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من أقوال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز حفظه اهلل

ــا  ــق به ــي نحق ــية الت ــزة األساس ــو الركي ــعودية ه ــي الس ــم ف »إن التعلي
ــارف« ــوم واملع ــي العل ــي ف ــدم والرق ــو التق ــعبنا نح ــات ش تطلع

ُ َعَمَلُكْم وَرَُسولُُه وَاْلُْؤِمُنوَن ﴾ ﴿ وَقُِل اْعَمُلوا َفَسَيرَى اللَّ
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كلمة العميد:    

     ســعت جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل منــذ إنشــائها للمشــاركة يف تلبيــة احتياجــات 
ــة،  ــة والتعليمي ــه الحياتي ــة مهارات ــم باإلنســان وتنمي ــي تهت ــة الت ــاءات العلمي اململكــة مــن الكف
ودفــع عجلــة تنميــة اإلنســان واملــكان، وكانــت عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة 
بجامعــة الدمــام إحــدى هــذه الدعامــات املهمــة مبــا فيهــا مــن أقســام )قســم اللغــة اإلنجليزيــة، 
ــات  ــم الدراس ــب اآليل، وقس ــم الحاس ــذات، وقس ــر ال ــم تطوي ــية، وقس ــوم األساس ــم العل وقس
ــية أو  ــط الدراس ــواء يف الخط ــرية س ــة األخ ــاً يف اآلون ــوراً ملحوظ ــورت تط ــي تط ــالمية(، والت اإلس
ــة؛ وتضــم العــامدة مجموعــة مــن األســاتذه  األهــداف أو االســراتيجيات أو املخرجــات التعليمي
الذيــن ينتمــون إىل جامعــات عريقــة مرموقــة مــام أدى بــدوره إىل تنــوع الثقافــات واإلتجاهــات 
النقديــة والبحثيــة التــي تصــب يف مجــرى واحــد وهــو مجــرى التطــور والتجديــد الــذي يجمــع 

بــن عراقــة الــراث وأصالتــه ومنجــزات العلــم والتقنيــة الحديثــة.
     إن مــا نصبــوا إليــه اليــوم يحتــاج إىل وقفــة جــادة مــع النفــس وتكاتــف وتضافــر الجميــع ألننــا 
ــادة،  ــام بأفعــال غــري معت ــا القي ــه يجــب علين ــادة فإن ــا أن نحصــل عــىل نتائــج غــري معت إذا أردن
ــة والدراســات  ــات عــامدة الســنة التحضريي ــك بشــكل جــي داخــل جنب ــم ترجمــة ذل ــث يت حي
املســاندة والتــي تعــد أســاس البنــاء الــذي يكتمــل بالكليــات املختلفــة التــي يــدرس بهــا الطلبــة 
بعــد الســنة التحضرييــة، وهــذا التقريــر مــا هــو إال إطاللــة عــىل أهــم إنجــازات العــامدة خــالل 
العــام الجامعــي 14٣9/14٣8هـــ؛ ســائلن املــوىل عــز وجــل العــون عــىل تحقيــق رســالتنا مبــا ينفــع 

وطننــا الحبيــب.
     وختامــاً مــاكان لهــذه اإلنجــازات أن تتحقــق لــوال توفيــق اللــه ســبحانه وتعــاىل، ثــم الدعــم 
املســتمر واملســاندة املتواصلــة للعــامده مــن معــايل مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبــد اللــه 
بــن محمــد الربيــش، ونحــن بهــذه املناســبة نتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر ملعاليــه ملــا يبذلــه مــن 
جهــود مشــكوره يف دعــم العــامدة، والتــي أمثــرت بحمــد اللــه، وبــدا ذلــك واضحــاً يف منــو العــامدة 

وتطورهــا، وعــززت مــن إســهاماتها يف خدمــة الوطــن.

د.عبد العزيز بن فهد الفهيد        

عميد السنة التحضيرية والدراسات املساندة   
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مقدمة

ــه  ــوا الي ــا تصب ــح م ــي توض ــا والت ــرب عنه ــي تع ــا الت ــا وإنجازاته ــة رؤيته ــكل مؤسس      ل

مســتقبالً، ومــن ثــم فقــد تعــددت إنجازات عــامدة الســنة التحضريية والدراســات املســاندة 

الداعمــة ملعايــري الجــودة التــي يتــم تطبيقهــا بالعــامدة بــدءاً مــن العمليــات التطويريــة 

ــوع  ــا وتن ــىل إختالفه ــطة ع ــج األنش ــب وبرام ــات الطال ــروراً بخدم ــة، وم ــة املهني والتنمي

ــا ال نســتطيع التحكــم  ــإن كن ــا، ف ــاءاً بإجــراءات تحســن الجــودة ومؤرشاته ــا انته مجاالته

ــا يحــدث بالفعــل،  ــا مــع م ــا نســتطيع التحكــم يف طريقــة تفاعلن ــا، فإنن ــام يحــدث لن في

وبهــذا ســنتحكم يف التغيــري وال ندعــه هــو يتحكــم فينــا، ومــن ثــم تكــون لنــا رؤانــا الخاصــة 

ــة والدراســات  ــر موضحــاً أهــم إنجــازات عــامدة الســنة التحضريي ــأيت هــذا التقري ــا؛ وي بن

املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل للعــام الجامعــي 14٣9/14٣8هـــ، مبــا 

تشــمله العــامدة مــن أقســام ووحــدات نوعيــة مســتهلن التقريــر بإطاللــة رسيعــة عــىل 

عــامدة الســنة التحضرييــة ومتبنــن عــدة محــاور تحــدد هــذه اإلنجــازات والتــي ســتتضح 

مــن خــالل محتــوى التقريــر.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة )الفكرة والنشأة(

     وافــق مجلــس التعليــم العــايل بجلســة رقــم )58( عــىل إنشــاء  العديــد مــن العــامدات املســاندة  يف جامعــة االمام 
عبــد الرحمــن بــن فيصــل )الدمــام ســابقاً( كان مــن بينهــا  عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة حيــث 
متــت املوافقــة عــىل إنشــاء برنامــج الســنة التحضرييــة. وبــدأت الدراســة يف الربنامــج يف الفصــل الــدرايس األول للعــام 
الجامعــي  14٢9/ 14٣٠هـــ ، ومــن ثــم تــم إنشــاء عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعةاإلمــام 
عبــد الرحمــن بــن فيصــل يف العــام14٣1/14٣٠ه ؛ وذلــك لــإرشاف عــىل طــالب الســنة التحضرييــة ومتابعــة تنفيــذ 
برامجهــا بالتعــاون مــع الكليــات املعنيــة وعــامدة القبــول والتســجيل، وتطــورت برامــج الســنة التحضرييــة يف العــام 
ــدأت  ــديس، ويف العــام الجامعــي 14٣٣/14٣٢هـــ ب ــدأت الدراســة باملســار الهن ــث ب الجامعــي 14٣1/14٣٠هـــ حي
الدراســة يف برنامــج الكليــات العلميــة » املســار العلمــي « وتطــورت برامــج الســنة التحضرييــة يف العــام الجامعــي 
14٣4/14٣٣هـــ لتشــمل برنامــج الكليــات الصحيــة » املســار الصحــي «.وبذلــك تقــوم الســنة التحضرييــة بجامعــة 
اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل باســتقبال جميــع الطــالب والطالبــات املقبولــن عــىل املســارات األربعــة )الصحــي، 

الهنــديس ، العلمــي، اإلنســاين (.

الرؤية:
» الريادة والتميز عىل مستوى عامدات السنة التحضريية محلياً واقليمياً«

الرسالة:
تهيئــة الطــالب للحيــاة الجامعيــة، وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم يف بيئــة جاذبــة ومحفــزة عــىل اإلبــداع، مــن خــالل 

مناهــج نوعيــة، واســراتيجيات تدريــس فعالــة، وأنشــطة مميــزة 

األهداف:
- تهيئة الطالب للتعليم الجامعي .

- تطوير مهارات الطالب يف اللغة اإلنجليزية وتقنية املعلومات .
- تشجيع االبتكار، واإلبداع، وتنمية مهارات التعلم، والبحث، والتفكري، واالتصال .

- تنمية املعارف العلمية األساسية التي يحتاج إليها الطالب يف تخصصاتهم املستقبلية .
- تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب .

- تنمية قدرات الطالب، وتشجيعهم عىل املشاركة الفعالة يف األنشطة الطالبية .
- تطوير برامج السنة التحضريية مبا يتوافق مع معايري ومتطلبات الجودة واالعتامد األكادميي.

القيم :
     » تؤمن عامدة السنة التحضريية بالقيم التالية والتي تحتكم إليها يف مناشطها وسياساتها :

المشاركة

العمل التطوعي وخدمة المجتمعالعمل بروح الفريق احترام اآلخر

   االنتماء   المسئوليةالشفافية
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برامج السنة التحضيرية ونظام الدراسة

1. يطبــق برنامــج الســنة التحضرييــة عــىل جميــع الطــالب والطالبــات املقبولــن عــىل مســارات كليــات جامعــة 
جامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل وهــي: مســار الكليــات الصحيــة،  ومســار الكليــات الهندســية، ومســار 
الكليــات العلميــة، وأي مســارات ميكــن أن تســتحدث مســتقبالً لكليــات أخــرى، وذلــك وفقــاً لــروط القبــول 

التي يحددها مجلس الجامعة. 
ــياً  ــالً دراس ــا فص ــوز متديده ــين ويج ــن دراس ــن فصل ــة م ــنة التحضريي ــج الس ــة يف برنام ــون الدراس 2. تتك
صيفيــاً، حيــث مينــح الطالــب فرصــة لدراســة املقــررات الفصليــة أو الســنوية التــي تعــر فيهــا خــالل العــام 

الدرايس. 
ــة، 3. يتم قبول الطالب يف الجامعة يف املسارات التالية:- ــة التطبيقي ــوم الطبي ــنان، والعل ــب األس ــب ، وط ــات : الط ــم كلي ــة، ويض ــات الصحي ــار الكلي • مس

ــة. ــة اإلكلينيكي ــض، والصيدل مسار الكليات العلمية، ويضم كليات : علوم الحاسب وتقنية املعلومات، وإدارة األعامل.•  مسار الكليات الهندسية، ويضم كليات : العامرة والتخطيط، والهندسة، والتصاميم.والتمري مسار الكليات اإلنسانية ويضم كليات: الرتبية. •  مســار كليــات املجتمــع بالدمــام والقطيــف هــذا املســار مصمــم للطــاب الذيــن يرغبــون بالدراســة •   •
يف الكليــات التاليــة: كليــة املجتمــع – الدمــام وكليــة املجتمــع – القطيــف.

4. يجتــاز الطالــب برنامــج الســنة التحضرييــة ويســمح لــه اختيــار الكليــة التــي يرغــب الدراســة فيهــا رشيطــة 
اآليت:

 - نجاحه يف جميع املقررات الدراسية املقدمة يف برنامج السنة التحضريية. 
 - حصوله عىل معدل تراكمي ال يقل عن )3.00 من 5.00( بنهاية برنامج السنة التحضريية. 

