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 مقدمة

بتوفيق من هللا سبحانه وتعالى ثم بدعم ومتابعة معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن    

العام الجامعي خالل العمادة  أكملتسعد المقرن 

هـ عدد من اإلنجازات النوعية 1435/1436

وتطوير  األكاديمي  في مجال االعتماد

من أبرزها المشروع التطويرى ، المهارات 

وتقويم آداء الكليات والعمادات المساندة 

والمراجعة الداخلية لجميع برامج الجامعة 

البرنامج األول لمدربى الجودة واللقاء األول لعمداء الجودة على مستوى المملكة  وتنفيذ 

 اإلنجازات.المناشط وهذا التقرير نبذه عن هذه يقدم ..... وغيرها ،

لكافة منسوبي الجامعة على دعمهم الشكر الجزيل  ميلتقدوتنتهز العمادة هذه الفرصة 

من دعم مادي ومعنوي   هما قدممعالي مدير الجامعة على وتعاونهم وعلى رأسهم 

منسوبيها مما انعكس على تتابع اإلنجازات  تعزيز نشاطللعمادة كان له أكبر األثر في 

كما تخص العمادة بالشكر سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور  الحمد.هلل و

 على متابعته ودعمه وتوجيهاته المستمرة .أحمد الرميح 

ما يفيد ويمتع في هذا التقرير، كما يسعدنا تلقي المالحظات نرجو أن يجد القارئ الكريم 

وفيق توالمقترحات ، تفعيال لدور العمادة التكاملي مع الجميع. سائلين المولى سبحانه ال

 واإلخالص.

 عميد الجودة وتطوير المهارات                                                                     

 

 بن محمد الجار هللا خالدد.  
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 تنظيمى(هيكل  –قيم رؤية ،رسالة،)عن العمادة  -1

 الـرؤية

 .ثقافة عمل يومية في جامعة المجمعة أن تكون الجودة والتحسين المستمر واإلبداع

 الـرسالة

التحسين المستمر لعمليات الجودة وتطوير المهارات لمنسوبي الجامعة من أكاديميين 

مكانة متميزة  يسهم في تحقيق أهداف الجامعة االستراتيجية وتبوأها بما  وإداريين وطلبة 

 .بين الجامعات الوطنية

 قيم العمادة :

 اإلخالص      .1

 اإلتقان      .2

 الشفافية      .3

 اإلبداع      .4

 المبادرة      .5

 العمل كفريق      .6
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 : الهيكل التنظيمي

 

 

 

 (1شكل )

 لعمادة الجودة وتطوير المهارات الهيكل التنظيمى
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 في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي  2/1

 

 . المشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد االكاديمي2/1/1

يهدف المشروع 

التطويري بجامعة 

لى تعزيز إالمجمعة 

الداخلية وتحسين الكفاءة 

مستوى األداء بالجامعة 

وبرامجها و تهيئتهما 

للحصول على االعتماد 

االكاديمي  وضمان جودة 

 تحقيق األهداف الفرعية التالية  المخرجات ، وذلك من خالل العمل على

 . تعزيز ثقافة الجودة  لتكون  ثقافة عمل يومية  

 .  تطوير نظام الجودة بالجامعة وضمان فاعليته 
 . مساعدة برامج الجامعة الستيفاء متطلبات االعتماد االكاديمي 
 . التحسين المستمر لضمان جودة األداء المؤسسي 
 رية بالخطة االستراتيجية للجامعةالتكامل مع المشروعات التطوي 

 

 : منجزات المشروع التطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد االكاديمي  أهم

 لجان المشروع فى الجامعة تمثيل جميع جهات. 
  9001/2008حصول الجامعة على شهادة اآليزو 
 تجهيز الدراسة الذاتية على المستوى المؤسسى للجامعة 
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  الستقبال الفريق الزائر من قبل الهيئة عتماد االكاديمي لالتجهيز قاعة

 . الوطنية للتقويم واالعتماد

  حيث تم  نشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمى بين منسوبى الجامعة

من منسوبي الجامعة على عدد من مواضيع الجودة  (300)تدريب أكثر من 

 واالعتماد األكاديمي.

 اعتمادها من اللجنة المركزية بعدمؤشرات االداء الرئيسية للجامعة  تطبيق

 العليا للجودة.

 ضوء معايير الهيئة  تقييم جميع برامج الجامعة من خالل نماذج تقييم فى

 الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
  ورسالة البرامج مع مع رسالة الجامعة رسائل الكلياتمراجعة اتساق ،

 الكليات.
  اتساق مخرجات التعلم المحددة من قبل الهيئة الوطنية للتقويم تطبيق نماذج

عديل ما لزم واالعتماد األكاديمي و مخرجات التعلم لجميع برامج الجامعة وت

 منها.
 لنشر ثقافة الجودة  و التحدث  مع منسوبي  استمرار التوعية بالمشروع

الطلبة عن المشروع وأهدافه ومراحله ودور منسوبي  الجامعة وخاصة

 الجامعة تجاهه.
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 للجامعة األداءمؤشرات قياس . مشروع 2/1/2

على كافة  إدارة الجامعةتوفر مؤشرات قياس األداء بيانات إحصائية ومعلومات تمكن 

اتخاذ القرار المبني  ، وتسهلةالمستويات من قياس مدى التقدم في تحقيق األهداف االستراتيجي

 على البراهين. 

 وتؤدي المؤشرات أدوارا مهمة ، لعل من أبرزها :

 ضبط  ومراقبة مستوى التقدم نحو تحقيق أهداف الجامعة االستراتيجية  .1

 ي اتخاذ القرارات المبنية على معلومات صحيحة ودقيقةمساعدة أصحاب الصالحية ف .2

 المقارنة مع جامعات أخرى  مراقبة األداء بغرض .3

 واالدارة الرشيدة لألعمالضمان الشفافية  .4

 وتحقيق أحد متطلبات اإلعتماد األكاديمي. تسهيل عملية التقويم المؤسسي والبرامجي .5
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 هـ 1435-1434للعام الجامعي  مؤشرات قياس جودة االداء

قامت العمادة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة في الجامعة بقياس عدد من مؤشرات األداء يوضحها 

 الجدول التالى:

 (1جدول )

 الجامعة والجهات التابعة لها لوكالة األداء قياس نتائج مؤشرات

 

الحد  النتيجةإجراءات القياس وتفسير  القيمة )معدل االداء( المؤشر م

األدنى 

 المستهدف

مستوى األداء  1

الجامعي بناء على 

 أهداف محددة

معدل تحقق األهداف والمبادرات المدرجة في الخطة  84.6%

 .االستراتيجية للجامعة

 (1أنظر الجدول )

80 %

 فأعلى

الرضا عن أداء  2

 الموظفين

نتائج التحليل اإلحصائي الستبانة رضا ) الطالب و  % 73.9

 أعضاء هيئة التدريس واإلداريين( عن أداء الموظفين

%  طالب:  78.6هيئة تدريس:     -%   66إداريين: 

77 % 

80  %

 فأعلى

الرضا عن أداء  3

 اإلداريين

نتائج التحليل اإلحصائي الستبانة رضا ) الطالب و  % 74.1

 أعضاء هيئة التدريس( عن أداء  اإلداريين

 % 81.3: تدريس هيئة    -   %67: الموظفين

 

80  %

 فأعلى

مستوى رضا  4

اإلداريين وأعضاء 

هيئة التدريس عن 

 النظم اإلدارية

نتائج التحليل اإلحصائي الستبانة رضا )الموظفين  74%

وأعضاء هيئة التدريس( عن النظم اإلدارية، حيث بلغ 

% أما رضا إداريين  71رضا أعضاء هيئة التدريس 

 % 77فبلغ 

80  %

 فأعلى

الساعات  عدد 5

التدريبية إلى كل 

 موظف إداري

 سنويا  

( ساعة مقسوما  على  660عدد الساعات التدريبية )  10:  4.3

 1519إجمالي عدد الموظفين اإلداريين البالغ عددهم 

. جزء من الساعة لكل 43وبالتالي كانت النتيجة 

 موظف.

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

تصورات واراء  6

المستفيدين من 

الخدمات االدارية 

 بالجامعة

 ( 5( من )   2.5)

 

أبانت نتائج التحليل اإلحصائي الستبانة صممت حول 

آراء المستفيدين من الخدمات اإلدارية بالجامعة 

)أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين ( على 

( درجات عن مستوى مقبول بدرجة )  5مقياس من ) 

 %50( وبنسبة  5من  2.5

القيمة 

وجودة الم

 فعليا  

المعدل العام لمدى  7

مناسبة المرافق 

والتجهيزات من 

الستطالع آراء أعضاء هيئة  اإلحصائي التحليل نتائج 62%

التدريس حول المرافق والتجهيزات المتوفرة في 

 الجامعة.

80  %

 فأعلى



 عمادة اجلودة وتطوير املهاراتل التقرير السنوي

 هـ1435/1436

35-  

11 
 

خالل استطالع 

 اراء هيئة التدريس

مدى الوفاء بمعايير  8

جودة المباني 

 والتجهيزات

الستخالص نتيجة المؤشر تم وضع معايير جودة  32%

المباني والتجهيزات في خمس أبعاد رئيسة قسم كل منها 

( درجات ثم  5إلى درجات على مقياس من ) 

 استخلصت النسبة المئوية كما يلي:

موقع مباني الجامعة وملكيته وتوافر الخدمات االساسية 

 ( 5من  2واالجتماعية وغيرها وحصل على ) 

واصفات مباني الجامعة وتوفر الشروط الالزمة م

من 1الجيدة ) والتهوية اإلضاءة الصحة والسالمة وتوفر

5 ) 

حجم مباني الجامعة وقدرتها االستيعابية ومناسبة 

مساحات القاعات وغرف االجتماعات ومكاتب أعضاء 

هيئة التدريس ومكتبة وملعب رياضي ومساحات 

لخدمات للنشاطات خضراء، ومواقف السيارات وتوفر ا

 ( 5من  1التي تتم داخل الجامعة) 

توفر التجهيزات التعليمية واإللكترونية في القاعات 

 (5من  3والمعامل وقاعات التدريب بمواصفات جيدة )
اشتمال المبنى على مواصفات العناية بذوي االحتياجات 

 (5من  1الخاصة والتجهيزات التعليمية الخاصة بهم)

القيمة 

 الموجودة

 فعليا  

الستبانة من خالل تقسيم  اإلحصائي التحليل نتائج %64.93 كفاية البنية التحتية 9

 المؤشر إلى ثالثة أقسام وتصميم استبانة لتشمل:البنية

البنية األساسية للبيئة األكاديمية  -األساسية التقنية 

والتعليمية)البحث العلمي، تجهيزات، مالءمة مكان، 

البنية األساسية االنشائية، مع االستفادة من  -وغيرها( 

بعض المؤشرات األخرى إضافة إلى نسبة المباني 

 المستأجرة لصالح الجامعة.

80  %

 فأعلى

عدد الفعاليات  10

الثقافية او الخدمات 

المجتمعية  التي 

تنظمها او 

 تستضيفها الجامعة

تم رصد عدد الفعاليات من خالل اإلدارة العامة  210

للعالقات العامة وعمادة خدمة المجتمع وتحليل صحيفة 

 تواصل عن العام الماضي.

