل الدراسي

(هـ1440–1439)الثاني للعام الجامعي 

رقم األسبوع

إنجاز التقرير 
السنوي إلدارة
دعم الطالب 

وشؤون 
الخريجين 

تعريف طالب 
الجامعة في 

المستوى األخير 
بمحتوى بوابة 
الخريجين من 
خالل الفيديو 

التعريفي

التحضير إلطالق مبادرة 
منصة الخريج

إنجاز التقرير 
السنوي إلدارة 

البرامج الدراسية 
والتطوير 

إنجاز التقرير 
السنوي إلدارة 

القياس 
والتقويم 

والتميز

المجموعة األولى•
لتربية كلية ا–كلية التربية بالمجمعة )

كلية,كلية إدارة األعمال,بالزلفى

,العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

ات كلية العلوم والدراس,كلية المجتمع

م كلية علو,اإلنسانية بحوطة سدير 

(الحاسب والمعلومات

المجموعة الثانية•

لية ك,كلية الطب,السنة التحضيرية)

,ىكلية طب االسنان بالزلف,الهندسة

كلية ,كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلوم ,العلوم بالزلفي

(والدراسات اإلنسانية برماح