 - حصولــه عــىل تقديــر ال يقــل عــن جيــد )ج( يف مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة أو درجــة )450( يف امتحــان 
.)IELTS( يف امتحــان األيلتــس ) ( أو درجــة ) 4.5 TOFEL( التوفــل

-مينــح الطالــب الــذي مل يجتــز الســنة التحضرييــة ســجالً أكادمييــاً يشــتمل عــىل املقــررات والتقديــرات 
ــة أخــرى ال تشــرط الســنة  ــه إىل كلي ــول والتســجيل بتحويل ــوم عــامدة القب ــا، وتق ــي حصــل عليه الت
التحضرييــة، وذلــك وفــق آليــة تحددهــا العــامدة، آخــذة يف االعتبــار رغبــة الطالــب ومعدلــه الراكمــي 

وإمكانيــات الكليــات املحــول إليهــا.
5. يتــم قبــول الطــالب يف الكليــات مــع نهايــة العــام الــدرايس بنــاًء عــىل املعايــري الخاصــة بالكليــات والتــي 

أقــرت مــن الكليــات املعنيــة.
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وكالة شؤون الطالبات

مهام وصالحيات وكلية وكالة شؤون الطالبات :
مسؤولة أمام العميد عن تنفيذ السياسات والربامج املعتمدة يف تدريس طالبات السنة التحضريية.. 1

اإلرشاف عىل إعداد وتنفيذ األسبوع التعريفي وأيام التهيئة لطالبات السنة التحضريية .. 2

معاونــة العميــد يف إعــداد الطالبــات لالنتقــال مــن مرحلــة التعليــم العــام إىل مرحلــة التعليــم الجامعــي ومنحهــن فرصــة االندمــاج . 3
يف الوســط الجامعــي، والتعــرف عــىل متطلبــات الدراســة الجامعيــة وتهيأتهــن نفســياً وفكريــاً للدراســة التخصصيــة .

ــه . 4 ــاد والتوجي ــز اإلرش ــع مرك ــاون م ــة بالتع ــنة التحضريي ــات الس ــي لطالب ــوي واألكادمي ــاد الرب ــة اإلرش ــذ خط ــىل تنفي اإلرشاف ع
ــي . الجامع

اإلرشاف عىل متابعة حضور وغياب الطالبات وانتظامهن يف املحارضات وإبالغهن بنسبة الغياب يف حالة تجاوزها .. 5

اإلرشاف عىل إعداد خطابات التحذير األكادميي للطالبات يف نهاية كل فصل درايس .. 6

التنســيق مــع أمــن مجلــس عــامدة الســنة التحضرييــة بخصــوص اإلعــداد والتحضــري للمذكــرات التــي تعــرض عــىل مجلــس عــامدة . 7
الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة .

تقديم تقرير فصي وسنوي لعميد السنة التحضريية والدراسات املساندة عن نشاطات الوكالة.. 8

ــرارات تخــص . 9 ــك مــن ق ــة وغــري ذل ــس عــامدة الســنة التحضريي ــرارات مجل ــذ ق ــد يف متابعــة و تنفي ــة العمي العمــل عــىل معاون
ــة . ــان املختص ــامدة واللج الع

املساهمة يف تطوير أعامل العامدة وإجراءاتها مبا يحقق السهولة واليرس للطالبات يف التسجيل واإلنتظام يف الدراسة .. 10

إعداد مروع امليزانية الخاصة بالوكالة واإلرشاف عىل تنفيذها بعد اعتامدها .. 11

التوقيع عىل الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذات العالقة .. 12

اإلرشاف عىل تنظيم وإقامة األنشطة الطالبية بعامدة السنة التحضريية بأقسام الطالبات.. 13

اإلرشاف عىل تشغيل الطالبات يف الوكالة وتنظيم توزيعهن عىل األعامل املناسبة وفق أنظمة العامدة والجامعة .. 14

متثيل العامدة يف التحقيق والتأديب مع الطالبات عند اإلقتضاء .. 15

وكالة عمادة السنة التحضيرية للتطوير والجودة:
ــع وحــدات وأقســام  ــة الجــودة يف جمي ــق ثقاف ــر وتحقي ــر داخــل العــامدة وتســعى لن ــات التطوي ــع عملي ــة تــرف عــىل جمي هــي وكال
العــامدة. تتــوىل الوكالــة ملــف اإلعتــامد األكادميــي وتنفيــذ ومتابعــة خطــط التطويــر لجميــع النواحــي داخــل العــامدة. تــرف وكالــة التطويــر 
ــاد  ــدة اإلرش ــودة، وح ــدة الج ــي، وح ــر األكادمي ــدة التطوي ــالب، وح ــؤون الط ــدة ش ــي: وح ــس وه ــامدة الخم ــدات الع ــىل وح ــودة ع والج

األكادميــي، وحــدة الدراســات والبحــوث. 

مهام  وكيل العمادة للتطوير والجودة:

اإلرشاف عىل الوحدات واللجان التابعة للوكالة .. 1

وضع آلية ضبط الجودة وتحقيق متطلبات اإلعتامد األكادميي .. 2

تكريس مفهوم الجودة ونر ثقافتها عىل مستوى العامدة.. 3
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اإلرشاف عىل تطبيق برنامج الجودة بالعامدة .. 4

اإلرشاف عىل تقويم األداء يف العامدة .. 5

اإلرشاف عىل تنفيذ برنامج التقويم واالعتامد األكادميي.. 6

التخطيط للحصول عىل االعتامد األكادميي يف كل برنامج يف السنة التحضريية.. 7

إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلسراتيجية للعامدة.. 8

وضع السياسات والخطط املستقبلية للوكالة والوحدات التابعة لها.. 9

دراسة الصعوبات أو التحديات التي تواجه برامج التطوير والجودة واقراح الحلول لها.. 10

ــع . 11 ــة بالعــامدة والتنســيق م ــس يف األقســام األكادميي ــة التدري ــة املتخصصــة ألعضــاء هيئ ــد االحتياجــات التدريبي تحدي
ــم الجامعــي يف تنفيذهــا . ــر التعلي عــامدة تطوي

تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل املشــاركة يف حضــور الــدورات والربامــج التدريبيــة وورش العمــل التــي تقدمهــا . 12
لهــم عــامدة تطويــر التعليــم الجامعــي .

اإلرشاف عىل إعداد وتنفيذ خطة لتطوير مهارات منسويب العامدة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفن والطلبة.. 13

اإلرشاف عــىل إعــداد التقريــر الســنوي للعــامدة ورفعــه إىل صاحــب الصالحيــة يف الجهــات املختصــة بعــد إقــراره مــن . 14
العميــد.

تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد عــامدة الســنة التحضرييــة عــن تطــور العمــل بالوحــدات التابعــة لــه واألقســام العلميــة . 15
بالعــامدة وفقــاً للمهــام املناطــة بــه، والصعوبــات التــي تواجههــا.

متثيل العامدة يف اللجان املعنية بقضايا التطوير والجودة .. 16

اإلرشاف عــىل إعــداد ومراجعــة اللوائــح واألنظمــة يف العــامدة يف ضــوء معايــري اإلعتــامد التــي تعنــى وذلــك بالتنســيق . 17
مــع وكالء العــامدة املختصــن ورؤســاء األقســام والجهــات ذات العالقــة .

وضــع النظــام الداخــي للعمــل يف وكالــة التطويــر والجــودة واالختصاصــات والتوصيــف العــام لواجبــات العاملــن بهــا . 18
وكيفيــة التنســيق بــن الوحــدات التابعــة لــه.

اإلرشاف عىل الشؤون املالية والعهد املخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.. 19

اإلرشاف عىل تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.. 20

تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز يف األداء األكادميي والبحثي والوظيفي يف العامدة .. 21

ــتمر يف أداء . 22 ــن املس ــامن التحس ــدة لض ــودة املعتم ــري الج ــة ملعاي ــة الدوري ــبة للمراجع ــة املناس ــط املرحلي ــع الخط وض
ــامدة . ــة بالع ــدات اإلداري ــة والوح ــام األكادميي األقس

ــات ومســتوى رضــا عمــالء العــامدة )الداخليــن والخارجيــن( وإبالغهــا إىل كل . 23 ــة للتعــرف بتوقعــات ومتطلب وضــع آلي
ــة. ــة ذات العالق ــة والوحــدات اإلداري األقســام األكادميي

اإلرشاف عىل تطوير وتحديث موقع العامدة اإللكروين يف موقع الجامعة عىل شبكة اإلنرنت.. 24

متابعة تنفيذ أعامل التقويم الذايت واألكادميي لجميع أقسام العامدة .. 25

اإلرشاف عىل جمع الوثائق واملعلومات وتوثيقها يف مركز متكامل للمعلومات.. 26

اإلرشاف عىل العالقات العامة وكافة الشؤون اإلعالمية يف العامدة.. 27

اإلرشاف عىل أعامل وحدة خدمة املجتمع وتوثيق أنشطتها والتنسيق مع عامدة خدمة املجتمع إذا تطلب األمر.. 28

اإلرشاف عىل وحدة األنشطة و بناء جسور التواصل مع عامدة شؤون الطالب لتنسيق الجهود.. 29

تقديم التسهيالت الالزمة لجميع فرق العمل القامئة عىل تطبيق الجودة.. 30

معاونة العميد يف التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسري سري العمل بالعامدة.. 31
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التوصية بتعين رؤساء الوحدات واألقسام التابعة له.. 32

مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة يف اختصاص عمل الوكالة ونطاقها.. 33

إصــدار القـــرارات الداخليـــة التــي يقتضيهــا حســـن ســري العمــل يف الوكالــة ووحداتهــا وفقــاً لألنظمـــة واللوائـــح،  مبــا ال . 34
ينشــأ عنهــا حقوقــاً أو مزايــا ماليــة أو وظيفيــة ، بعــد عرضهــا عــىل صاحــب الصالحيــة .

اعتامد تقويم أداء منسويب الوحدات التابعة للوكالة.. 35

إقرار الرصف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقاً للوائح املنظمة.. 36

اعتامد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسويب الوحدات التابعة للوكالة.. 37

تشكيل فرق العمل و اللجان يف مشاريع االعتامد األكادميي والجودة.. 38

ترشيح أعضاء اللجان التابعة للوكالة.. 39

إعداد تقارير متابعة األداء ورفعها لعميد العامدة .. 40

ترشيح منسويب العامدة لحضور الدورات التدريبية بالتنسيق مع رؤساء األقسام و القطاعات املختلفة.. 41

تطبيــق وتنفيــذ آليــات معايــري إدارة الجــودة واالعتــامد األكادميــي بالعــامدة حســب متطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم . 42
واالعتــامد األكادميــي.

ــاً لربامــج . 43 ــة، وفق ــامد األكادميــي يف األقســام األكادميي ــات تحســن الجــودة واالعت ــذ عملي ــي لتنفي وضــع املخطــط الزمن

واســراتيجيات خطــة تحســن الجــودة بالجامعــة )الخطــة االســراتيجية لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل( ومتطلبــات 
الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكادميــي NCAAA ونتائــج التقويــم الــذايت للجامعــة .

متابعــة ســري أعــامل لجــان الجــودة باألقســام وفقــاً للمخطــط الزمنــي املعــد ومعالجــة مــا قــد يواجههــا مــن صعوبــات . 44
أو عوائــق .

ــج . 45 ــررات والربام ــاس و أداء للمق ــؤرشات قي ــىل م ــج يشــتمل ع ــام يف كل برنام ــامل و امله ــؤرشات لجــودة األع ــداد م إع
وطــرق التدريــس و التقويــم و التدريــب العمــي ونتائــج تعليــم الطــالب وجــودة املخرجــات بالتنســيق مــع عــامدة الجــودة 

واالعتــامد األكادميــي.

تطبيــق نظــام التقويــم الشــامل و املســتمر والــذي يســتند عــىل تحليــل بيانــات تقييــم املقــرر و تقييــم الربنامــج و خــربة . 46
الطالــب بنــاء عــىل متطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكادميــي.