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

نسبة التشغيل  11

الذكي لمباني 

الجامعة ووحداتها  

 االكاديمية

تم قياس المؤشر من خالل تحديد نسبة تفعيل االنترنت  63.8%

والتجهيزات والشاشات االلكترونية والكاميرات 

المنتشرة في في المباني مع األخذ باالعتبار مباني 

 الجامعة في األطراف إلى إجمالي مباني الجامعة.

80  %

 فأعلى

عدد اجهزة  12

الحاسب اآللي 

1  :20 

5 % 

تم قياس المؤشر من خالل حساب عدد أجهزة الحاسب 

الموفرة لالستخدام العام للطالب والموجودة في 

 القيمة

 الموجودة
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المكتبات وعمادة القبول ومعامل الحاسب في الكليات  الموفرة لكل طالب

والعمادات ثم مقارنتها بإجمالي عدد الطلبة المسجلين 

في الجامعة، وأظهرت النتائج أن المجموع الكلي لعدد 

( جهاز و عدد طالب الجامعة ) 969بلغ )االجهزة 

 20بالتالي فإن المعدل هو جهاز واحد لكل  ( 19296

 طالب.

 فعليا  

معدل مشاركة  13

مؤسسات المجتمع 

المحلى في 

الفعليات واالنشطة 

التي تقدمها 

 الجامعة

المؤسسات في  &       عدد      210عدد الفعاليات = 31.1%

 106المحافظات المشمولة بخدمات الجامعة 

 ( مؤسسة33عدد المؤسسات المشاركة في الفعاليات )

 القيمة

 الموجودة

 فعليا  

نسبة توافر  14

االجهزة والمعدات 

 التقنية

 ألعداد حصر خالل من الكمي الجانب يتناول المؤشر 70%

توفير الجامعة، ونسبة  في التقنية والمعدات األجهزة

األجهزة والمعدات التقنية ) الحاسوبية ( والشبكات 

التطبيقي في  العلمي البحث ومستلزمات وتقنيات

مختبرات ومعامل الجامعة في الكليات العلمية والتي 

 ومواد البحث إلجراء ومتطورة حديثة أجهزة تتضمن

 الزجاجية؟ المواد إلى إضافة مختبريه وشرائح كيميائية

 القيمة

 الموجودة

 فعليا  

نسبة الطالب  15

 للكادر اإلداري

إجمالي عدد الطالب المقيدين بالجامعة إلى إجمالي عدد  1:  9

 الموظفين اإلداريين

 ( 19296)   عدد الطالب(  2137 ) عدد الموظفين

إحصاءات و إحصاءات الطالب من القبول والتسجيل*

 من شؤون الموظفين اإلداريين الموظفين

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

تصورات  واراء  16

المستفيدين حول 

المالءمة المكانية 

والبنى التحتية 

 التقنية في الجامعة

 5من  2

 مستوى مقبول

أظهرت نتائج تحليل االستمارة الموزعة على طالب 

الجامعة وأعضاء هيئة التدريس و الموظفين حول البيئة 

مقياس المكانية والبنى التحتية والتقنية في الجامعة على 

( درجات لكل عنصر اقتناعا  مقبوال  حيث بلغت  5من ) 

 % 40( بنسبة بلغت  5( من ) 2متوسط الدرجات ) 

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

عدد الزوار  17

الشهري للمحتوى 

المعرفي لموقع 

الجامعة )نسبة 

الزيارات المحلية 

_نسبة الزيارات 

 العالمية (

 % 90.03المحلية:

 % 9.07العالمية: 

القيمة  ألف زيارة تقريبا129392

الموجودة 

 فعليا  

مستوى وجود  18

المعلومات الخاصة 

تم استخالص النتيجة من استطالع وضع على موقع  % 54

بوابة الجامعة اإللكترونية للطالب وأعضاء هيئة 

القيمة 

الموجودة 
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على موقع الشبكة 

الويب المتاحة 

 للجميع

 لمستوى التدريس والمستفيدين يطلب من خالله تقييمه

 الجامعة موقع على يحتاجها التي المعلومات توفر

له على مقياس خماسي وقد  التابعة الفرعية والمواقع

وبنسبة  5من  2.7حصل المؤشر على درجة قاربت 

 %54بلغت 

 فعليا  

نسبة العمليات  19

االدارية التي يتم 

تنفيذها بشكل 

 الكتروني

وتم الحصول عليها بقسمة العمليات اإلدارية  % 10.6

عملية  (  251100اإللكترونية التي تنفذها الجامعة )   

مقارنة بإجمالي عدد الخدمات اإلدارية التي تتم في 

 عملية  ( تقريبا   2360000الجامعة والبالغة )   

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

عرض النطاق  20

الترددي لكل 

 مستخدم لألنترنت

ميغابايت/  100

 ثانية

تم قياس المؤشر من خالل قياس سرعة االنترنت )  

100mbps  ) 

 

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

معدل الكليات  21

المرتبطة بالشبكة 

 فائقة السرعة

حققت الجامعة نسبة عالية لبعض الكليات ومنخفضة  80%

لكليات أخرى وخصوصا  كليات األطراف وقد بلغ 

معدل الكليات المرتبطة بالشبكة إلى مجموع كليات 

 % .80الجامعة 

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

معدل مشتركي  22

 االنترنت السريع

مستخدمي اإلنترنت السريع في الجامعة  عدد % 22

(مستخدم بشكل مباشر من إجمالي عدد منسوبي 5000)

الجامعة وهم الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 ( 22701والموظفين والبالغ عددهم ) 

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

تكلفة االتصال  23

باألنترنت السريع 

مقدرة كنسبة مئوية 

من متوسط دخل 

 الفرد

مجانا  لمنسوبي 

 الجامعة

الجامعة أي مبلغ على منسوبي الجامعة  ال تتقاضى

 المستخدمين للخدمة من داخل الجامعة، حيث تتوفر

 لمنسوبي مجانا   السريع باإلنترنت االتصال خدمة

 الجامعة.

 مجانا  

مستوى المواءمة  24

بين تقنية 

المعلومات في 

 الكليات

 

80% 

 المواءمة مدى تتناول الستبانة اإلحصائي التحليل نتائج

على المستويات التالية: المستوى  تقنية المعلومات بين

االول :توفير البوابات االلكترونية، المستوى الثاني: 

تدريب مشرفي البوابات، المستوى الثالث :توفير 

البرمجيات، المستوى الرابع: صيانة ودعم البوابات، 

وى، المستوى المستوى الخامس: الدعم الفني المست

 السادس: توفير الهاتف الشبكي .

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

مستوى رضاء  25

اعضاء هيئة 

التدريس والطالب 

عن الخدمات 

االلكترونية 

 المقدمة.

الستبانة لقياس رضا أعضا  اإلحصائي التحليل نتائج 35.5%

هيئة التدريس والطالب في الخدمات اإللكترونية 

     (%  31.2)  الطالب رضا نسبةالمقدمة من الجامعة، 

  (%  39.7)  التدريس هيئة أعضاء  رضا نسبة  -

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  
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االنفاق السنوي  26

على تقنية 

المعلومات نسبة 

 لعدد الطالب

تم في هذا المؤشر قياس ما انفقته الجامعة على تقنية  لاير/ طالب 1173

والقبول والتسجيل ) المعلومات والتعليم اإللكتروني 

لاير(  نسبة إلى إجمالي عدد طالل الجامعة ) 22635

 لاير (. 1173( وقد بلغ االنفاق لكل طالب ) 19296

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

أعداد المستفيدين  27

من برامج التنمية 

المهنية التي تقدمها 

 الجامعة.

البرامج  هذه من التدريس المستفيدين هيئة أعضاء عدد % 95.5

عدد أعضاء هيئة  إجمالي على (مقسوما3252)

 (3405)  التدريس والموظفين 

الجودة  وعمادة اإللكتروني التعليم عمادة *إحصاءات

 وإدارة العامة للتخطيط والتطوير اإلداري.

80 % 

عدد برامج التثقيف  28

المجتمعي المقدمة 

 نسبة لعدد االقسام

شمل المؤشر عدد برامج التثقيف التطوعية التي قدمتها  % 562.5

( برنامج مقارنة   332الجامعة للمجتمع والبالغة )  

(  59بعدد األقسام في الجامعة في نفس الفترة وعددها )

 قسم

 

80 % 

عدد برامج  29

الشراكة مع 

مؤسسات المجتمع 

 المحلى والوطني.

 -لمكافحة المخدراتاإلدارة العامة  -األمن العام برامج 7

إدارة التربية والتعليم  -الصندوق الخيري االجتماعي

كرسي  -إدارة التربية والتعليم بالزلفي -بالمجمعة 

 كرسي التويجري -الجزيرة

 

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

معدل الموظفين  30

الذين يحملون 

مؤهالت فوق 

 الثانوية

المئوية لعدد موظفي الجامعة الذين يحملون  النسبة % 56.3

مؤهالت فوق الثانوية مقسوما  على العدد الكلي لعدد 

/  1203ويكون المعدل كما يلي  الموظفين بالجامعة

2137 =56.3 % 

  أنظر الموظفين شؤون من الموظفين *إحصاءات

 (2)  جدول

85% 

نسبة اعضاء هيئة  31

التدريس وغيرهم 

 من الموظفين الذين

قدموا انشطة 

 لخدمة المجتمع.

18.5% 

 

من  350المشاركون من أعضاء هيئة التدريس=

 2137من  280والمشاركون من الموظفين=  1268

 3405من إجمالي  630إجمالي المشاركين 

الموظفين    -%   27.6أعضاء هيئة التدريس 

22.1% 

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

مستوى الرضاء  32

برامج  حول

التطوير والخدمات 

المجتمعية التي 

 تنظمها الجامعة.

خلصت الدراسة بأن مستوى الرضا عن تلك البرامج  82%

 %82بنسبة   5 من 4.1يبلع 

 المجتمع خدمة عمادة أصدرتها بحثية دراسة *المصدر

 هـ1435 المستمر والتعليم

 

80% 

عدد الخدمات  33

االلكترونية التي 

توفرها الجامعة 

تناول المؤشر عدد الخدمات اإللكترونية التي تقدمها  24

 الجامعة لمنسوبيها من خالل عمادة تقنية المعلومات.

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  
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 لمنسوبيها

عدد البرامج  34

التدريبية التي 

نفذتها الجامعة 

ألعضاء هيئة 

التدريس 

واإلداريين في 

مجال المعرفة 

 المتجددة.

 برنامج 379

 

تناول المؤشر عدد البرامج المتعلقة بمجال المعرفة 

 (379المتجددة )

*وفق إحصاءات وتقارير عمادة الجودة وعمادة التعليم 

 اإللكتروني واإلدارة العامة للتخطيط والتطوير اإلداري.

القيمة 

الموجودة 

 فعليا  

 عدد األقسام 35

اإلدارية التي لديها 

تنظيم إداري 

متكامل إلى إجمالي 

 عدد األقسام.