ــة . 47 ــة العلمي ــهرياً لتحســن العملي ــل ش ــىل األق ــبوعن( أو ع ــة )كل أس ــع األقســام العلمي ــة م ــات الدوري ــد االجتامع عق
ــور يف األداء . ــاالت قص ــاليف أي ح ــدة وت ــات الجي ــة املامرس ــة  وتنمي ــام العلمي ــريها يف األقس ــة س ومتابع

إعداد تقارير االنجاز املعتمدة يف األقسام و عرضها عىل العميد لالعتامد.. 48

متابعة تطوير املرافق التعليمية واإلدارية للعامدة وتحديث املعامل والفصول الدراسية .. 49

القيام بأعامل أمانة مجلس العامدة .. 50

تنفيذ ما يكلفه به عميد العامدة من أعامل.. 51
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الهيكل التنظيمي لوكالة التطوير والجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العميد

وكيل التطوير واجلودة

وحدة اجلودةوحدة التطوير األكادميي

 وحدة الدراسات والبحوث وحدة شؤون الطالب

 وحدة االرشاد األكادميي

أواًل: رؤية وحدة الجودة : 
ــات  ــي والهيئ ــامد األكادمي ــم واالعت ــي  للتقوي ــز  الوطن ــات املرك ــالل مامرس ــن خ ــامدة  م ــم بالع ــم والتعل ــودة التعلي ــق ج تحقي

ــة. العاملي

ثانيًا: رسالة وحدة الجودة : 
  )نــر ثقافــة الجــودة ، وتطبيــق نظــام ضــامن الجــودة مــن خــالل مامرســات املركــز  الوطنــي  للتقويــم واالعتــامد األكادميــي 

ــة( . ــات العاملي والهيئ

ثالثًا: مهام وحدة الجودة :

-نــر ثقافــة الجــودة يف عــامدة الســنة التحضرييــة عــن طريــق االعالنــات الدوريــة ،املنشــورات، الــورش التدريبيــة ، املحــارضات 
بالتنســيق مــع عــامدة الجــودة واإلعتــامد االكادميــي.

-املســاهمة يف تحقيــق األهــداف االســراتيجية لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل املتعلقــة بالجــودة واإلعتــامد األكادميــي  
)الهــدف األول، الهــدف الثالــث ( خاصــة، وبقيــة األهــداف اإلحــدى عــر عامــة. 

-تطبيق وتنفيذ آليات معايري إدراة الجودة واإلعتامد األكادميي حسب متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتامد األكادميي.

وحدة  الجودة بعمادة السنة التحضيرية:
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-تقديم التسهيالت الالزمة لجميع لجان العمل القامئة عىل تطبيق الجودة.

ــام عــىل الجــودة  ــل العــامدة واملــرف الع ــد ووكي ــا للعمي ــع به ــق والرف ــج التطبي ــود ونتائ ــق الجه ــداد وتوثي -العمــل عــىل إع
ــي. ــامد االكادمي واالعت

-التخطيط  واإلعداد للقيام بالدراسة الذاتية يف كل مسار بالسنة التحضريية .

-عقد االجتامعات الدورية للجنة العليا للجودة بالعامدة بدعوة من املنسق العام للجودة مرفقة بجدول األعامل.

-متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األقسام واملقررات بالعامدة لتحقيق معايري الجودة.

-متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام واملقررات .

- متابعة تنفيذ تقارير املقررات الدراسية بجميع املسارات واألقسام بالسنة التحضريية.

-اإلرشاف واملتابعة  إلعداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة يف استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.

- متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها .

- اإلرشاف واملتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العامدة لتحقيق معايري الجودة .

-إعداد تقارير اإلنجاز املعتمدة يف األقسام و عرضها عىل وكيل العامدة  لإعتامد و الرفع بها لعميد السنة التحضريية .

رابعًا: األقسام التابعة لوحدة  الجودة:

أ. قسم الجودة 
يقوم قسم الجودة باملهام التالية: 

-العمــل عــىل تطبيــق معايــري الجــودة و اإلعتــامد األكادميــي الوطنــي ) NCAAA ( لجميــع مســارات الســنة التحضرييــة 
بالتنســيق مــع عــامدة الجــودة واالعتــامد االكادميــي.

-العمل عىل نر ثقافة الجودة لدى أعضاء هيئة التدريس واإلدارين والطالب بالسنة التحضريية  .

-العمل عىل تطبيق آليات ومعايري إدارة الجودة املعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد االكادميي .

-اإلعداد  واإلرشاف عىل الخطط االسراتيجية للجودة ومتابعة تنفيذها .

ب. قسم المعلومات واالحصاءات
يقوم قسم املعلومات واإلحصاءات باملهام التالية : 

-جمع البيانات واملعلومات عن مستويات األداء ورضا املستفيد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

-إدخال املعلومات واالستبيانات واملعلومات عن مستويات األداء ورضا املستفيد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

-إنشاء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بشؤون الجودة واإلعتامد األكادميي .

ــر  ــم والتطوي ــة لغــرض التقيي ــق واملســتندات الخاصــة باألقســام واملســارات بالســنة التحضريي ــة الوثائ -إنشــاء وإدارة غرف
وتحقيــق معايــري الجــودة.
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 اجلودة بعمادة السنة التحضريية : لوحدة اهليكل التنظيمي 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –منسق قسم المعلومات واالحصاءات 
فروع الطالبات  

 –منسق قسم المعلومات واالحصاءات 
فروع الطالب 

 المنسق العام للجودة 

 د. يسري محمد عثمان   

 قسم العلوم االساسية 

 محمود فوزي د . 

د. مكرم الحمود 

 االسالمية الدراساتقسم 

د. عادل رشاد 

بالقسم لجنة الجودة

بالقسم لجنة الجودة

 قسم اللغة االنجليزية 

 بشير النجادات د. 

 قسم الحاسب اآللي

 د. حسن العراقي  

 قسم تطوير الذات

   أحمد خطيري .د  

بالقسم لجنة الجودة

بالقسم لجنة الجودة

بالقسم لجنة الجودة

مساعد اداري

مساعدة ادارية 

مساعد اداري

 العميد

 د. عبد العزيز بن فهد الفهيد 

 

اللجنة العليا للجودة 

مشرف عام عمادة الجودة واالعتماد 
االكاديمي

وحدة دعم الجودةوكالة/مدير وكالة/

 وكيل التطوير والجودة 

 الريس سعود بن ناصر د.  

 

 طالب هندسي  –منسق الجودة 

 د. هاني قطب 

 طالب علمي  –منسق الجودة 

د. أحمد رمضان 

 طالب صحي   –منسق الجودة 

 د. ياسر عبد السالم   

والء صالح أ.  / انساني  طالبات  -منسقة الجودة

 / أ.روان الفريحات   الدمام –منسقة الجودة 

 أميرة بن أحمد هندسي طالبات /  د. –منسقة الجودة 

علمي  طالبات / د. رضا هاشم-منسقة الجودة 

 االنساني طالب  –منسق الجودة 

م. السيد رمضان  

أنصاف عابدي  د. / الجبيل   -منسقة الجودة

 . نجالء الطناحي  د /القطيف  -منسقة الجودة

صحي طالبات /  د. عبير شعبان  -منسقة الجودة
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أعضاء اللجنة  العليا للجودة :. 1
أعضاء اللجنة :

- عميد العامدة  )رئيساً(

- وكيل العامدة للتطوير والجودة ) نائبا ً(

- املنسق العام للجودة  )مقرر اللجنة(

- رؤساء األقسام ومساعدي الوكالء ومنسقي املسارات )أعضاء(

مهام اللجنة العليا لضمان الجودة :

ــاً  ــة، وفق ــام األكادميي ــي يف األقس ــامد األكادمي ــودة واالعت ــن الج ــات تحس ــذ عملي ــي لتنفي ــط الزمن ــة املخط ــة متابع ــع آلي - وض

لربامــج واســراتيجيات خطــة تحســن الجــودة بالجامعــة )الخطــة االســراتيجية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ، الخطــة 

االســراتيجية والتنفيذيــة للعــامدة ( ومتطلبــات املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي NCAAA ونتائــج التقويــم الــذايت.

- متابعة تنفيذ الخطط التطويرية واالسراتيجية للعامدة .

ــاس و أداء للمقــررات و الربامــج  ــام يف كل برنامــج يشــتمل عــىل مــؤرشات قي - متابعــة إعــداد مــؤرشات لجــودة األعــامل و امله

ــم الطــالب وجــودة املخرجــات بالتنســيق مــع عــامدة  و طــرق التدريــس و التقويــم و التدريــب العمــي و نتائــج تحصيــل تعلي

ــامد االكادميــي. الجــودة واالعت

- دراسة الصعوبات و التحديات التي تواجه برامج التطوير والجودة واقراح حلول لها .

- تطبيــق نظــام التقويــم الشــامل و املســتمر والــذي يســتند عــىل تحليــل اســتبانات تقييــم املقــرر و تقييــم مهــارات التدريــس  

.NCAAA ــات املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي ــاًء عــىل متطلب ــة بن ــة التعليمي ــم البيئ وتقيي

سادسًا: المنسق العام للجودة:  

تعريف:  .1

هــو عضــو هئيــة التدريــس املكلــف بــاإلرشاف عــىل عمليــات الجــودة واالعتــامد األكادميــي وتحقيــق معايــري االعتــامد والتقويــم 

األكادميــي يف العمليــة التعليميــة يف األقســام األكادمييــة والعمــل عــىل تطويــر وتحســن األداء يف الجوانــب كافــة ونــر ثقافتهــا.

2. المهام :

- اإلرشاف عىل الوحدات واللجان التابعة لوحدة الجودة واملهام املوكلة إليهم.

.NCAAA وضع آلية لتحقيق معايري الجودة ومتطلبات املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي -

- اإلرشاف عىل تنفيذ برنامج التقويم والدراسة الذاتية للتطوير والتحسن يف األداء .

ــة ، املحــارضات  ــورش التدريبي ــة ،املنشــورات ، ال ــات الدوري ــق اإلعالن ــة الجــودة يف العــامدة عــن طري ــر ثقاف - اإلرشاف عــىل ن

بالتنســيق مــع عــامدة الجــودة واإلعتــامد االكادميــي.

- دراسة الصعوبات و املشكالت التي تواجه برامج الجودة واقراح الحلول لها.

- اإلرشاف عىل تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص يف الجودة واالعتامد األكادميي.
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- وضــع آليــة للتعــرف بتوقعــات ومتطلبــات ومســتوى رضــا عمــالء الســنة التحضرييــة  )الداخليــن والخارجيــن( وإبالغهــا إىل كل 

األقســام األكادمييــة والوحــدات اإلداريــة ذات العالقــة.

- تقديم تقارير دورية لوكيل العامدة  عن تطوير العمل بالوحدة وفقاً للمهام املناطة به والصعوبات التي تواجهها.

- متثيل العامدة يف اللجان املعنية بقضايا الجودة .

- متابعة تنفيذ أعامل التقويم الذايت واألكادميي لجميع أقسام العامدة .

- اإلرشاف عىل جمع الوثائق واملعلومات وتوثيقها يف مركز متكامل للمعلومات .

- وضــع النظــام الداخــي للعمــل يف وحــدة الجــودة واالختصاصــات والتوصيــف العــام لواجبــات العاملــن بهــا وكيفيــة التنســيق 

بــن الوحــدات التابعــة لــه .

- التنظيم إلجتامعات وكالة التطوير والجودة ، ومواعيدها ، ومحارضها ، ومتابعة تنفيذ توصياتها.

- اإلرشاف عــىل التقريــر الختامــي ألعــامل وحــدات وكالــة التطويــر والجــودة ، والــذي يرفــع لســعادة العميــد بعــد نهايــة اختبــارات 

الفصــل الــدرايس الثــاين .

سابعًا:  مهام منسق الجودة بالفروع:   

- نر ثقافة الجودة  بفروع  عامدة  السنة التحضريية والدراسات املساندة.

- متابعــة تطبيــق معايــري الجــودة يف املســارات واألقســام األكادمييــة للســنة التحضرييــة حســب متطلبــات املركــز الوطنــي للتقويــم 

.NCAAA واالعتــامد األكادميــي

- مساعدة املنسق العام للجودة يف دراسة الصعوبات أو التحديات التي تواجه برامج التطوير والجودة واقراح حلول لها .

-  إعداد وتنفيذ  ورش عمل لتحقيق معايري الجودة بالعامدة بالتعاون مع وحدة التطوير األكادميي .

- تقديم التسهيالت الالزمة لجميع فرق العمل القامئة عىل تطبيق الجودة .

- متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األقسام واملقررات بالعامدة لتحقيق معايري الجودة  .

- متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام واملقررات .

-  متابعة تنفيذ تقارير املقررات الدراسية بجميع املسارات بالسنة التحضريية.

- اإلعداد لربنامج التهيئة للطالب للمشاركة يف استطالعات الرأي الخاصة بالجودة .

-  متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها .

-  اإلرشاف واملتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العامدة لتحقيق معايري الجودة .

- مساعدة املنسق العام للجودة يف تنفيذ املهام املوكلة  إليه .  

- تقديم تقرير عن االنجازات بنهاية كل فصل درايس .

ثامنًا : لجنة الجودة بالقسم :
أعضاء اللجنة:

- رئيس القسم )رئيساً(

- مساعد رئيس القسم للتطوير والجودة  )مقرر اللجنة(

- أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم » مسؤويل ملف املقرر « )أعضاء(
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تاسعًا : مهام منسقي الجودة باألقسام:

- العمل عىل تحسن الجودة بالقسم يف ضوء الخطة اإلسراتيجية للجامعة ، والخطة التنفيذية للعامدة .

- التنسيق مع املنسق العام للجودة ومنسقي الجودة باملسارات والفروع ، لتحسن الجودة بالقسم .

- القيــام بعمــل الخطــط التشــغيلية والتنفيذيــة لتطويــر الجــودة وتحســينها يف ضــوء الدراســة الذاتيــة للقســم مبســاعدة أعضــاء 

لجنــة الجــودة .

- القيام مبتابعة مؤرشات األداء بالقسم،  وتوثيقها  .

- إعــداد التقاريــر الدوريــة والســنوية عــن مســتويات األداء بالقســم ، والتــي تصــف االنجــاز املتوقــع والفعــي للتطويــر وتزويــد 

وحــدة الجــودة  باملقرحــات واملرئيــات .

- متابعة خطة التحسن ) Action Plan  ( للمقرر وملهارات التدريس  يف ضوء نتائج تقييم املقرر ومهارات التدريس .

- متابعة تنفيذ توصيات ومتطلبات وحدة الجودة .

ــز   ــاذج املرك ــق من ــرر  )وف ــقي املق ــع منس ــاون م ــية Course Specification بالتع ــررات الدراس ــف املق ــداد توصي ــة إع - متابع

الوطنــي  للتقويــم واالعتــامد األكادميــيNCAAA( وإعتــامده .

- متابعــة إعــداد الخطــة الدراســية للمقــرر syllabus   بدايــة كل فصــل درايس والتأكــد مــن اعالنهــا للطــالب بالوســائل  املختلفــة 

ومــن خــالل البــالك بــورد) Blackboard ( ، بالتعــاون مــع منســقي املقــررات .

- متابعــة إعــداد  تقريــر عــن تقييــم املقــرر CES والخطــة التنفيذيــة Action Plan  يف ضــوء نتائــج تقييــم الطــالب للمقــرر وذلــك 

بالتعــاون مــع منســقي املقــررات  وعرضــه عــىل مجلــس القســم وإعتــامده .

- متابعــة إعــداد تقريــر املقــرر  Course Report بنهايــة املقــرر بالتعــاون مــع منســقي املقــرر )وفــق منــوذج NCAAA ( وعرضــه 

عــىل مجلــس القســم وإعتــامده  .

 Course  تزويــد وحــدة الجــودة بجميــع امللفــات املطلوبــة » معتمــدة« مــع بدايــة كل فصــل درايس وهــي : ) توصيــف املقــرر -

Specification ، خطــة املقــرر syllabus   ، قاعــدة البيانــات للمدرســن والشــعب التــي يدرســونها ( .

- التنسيق بن منسقي املقررات ومسؤويل ملف املقرر للعمل عىل إعداد ملف املقرر .

- تزويد مسؤول ملف املقرر Course Portfolio  بجميع امللفات التي يحتاجها يف إعداد ملف املقرر .

- متابعة إعداد ملف املقرر مع بداية العام الدرايس .

- متابعة إعداد ملف املدرس Faculty Portfolio  بالتعاون والتنسيق مع منسقي املقررات وأعضاء هيئة التدريس  .

- العمل عىل توثيق جميع امللفات والتقارير لالحتفاظ بها بالقسم الكرونياً وورقياً .

 عاشرًا :  مهام أعضاء لجنة الجودة بالقسم » مسؤول ملف المقرر«: 

- مساعدة منسق الجودة بالقسم يف تنفيذ املهام املوكلة إليه .

ــم  ــذي يت ــرع ال ــس بالف ــة التدري ــاء هيئ ــررات و أعض ــقي املق ــع منس ــاون م ــرر Course Portfolio  بالتع ــف املق ــداد مل - إع

ــه . ــس ب التدري

.  Faculty Portfolio مساعدة ودعم أعضاء هيئة التدريس بالقسم إلعداد ملفاتهم -

- تســليم منســق الجــودة باملســار أو الفــروع نســخة إلكرونيــة مــن ملــف املقــرر Course  Portfolio متضمنــاً جميــع املحتويــات 

وفــق القامئــة املرســلة مــن وحــدة الجــودة .

- تســليم منســق الجــودة باملســار أو الفــروع نســخة إلكرونيــة مــن ملــف املــدرس  Faculty Portfolio متضمنــاً جميــع املحتويــات 
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وفــق القامئــة املرســلة مــن وحــدة الجــودة .

الحادي عشر  :  مهام المساعدة االدارية بالجودة: 

- مساعدة املنسق العام للجودة يف اإلرشاف وإدارة عملية التقييم بالعامدة عىل موقع الجامعة الستطالعات الرآي .

. udquest   مساعدة املنسق العام للجودة يف إعداد التقارير النهائية الخاصة بالتقييم من موقع -

- تنفيذ ومتابعة ما يتم احالته من املنسق العام للجودة .

- مساعدة املنسق العام يف إعداد التقارير الخاصة بالجودة .

-  إعــداد التقاريــر اإلداريــة الخاصــة بوحــدة الجــودة )املســار الصحــي والهنــديس طالبــات - املســار العلمــي طالبــات وفروعــه - 

املســار اإلنســاين(.

- مســاعدة منســقات  الجــودة أقســام الطالبــات   باملســار ات »  الصحــي - الهنــديس - العلمــي - اإلنســاين «  يف إعــداد التقاريــر 

الدوريــة الخاصــة بالجــودة .

- مســاعدة منســقات الجــودة  أقســام الطالبــات باملســارات »  الصحــي - الهنــديس - العلمــي - اإلنســاين « يف إعــداد وتنفيــذ برنامــج 

ــة للطالبات . التهيئ

ــورش  ــداد لل ــديس - العلمــي - اإلنســاين « يف اإلع ــات باملســارات »  الصحــي - الهن ــقات الجــودة  أقســام الطالب - مســاعدة منس

ــة . ــج التدريبي والربام

- مســاعدة منســقات  الجــودة  أقســام الطالبــات باملســارات »  الصحــي - الهنــديس - العلمــي - االنســاين «  ألداء املهــام املوكلــة 

إليهــم وفــق دليــل الوحــدة .

الثاني عشر  :  مهام سفير صوت الطالب )حملة سمعنا صوتك (:  

قبل بدء الحملة

-التوجه إىل مكتب وكيل خدمة املجتمع والدراسات والتطوير يف الكلية إلستالم املنشورات التي سيتم توزيعها.

.QAA.QES@iau.edu.sa مراجعة أهداف الحملة ويف حال وجود أي إستفسار إرسال إمييل-

أثناء الحملة

- اإللتزام بارتداء السره يوميا وملدة أسبوع طوال فرة الحملة.

- توثيق الحملة ورفعها عىل #سمعنا_صوتك يف توير.

- تتجول يف اروقة الجامعة وتقابل الطالب.

- تعرف عن نفسك : االسم ، الكلية، الربنامج األكادميي.

- رشح أهدف الحمله.

- رشح آليه تطوير املامرسات التعليمية.

- توزع املنشورات عىل الطلبة بحيث يحصل كل طالب عىل نسخة واحدة من املنشور و  االستبيان ليتم تعبئته.

- تجمع االستبيانات بعد امتامها وتجمع بصامت الطلبة الذين تم رشح االلية لهم بعد انتهاء الحملة.

- إعادة السرات واالستبيانات وصفحه )ضع بصمتك( 



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

26

 First  Term  ) 1438/1439 هـ ) 2017/2018 م
متطلبات الجودة من األقسام 

م
املوضوع

التوقيت
الحالةاملرفاملسئول عن التنفيذ

StartEnd

1
إعداد الخطة الدراسية للمقررات وتوزيعها 

2017-9-172017-9-25
رئيس القسم

منسقي الجودة باألقسام 
منسقي املقررات 

منسق عام الجودة
منسقي الجودة 

بالفروع

تم متابعة األقسام 
يف التنفيذ

2

متطلبات الجودة مع بداية العام الدرايس :
- اعداد الخطة الدراسية  للمقررات.

- اعداد توصيف املقررات. 
ــن  ــة م ــب  االلكروني ــرر والكت ــة املق ــة خط - اتاح

. Bb خــالل
- مناقشة خطة املقرر مع الطالب.

-قاعدة بيانات القسم .

2017-9-172017-10-13
رئيس القسم

منسقي الجودة باألقسام 
منسقي املقررات

منسق عام الجودة
منسقي الجودة 

بالفروع

تم متابعة األقسام 
يف التنفيذ

3
االختبــارات  اســئلة  تحليــل  عــن  تقريــر  إعــداد 

والنهائيــة  الشــهرية 
 2017-11-202018-2-1

رئيس القسم
منسق الجودة بالقسم

منسق املقرر

وكيل العامدة
املنسق العام 

للجودة
منسقي الجودة 

بالفروع

تم مراجعة 
التقارير وفقا 
ملا تم تسليمه 
مبلفات املقررات

4
إعــداد تقريــر عــن تقديــم التغذيــة الراجعــة للطــالب 

بعــد كل اختبــار 
 2017-10-15 2018-2-1

رئيس القسم
منسق الجودة بالقسم

منسق املقرر

وكيل العامدة
املنسق العام 

للجودة
منسقي الجودة 

بالفروع

تم مراجعة 
التقارير وفقا 
ملا تم تسليمه 
مبلفات املقررات

First  Term  ) 1438/1439 هـ ) 2017/2018 م
خطة وحدة الجودة وفروعها  

املسئول عن التوقيتاألهدافاملوضوعم
الحالةالتنفيذ

اجتامع أعضاء وحدة 1
الجودة 

- إعداد الخطة العامة للجودة 
- مناقشة إعداد خطة الجودة باملسارات والفروع 

- مناقشة التجهيز 

اجتامع بدعوة من منسق عام 
الجودة 

منسق عام 
الجودة

منسقي الجودة 
بالفروع

تم عقد االجتامع 
بتاريخ

 2017/11 / 7 

2
تعريف الطالب والطالبات 

لخطوات التقييم 
 UDQUEST باستخدام

- عرض خطوات الدخول عىل موقع التقييم 
بعامدة الجودة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

فيصل  .
- توضيح أهمية مشاركة الطالب والطالبات 
بعملية التقييم النهم رشكاء يف صناعة القرار.

- نر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من 
أجل التطوير. 

-التأكيد عىل أهمية الصدق واملوضوعية يف 
عملية التقييم.