تم حصر األقسام اإلدارية وتحديد األقسام المكتملة  % 45.8

تنظيميا مقارنة بالعدد الكلي لألقسام اإلدارية في 

الجامعة لتحديد مستوى التنظيم اإلداري، حيث بلغ عدد 

وعدد األقسام  ( قسما   59األقسام اإلدارية في الجامعة )

 %47.3( قسم، لتبلغ النسبة  27المكتملة تنظيما  ) 

 لتأهيل التطويري المشروع *باالستفادة من وثائق

 ومتابعة لجنة التوثيق) األكاديمي لالعتماد الجامعة

 .(األكاديمي األداء

 *الدليل التنظيمي لجامعة المجمعة.

100 % 

نسبة رضا  36

المستفيدين من 

اإلدارية الخدمات 

 بالجامعة.

نتائج التحليل اإلحصائي الستبانة رضا المستفيدين )  % 65.9

طالب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس( عن الخدمات 

اإلدارية حيث كانت النتائج كالتالي:  نسبة رضا 

%  (   نسبة رضا الموظفين )    53.1الطالب ) 

نسبة رضا  أعضاء هيئة التدريس )    -% (   78.4

66.2  )  % 

 

80  %

 فأعلى

مستوى الرضا  37

الوظيفي ألعضاء 

 هيئة التدريس

نتائج التحليل اإلحصائي الستبانة الرضا الوظيفي لدى  % 71.7

 أعضاء هيئة التدريس التي وضعت على بوابة الجامعة.

 

 

80  %

 فأعلى

 

تمكنت من قياس مع الجهات ذات العالقة معها  بالتعاون من الجدول السابق يتضح أن وكالة الجامعة 

 .ياسها هذا العامقمن مؤشرات األداء المطلوب  %(100)
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 (2جدول )
 للشؤون التعليمية واجلهات التابعة هلا وكالة اجلامعةل األداء قياس نتائج مؤشرات

 القيمة  المؤشر 

 )معدل االداء(

 الحد وصف مختصر للمؤشر  

األدنى 

المستهدف 

للعام 

 الجديد

القيد في الجامعة  معدل** 1

الصافي  –اإلجمالي)

 ( المستجدين 

 

15995/18341 

 

وهو إجمالي  عدد الطالب المسجلين 

كذلك اعداد  –و المنتظمين  –بالجامعة 

الطلبة المستجدين بالجامعة للعام 

الجامعة الجديد ويتم  الحصول على 

( 1المعدل من خالل الجداول ارقام )

 (2و)

 

 ببرامج القيد معدل** 2

 والتقنية العلوم

هو نسبة الطالب المسجلين بالبرامج  18.5%

العلمية و التقنية بالجامعة الى إجمالي 

استنتاج النسبة من اعداد الطلبة و يمكن 

( و الجدول رقم 1خالل الجدول رقم )

(2) 

 

 للطلبة اإلجمالي المعدل** 3

 التدريس  هيئة إلى

  المسجلين الطلبة أعداد نسبة هو 15 -  1

 هيئة أعضاء عدد إلى الجامعة، الكلية،

 .كامل بدوام التدريس

 

 إلى الطلبة أعداد معدل** 4

 حسب التدريس هيئة

     التخصصات

 المسجلين الطلبة أعداد نسبة هو جارى حسابها

 أعضاء عدد إلى الكلية،  بالبرنامج،

 .كامل بدوام التدريس هيئة

 

 هيئة أعضاء معدل** 5

 المتعاقدين التدريس

 التدريس هيئة أعضاء نسبة هو  49.9%
 هيئة أعضاء إجمالي إلى المتعاقدين
( يوضح 3)0و جدول رقم  .التدريس

النسب للتخصصات المختلفة بالجامعة 

 . 35-34للعام الجامعة 

 

و هو عدد البرامج الحاصلة على  1 : 45     المعتمدة البرامج معدل** 6

اعتماد داخلي او خارجي الى إجمالي 

 عدد البرامج المنفذة بالجامعة.

 

 جودة هو استطالع أراء الطلبة عن  3.87تقدير الطالب العام  * 7
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المقررات و تتم بنسبة  من مقررات  لجودة المقررات

لتحسين  (  القسم ) البرنامج  من خالل 

   التعليمية في الجامعة. العمليةجودة 

 –كلية  –برنامج  –مستوي القياس 

 جامعة .

يم الطالب لإلرشاد يتق* 8

 المهني واألكاديمي

 االرشاد جودة مناسبة مدى معرفة هو 69%

 للطلبة يقدم الذي واألكاديمي الطالبي

 متوسط تقيس خالل استبانة من

 اإلرشاد مناسبة مدى عن التقديرات

مقياس  على واألكاديمي الطالبي

 لطلبة نقاط خمس من سنوي تقديري

مستوى  .فوق فما السادس المستوى

 جامعة.  –القياس  كلية 

 

التقييم الكلي للطلبة لجودة * 9

  الجامعةخبرات التعلم في 

هو استطالع أراء الطلبة الذين أمضوا  3.84/5

سنوات )أو ستة  ثالث  ما يزيد عن 

فصول( دراسية عن البرنامج )القسم( 

لتحسين جودة الخبرات التعليمية في 

 الجامعة.

 –كلية  –برنامج  –مستوي القياس 

 جامعة .

 

نسبة المقررات التي * 10

يجرى فيها تقويم للطالب 

 خالل السنة

 هو نسبة  المقررات التي يجري عليها  100%

 جودة عن الطلبة ألراء استطالع

 - القسم)   خالل من تتم و المقررات

 العملية جودة لتحسين(  الجامعة

 القياس مستوي.   الجامعة في التعليمية

 . جامعة – كلية – برنامج –

 

 الذين الطلبة معدل** 16

 لغة من أكثر يتحدثون

الطلبة الذين يتحدثون اللغة وهو نسبة   11%

االنجليزية بطالقة في دراستهم الى 

 إجمالي عدد الطلبة بالجامعة.

 

 التدريس هيئة معدل** 18

 على تدريبا تلقوا الذين

 الحديثة التدريس أساليب

 والتعلم التعليم تعزز التي 
36% 

و هو إجمالي اعداد اعضاء هيئة 

التدريس للذين تلقوا دورات تدريبية من 

خالل الجامعة على اساليب التدريس 

الحديثة الي إجمالي اعداد اعضاء هيئة 

مستوى البيانات  -التدريس بالجامعة  

 جامعة . –
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 التي البرامج معدل** 19

 تقويم اختبارات تستخدم

 التعلم مخرجات

البرامج التي تستخدم اختبارات هو عدد  4/45

خارجية من وزارة التعليم العالي او أي 

جهات حكومية او منظمات لقياس 

لمخرجات التعلم  للطالب في مراحل 

 مختلفة من البرنامج .

 

***نسبة إشراك أعضاء  22

هيئة التدريس والطالب في 

 صنع القرار

نسبة القرارات التي يتم اشراك اعضاء  80%

التدريس او الطلبة فيها من خالل هيئة 

 المجالس الرسمية داخل الجامعة.

 

 عن الطلبة رضا** 25

 في لهم المقدمة الخدمات

 هالجامع

نسبة رضاء الطلبة عن الخدمات  64%

المقدمة لهم من الجامعة ويتم من خالل 

استبانة او دراسة مسحية كما قامت 

ادارة دعم الطالب مرفق  –الوكالة 

 الدراسة.

 

***تنوع أساليب تقويم  20

أداء أعضاء هيئة التدريس 

 والعاملين.

 ألعضاء وإدارتها الكلية عميد تقويم - 

 .  التدريس هيئة

 هيئة ألعضاء القسم رئيس تقويم-

 التبادلي التقويم - . بالقسم التدريس

 من النظراء تقويم -. بالقسم للزمالء

 األعضاء بين الزيارات تبادل خالل

 -.  التعليمية المواد ومراجعة وفحص

 (نماذج تقييم)  الطالب تقويم

 

***نسبة النمو في أعداد  21

المقبولين في الجامعة بكافة 

 فروعها.

نسبة الزيادة فى اعداد المقبولين نسبة  15%+

 الي العام السابق

 

المؤشرات %( من 100)ليمية تمكنت من قياس تعوكالة الشئون المن الجدول السابق يتضح أن 

خالل العام الجامعى  وسوف يتم قياسها قياسها  لم يتم هناك مؤشرات المطلوب قياسها هذا العام و

  .لقياس مؤشرات األداء ضمن خطة العمادة 35/1436
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تقويم أداء الكليات و العمادات المساندةمشروع  2/1/3  

على التحسين المستمر في آداء الكليات والعمادات مادة الجودة وتطوير المهارات سعيا  من ع

 تقويم اداء الجودةبعمادة القامت المساندة 

الكليات والعمادات المساندة وفق معايير ب

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 . لتحقيق األهداف التالية

 

 أهداف عملية التقويم:

داء الجيد  التعرف على معايير األ .1

 للكليات و العمادات المساندة .

تدريب الكليات و العمادات  .2

المساندة على اجراء التقويم الذاتي 

 من خالل معايير محددة .

 نشطتها من خالل جمع األدلة والبراهين.أمساعدة الكليات  و العمادات المساندة على توثيق  .3

المساندة على عمل خطة زمنية سنوية للتحسين لتأهيلها  مساعدة الكليات  و العمادات .4

 لالعتماد خالل فترة ال تزيد عن ثالث سنوات.

تدريب منسوبى الكليات  والعمادات على العمل الجماعي و اعمال المراجعة الداخلية والتقويم  .5

 التطويري.

 متطلباتها.قياس مستوى أداء الكليات والعمادات المساندة في تطبيق ممارسات الجودة و .6

تبادل الخبرات بين البرامج المختلفة بالكليات و بين كليات الجامعة  و بين العمادات المساندة  .7

 وبث روح المنافسة بين الجميع من اجل التحسين المستمر.

تحقيق خطة عمادة الجودة وتطوير المهارات فى تأهيل الجامعة و الكليات على التقدم  .8

 لالعتماد األكاديمي .

 

 التقويم ائجنت

 

 وال: نتائج تقويم اداء الجودة للكليات.ا

 

 نتائج تقويم اداء الجودة للكليات.

التعرف هـ فقد تم  1436-1435الكليات خالل العام الجامعى  لجميع بناء على ما تم من زيارات 

 داء الجودة بالكليات يمكن توضيحها فيما يلى :أعن على الواقع الحالى 
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 :هـ 1436-1435الجامعى االداء للعام   نتائج تقويم -ا

 

 (3جدول )

 ترتيب الكليات بناء علي اعمال المراجعة

 % الكلية الترتيب

 79 تربية المجمعة األول

 74 علوم الزلفي الثاني

 73 الطب بالمجمعة الثالث

 72 العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير الرابع

 71 تربية الزلفي الخامس

 68 العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة السادس

 65 الهندسة  بالمجمعة السابع

 65 علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالمجمعة الثامن 

 64 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط التاسع 

 62 ادارة االعمال بالمجمعة العاشر

 60 طب االسنان بالزلفى الحادي عشر

 52 والدراسات االنسانية برماحالعلوم  الثاني عشر

 

 من الجدول السابق يتضح أن :

كلية التربية بالمجمعة وكلية العلوم بالزلفى وكلية الطب بالمجمعة احتلوا المراكز الثالث األول 

بالترتيب ، كما يتضح أن هناك تقارب في نتائج الكليات من المركز األول الى المركز الخامس حيث 

% (، وأيضا هناك تقارب في نتائج الكليات من المركز 71الي     %79) تراوحت نتائجهم بين

وأن جميع الكليات  % (،60% : 68ادي عشر حيث تراوحت نتائجهم بين )السابع الى المراكز الح

الكليات قد حقق الحد األدنى من متطلبات  % (من91.7% ( وهذا يدل على أن )50قد تعدت )

الجودة واالعتماد األكاديمي و وجود حراك وتنافس بين الكليات ورغبة أكيدة في التطوير و تحقيق 

 متطلبات الجودة.
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 ( 2شكل )

 ترتيب كليات الجامعة وفق نتائج المراجعة الداخلية

ول ،واحتالل كلية العلوم والدراسات االنسانية يشير الشكل السابق الى احتالل كلية التربية المركز األ

 برماح المركز األخير بين كليات الجامعة وفق نتائج أعمال المراجعة الداخلية

 

 : هـ 1435 – 1431خالل الفترة من الجامعة  تلكلياجودة االداء   نتائج تقويم

يوضح نتائج تقويم اداء الجودة ألحسن خمس كليات على مستوى الجامعة خالل الفترة  والجدول االتى

هـ بناء على تقويم  االداء  1433/1434هـ الى العام الجامعى  1431/1432من العام الجامعى 

 الدورى للكليات مع مراعاه اختالف ادوات التقويم  والتى بدات باستبانة تقوم الكليات بملئها الى تقييم

من خالل لجان خبراء الجودة بالجامعة مع تطوير ادوات التقويم كل عام حسب التطور الحادث مع 

 عمادة الجودة وتطوير المهارات. تقييمنشاه الجامعة  وذلك  من خالل 

 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

عة
جم

لم
 ا
ية

رب
ت

 

ي
لف
ز
 ال

وم
عل

 

عة
جم

لم
 با

ب
ط

ال
 

ت 
سا

را
لد
وا

م 
لو

لع
ا

ر
دي

س
ة 

ط
حو

 ب
ية

ان
س
الن

ا
 

ي
لف
ز
 ال

ية
رب

ت
 

ة 
قي
بي
ط

الت
ة 

بي
ط

 ال
وم

عل
ال

عة
جم

لم
با

 

عة
جم

لم
 با

ة 
س
ند

له
ا

 

ة 
ني
تق
 و

ب
س
حا

 ال
وم

عل
عة

جم
لم

 با
ت

ما
لو

مع
ال

 

ت 
سا

را
لد
وا

م 
لو

لع
ا

ط
غا

بال
ة 

ني
سا

الن
ا

 

عة
جم

لم
با
ل 

ما
ع
ال
 ا
رة

دا
ا

 

ى
لف
ز
بال

ن 
نا
س
ال
 ا
ب

ط
 

ت 
سا

را
لد
وا

م 
لو

لع
ا

ح
ما

ر
 ب
ية

ان
س
الن

ا
 

الحادي  العاشر التاسع  الثامن  السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول
 عشر

الثاني 
 عشر

% 

% 
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 ( 4جدول ) 

 هـ  1436 – 1431خالل الفترة من لكليات الجامعة جودة االداء   نتائج تقويممقارنة 

تاريخ  الكلية م

 االنشاء

ترتيب تقييم 

 االداء

للعام 

الجامعى  

31/32 

ترتيب تقييم 

 االداء

للعام 

الجامعى  

32/33 

ترتيب تقييم 

 االداء

للعام 

الجامعى  

33/34 

ترتيب تقييم 

 االداء

للعام 

الجامعى  

34/35 

 3،55 5 - 4 1413 تربية الزلفى 1

 3،95 3 2 1 1415 تربية المجمعة 2

والدراسات االنسانية بحوطة العلوم  3

 سدير

1422 3 - - 3،60 

 - - - 2 1422 كلية المجتمع  4

 3،70 - - - 1427 كلية العلوم بالزلفى  5

 3،40 1 4 5 1428 كلية العلوم الطلبية التطبيقية 6

 3،10 4 5 - 1428 كلية ادارة االعمال بالمجمعة 7

 3،25 2 3 5 1429 كلية الهندسة 8

 3،20 - - - 1430 العلوم والدراسات االنسانية بالغاطكلية  9

 2،60 - - - 1431 كلية العلوم والدراسات االنسانية برماح 10

 3،65 - 1 - 1431 كلية الطب 11

 3،00 - - - 1431 كلية طب االسنان 12

 3،25 - - - 1432 كلية الحاسبات  13

 تم ترتيب الكليات وفقا لتاريخ نشاتها 

 

 

تم و %(100بنسبة ) خضعت لعملية التقويممن الجدول السابق يتضح أن جميع كليات الجامعة  

بمعنى أن برامجها التنتهى  زيارتها فيما عدا كلية المجتمع ويرجع ذلك ألن برامج الكلية انتقالية

ب ،كما يالحظ تدنى النسبخريج يحصل على شهادة ولذا ال تدخل ضمن عمليات االعتماد األكاديمى

التى حصلت عليها بعض الكليات كتربية الزلفى وكلية ادارة األعمال وقد يكون ذلك راجعا ال ختالف 

 طريقة التقويم هذا العام عن األعوام السابقة .
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 ( 3شكل ) 

 هـ  1435 – 1431خالل الفترة من لكليات الجامعة جودة االداء   نتائج تقويم

 

 نقاط القوة على مستوى الكليات :

 .لمعظم كلياتها كليات الجامعة و كذلك خطة تطويرية سنوية لجميعوجود خطة استراتيجية   -

 واعتمادها من لجنة الخطط الدراسيةللخطة الدراسية  مراجعة الكليات -

 . وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمىالمقررات البرامج وتوصيف  -

 تقارير سنوية للبرامج ويتم مناقشتها في مجالس الكليات يتم عمل -

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

 ايجابى فى تطوير الجامعة والمجتمع.

كليات الجامعة وتقوم بتوزيع الطالب على اعضاء هيئة بتوجد وحدات لإلرشاد االكاديمى  -

 لإلرشاد والتوجيه. التدريس
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 31/32للعام الجامعى  

 32/33للعام الجامعى  

 33/34للعام الجامعى  

 34/35للعام الجامعى  
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 ولويات التحسين على مستوى الكليات:أ

ترى عمادة  ومن خالل تقارير فرق المراجعة الداخليةبناء على ما جاء فى االستبانات 

 الجودة وتطوير المهارات  ضرورة التفات الكليات للنقاط التالية:

 عالمات مرجعية واضحة لمعظم برامج الجامعة. تبني -

توصيف البرامج والمقررات بجميع الكليات وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  -

 األكاديمي 

 تقديم الدعم المالى واإلداري المطلوب لمراكز الجودة على مستوى الجامعة. -

إشراك فريق من منسوبى الكليات  في عملية التقويم  واعالن نتائج عملية التقويم لمنسوبى  -

 الكليات .

مركزيا بتعاون الكليات حتى تؤتى عملية االرشاد عملية االرشاد االكاديمى للجامعة تدار  ان -

 نتائجها.

 تخصيص أماكن ثابتة للتوثيق بالكليات حتى يسهل حفظ األدلة والشواهد وغيرها. -

تقويم الكليات لالستبانة ذاتيا   يجب أن يكون موضوعيا  من خالل اليه واضحة و فريق عمل  -

 فق أدلة وشواهد.متجانس  و

 

     : هـ 1435 – 1434االداء للعام الجامعى  نتائج تقويم

الوثائق التى أرسلتها العمادات بناء على 

المساندة واستمارة التقييم الذاتى التى استوفتها 

قامت بفحص هذه لجنة العمادة شكلت العمادة 

الوثائق واالطالع على الموقع االلكترونى لهذه 

  وتمكنت من تقييمها العمادات

يوضح نتائج تقويم اداء الجودة  التالىوالجدول 

على مستوى الجامعة  عماداتألحسن ثالث  

والتى تم  هـ 1434/1435للعام الجامعي 

تكريمها من معالى مدير الجامعة فى يوم 

 الجودة والتميز.

 ( 5جدول ) 

 هـ1434/1435جامعة للعام الجامعي نتائج تقويم اداء الجودة للعمادات المساندة  على مستوى ال

 الترتيب العمادة م 

 األول عمادة شؤون المكتبات 1

 الثانى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 2

 الثالث التعليم االلكترونىعمادة  3
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 : هـ 1435 – 1431جودة االداء خالل الفترة من   نتائج تقويم 4-1-2

يوضح نتائج تقويم اداء الجودة للعمادات المساندة على مستوى الجامعة خالل الفترة  والجدول االتى

هـ بناء على تقويم  االداء  1433/1434هـ الى العام الجامعى  1431/1432من العام الجامعى 

الدورى مع مراعاه اختالف ادوات التقويم  والتى بدات باستبانة تقوم االداء الى تقييم من خالل لجان 

خبراء الجودة بالجامعة مع تطوير أدوات التقويم كل عام حسب التطور الحادث منذ نشاه الجامعة  

 وذلك  من خالل تنظيم عمادة الجودة وتطوير المهارات.

 ( 6جدول ) 

 هـ .1434هـ ، الى 1432تقييم العمادات خالل السنوات السابقة  فى الفترة من 

 العمادة 
تاريخ 

 االنشاء

 تقييم االداء

للعام 

الجامعى  

32/33 

 تقييم االداء

للعام 

الجامعى  

33/34 

 تقييم االداء

للعام 

الجامعى  

34/35 

 3 -- 3 1430 عمادة القبول والتسجيل 1

 - -- 4 1430 عمادة تقنية الملعلومات 2

 - -- 3.6 1430 عمادة الدراسات العليا 3

 2.8 2.7 2.7 1430 عمادة البحث العلمي 4

 3.5 2.05 -- 1431 التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعدعمادة  5

 - -- 3.7 1431 عمادة الجودة وتطوير المهارات 6

 4 4.15 3.8 1431 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 7

 2و4 1.95 -- 1431 عمادة شؤون الطالب 8

 4.20 4.25 4 1431 عمادة شؤون المكتبات 9

 - -- -- 1432 التدريسعمادة أعضاء هيئة  10

 - -- -- 1434 عمادة السنة التحضيرية 11

 

( 6من الجدول السابق يتضح أن عدد العمادات المساندة التى شاركت في عملية التقويم بلغ )

، وجاءت عمادة شئون المكتبات في المركز األول بينما جاءت عمادة شئون الطالب في المركز 

 تقدمت. األخير من بين العمادات التى
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 ( 4شكل ) 

 هـ .1434هـ ، الى 1432تقييم العمادات خالل السنوات السابقة  فى الفترة من 

 نتائج التقويم الذاتي للعمادات المساندة 

من خالل فحص الوثائق التى أرسلتها العمادات المساندة لعمادة الجودة وتطوير المهارات يمكن 

 استخالص اآلتى:

 العمادات  المساندة:نقاط القوة على مستوى 

  وجود خطة استراتيجية بكل العمادات المساندة.  