منسقي الجودة 2017-11-30 2017-09-17 
بالفروع

تم من خالل 
منسقي الجودة 
باملسار واألفرع 

تم إعداد 
فيديو توضيحي 

لخطوات 
االستجابة عىل 
االستطالعات  

التجهيز لبدء استطالعات 3
الرأي

التأكد من أن جميع الطالب والطالبات مسجلن 
عىل البيبول سوفت وذلك يف جميع املسارات 

والفروع 
مرف التسجيل 2017-09-172017-11-30

بالعامدة 

تم مراجعة 
بيانات الطالب 

والطالبات
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First  Term  ) 1438/1439 هـ ) 2017/2018 م
خطة وحدة الجودة وفروعها  

املسئول عن التوقيتاألهدافاملوضوعم
التنفيذ

الحالة

التجهيز لبدء استطالعات 4
الرأي

-تحديــث قاعــدة البيانــات ألعضــاء هيئــة 
األقســام  بجميــع  التدريــس 

-التأكــد مــن ربــط كل مــدرس بالطــالب الذيــن 
ــهم.  يقوم بتدريس

-التأكــد مــن املعلومــات والبيانــات  عــىل 
ســوفت.  البيبــول 

2017-09-172017-11-30

منسق الجودة 
بالقسم

مرف التسجيل 
بالعامدة

منسق الجودة 
بالفروع

مرف موقع 
التقييم من 

االدارين

تم مراجعة 
بيانات الهيئة 
التدريسية 

وربطهم بالشعب 

البدء يف استطالعات الرأي 5
 -CES- SSLS

لتحديــث  الجــودة  عــامدة  مــع  التواصــل 
واملدرســن  والطالبــات  الطــالب  بيانــات 

الــرأي  اســتطالع  يف  للبــدء  والتجهيــز 
2017-12-42018-01-11

6
تقارير  األقسام عن تقييم 
املقرر ومهارات التدريس

الفصل األول 

- تحسن جودة األداء يف العملية التعليمية. 
- تحسن جودة املقررات الدراسية. 

ــن  ــاج إىل تحس ــي تحت ــاط الت ــة النق - معالج
باملقــرر  او  التدريــس  مهــارات  يف  ســواء 

الــدرايس. 
التقييــم  عمليــة  نتائــج  مــن  االســتفادة   -

املســتمر.  والتحســن  والتطويــر 
- دعــم التوجــه نحــو التطويــر والتحســن 

اآلداء. يف  املســتمر 

2018-01-112018-01-24
منسق الجودة 

بالقسم
منسق املقرر

تم متابعة 
األقسام يف 

التتفيذ وإعداد 
خطط التحسن 

ومناقشتها 
باجتامع 

الوحدة املركزية 
للجودة بتاريخ 
  2018/2/21

متابعة ملف املقرر 7

املقــرر  ملــف  محتويــات  عــىل  التأكيــد 
ــامد  ــودة واالعت ــامدة الج ــات ع ــق توجيه وف

األكادميــي 
رضورة ان يكــون ملــف املقــرر توثيقــاً ملــا يتــم 

خــالل تدريــس املقــرر 
ــاً  ــد مرجع ــرر يع ــف املق ــىل أن مل ــد ع التأكي
ــب  ــر يف كل جوان ــة والتطوي ــام يف املراجع مه

ــة  ــة التعليمي العملي

2017-9-252018-01-31

منسق الجودة 
بالقسم

منسق املقرر
مسؤول ملف 
املقرر باألقسام

تم متابعة 
األقسام يف 

التنفيذ ومراجعة 
ملفات املقررات

إنشــاء صفحــة  للجــودة 8
عــىل البــالك بــورد

ــالب  ــع الط ــع جمي ــل م ــهولة التواص س
ــامدة  ــات بالع الطالب

ــات الجــودة   االعــالن عــن جميــع فعالي
مــن خــالل البــالك بــورد 

ــراي والعمــل عــىل  متابعــة اســتطالع ال
ــع املشــكالت  حــل جمي

ــامدة  ــالة الع ــة ورس ــن رؤي ــالن ع االع
والجــودة 

2017-9-252017-10-15
منسق عام 

الجودة

تم بالتعاون مع 
منسق التعليم 

االلكروين 
بالعامدة  
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الربنامج التدريبي 

فلسفة التدريب / تقوم عىل اساس تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس باألقسام كل فرع ومسار مبفرده بحيث يقوم منسق الجودة بكل فرع يف تنفيذ تلك 
الورش  يف الفرع املسؤول عنه 

املدرب  املستهدف املكان  التاريخ اللغة  عنوان الورشة 

منسق/ منسقة 
الجودة باملسار 

املدرسون الجدد 
+  أعضاء هيئة 

التدريس باألقسام 
حسب كل فرع 

الفروع واملسارات 
بالعامدة 

األسبوع الثالث  العربية / االنجليزية   رؤية ورسالة وأهداف السنة 
التحضريية ومتطلبات الجودة

1

األسبوع الرابع  العربية / االنجليزية  توصيف املقرر  2

األسبوع السادس العربية / االنجليزية   تقرير املقرر  3

األسبوع التاسع العربية / االنجليزية   تقارير نتائج استطالعات الرأي  4

األسبوع العارش  العربية / االنجليزية   ملف املقرر وملف املدرس  5

Second  Term  ) 1438/1439 هـ ) 2017/2018 م
أوالً : متطلبات الجودة من األقسام

م
املوضوع

التوقيت
الحالةاملرفاملسئول عن التنفيذ

StartEnd

اعداد الخطة الدراسية للمقررات 1
31-01-212018-01-2018وتوزيعها 

رئيس القسم
منسقي الجودة 

باألقسام 
منسقي املقررات 

منسق عام الجودة
منسقي الجودة 

بالفروع

تم متابعة األقسام 
يف التنفيذ

2

متطلبات الجودة مع بداية العام 
الدرايس :

- إعداد الخطة الدراسية  للمقررات.
- إعداد توصيف املقررات 

- إتاحة خطة املقرر والكتب  
 Bb االلكرونية من خالل

- مناقشة خطة املقرر مع الطالب .

2018-01-212018-01-31

رئيس القسم
منسقي الجودة 

باألقسام 
منسقي املقررات

منسق عام الجودة
منسقي الجودة 

بالفروع

تم متابعة األقسام 
يف التنفيذ

إعداد تقرير عن تحليل اسئلة 3
17-05-212018-01-2018االختبارات الشهرية والنهائية 

رئيس القسم
منسق الجودة بالقسم

منسق املقرر

وكيل العامدة
املنسق العام للجودة 

منسقي الجودة 
بالفروع

تم مراجعة التقارير 
وفقا ملا تم تسليمه 

مبلفات املقررات

إعداد تقرير عن تقديم التغذية 4
17-05-212018-01-2018الراجعة للطالب بعد كل اختبار 

رئيس القسم
منسق الجودة بالقسم

منسق املقرر

وكيل العامدة
املنسق العام للجودة 

منسقي الجودة 
بالفروع

تم مراجعة التقارير 
وفقا ملا تم تسليمه 

مبلفات املقررات

تقارير منسقي الجودة عن نتائج تقييم 5
CES منسقي الجودة 21-01-112018-01-2018املقررات للفصل الدرايس األول

تم إعداد التقارير املنسق العام للجودةبالفروع

6 CES  تقارير  األقسام عن تقييم املقرر
منسق الجودة بالقسم12-02-112018-01-2018ومهارات التدريس  SSLS الفصل األول 

منسق املقرر

املنسق العام للجودة
منسق الجودة 

بالفروع

تم متابعة األقسام 
يف التتفيذ 
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7CR  31-01-212018-01-2018إعداد تقرير املقرر
رئيس القسم

منسق الجودة بالقسم
منسق املقرر

وكيل العامدة
املنسق العام للجودة 

منسقي الجودة 
بالفروع

تم متابعة 
األقسام يف التتفيذ 

تسليم  ملف املقرر  عن مقررات الفصل 8
31-01-212018-01-2018الدرايس األول

رئيس القسم
منسق الجودة بالقسم

منسق املقرر
مسؤول ملف املقرر 

باألقسام

املنسق العام للجودة

منسقي الجودة 
بالفروع

تم تسليم 95% 
من ملفات 
املقررات 

إعداد ومتابعة  ملف عضو هيئة 9
17-05-2017/9/172018التدريس 

رئيس القسم
منسق الجودة بالقسم

منسق املقرر

وكيل العامدة
املنسق العام للجودة 

منسقي الجودة 
بالفروع

تم متابعة 
األقسام يف التتفيذ 

10

مراجعة بيانات أعضاء هيئة التدريس 
عىل نظام السجالت 

التأكد من البيانات عىل نظام سجالت 
الطالب للبدء يف عملية استطالع الرأي 

للفصل الدرايس الثاين .

منسق الجودة بالقسم2018-03-112018-03-29
منسق املقرر

املنسق العام للجودة

منسقي الجودة 
بالفروع

تم بالتنسيق مع 
مسؤويل التسجيل  

11

إعداد وتسليم  ملف املقرر للفصل الثاين
نقل الخربات والتجارب الخاصة بطرق 
التدريس ملقرر درايس من عضو هيئة 

تدريس إىل آخر.
- توثيق مدى تعلم الطالب وعالقة ذلك 

بالتدريس.
- تحسن كفاءة تدريس املقرر.

- رشح وتحليل املواقف الربوية التي 
تواجه عضو هيئة التدريس

- تفادي تكرار الوقوع يف األخطاء 
السابقة.

- رفع مستوى الجودة للمقرر الدرايس

2018-02-4 2018-05-17

منسق الجودة بالقسم

منسق املقرر
مسؤول ملف املقرر 

باألقسام

املنسق العام للجودة

منسقي الجودة 
بالفروع

تم متابعة 
األقسام يف التتفيذ 
واستالم ملفات 
املقررات   

      Second  Term  ) ثانياً : خطة  وحدة الجودة عىل مستوى العامدة     1438/1439 هـ ) 2017/2018 م             
املسئول عن التوقيتاألهدافاملوضوعم

الحالةاملرفالتنفيذ

1
إعداد وتنفيذ  

استطالع رأي حول ما 
تقدمه  وحدة الجودة 

- التعــرف عــىل اراء املســتفدين حــول مهــام 
وحــدة الجــودة

 - حرص نقاط القوة والعمل عىل دعمها .
- تعرف الجوانب التي تحتاج إىل تحسن .

 2018-01-14
To

2018-02-28

املنسق العام 
للجودة

منسقي الجودة 
بالفروع

املنسق العام 
للجودة

تم إعداد استطالع  
رأي املستفيدين 

ليطبق العام 
القادم

اجتامع اللجنة العليا 2
لضامن الجودة 

- تحسن جودة األداء يف العملية التعليمية 
- تحسن جودة املقررات الدراسية 

ــاج إىل تحســن  ــي تحت ــاط الت - معالجــة النق
باملقــرر  او  التدريــس  مهــارات  يف  ســواء 

الــدرايس 
التقييــم  عمليــة  نتائــج  مــن  االســتفادة   -

والتحســن  والتطويــر 
- دعــم التوجــه نحــو التطويــر والتحســن 

اآلداء يف  املســتمر 

2018/2/21
املنسق العام 

للجودة

العميد 
وكيل العامدة 

للتطوير 
والجودة 

تم االجتامع يف 
التاريخ املحدد 
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3

تنفيذ استبيان 
الرضا الوظيفي من 
خالل موقع عامدة 

الجودة 

- تعريف أعضاء هيئة التدريس بأهمية املشاركة 
يف االستبيان لتحسن جودة االداء بالجامعة .

UDQuest .iau. ( رشح خطوات الدخول عىل -
edu.sa (  المتام عملية التقييم .

- حث جميع أعضاء هيئة التدريس عىل املشاركة 
بايجابية يف عملية التقييم .