 .يتوفر رؤية ورسالة وأهداف بالعمادات المساندة 

  العمادات المساندة أعمالها في ضوء رؤية ورسالة العمادة.بعض تمارس 

 .يتوفر بالعمادات المساندة هيكل تنظيمي معتمد 

 ية مفعلة وأدلة تعريفية.يتوفر بالعمادات المساندة مواقع الكترون 

 .يوجد تقارير سنوية للعمادات المساندة 

 .االهتماد بالتوثيق من خالل جمع األدلة والبراهين 

 : أولويات التحسين على مستوى العمادات المساندة 

 .بناء خطط تنفيذية بكل العمادات المساندة 

 المساندة. توفير تحليل وظيفي لألقسام وتوصيف وظيفي لألفراد بالعمادات 

 .توفير نظام محدد ومكتوب لتفويض الصالحيات بالعمادات المساندة 

 .توفير آلية لتحليل نتائج االستبانات  واالستفادة منها في تحسين األداء بالعمادة 

 .عدم وجود آلية لمتابعة أنشطة العمادات المساندة 

 تابعة نقاط الضعف اعتبار استبانة تقويم ممارسات الجودة في العمادات المساندة و م

 بها من خالل دمجها في خطة العمادات التنفيذية.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 33/34تقييم االداء للعام الجامعى   32/33تقييم االداء للعام الجامعى  

 34/35تقييم االداء للعام الجامعى  



 عمادة اجلودة وتطوير املهاراتل التقرير السنوي

 هـ1435/1436

35-  

27 
 

البرامج األكثر جاهزية لالعتماد المراجعة الداخلية و مشروع 2/1/4

 األكاديمي

 بتقييم جميع البرامج األكاديمية فى الجامعة من خالل مشروع المراجعة الداخليةقامت العمادة 

 لكافة البرامج األكاديمية للجامعة. المخرجاتوذلك لضمان جودة 

 

 

 هداف المشروع : أ

 .األكاديمي واالعتماد الجودة ثقافة نشر -

 وتقديم حيالها الرأي وإبداء للبرامج الوطني االعتماد معايير استيفاء من التحقق -

 .التحسين االقتراحات ألولويات

 .األكاديمي لالعتماد المراجعة على اعمال الكليات منسوبي تدريب -

 .الستيفائها التحسين بأولويات األكاديمية البرامج تعريف -

 الفنية    التقارير واعداد المراجعة بعمليات القيام على قادره بالجامعة خاصه فرق تكوين  -

 .األكاديمي لالعتماد للتأهل وبرامجها الجامعة تساعد التي
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  المراحل التنفيذية للمشروع:

 

 للمشروع : اإلطار الزمني 

تم التخطيط للمشروع ووضع اإلطار الزمني له وفق الخطة التنفيذية للعمادة ، وقد روعي     

وفيما يلي جدول يوضح اإلطار  ،في وضع اإلطار الزمني مناسبة ظروف الكليات والبرامج 

 الزمني للمشروع.

 

مراحل املراجعة 
 الداخلية

1 
التخطيط 
للمراجعة 
 2 الداخلية

 االعالن 
 عن املراجعة

3 
تشكيل فرق 

املراجعة 
 الداخلية

4 
استالم الدراسة 

الذاتية 
 للربامج

5 
تشكيل وتدريب 
فرق املراجعة 

 الداخلية

6 
املراجعة 

الداخلية جلميع 
 الربامج

7 
حتليل النتائج 

و ترتيب 
 الربامج

8 
االعالن عن 

 النتائج النهائية

8 
التغذية الراجعة 

 للربامج
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 ( 7جدول ) 

 للمراجعة الداخليةاإلطار الزمني 
 التاريخ النشاط م

 الفصل الدراسي األول التخطيط للمراجعة واعداد األدوات 1

 14/1/1435 االعالن عن المراجعة والتعميم على الكليات.  2

 تقديم الدعم الفني للمستهدفين  3

 ) الرجال ونساء (

18/1/1436 

 

 هـ24/6/1436 استالم الدراسة الذاتية للبرامج 4

 

 هـ17/7/1436إلى  24/6/1436 من المراجعة الداخلية للبرامج 5

 24/7/1436 إعالن النتائج )االحتفالية( 6

  13/8/1436الى 1/8/1436من  التغذية الراجعة 7

 

 معايير المراجعة الداخلية 

 
 اعتمدت المراجعة الداخلية للبرامج األكاديمية على معايير االعتماد األكاديمي االحدى عشر وهى :

 واألهدافالرسالة والغايات  -1

 إدارة البرنامج -2

 إدارة ضمان جودة البرنامج -3

 التعلم والتعليم -4

 إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة -5

 مصادر التعلم -6

 المرافق والتجهيزات -7

 التخطيط واإلدارة المالية -8

 عمليات التوظيف -9

 البحث العلمي -10

 عالقات بالمجتمعال -11
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 العمل بالمشروع :فرق 

من أهداف المشروع تكوين كادر بشري بالجامعة قادر على اجراء عمليات المراجعة الداخلية ، وقد   

( روعي فيها التنوع المهني والجغرافي والنوعي ،وقد بلغ 3تم تكوين فرق عمل للمشروع) مرفق 

( مراجعا ومراجعة ، 70( مشاركة بإجمالي )95عدد المشاركات في عمليات المراجعة الداخلية )

 .مراجعتها، وكذلك أعداد األعضاء المشاركين التي تمت والجدول التالي يبين أعدد الكليات والبرامج 

 (8جدول ) 

 في المراجعة الداخليةاألعضاء المشاركين وأعدد الكليات والبرامج 

 

 عدد الكلية م

 البرامج

 فرق المراجعة نوع البرنامج

 اجمالي رئيس نساء رجال طالبات طالب

 13 1 8 4 7 3 7 تربية المجمعة 1

 5 1 - 4 1 1 1 الطب 2

 9 1 3 5 3 4 4 العلوم الطبية التطبيقية 3

 5 1 - 4 - 3 3 الهندسة 4

 5 1 - 4 - 3 3 ادارة االعمال 5

 4 1 - 3 - 1 1 اسنان 6

 12 1 7 4 6 3 6 التربية الزلفي 7

 8 1 - 7 - 3 3 العلوم الزلفي 8

 11 1 6 4 6 3 6 العلوم والدراسات االنسانيةبالحوطة 9

 9 1 3 5 3 4 4 العلوم والدراسات االنسانية بالغاط 10

 8 1 3 4 3 3 3 العلوم والدراسات االنسانية برماح 11

 6 1 2 3 2 2 2 علوم الحاسب و المعلومات 12

 95 12 32 51 31 33 43 االجمالي

 

فرق المراجعة مثلت قطاع كبير من منسوبي الجامعة شمل الرجال والنساء من الجدول السابق يتضح أن 

( برنامج بنسبة  43% (،وأن فرق المراجعة زارت ) 40حيث بلغت نسبة مشاركة النساء ما يقرب من) 

 %( من المستهدف.100)
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 النتائج النهائية للمراجعة الداخلية :

والتي تم احتسابها على أساس نتائج ة الداخلية للمراجعالجدول التالي يُبين النتائج النهائية   

  .الفحص والزيارات الميدانية

 أوال: بالنسبة للبرامج األكاديمية

  ( 9جدول ) 

 وفق نتائج المراجعة الداخليةلبرامج اترتيب 

 

 الكلية

 

 البرامــــج

اإلجمالي  نوع البرنامج

/1000 

 الترتيب

 بنات بنين

 1 706 - √ الرياضيات العلوم بالزلفي

 2 698 √ - علم األحياء تربية المجمعة

 3 680 √ √ اللغة اإلنجليزية تربية المجمعة

 4 668 √ √ اللغة العربية التربية بالزلفي

 5 652 √ √ العالج الطبيعي العلوم الطبية

 6 652 √ - الكيمياء التربية بالزلفي

 7 650 √ - الدراسات اإلسالمية تربية المجمعة

 8 647 - √ األجهزة الطبية العلوم الطبية

 9 642 - √ الهندسة المدنية الهندسة

 10 636 √ √ الرياضيات الحوطة

 11 636 √ √ الدراسات اإلسالمية التربية بالزلفي

 12 626 √ √ المختبرات الطبية العلوم الطبية

 13 624 - √ ادارة األعمال ادارة االعمال

 14 620 - √ المحاسبة ادارة االعمال

 15 616 - √ القانون ادارة االعمال

 16 610 - √ الفيزياء العلوم بالزلفي

 17 599 √ - الكيمياء الحوطة

 18 593 - √ الحاسب اآللي العلوم بالزلفي
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 19 582 √ √ اللغة العربية تربية المجمعة

 20 572 √ √ تربية خاصة تربية المجمعة

 21 564 √ - الفيزياء التربية بالزلفي

 22 556 - √ الهندسة الكهربائية الهندسة

 X 554 23 √ الطب والجراحة الطب

 24 548 √ - الرياضيات تربية المجمعة

 25 543 √ - الدراسات اإلسالمية الحوطة

 26 540 √ √ نظم المعلومات علوم الحاسب

 27 532 √ √ اللغة اإلنجليزية التربية بالزلفي

 28 526 √ - األطفالرياض  تربية المجمعة

 29 506 √ - الرياضيات التربية بالزلفي

 30 498 √ - حاسب آلي الحوطة

 31 490 √ √ اللغة اإلنجليزية رماح-كلية العلوم و

 32 466 √ √ الدراسات اإلسالمية رماح

 33 455 √ √ اللغة اإلنجليزية الغاط

 34 454 √ √ ادارة األعمال رماح

 35 428 √ √ المعلوماتتقنية  الغاط

 36 412 √ √ علوم الحاسب علوم الحاسب 

 37 397 - √ طب وجراحة الفم واالسنان طب االسنان

 38 390 √ √ ادارة األعمال الحوطة

 39 390 √ √ نظم المعلومات الغاط

 40 385 √ √ التمريض العلوم الطبية

 41 358 √ √ اللغة اإلنجليزية الحوطة

 42 348 - √ القانـــون الغاط

 43 316 - √ الهندسة الميكانيكية الهندسة
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 (5شكل )

 وفق نتائج المراجعة الداخليةلبرامج اترتيب 

 السابق يمكن ترتيب البرامج األكثر جاهزية التي تم تكريمها على النحو التالي : الشكلمن 

 
  ( 10جدول ) 

 لالعتماد األكاديمي لبرامج األكثر جاهزيةاترتيب 

 أوال: البرامج الصباحية

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 البرنامج الكلية المركز م

 الرياضيات  علوم الزلفي  األول 1

 علم األحياء بالمجمعة  التربية الثاني 2

 لغة انجليزية بالمجمعة  التربية الثالث 3

 لغة عربية بالزلفي   التربية الرابع  4

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية الخامس 5

 كيمياء بالزلفي   التربية   الخامس م 6

 الدراسات االسالمية بالمجمعة  التربية السادس 7
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 ثانيا برامج التجسير

 ( 11جدول ) 
 لالعتماد األكاديمي األكثر جاهزيةالتجسير  ترتيب برامج 

 البرنامج الكلية المركز م

 تقنية األجهزة الطبية العلوم الطبية التطبيقية األول 1

 علوم الحاسب والمعلومات فرع حفر الباطن –العلوم بالزلفي  الثاني 2

 علوم الحاسب والمعلومات العلوم بالزلفي الثالث 3

 

 

 

 تقنية األجهزة الطبية العلوم الطبية التطبيقية السابع 8

 هندسة مدنية الهندسة الثامن 9

 رياضياتال العلوم والدراسات االنسانية بالحوطة التاسع   10

 دراسات اسالمية بالزلفي   التربية   التاسع م  11
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 تقويم عملية المراجعة الداخلية: 

تم تقويم عملية المراجعة الداخلية من خالل تجميع مستشاري عمادة الجودة بعض    

من خالل تنفيذ العمادة لملتقى حضره بعض  المالحظات أثناء الزيارات الميدانية، وأيضا

وفيما يلي إيجاز عن أهم نقط القوة والنقاط ،  رؤساء وأعضاء لجان المراجعة الداخلية

 . في المراجعة الداخلية التي تحتاج الى تحسين ومقترحات التحسين

 

 أبرز نقاط القوة:

 وجود أدوات ونماذج للمراجعة الداخلية -

مت في الكليات مما ساعد علي انشاء فرفة لالعتماد أن عمليات فحص الملفات ت -

 بالكليات.