March 2018

عامدة الجودة 
من خالل ) 
UDQuest

املنسق العام 
للجودة

 
منسقي الجودة

املنسق العام 
للجودة

منسقي الجودة

تم متابعة الهيئة 
التدريسية يف 
االستجابة عىل 
االستبيانة    

4

تهيئة الطالب 
لتقييم املقرر 

ومهارات التدريس 
) الفصل الثاين (

- عرض خطوات الدخول عىل موقع التقييم 
بعامدة الجودة بجامعة اإلمام عبة الدحمن بن 

فيصل .
- توضيح أهمية مشاركة الطالب والطالبات 
بعملية التقييم النهم رشكاء يف صناعة القرار 
- نر الشفافية والوضوح والتقييم من اجل 

التطوير 
- التاكيد عىل أهمية الصدق واملوضوعية يف 

عملية التقييم 

 Week 11:
   Week  12

املنسق العام 
للجودة

 منسقي الجودة 

املنسق العام 
للجودة

منسقي الجودة

تم من خالل 
منسقي الجودة 

باألفرع واملسارات 

حملة سمعنا 5
صوتك 

نر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات
الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة و مصداقية 

تامة
رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات

االسهام يف صناعة اتخاذ القرار بناء عىل نتائج 
االستبانات

2018/3/25
حتى 

2018/3/29

املنسق العام 
للجودة 

منسقي الجودة 
سفراء الطالب

وكيل العامدة 
للتطوير والجودة

تم تنفيذ الحملة 
بجميع املسارات 

واألفرع  

6
مراجعة ملف 
املقرر للفصل  
الدرايس الثاين .

- مراجعة محتوى ملف املقرر وفق القامئة 
املعتمدة من عامدة الجودة .

- التاكيد عىل جدية العمل باألقسام املختلفة 
لالستفادة من اعداد ملف املقرر .

- دعم األقسام لتوثيق كل ما يتم تناوله باملقرر 
الدرايس لالستفادة منه يف املستقبل .

 May 2018

املنسق العام 
للجودة

منسقي الجودة

املنسق العام 
للجودة

منسقي الجودة

تم من خالل 
منسقي الجودة 

باألفرع واملسارات 

7

إعداد  تقارير 
تقييم الطالب 

والطالبات 
للمقررات 
الدراسية 

- تحسن جودة األداء يف العملية التعليمية .
- تحسن جودة املقررات الدراسية .

- معالجة النقاط التي تحتاج إىل تحسن باملقرر 
الدرايس .

- االستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير 
والتحسن املستمر .

- دعم التوجه نحو التطوير والتحسن املستمر 
يف اآلداء.

 May 2018
املنسق العام 

للجودة

املنسق العام 
تم إعداد التقرير  للجودة

8

إعداد تقارير  
تقييم الطالب 

والطالبات ملهارات 
التدريس

- تحسن جودة األداء يف العملية التعليمية .
- معالجة النقاط التي تحتاج إىل تحسن  يف 

مهارات التدريس
- االستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير 

والتحسن املستمر .
- دعم التوجه نحو التطوير والتحسن املستمر 

يف اآلداء.

 May 2018
املنسق العام 

للجودة
املنسق العام 

تم إعداد التقرير  للجودة
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      Second  Term  ) 1438/1439 هـ ) 2017/2018 م                    
خطة وحدة الجودة وفروعها  

املسئول عن التوقيتاألهدافاملوضوع
الحالة التنفيذ

1

- اعداد الخطة العامة للجودة اجتامع أعضاء وحدة الجودة 
- مناقشة اعداد خطة الجودة باملسارات 

والفروع 
- مناقشة التجهيز 

منسق عام بدعوة من منسق عام الجودة 
الجودة

منسقي الجودة 
بالفروع

تم تنفيذ

2
تعريف الطالب والطالبات 

لخطوات التقييم باستخدام 
 UDQUEST

- عرض خطوات الدخول عىل موقع 
التقييم بعامدة الجودة بجامعة االمام عبد 

الرحمن بن فيصل  .
- توضيح اهمية مشاركة الطالب 

والطالبات بعملية التقييم النهم رشكاء يف 
صناعة القرار.

- نر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم 
من اجل التطوير 

- التاكيد عىل أهمية الصدق واملوضوعية 
يف عملية التقييم

منسقي الجودة 2018-04-1 2018-02-28 
بالفروع

-تم من خالل 
منسقي الجودة 
باملسار واألفرع 
-تم من خالل 
حملة سمعنا 

صوتك   

التجهيز لبدء استطالعات الرأي3
التأكد من أن جميع الطالب والطالبات 
مسجلن عىل البيبول سوفت وذلك يف 

جميع املسارات والفروع 
تم مراجعة كافة مرف 2018-03-112018-03-29

البيانات 

التجهيز لبدء استطالعات 4
الرأي

تحديث قاعدة البيانات ألعضاء هيئة 
التدريس بجميع األقسام 

التأكد من ربط كل مدرس بالطالب الذين 
يقوم بتدريسهم 

التاكد من املعلومات والبيانات  عىل 
البيبول سوفت 

2018-03-112018-03-29

منسق الجودة 
بالقسم

مرف التسجيل 
بالعامدة

منسق الجودة 
بالفروع

مرف موقع 
التقييم من 

االدارين

تم بالتعاون مع 
مسؤول التسجيل 

بالعامدة 

البدء يف استطالعات الرأي 5
 -CES- SSLS

التواصل مع عامدة الجودة لتحديث 
بيانات الطالب والطالبات واملدرسن 

والتجهيز للبدء يف استطالع الرأي 
تم من خالل 2018-04-152018-05-17

منسقي الجودة 

6
تقارير  األقسام عن تقييم 

املقرر ومهارات التدريس
الفصل الثاين  

- تحسن جودة األداء يف العملية التعليمية 
- تحسن جودة املقررات الدراسية 

- معالجة النقاط التي تحتاج إىل تحسن 
سواء يف مهارات التدريس او باملقرر 

الدرايس 
- االستفادة من نتائج عملية التقييم 

والتطوير والتحسن 
- دعم التوجه نحو التطوير والتحسن 

املستمر يف اآلداء

2018-05-17
منسق الجودة 

بالقسم
منسق املقرر

تم إعداد تقارير 
املقررات 

متابعة ملف املقرر 7

-التأكيد عىل محتويات ملف املقرر 
وفق توجيهات عامدة الجودة واالعتامد 

األكادميي 
-رضورة أن يكون ملف املقرر توثيقاً ملا يتم 

خالل تدريس املقرر 
-التأكيد عىل أن ملف املقرر يعد مرجعاً 
مهم يف املراجعة والتطوير يف كل جوانب 

العملية التعليمية 

منسق الجودة 
بالقسم

منسق املقرر
مسؤول ملف 
املقرر باألقسام

تم إعداد تقارير 
حول ماتم 

تسليمه من  
ملفات املقررات  
ومراجعة األقسام 

وتزويدها 
باملالحظات 
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نر ثقافة الجودة ودعم مامرسات الجودة بالعامدة 
املدرب  املستهدف املكان  التاريخ اللغة  لورشة 

د. يرسي محمد محمود 
عثامن 

أعضاء هيئة تدريس رجال / مسار صحي 

قاعة التدريب – املدينة 
الجامعية – قاعة 1023

 2018-01-14

العربية

الجودة داخل الصف الدرايس 

1

أعضاء هيئة تدريس سيدات / مسار صحي   2018-01-14 2

أعضاء هيئة تدريس رجال / مسار هنديس   2018-01-21 3

أعضاء هيئة تدريس سيدات / مسار هنديس    2018-01-23 4

أعضاء هيئة تدريس رجال / مسار علمي    2018-01-28 5

أعضاء هيئة تدريس سيدات / مسار علمي    2018-01-30 6

أعضاء هيئة تدريس رجال / مسار صحي   2018-03-4

التقويم والتقييم بعامدة 
السنة التحضريية 

7

أعضاء هيئة تدريس سيدات / مسار صحي   2018-03-6 8

أعضاء هيئة تدريس رجال / مسار هنديس   2018-03-11 9

أعضاء هيئة تدريس سيدات / مسار هنديس    2018-03-13 10

أعضاء هيئة تدريس رجال / مسار علمي    2018-03-18 11

أعضاء هيئة تدريس سيدات / مسار علمي    2018-03-20 12

استكامل الربامج التي مل يتم تنفيذها  خالل الفصل الدرايس األول
املدرب  املستهدف املكان  التاريخ اللغة  عنوان الورشة 

منسق/ منسقة 
الجودة باملسار 

املدرسون الجدد +  أعضاء هيئة التدريس 
باألقسام حسب كل فرع 

الفروع واملسارات بالعامدة 

األسبوع الثالث  العربية / 
االنجليزية  

رؤية ورسالة وأهداف السنة 
التحضريية ومتطلبات الجودة 1

األسبوع الرابع  العربية / 
االنجليزية   توصيف املقرر  2

األسبوع السادس العربية / 
االنجليزية   تقرير املقرر  3

األسبوع التاسع العربية / 
االنجليزية 

تقارير نتائج استطالعات 
الرأي  4

األسبوع العارش  العربية / 
االنجليزية  5 ملف املقرر وملف املدرس

 . عنهــا  تقاريــر  وإعــداد  التدريــس  ومهــارات  للمقــرر  الطــالب  تقويــم  متابعــة  رابعــًا: 
)2017/2018م(   1438/1439هـــ  

مرحلة اإلعداد وتهيئة الطالب والطالبات لعملية التقييم للمقررات الدراسية ومهارات التدريس: 
ــس  ــارات التدري ــرر ومه ــالب للمق ــم الط ــدء تقيي ــد ب ــد موع ــي بتحدي ــامد األكادمي ــودة واالعت ــامدة الج ــع ع ــل م - التواص

.  UD Quest بإســتخدام
 .UDQUEST تعريف الطالب والطالبات لخطوات التقييم باستخدام -

- عرض خطوات الدخول عىل موقع التقييم بعامدة الجودة بجامعة عبد الرحمن بن فيصل  .
- توضيح أهمية مشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم ألنهم رشكاء يف صناعة القرار.

- نر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من أجل التطوير. 
- التأكيد عىل أهمية الصدق واملوضوعية يف عملية التقييم.

- مساعدة الطالب خالل فرة  التقييم واإلجابة عن جميع استفساراتهم لتحقيق الهدف من عملية التقييم .
- متابعــة قاعــات معامــل الحاســب بالتعــاون مــع املرفــن الفنيــن مبعامــل الحاســب ملســاعدة الطــالب والطالبــات ملــن 

يريــد أن يقيــم مــن داخــل العــامدة .

• اإلجابة عىل جميع اسئلة واستفسارات الطلبة واملتعلقة بالتقييم وتحقيق معايري الجودة .• تعريف الطلبة بخطوات وتعليامت اإلدخال وطريقة تعبئة االستبيان .• تعريف الطلبة بأهمية الصدق واملوضوعية والدقة واألمانة يف عملية التقييم .• توضيح أهمية مشاركة الطلبة يف صنع وإتخاذ القرار حيث أنهم املستفيد األول من العملية التعليمية بالعامدة .• تعريف الطلبة بأهمية تقييم املقرر ومهارات التدريس لتحقيق أهداف الجودة .- املشاركة يف حلقات النقاش وإعداد عرض يتناول النقاط التالية : 



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

33

                  Orientation .pptx           Orientation .pdf        Orientation .wmv  :تــم إعــداد العــرض باســتخدام كل مــن -

pdf. خطــوات االدخــال
- إعداد تعليامت االدخال كالتايل : 

/http://UDQuest.ud.edu.sa   :اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة بالدخول عىل الربيد االلكرتوين الجامعي • الدخول عىل الرابط التايل •
  My Survey :     اختيار •

SSLS اختار اسم املدرس يف حالة-   CES اختيار اللغة ) عريب / انجليزي ( أعىل ميني الشاشة • اختيار اسم املقرر يف حالة •
• عند االنتقال إىل الصفحة التالية ال تستطيع العودة إىل الصفحة السابقة . • قم بكتابة رقم من ) 1-5 ( داخل الحقول املخصصة بعد االنتهاء اضغط Next  لتنتقل إىل الصفحة التالية .

.  Submit  عند االنتهاء من تعبئة االستبيان واالجابة عن االسئلة املفتوحة ) اذا اردت ( اضغط •
• ظهور رسالة Thank you for completing this Survey  وتعني امتام عملية تعبئة االستبيان بنجاح . 