 اشتراك جميع البرامج األكاديمية بالجامعة في المراجعة. -

 نشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي بين منسوبي البرامج األكاديمية. -

 نقل التجارب المتميزة بين البرامج األكاديمية. -

 معة األكاديمية.تفعيل روح المنافسة بين برامج الجا -

تقديم عمادة الجودة وتطوير المهارات للبرامج تقريرا مفصال عن حالة كل  -

برنامج موضحا به نقاط القوة ونقاط الضعف وأولويات التحسين لكل معيار من 

 معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ومستوى البرنامج.

 متطلبات االعتماد البرامجي.تدريب  منسوبي البرامج على تحقيق  -

مشاركة  القيادات االكاديمية على إجراءات المراجعات الداخلية ورئاسة بعض  -

 الفرق.

 تحديد االحتياجات التدريبية ومجاالت الدعم الفني للبرامج للفترة المقبلة . -

 تدعيم أواصر التعاون بين العمادة والكليات -
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 جودة لديهم.تعرف البرامج والكليات على مستوى تحقق ال -

 .توثيق أعمال الجودة بالبرامج داخل اماكن دائمة بالكليات -

 أبرز النقاط التي تحتاج للتحسين

 ضعف مهارات بعض أعضاء فرق المراجعة الداخلية . -

 ضعف إعداد أعضاء الفرق على المراجعة الداخلية. -

 قلة معرفة بعض منسوبي الكليات عن بروتوكوالت المراجعة الداخلية. -

 عدم مناسبة توقيت المراجعة الداخلية   -

للكلية فيها مثل  لتفاوت تقديرات المراجعين خاصة في المعايير التي ال دخ -

 الميزانية.

 اعطاء الصالحية لرئيس الفريق في اختيار أعضائه -

ضيق فترة االطالع على الدراسة الذاتية نظرا لتأخر بعض الكليات في ارسالها  -

 للعمادة

 التحسين: أبرز مقترحات 

 تدريب أعضاء فرق المراجعة الداخلية على فنيات المراجعة الداخلية. -

 تدريب منسوبي الكليات عن بروتوكوالت المراجعة الداخلية. -

 انتقاء أعضاء فرق المراجعة الداخلية على مستوى الجامعة . -

 أن يتناسب توقيت المراجعة الداخلية مع أعباء الكليات والعمادة -

عة المعايير التي تتعلق بالمؤسسة مثل التوظيف والموارد المالية وضع آلية لمراج -

 والبنية التحتية.

 وضع آلية لمراجعة األقسام المشتركة )طالب وطلبة(. -

أن تتم المراجعة الداخلية سنويا لخطط التحسين وأعمال الجودة ، وكل ثالث سنوا  -

 .ت للدراسة الذاتية
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 بالجامعةالداخلي الجودة  نظام 5/ 1/ 2

 اللجنة المركزية العليا للجودة واالعتماد األكاديمي2/1/5/1

هـ و تضم عضويتها معالي 1/7/1434تم تشكيلها بقرار من معالي مدير الجامعة بتاريخ 

سعادة وكيل  مدير الجامعة رئيسا   و

الجامعة للشؤون التعليمية نائبا   

وسعادة عميد الجودة أمينا  و 

عضوية سعادة وكيلي الجامعة و 

 اثنان من العمداء بالجامعة 

وقد بلغ اجمالي اجتماعات اللجنة 

(  اجتماعات تم  4خالل هذا العام ) 

موضوع   (15)من خاللهم مناقشة 

 توصية.( 31)جمالها إو الخروج بتوصيات بلغ 

 هم التوصيات الخاصة باللجنة و التي تم تفعيلها.أومن 

الموافقة على تقدم برنامج األحياء بكلية التربية بالمجمعة للحصول على االعتماد  -

 ASIINمن خالل الهيئة األلمانية لالعتماد االكاديمي  األكاديمى

الموافقة على تقدم برنامجي الفيزياء و  -

الرياضيات بكلية التربية بالزلفي  

من  األكاديمىللحصول على االعتماد 

خالل الهيئة األلمانية لالعتماد 

 ASIINاالكاديمي 

الموافقة على تقدم برنامجي تقنية  -

المعلومات و الحاسب اآللي بكلية علوم 

الحاسب و المعلومات للحصول على 

من خالل الهيئة  األكاديمى االعتماد

 ABEATاألمريكية لالعتماد االكاديمي 

الموافقة على تقدم برامج المختبرات الطبية والتمريض والعالج الطبيعى للحصول على  -

  AHPGSاالعتماد األكاديمى من خالل هيئة االعتماد لعلوم البرامج لصحية واالحتماعية
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لتطويري لتأهيل الجامعة لالعتماد الموافقة على مبادرات و توصيات المشروع ا -

 االكاديمي

 .الموافقة على انشاء اإلدارة االستراتيجية بالجامعة -

 

 اللجنة العامة للجودة و التطوير األكاديمي2/1/5/2
 

هـ وتضم في 1/7/1434تم تشكيلها بقرار من معالي مدير الجامعة بتاريخ 

عضوتيها سعادة وكيل الجامعة 

للشؤن التعليمية رئيسا وسعادة 

عميد الجودة نائبيا  للرئيس وأمينا  

( عميدا  من عمداء 14وعضوية )

 الكليات بالجامعة 

وقد بلغ اجمالي اجتماعات اللجنة 

اجتماعات  ( 3خالل العام الحالي ) 

 تم من خاللهم مناقشة 

 ( توصية. 33(  موضوع و الخروج بتوصيات بلغ اجماليا )  5) 

 من أهمها.

 بالجامعة راسة وضع البرامج المتناظرة والسنة التحضيريةد -

 لية تقدم البرامج األكاديمية لالعتماد الخارجيآ -

دراسة الطلبات المقدمة من البرامج األكاديمية للحصول على االعتماد الخارجى  -

 ( برامج.8)
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 االعتماد الخارجى للبرامج األكاديمية  2/1/6
برامجها األكاديمية على شهادة االعتماد األكاديمي من  بعضحصول لتسعى الجامعة 

 .وذلك بهدف جهة اعتماد خارجية ) دولية ( 

 العلمية للجامعة. تدعيم المكانة 

  المساعدة في تهيئة الجامعة لالعتماد المؤسسي وبرامجها لالعتماد األكاديمي من

 الهيئة الوطنية للتقويم ولالعتماد األكاديمي 
  األكاديمية.المساعدة في تحقيق الجودة في أداء الجامعة وبرامجها 

 

 الخارجيوأهم األنشطة التي قامت بها العمادة لالستعداد لالعتماد 
 .تم نشر ثقافة االعتماد الخارجي من خالل المطبوعات وزيارات الكليات 

 .قامت العمادة بإعداد إجراءات االعتماد الخارجي وتم تعميمها على الكليات 

  مناقشة عمليات االعتماد الخارجى باللجنة العامة للجودة برئاسة سعادة وكيل

 ء كليات الجامعة.الجامعة للشئون التعليمية و بحضور جميع عمدا

  قامت العمادة بوضع معايير ثابتة للمفاضلة على أساسها يتم تصنيف الكلية

 لبرامجها للدخول في مشروع االعتماد الخارجي.
  قامت العمادة بوضع خطة مبدئية للبرامج التي يمكن دخولها مشروع االعتماد

 الخارجي.
 الوضع الحالي لبرامج الجامعة من االعتماد الخارجي

و تقوم عمادة الجودة وتطوير المهارات بتقيييم الوضع لجميع برامج الجامعة دوريا من 

خالل تصنيف الكليات لبرامجها وخطتها الزمنية فى االعتماد لكل برنامج طبقا لرؤية 

الكلية لذلك . كذلك جهات االعتماد المزمع التوجه اليها من كل برنامج و تقدير مشروع 

 .  للدورات السابقةة لجميع برامج الجامعة البرامج االكثر جاهزي
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 ( 12جدول ) 

 البرامج التى حصلت على االعتماد الخارجى

 جهة االعتماد الكلية االسم م
 ABEET العلوم الطبية التطبيقية تقنية األجهزة الطبية  1

 ASIIN العلوم بالزلفى الفيزياء 2

 الحاسب اآللى 3 
 الرياضيات 4

( برنامج حصلت 45( برامج من اجمالى عدد )4من الجدول السابق يتضح أن عدد )

 .على االعتماد الخارجى وكلها من الكليات العلمية والطبية

 ( 13جدول ) 

 البرامج التى تقدمت لالعتماد الخارجى 

 جهة االعتماد الكلية االسم م
 ASIIN التربية بالمجمعة حياءاأل 1

 AHBGS الطبية التطبيقية العلوم مختبراتال 2

 عالج طبيعيال 3
 تمريض ال 4
 ASIIN التربية بالزلفى الكيمياء 5

 NCATEE حياءاأل 6

 نجليزيةااللغة ال 7 

 لغة عربيةال 8

 

( تقدمت للحصول  45( برامج من اجمالى عدد )8من الجدول السابق يتضح أن عدد )

ومعظمها من الكليات التربوية ، وفى ذلك اشارة الى أن الجامعة  على االعتماد الخارجى

 تتيح الفرصة أمام جميع البرامج للتقدم على حد سواء.
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 عمادة اجلودة وتطوير املهاراتل التقرير السنوي

هـ 1436- 35

يوم الجودة والتميُّز 7/ 1/ 2  

تنفيذا  لتوجيهات معالي مدير الجامعة بإقامة مناسبة سنوية للجودة والتميُّز على مستوى الجامعة    

يتم فيه إبراز  نواحي التميُّز في 

كليات و عمادات و وحدات 

الجامعة ، وكذلك  تقديم جوائز 

للمتميزين من الطلبة  وأعضاء 

هيئة التدريس  واإلداريين 

ف إلذكاء روح التنافس الشري

بين منسوبي الجامعة ولتحقيق 

 معايير االعتماد األكاديمي .