• اختيار My survey   مجدداً لتعبئة استبيان آخر . 
 خامســا: ٕاحصــاءات ونتائــج تقييــم المقــررات ومهــارات التدريــس باســتخدام مٔوشــرات 

 »KPIs  « االداءاألداء  مؤشرات التدريسباستخدام ومهارات املقررات تقييم ونتائج إحصاءات خامسا 

 سات الجودة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة ر الهدف العام / نشر ودعم مما

 الجودة داخل قاعات التدريس   عنوان الورشة 

 أهداف الورشة 

 الجودة بالعمادة . ودعم ممارسات  نشر  -

 التعرف على رؤية ورسالة الجامعة والعمادة  والتكامل بينهما . -

 وتنفيذ املقررات الدراسية .التعرف على افضل ممارسات للجودة في بناء وإعداد  -

 عرض ومناقشة أفضل املمارسات التي تتم داخل الصف الدراس ي . -

 عرض ومناقشة أفضل املمارسات في تقويم املقررات . -

 دعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في األداء. -

 أعضاء هيئة التدريس  الفئة املستهدفة

 التوقيتالتاريخ و  

 (  (  3-1)    28/01/2018     -(    12-10)    21/01/2018  -(    12-10 )   14/01/2018  الرجال )  

 (   (  12-10)   30/01/2018   -(    3-1)     23/01/2018  -(    3-1)     14/01/2018   السيدات  )  

 عمادة السنة التحضيرية  املكان

 / وحدة التطوير األكاديمي  وحدة الجودة – وكالة التطوير والجودة املسئول عن النشاط

 د/ يسري محمد محمود عثمان  املدرب

 44 الحضور من الرجال

 44 الحضور من السيدات

 

 اجلودة داخل قاعات التدريس   

 عدد احلضور القسم 

 

 اجملموع السيدات  الرجال

    تطوير الذات 

   العلوم االساسية 

 الدراسات االسالمية 

   احلاسب اآليل 

   اللغة االجنليزية 
تطوير الذات  العلوم 

االساسية 
الدراسات 
االسالمية 

الحاسب اآللي اللغة 
االنجليزية 

1سلسلة
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السيدات من الحضور

 اجلودة داخل قاعات التدريس   

 عدد احلضور القسم 

 

 اجملموع السيدات  الرجال

 39 18 21 تطوير الذات 

 23 11 12 العلوم االساسية 

 7 2 5 الدراسات االسالمية 

 7 5 2 احلاسب اآليل 

 12 8 4 اللغة االجنليزية 
تطوير الذات  العلوم 

االساسية 
الدراسات 
االسالمية 

الحاسب اآللي اللغة 
االنجليزية 

1سلسلة

 44 44 88 

Total 88 

 

   Mean  Cumulative الفقرة

 93 4.536 عملية التسجيل للدورة التدريبية سهلة. 1

 96 4.429 إبمكاين تطبيق ما تعلمته من الدورة التدريبية يف جمال عملي. 2

 93 4.286 التدريبية.أوصي حبضور زمالئي هلذه الدورة  3

 92 4.393 غطت الدورة التدريبية كافة األهداف احملددة هلا. 4

نتائج تقييم ورشة الجودة داخل قاعات التدريس

4.536 4.429 4.286 4.393 4.393 4.214 4.286 4.536 4.393 4.393 4.250 

93 96 93 92 96 82 93 93 93 93 93 

 96 4.393 احملتوى التدرييب يناسب الدورة التدريبية. 5

 82 4.214 الوسائل التعليمية واألدوات املستخدمة مفيدة وتناسب الدورة التدريبية. 6

 93 4.286 مدة الدورة التدريبية مالئمة. 7

 93 4.536 املدرب ملم مبادة الدورة التدريبية. 8

 93 4.393 املدرب قادراا على إيصال مادة الدورة التدريبية. 9

ا. 10  93 4.393 كان التنظيم وتنسيق الدورة التدريبية جيدا

 93 4.250 كانت املرافق والتسهيالت وأجهزة العرض يف مكان انعقاد الدورة التدريبية مناسبة. 11

Average 4.373 92 

1سلسلة 1سلسلة



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

35

احملتوى التدرييب يناسب الدورة التدريبية. 

الوسائل التعليمية واألدوات املستخدمة مفيدة وتناسب الدورة التدريبية. 

مدة الدورة التدريبية مالئمة. 

املدرب ملم مبادة الدورة التدريبية.

املدرب قادراا على إيصال مادة الدورة التدريبية.

ا. كان التنظيم وتنسيق الدورة التدريبية جيدا

 كانت املرافق والتسهيالت وأجهزة العرض يف مكان انعقاد الدورة التدريبية مناسبة.

 

1سلسلة 1سلسلة

 اهلدف العام / نشر ودعم ممارسات اجلودة بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة 

 جودة أساليب التقييم والتقومي   عنوان الورشة 

 أهداف الورشة 

 نشر ودعم ممارسات  اجلودة ابلعمادة . -

 املقررات الدراسية .التعرف على افضل ممارسات للجودة يف بناء وإعداد وتنفيذ  -

 التعرف على افضل ممارسات للجودة يف أساليب التقييم . -

 عرض ومناقشة أفضل املمارسات اليت يف عملية التقييم  . -

 عرض ومناقشة أفضل املمارسات يف تقومي املقررات . -
 دعم التوجه حنو التطوير والتحسني املستمر يف األداء. -

 أعضاء هيئة التدريس  الفئة املستهدفة

 التوقيتالتاريخ و  
 (  (  3-1)    18/3/2018     -(    12-10)    11/3/2018  -(    12-10 )   4/3/2018  الرجال )  

 (   (  12-10)   20/3/2018   -(    3-1)     13/3/2018  -(    3-1)     6/3/2018   السيدات  )  

 عمادة السنة التحضريية  املكان

 وحدة اجلودة / وحدة التطوير األكادميي  –وكالة التطوير واجلودة  املسئول عن النشاط

 د/ يسري حممد حممود عثمان  املدرب

 41 احلضور من الرجال

 30 احلضور من السيدات

 
 جودة أساليب التقييم والتقويم   

 عدد الحضور  القسم 

 

 املجموع السيدات  الرجال

 32 11 21 تطوير الذات 

 19 11 8 العلوم االساسية 

 6 0 6 الدراسات االسالمية 

 5 1 4 الحاسب اآللي 

 7 5 2 اللغة االنجليزية 

 41 30 71 

Total 71 

 

تطوير الذات  العلوم 
االساسية 

الدراسات 
االسالمية 

الحاسب اآللي اللغة 
االنجليزية 

1سلسلة
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 جودة أساليب التقييم والتقويم   

 عدد الحضور  القسم 

 

 املجموع السيدات  الرجال

 32 11 21 تطوير الذات 

 19 11 8 العلوم االساسية 

 6 0 6 الدراسات االسالمية 

 5 1 4 الحاسب اآللي 

 7 5 2 اللغة االنجليزية 

 41 30 71 

Total 71 

 

تطوير الذات  العلوم 
االساسية 

الدراسات 
االسالمية 

الحاسب اآللي اللغة 
االنجليزية 

1سلسلة

نتائج تقييم ورشة جودة أساليب التقييم والتقويم  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11
4.71 4.23 4.32 4.52 4.42 4.42 4.26 4.56 4.68 4.42 4.29

97 87 94 97 97 97 94 100 97 94 93

Mean  Cumulative الفقرة

4.7197عملية التسجيل للدورة التدريبية سهلة.1

4.2387بإمكاين تطبيق ما تعلمته من الدورة التدريبية يف مجال عمي.2

4.3294أويص بحضور زماليئ لهذه الدورة التدريبية.3

4.5297غطت الدورة التدريبية كافة األهداف املحددة لها.4

4.4297املحتوى التدريبي يناسب الدورة التدريبية.5

4.4297الوسائل التعليمية واألدوات املستخدمة مفيدة وتناسب الدورة التدريبية.6

4.2694مدة الدورة التدريبية مالمئة.7

4.65100املدرب ملم مبادة الدورة التدريبية.8

4.6897املدرب قادًرا عىل إيصال مادة الدورة التدريبية.9

4.4294كان التنظيم وتنسيق الدورة التدريبية جيًدا.10

الــدورة 11 كانــت املرافــق والتســهيالت وأجهــزة العــرض يف مــكان انعقــاد 
مناســبة. 4.2993التدريبيــة 

Average4.4195
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1سلسلة1سلسلة

KPI S3.2: Proportion of courses in which student evaluations were conducted during the year

Academic Year 2017/2018

Program Engineering  Health  Science  Humanity
Humanity
 )QCC(

Science
 )DCC(

Science
 )QCC(

Health 
)Jubail(

Description Male Female Male Female Male Female Male Female Female Female Female Female

 No of
 courses

 evaluated
by CES

11 11 11 11 11 11 13 13 13 11 11 11

 Total No of
courses

11 11 11 11 11 11 13 13 13 11 11 11

Percentage 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 KPI S3.2: Proportion of courses in which student evaluations were conducted during the year ) All Courses ( _  First Semester

Academic Year 2018/2017

Program Engineering  Health  Science  Humanity
Humanity
 )QCC(

Science
 )DCC(

Science
 )QCC(

Health 
)Jubail(

Description Male Female Male Female Male Female Male Female Female Female Female Female

 No of students who
 responded to the survey 325 130 608 466 415 979 28 1129 179 431 272 122

 No of students expected
to fill the survey )CES(a 346 131 655 471 449 994 31 1229 213 464 314 131

Response Rate 94% 99% 93% 99% 92% 98% 90% 92% 84% 93% 87% 93%

 No of courses evaluated 4 4 4 4 5 5 6 6 6 5 5 4

 No of students expected
 to fill  all courses )CES( a 1384 524 2620 1884 2245 4970 186 7374 1278 2320 1570 524

  No of students responded
to fill  all courses )CES(b 1300 520 2432 1864 2075 4895 168 6774 1074 2155 1360 488

 Total

 Expected 26879

Responded 25105

Response Rate 93%
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 KPIs 4.2: Students overall rating on the quality of Lecture Skills. )Average rating of students on a five point scale on overall evaluation of Lecture
Skills.( First Semester

Academic Year 2018/2017

Program Engineering  Health  Science  Humanity Humanity
 )QCC(

Science
 )DCC(

Science
 )QCC(

Health 
)Jubail(

Description Male Female Male Female Male Female Male Female Female Female Female Female

No. of Teacher 27 8 61 46 33 51 7 59 11 12 9 9

 No of students who
 responded to the survey

)CES(a
1600 617 4640 3667 2429 5788 115 6865 1130 1686 982 763

 No of students expected
 to fill the survey

)SSLS(a
1822 641 4975 3717 2731 6094 142 7417 1277 1876 1239 787

Response Rate 88% 96% 93% 99% 89% 95% 81% 93% 88% 90% 79% 97%

Total 

 No. of Teachers 333

)No of students who responded to the survey )SSLS 30282

)No of students expected to fill the survey )SSLS 32718

Response Rate 93%

 KPI S3.2: Proportion of courses in which student evaluations were conducted during the year ) All Courses ( _  Second  Semester

Academic Year 2018/2017

Program Engineering  Health  Science  Humanity Humanity
 )QCC(

Science
 )DCC(

Science
 )QCC(

Health 
)Jubail(

Description Male Female Male Female Male Female Male Female Female Female Female Female

 No of students who
 responded to the

survey )CES(a
294 125 570 462 363 960 25 1143 193 389 219 127

 No of students
 expected to fill the

survey )CES(a
311 130 626 465 400 988 30 1180 201 403 237 129

Response Rate 95% 96% 91% 99% 91% 97% 83% 97% 96% 97% 92% 98%

 No of courses
evaluated by )CES(a 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 No of students
 expected to fill  all

courses )CES(a
2296 907 4466 3277 2404 5918 210 8260 1407 2591 1650 903

 No of students
 responded  to fill  all

courses )CES(a
2055 871 3976 3231 2120 5736 170 8007 1346 2456 1527 888

 Total

 Expected 34470

Responded 32383

Response Rate 94%
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(1) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / science Male – 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average Rating 