 /17/7  األربعاءأقامت عمادة الجودة وتطوير المهارات فعالية  باسم "يوم الجودة والتميُّز" يوم    

هـ تدعيما  لهذا المبدأ تحت رعاية معالي مدير الجامعة والذي قام بتكريم الكليات و العمادات  1436

أداء الجودة حسب تقييم عمادة الجودة وتطوير المهارات للعام الدراسي السابق المتميزة في 

 .بجائزة معالى مديرالجامعةوكذلك تكريم الفائزين  1434-1435
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 عمادة اجلودة وتطوير املهاراتل التقرير السنوي

هـ 1436- 35

 مدير الجامعة للجودة والتميٌز معالي جائزة 8/ 1/ 2

العمادة جائزة مدير الجامعة  نفذت   

وهي  الثالثللجودة و التميز  لعامها 

جائزة سنوية تُمنح على مستوى 

الجامعة للمتميزين من الطلبة و 

أعضاء هيئة التدريس و اإلداريين.  

ويخضع منح هذه الجائزة لمعايير 

محددة في كل فئة من هذه الفئات 

الثالث وتحرص الجامعة لجعلها 

َعت في خطتها االستراتيجية. وتح متواكبة ظى الجائزة مع مستوى اآلمال واألهداف التي ُوض 

برعاية معالي مدير الجامعة وتُشرف عليها عمادة الجودة و تطوير المهارات و يتم تكريم الفائزين 

 واعطائهم الميداليات الخاصة بالجائزة باإلضافة الى  الجوائز المالية القيمة .

 

 رســــالة الجائزة

 ". من منسوبي الجامعة من طلبة و أعضاء هيئة تدريس و إداريين تقدير وتكريم المتميزين" 

 أهداف الجائزة

 تسعى الجائزة إلى تطوير العملية التعليمية واإلدارية واالرتقاء بها من خالل:

 .تحفيز الطالب و أعضاء هيئة التدريس واإلداريين على التطوير والتميٌز 
 المتميزين واالرتقاء بمستوى منسوبي الجامعة طبقا  لمعايير واضحة.  تقدير 
 .التحسين المستمر لجهات الجامعة المختلفة وفق نظام إدارة الجودة 
 نشر ثقافة الجودة و التميٌز بين منسوبي الجامعة. 

 إذكاء روح التنافس الشريف بين منسوبي الجامعة لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات.  
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 عمادة اجلودة وتطوير املهاراتل التقرير السنوي

هـ 1436- 35

 

 مجاالت الجائزة 

  :يكون الترشيح للجائزة لكل من أقسام الرجال و النساء  على النحو التالي 

 .جائزة الجودة و التميٌز للطلبة 
 . جائزة الجودة والتميٌز ألعضاء هيئة التدريس 
 . جائزة الجودة و التميٌز لإلداريين 

 معايير الجودة والتميُّز للطلبة

 ( في آخر فصل دراسي. 4/5الدراسي و الحصول على معدل دراسي ال يقل عن)  التفوق 
  .المشاركة في األنشطة الطالبية المختلفة في الجامعة 

 .السمات الشخصية المتميزة 
  .القيام أو المشاركة في عمل أو ابتكار أو إبداع ذات جدوى ملموسة 

 

 معايير الجودة و التميُّز ألعضاء هيئة التدريس

 يم الطلبة لألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس الُمرشح.  تقي             

 .تقييم القسم األكاديمي  لعضو هيئة التدريس الُمرشح   

 .التنمية المهنية و الذاتية من خالل وثائق يقدمها عضو هيئة التدريس الُمرشح 
 .تقييم الكلية لعضو هيئة التدريس الُمرشح 

 

 التميُّز لإلداريينمعايير الجودة و 
 .التقييم السنوي للُمرشح من خالل اإلدارة 

 .التنمية المهنية والذاتية من خالل وثائق يقدمها اإلداري الُمرشح للجائزة 
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 عمادة اجلودة وتطوير املهاراتل التقرير السنوي

هـ 1436- 35

 

 هـ1434/1435الفائزون بجائزة معالي مدير الجامعة للعام الجامعي 

 ( 14جدول ) 

 أسماء الفائزين لفئة الطلبة بجائزة معالي مدير الجامعة للجودة والتميُّز
 

 الترتيب الكلية االسم م

 االول الطب عليان بن شقير الرشيدي  1
 الثانى  التربية بالمجمعة بشاير بنت حمدان المطيري  2
 الثالث التربية بالزلفي  محمد بن بدر الطويل  3

 

 

 ( 45جدول ) 

 أسماء الفائزين لفئة اإلداريين بجائزة معالي مدير الجامعة للجودة والتميُّز
 

 الترتيب الجهة االسم م

 االول العلوم بالزلفى  صهيب بن محمد عبد هللا الدويش  1
 الثانى التربية بالزلفي خالد بن عبد العزيز المنيفي  2
 الثالث كلية التربية بالمجمعة خلود بنت خالد المطيري  3

 

 

 ( 16جدول ) 

 

 أسماء الفائزين لفئة أعضاء هيئة التدريس بجائزة معالي مدير الجامعة للجودة والتميُّز

 

 

 

 

 

 الترتيب الكلية االسم  

 التربية بالزلفي عبير عبد الصادق محمد بدوي  1

 

 

 

 

 

 

 االول

 الثانى التربية بالمجمعة مني محمد الدسوقي خليفة 2
 الثالث الطب خالد ابراهيم خليل  3
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 عمادة اجلودة وتطوير املهاراتل التقرير السنوي

هـ 1436- 35

 تبادل الزيارات مع بعض الجامعات السعودية 9/ 1/ 2

نفذت عمادة الجودة وتطوير المهارات هذا العام ثالث زيارات لجامعات سعودية هى جامعة الملك 

بن عبد العزيز   وجامعة سلمانسعود 

وجامعة الدمام وذلك لتبادل الخبرات 

االطالع على التجارب المتميزة فى هذه 

الجامعات حرصا على أن تبدأ الجامعة من 

حيث انتهى األخرين ، ومن أبرز أوجه 

 االستفادة من هذه الزيارات:

االطالع على نظام الجودة فى هذه  .1

 الجامعات

 .تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس آليات .2

 .االلكترونى لنماذج االعتماد األكاديمىالنظام  .3
 آليات االعتماد الخارجى. .4

 كاديمية:للبرامج األ الدراسية مراجعة الخطط  2/1/10
 األكاديمية للبرامج الدراسية الخطط اتساق مراجعةب المهارات وتطوير الجودة عمادة تقوم

 الدراسية والبرامج للخطط الدائمة اللجنة من اليها ترد التى األكاديمى واالعتماد الجودة معايير مع

 وكلية بالغاط االنسانية والدراسات العلوم كلية خطط مراجعة ،وتم العمادة أعدتها أداة خالل ،من

 .خطط (10) مراجعتها تم التى الخطط عدد وبلغ – الموحد البرنامج– األعمال ادارة

 

 ومسؤولي الجودة و االعتماد االكاديمي بجامعات المملكةاالجتماع األول لعمداء  11/ 1/ 2
 

 األكاديمي االعتماد و الجودة مسؤوليأقامت جامعة المجمعة االجتماع األول لعمداء و 

 و الجامعة. مدير معالى ،برعاية هـ  1436- 1 – 26 الموافق األربعاء يوم في المملكة بجامعات

 .  ( نساء 12 ، رجال 25 ) الحضور من  37 المشاركين اجمالي بلغ حيث ، ( 22 ) بمشاركة
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 عمادة اجلودة وتطوير املهاراتل التقرير السنوي

هـ 1436- 35

 
 جامعات ( 10 ) عشر في االكاديمي االعتماد و الجودة أنظمة تطبيق تجارب ستعراض وتم

 والطائف سعود والملك المجمعة هي و بالمملكة،

 كما عبدالرحمن بنت نورة واألميرة والدمام

  خالل عروض ( 5 ) استعراض تم

 والملك وطيبة الجوف من ةالثاني الجلسة

 الوطنية عبدالعزيزالهيئة والملك خالد

 األكاديمي واالعتماد للتقويم

 

 توصيات االجتماع :

 

إلى معالي مدير جامعة المجمعة و اقتراح  بها الرفع ( توصيات  تم 10)  توصل الحضور الى

اللجنة  المقترحة لتنفيذ توصيات وجارى متابعة اعتماد تشكيل لى معالي وزير التعليم العالي إرفعة 

 .االجتماع
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 أهم االنجازات في مجال تطوير المهارات -3
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 عمادة اجلودة وتطوير املهاراتل التقرير السنوي

هـ 1436- 35

 هم االنجازات في مجال تطوير المهاراتأ 3/2

 وتطوير الجودة عمادة من حرصا  

 منسوبي مهارات تنمية على المهارات

 قيادات)  بالجامعة األكاديميين من الجامعة

 العمادة قامت(،  التدريس هيئة وأعضاء

 الداخلية التدريبية البرامج من عدد بإعداد

 وركزت هـ 1436-1435 المالي للعام

 :   يلي ما تحقيق على التدريبية البرامج هذه
 .األكاديمية القيادات لدى القيادية المهارات تنمية -1

 .التدريس هيئة عضو لدى والبحثية التدريسية المهارات تنمية -2
 .األكاديمي االعتماد وآلية بأهمية التدريس هيئة أعضاء تعريف -3
 .  األكاديميين لدى الفعال االتصال مهارات تنمية -4

 تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريسبرامج  3/2/1

 لى اجمالى عدد البرامج التدريبية والمتدربين على جهات الجامعة:إوالجدول التالى يشير 

 (17جدول )

 عدد البرامج التدريبية والمتدربين وفق جهات الجامعة جمالىإ

الفئة  مكان تنفيذ البرامج م

 المستهدفة

 عدد الحضور عدد البرامج

 المجموع اناث ذكور 

أعضاء هيئة  المجمعة 1

 التدريس

4 100 165 265 

 163 101 62 4 الزلفى 2

 59 18 41 2 الغاط 3

 61 25 36 2 حوطة سدير 4

 39 15 24 2 رماح 5

 587 324 263 14 المجموع

حيث عدد  للجامعة منتوزيع البرامج يتسق مع المناطق الجغرافية  من الجدول السابق يتضح أن 

  الكليات ونسب أعضاء هيئة التدريس بها .
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هـ 1436- 35

 

 (6شكل )

 توزيع البرامج التدريبية على المناطق الجغرافية بالجامعة

 

اتساق بين البرامج التدريبية والمناطق الجغرافية بالجامعة وفقا من الشكل السابق يتضح وجود 

تالى يوضح البرامج والعرض ال ألعداد الكليات وأعداد منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس

 رماح( -الغاط  –الحوطة –الزلفى –)المجمعة  هات الجامعةفي جالتدريبية 

  البرامج التدريبية في المجمعة -1
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هـ 1436- 35

 ( 18)  جدول

 ( المجمعة)   هـ 1436 –1435 الجامعي  العام من الثاني الدراسي الفصل  خالل المقدمة التدريبية البرامج
 م اسم الربنامج تارخيه املكان الفئة املسجلون احلاضرون

 رجــال 14 12

 المجمعــــــة

 صفــر

 1 القـراءة البحثيـة السريعـة
 نسـاء 30 23
 فـن طـرح االسئلــة رجــال 15 12

 2 
 نسـاء 14 12
 قيـاس نواتـج التعلـم رجــال 19 14

 3 
 نسـاء 25 24
 مهـارات التعامـل مع ضغـوط العمـل رجــال 9 7

 4 
 نسـاء 22 20
 رجــال 22 14

 ربيـع االخـر

 صناعـة التحفيـز و الدافعيـة لـدى الطالـب
 5 

 نسـاء 24 19
 أنمـاط التعلـم وفـق نمـوذج كولـب رجــال 25 13

 6 
 نسـاء 26 24
 أنمـاط الشخصيــة رجــال 20 11

 7 
 نسـاء 29 25
 مهـارات متقـدمــة في االتصــال رجــال 30 17

 8 
 نسـاء 25 18

مجمـوع عـدد الحـاضـريــن و  (     100مجمـوع عـدد الحـاضـريــن رجــال )  من الجدول السابق يتضح أن 

 ( 265العدد االجمالي: ) و(    165نســــاء )  

 البرامج التدريبية في الزلفى -2

  ( 19)  جدول

 ( الزلفي)   هـ 1436 –1435 الجامعي  العام من الثاني الدراسي الفصل  خالل المقدمة التدريبية البرامج

الربنامجاسم  تارخيه املكان الفئة املسجلون احلاضرون  م 

 رجــال 14 8

 الزلفـــي

 صفــر

 صناعـة التحفيـز و الدافعيـة لـدى الطالـب
 نسـاء 23 22 1 

 قيـاس نواتـج التعلـم رجــال 16 14
 نسـاء 28 26 2 

 رجــال 30 19

 ربيـع االخـر
 3 القـراءة البحثيـة السريعـة

 نسـاء 28 25
الشخصيــةأنمـاط  رجــال 28 21  

 
4 

 نسـاء 33 28
مجمـوع عـدد و (   62مجمـوع عـدد الحـاضـريــن رجــال )  من الجدول الستابق يتضح أن 

 .( 163العدد االجمالي: ) و(   101الحـاضـريــن نســــاء )  
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 البرامج التدريبية في الغاط -3

 ( 20)  جدول

 ( الغاط)   هـ 1436 –1435 الجامعي  العام من الثاني الدراسي الفصل  خالل المقدمة التدريبية البرامج

 م اسم الربنامج تارخيه املكان الفئة املسجلون احلاضرون

 رجــال 22 21

 الغــــاط
 صفــر

 صناعـة التحفيـز و الدافعيـة لـدى الطالـب
 نسـاء 10 10 1 

 رجــال 26 20
 2 القـراءة البحثيـة السريعـة ربيـع االخـر

 نسـاء 8 8
 

مجمـوع عـدد و (  41مجمـوع عـدد الحـاضـريــن رجــال )  من الجدول السابق يتضح أن 

 .( 59) والعدد االجمالي (     18الحـاضـريــن نســــاء )  

 البرامج التدريبية في حوطة سدير -4

 ( 21)  جدول

)   هـ 1436 –1435 الجامعي  العام من الثاني الدراسي الفصل  خالل المقدمة التدريبية البرامج

 ( سدير حوطة

 م اسم الربنامج تارخيه املكان الفئة املسجلون احلاضرون

 رجــال 22 19

 حوطة سدير
 1 القـراءة البحثيـة السريعـة صفــر

 نسـاء 15 11
 رجــال 24 17

 ربيـع االخـر
 صناعـة التحفيـز و الدافعيـة لـدى الطالـب

 نسـاء 22 14 2 
 

مجمـوع عـدد و (  36مجمـوع عـدد الحـاضـريــن رجــال )  من الجدول السابق يتضح أن 

 ( 61العدد االجمالي )  (  25الحـاضـريــن نســــاء )  
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 البرامج التدريبية في رماح -5

 ( 22)  جدول

 ( رماح)   هـ 1436 –1435 الجامعي  العام من الثاني الدراسي الفصل  خالل المقدمة التدريبية البرامج

 م اسم الربنامج تارخيه املكان الفئة املسجلون احلاضرون

 رجــال 15 14

 رمــــــاح

 صفــر
 فـن طـرح االسئلــة

 1 
 نسـاء 6 5

 رجــال 11 10

 ربيـع االخـر
 صناعـة التحفيـز و الدافعيـة لـدى الطالـب

 2 
 نسـاء 14 10

 

مجمـوع عـدد و (  24مجمـوع عـدد الحـاضـريــن رجــال )  من الجدول السابق يتضح أن 

 ( 39العدد االجمالي ) ( و  15الحـاضـريــن نســــاء )  

 

 

 الجامعة في الجودة مدربي وإعداد تأهيل  برنامج 2/  2/  3

 الرجال من( من أعضاء هيئة التدريس ممن لديهم خبرة في مجال الجودة 50تم تدريب  عدد )

 واالعتماد األكاديمى  الجودة مجال في متكاملة تدريبية دورات تقديم على قادرين ليكونوا والنساء

 أعضاء هيئة التدريس الجدد تأهيل  برنامج 3/  2/  3

 ( من أعضاء هيئة التدريس الجدد بهدف التعرف على :67تم تأهيل مايقرب من ) -

 خصائص المجتمع الجامعي وسبل االنخراط فيه -

 اللوائح والقوانين الخاصة بالقبول والتسجيل -

 في تطبيقات الجودة واالعتماد األكاديمي.أدوار عضو هيئة التدريس  -

 أساسيات البحث العلمي. -

 عضو هيئة التدريس حقوق وواجبات -

 للجامعة وكيفية التعامل معها .   البوابة االلكترونية -
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 مجال الخطة االستراتيجية فى -3

ويوضحها  1436-1433قامت العمادة بإنجاز أهداف ومبادرات الخطة االستراتيجية األولى للعمادة 

 :الجدول التالى

 (23جدول )

 1436-1433أهداف ومبادرات الخطة االستراتيجية األولى للعمادة 

 

 البعد

 األهداف عدد

 التفصيلية

 عدد المبادرات التي 

 من تنفيذها تم االنتهاء

 عدد المبادرات

 خارج  المستمر تنفيذها 

 نطاق الخطة

  2 1 الطالب والمستفيدون

 6 39 8 التعلم والنمو

  4 3 العمليات الداخلية

  5 3 المالي واالقتصادي

 6 50 15 المجموع

56 

 

 % (89من)  من الجدول السابق يتضح أن العمادة أنجزت خالل سنوات الخطة الماضية مايقرب

 %( هى مبادرات مستمرة مازال العمل جارى فيها.11ويرجع ذلك ألن المبادرات التى تمثل نسبة )

 

 التى تواجه العمادةالصعوبات و المعوقات -4

 
 تسعى العمادة للحد من بعض الصعوبات والمعوقات التى تواجها وأهمها :

 
 قله عدد المستشارين والوكالء بالعمادة. .1
 التواصل مع الجانب النسائي أثناء نقل الفعاليات.صعوبة  .2
 صعوبة جمع األدلة والشواهد وخاصة البيانات اإلحصائية.  .3

 قلة الكوادر البشرية المتخصصة مقارنة بالمهام والمسؤوليات. .4
 .قلة عدد القاعات المخصصة للعمادة .5
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 الرؤى المستقبلية و التطويرية-5

 مجال الجودة واالعتماد األكاديمي في 5-1

o  رفع مستوى الوعي بممارسات الجودة و أهمية تطبيقها لدى منسوبي الجامعة 
o آلية لمتابعة الخطة االستراتيجية لتحسين الجودة بالجامعة  بناء 
o المواصفة القياسية الدولية  متابعة نظامISO 9001\2008  بعد حصول الجامعة

 عليها
o مرجعية العالمات لاالنتهاء من اختياراBenchmarks   على المستوى

 المؤسسي و البرامجي
o  إعداد الدراسة الذاتية للجامعة تمهيدا  للتقدم على االعتماد االكاديمي .االنتهاء من 
o  ( برامج أكاديمية بالجامعة للتقدم لالعتماد الوطني 9تسع )  تهيئةاالستمرار فى . 

 للجامعة األداءمؤشرات قياس مشروع 1 -5-1

o تفعيل نظام المقارنة المرجعية مع بعض الجامعات السعودية كجامعة الدمام 
o  تطبيق اعمال القياس على جميع المؤشرات والتي تم اعتمادها باللجنة المركزية العليا

 للجودة من خالل وكاالت الجامعة ومتابعة عمادة الجودة.

 المساندة تقويم أداء الكليات و العماداتمشروع - 5-1-2

o بما يتوافق مع طبيعة المرحلة العمادات المساندة  تطوير استبانة تقييم ألداء الكليات و

 واالستمرار في أعمال التقييم الدورية
o ضمن أعمال التقويم اإلدارية هاوحداتالوكاالت ب ادراج 

 البرامج األكثر جاهزية لالعتماد األكاديميالمراجعة الداخلية ومشروع 5-1-3

o  تطبيق مشروع البرامج األكثر جاهزية االستمرار فى 
o للعمادة من  دمراجعة دليل وأدوات المراجعة الداخلية في ضوء التجربة وما ور

 مالحظات  .

o .معرفة مهارات أعضاء فرق المراجعة الداخلية من خالل  تجربة المراجعة الداخلية 
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o  العمل علي تأهيل األعضاء الذين يقع عليهم االختيار

 ببرامج محدده .

o  الهندسية والعلمية  –تقسيم فرق المراجعة الداخلية وفق التخصصات )الطبية– 

 (االنسانية والتربوية

o  األسبوع الثالث من بعد أجازه  منتصف  –تحديد موعد ثابت للمراجعة الداخلية

 اعالمه من بداية العام للكليات. ويتم -الفصل الثاني من كل عام 
o  أن تتم المراجعة الداخلية )وفق اليات ومعايير محدده( بصفة دورية سنويا لقياس

هـ ويتم تكريم البرامج 1435مستوى تقدم البرامج وفق نتائجهم في العام الماضي 

التي حققت نسب  أكبر في التطور في عالج نقاط الضعف التي وردت بالتقرير 

 األول. 
o لرفع  بميزانية  المشروع  مع بداية العام الدراسي للجامعة .ا 
o عالم الكليات  إالمشروع  االدارية و متطلبات الفرق العمال المراجعة و الرفع  بمتطلبات

 بالمتطلبات مع بداية العام الدراسى.

 نظام الجودة الداخلي للجامعة5-1-4

 

o  الكليات و البرامجاستكمال نظام الجودة الداخلي بالجامعة على مستوى 
o  مجالس  الجودةالجان و اللوضع آلية للمتابعة الدورية ألعمال 
o أتمته نظام الجودة بالجامعة 

 والتميزمدير الجامعة للجودة معالي جائزة  5-1-5

 

o مراجعة دليل الجائزة لتعديله وفق متطلبات الجامعة فى المرحلة القادمة 
o شة على جائزة معالي مدير ات واإلدارات لتوسيع دائرة المنافعمل ورش عمل للكلي

 .أعضاء هيئة التدريس واإلداريين و الجامعة للطلبة
 

 

 



 
 

  

56 

 عمادة اجلودة وتطوير املهاراتل التقرير السنوي

هـ 1436- 35

 في مجال تطوير المهارات5-2

o  تنفيذ برنامج استمرارTQT   إلعداد مدربين معتمدين يتحقق من خاللها االكتفاء

 الذاتي للكليات في التدريب على الجودة
o  تنفيذ المرحلة الثانية لدورات تطوير مهارات االكاديميين في كافة الكليات 
o . رفع االحتياج التدريبي للعام الحالي العتماده من صاحب الصالحية 
o الجدد. االستمرار فى تهيئة أعضاء هيئة التدريس 

 

 