COMP-131 Computer Skills 1 M 449 415 92% 3.9 

ENGL-101 English Language(1) 1 M 449 411 92% 4.3 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 M 449 414 92% 3.9 

MATH-111 Math I 1 M 449 410 91% 4.1 

PHEDU-162 Physical Education 1 M 449 411 92% 4.3 

LRSK-142 Communication Skills 2 M 400 363 91% 4.05 

COMP-122 Computer Applications 2 M 400 354 89% 4.19 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 M 400 352 88% 4.19 

ENGL-101 English Language(1) 2 M 400 350 88% 4.37 

MATH-112 Math II 2 M 300 291 97% 3.89 

MATH-111 Math I 2 M 104 59 57% 4.11 

STAT-132 Statistics 2 M 400 351 88% 3.78 

 
 

(2) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Science Female – 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average Rating 

COMP-131 Computer Skills 1 F 996 985 99% 4.1 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 987 973 99% 4.5 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 996 982 99% 3.9 

MATH-111 Math I 1 F 996 978 98% 4.4 

PHEDU-162 Physical Education 1 F 996 978 98% 4.4 

LRSK-142 Communication Skills 2 F 988 960 97% 4.4 

COMP-122 Computer Applications 2 F 988 959 97% 4.3 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 F 988 959 97% 4.3 

ENGL-101 English Language(1) 2 F 978 949 97% 4.2 

MATH-112 Math II 2 F 978 945 97% 4.3 

MATH-111 Math I 2 F 10 10 100% 3.4 

STAT-132 Statistics 2 F 988 954 97% 4.3 
 

 

 KPIs 4.2: Students overall rating on the quality of Lecture Skills. )Average rating of students on a five point scale on overall evaluation of Lecture
Skills.( Second  Semester

Academic Year 2018/2017

Program Engineering  Health  Science  Humanity Humanity
 )QCC(

Science
 )DCC(

Science
 )QCC(

Health 
)Jubail(

Description Male Female Male Female Male Female Male Female Female Female Female Female

No. of Teacher 42 17 75 56 37 53 8 50 12 21 15 13

 No of students who
 responded to the survey
))SSLS

3108 1287 8816 4706 2303 5323 120 6969 1205 2705 1521 1626

 No of students expected
)to fill the survey )SSLS 4420 1423 10296 4844 3442 6101 198 7945 1407 3467 2140 1683

Response Rate 70% 90% 86% 97% 67% 87% 61% 88% 86% 78% 71% 97%

Total 

No. of Teachers 399

No of students who responded to the survey )SSLS( 39687

No of students expected to fill the survey )SSLS( 47365

Response Rate 84%
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(3) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Engineering  Male  – 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average 

Rating 

ENGL-101 English Language(1) 1 M 346 327 95% 4.3 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 M 346 325 94% 3.6 

MATH-111 Math I 1 M 346 324 94% 4.0 

PHEDU-162 Physical Education 1 M 346 324 94% 4.3 

ARCH-122 Basic Design Studio(2) 2 M 311 285 92% 3.65 

LRSK-142 Communication Skills 2 M 331 296 89% 4.32 

COMP-131 Computer Skills 2 M 331 295 89% 4.33 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 M 331 295 89% 4.29 

ENGL-101 English Language(1) 2 M 330 294 89% 4.44 

MATH-112 Math II 2 M 220 203 92% 3.82 

MATH-111 Math I 2 M 111 93 84% 4.53 

PHYS-132 Physics 2 M 331 294 89% 3.56 
 

(4) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Engineering  Female  – 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average Rating 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 129 128 99% 4.2 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 131 130 99% 3.6 

MATH-111 Math I 1 F 131 130 99% 4.1 

PHEDU-162 Physical Education 1 F 131 130 99% 4.4 

ARCH-122 Basic Design Studio(2) 2 F 130 125 96% 3.67 

LRSK-142 Communication Skills 2 F 130 125 96% 4.10 

COMP-131 Computer Skills 2 F 130 125 96% 4.42 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 F 130 125 96% 4.22 

ENGL-101 English Language(1) 2 F 127 122 96% 4.45 

MATH-112 Math II 2 F 128 122 95% 4.06 

MATH-111 Math I 2 F 2 2 100% 4.49 

PHYS-132 Physics 2 F 130 125 96% 3.67 

 

(5) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Health   Male  – 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average 

Rating 

COMP-131 Computer Skills 4 M 656 615 94% 3.6 

ENGL-101 English Language(1) 4 M 654 607 93% 4.2 

ISLM-271 Faith Morals 4 M 656 605 92% 4.0 

LRSK-141 Learning and searching Skills 4 M 656 606 92% 3.6 

CHEM-103 Chemistry 4 M 653 571 87% 4.46 

LRSK-142 Communication Skills 4 M 626 570 91% 4.45 

ENGL-102 English for Academic and Speci 4 M 628 567 90% 4.27 

BIOL-102 General Biology 4 M 653 566 87% 4.45 

PHEDU-162 Physical Education 4 M 626 567 91% 4.11 

PHYS-104 Physics 4 M 653 566 87% 3.35 

ISLM-272 Social System in Islm 4 M 627 569 91% 4.37 
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(6) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Health   Female  – 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average Rating 

COMP-131 Computer Skills 4 F 472 467 99% 3.7 

ENGL-101 English Language(1) 4 F 469 464 99% 4.2 

ISLM-271 Faith Morals 4 F 472 466 99% 4.2 

LRSK-141 Learning and searching Skills 4 F 472 466 99% 3.9 

CHEM-103 Chemistry 4 F 472 462 98% 4.60 

LRSK-142 Communication Skills 4 F 465 462 99% 4.15 

ENGL-102 English for Academic and Speci 4 F 466 461 99% 4.54 

BIOL-102 General Biology 4 F 472 461 98% 4.57 

PHEDU-162 Physical Education 4 F 465 462 99% 4.25 

PHYS-104 Physics 4 F 472 462 98% 3.42 

ISLM-272 Social System in Islm 4 F 465 461 99% 4.45 

 

(7) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / DCC  – 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average 

Rating 

COMP-131 Computer Skills 1 F 456 425 93% 3.9 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 501 463 92% 4.4 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 444 413 93% 3.8 

MATH-111 Math I 1 F 465 429 92% 4.0 

STAT-132 Statistics 1 F 456 425 93% 4.4 

LRSK-142 Communication Skills 2 F 403 389 97% 4.24 

COMP-122 Computer Applications 2 F 424 402 95% 4.29 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 F 443 421 95% 4.24 

ENGL-101 English Language(1) 2 F 470 436 93% 4.26 

MATH-112 Math II 2 F 334 319 96% 4.14 

MATH-111 Math I 2 F 112 102 91% 4.15 

PHEDU-162 Physical Education 2 F 405 387 96% 4.50 

 

(8) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey QCC  – 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average 

Rating 

COMP-131 Computer Skills 1 F 315 272 86% 3.6 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 398 346 87% 4.1 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 259 229 88% 3.6 

MATH-111 Math I 1 F 295 257 87% 4.3 

STAT-132 Statistics 1 F 303 257 85% 3.8 

LRSK-142 Communication Skills 2 F 237 219 92% 4.17 

COMP-122 Computer Applications 2 F 265 248 94% 4.02 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 F 300 276 92% 3.93 

ENGL-101 English Language(1) 2 F 319 297 93% 4.06 

MATH-112 Math II 2 F 121 111 92% 4.11 

MATH-111 Math I 2 F 171 157 92% 4.01 

PHEDU-162 Physical Education 2 F 237 219 92% 4.46 
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(9) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / AMC - Jubail   – 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average 

Rating 

COMP-131 Computer Skills 4 F 131 122 93% 4.1 

ENGL-101 English Language(1) 4 F 131 122 93% 4.7 

ISLM-271 Faith Morals 4 F 131 121 92% 4.0 

LRSK-141 Learning and searching Skills 4 F 131 122 93% 3.8 

CHEM-103 Chemistry 4 F 131 127 97% 4.45 

LRSK-142 Communication Skills 4 F 127 127 100% 4.61 

ENGL-102 English for Academic and Speci 4 F 128 127 99% 4.85 

BIOL-102 General Biology 4 F 131 127 97% 4.45 

PHEDU-162 Physical Education 4 F 127 127 97% 4.03 

PHYS-104 Physics 4 F 132 127 100% 4.11 

ISLM-272 Social System in Islm 4 F 127 127 96% 4.66 

 

 

(10) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey /HUMD– 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average 

Rating 

ARAB-101 Applied Syntax 1 M 31 29 94% 4.3 

COMP-102 Computer Skills 1 M 31 29 94% 4.3 

ENGL-104 English Language 1 1 M 31 28 90% 3.6 

ISLM-271 Faith Morals 1 M 31 28 90% 4.4 

LRSK-103 Learning &Searching Skills 1 M 31 28 90% 4.5 

PHEDU-105 Physical Education 1 M 31 28 90% 4.0 

LRSK-110 Communication Skills 2 M 30 25 83% 4.51 

LRSK-111 Written Skills  2 M 30 24 80% 4.55 

QURN-112 Quran 2 M 30 24 80% 4.43 

ENGL- 113 English Language 2 2 M 30 24 80% 4.55 

STAT-132 Statistics 2 M 30 24 80% 4.49 

ISLM-272 Social System in Islam 2 M 30 24 80% 4.09 

PSYCO-115 Psychology  2 M 30 25 83% 3.99 

 

 

(11) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey /HUFD– 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average 

Rating 

ARAB-101 Applied Syntax 1 F 1229 1135 92% 3.9 

COMP-102 Computer Skills 1 F 1229 1132 92% 4.4 

ENGL-104 English Language 1 1 F 1229 1129 92% 3.8 

ISLM-271 Faith Morals 1 F 1229 1121 91% 4.3 

LRSK-103 Learning &Searching Skills 1 F 1229 1130 92% 4.4 

PHEDU-105 Physical Education 1 F 1229 1127 92% 4.3 

LRSK-110 Communication Skills 2 F 1180 1147 97% 4.19 

LRSK-111 Written Skills  2 F 1180 1145 97% 4.09 

QURN-112 Quran 2 F 1180 1143 97% 4.43 

ENGL- 113 English Language 2 2 F 1180 1143 97% 3.60 

STAT-132 Statistics 2 F 1180 1143 97% 4.47 

ISLM-272 Social System in Islam 2 F 1180 1143 97% 4.57 

PSYCO-115 Psychology  2 F 1180 1143 97% 4.05 
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(12) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey /HUFJ– 2017/2018   

Course code Course Name Term The Gender Expected Responded 
% 

Average 

Rating 

ARAB-101 Applied Syntax 1 F 213 183 86% 4.0 

COMP-102 Computer Skills 1 F 213 179 84% 4.6 

ENGL-104 English Language 1 1 F 213 181 85% 3.5 

ISLM-271 Faith Morals 1 F 213 175 82% 4.3 

LRSK-103 Learning &Searching Skills 1 F 213 180 85% 4.2 

PHEDU-105 Physical Education 1 F 213 179 84% 4.4 

LRSK-110 Communication Skills 2 F 201 193 96% 4.11 

LRSK-111 Written Skills  2 F 201 193 96% 4.36 

QURN-112 Quran 2 F 201 193 96% 4.37 

ENGL- 113 English Language 2 2 F 201 192 96% 4.02 

STAT-132 Statistics 2 F 201 192 96% 4.55 

ISLM-272 Social System in Islam 2 F 201 191 95% 4.47 

PSYCO-115 Psychology  2 F 201 192 96% 4.33 
 

 KPIs 4.2: Students overall rating on the quality of Orientation Program )Average rating of students on a five point scale on overall evaluation of
).Orientation Program

Academic Year OPS 2018/2017

Program Engineering  Health  Science  Humanity Humanity
 )QCC(

Science
 )DCC(

Science
 )QCC(

Health 
)Jubail(

Description Male Female Male Female Male Female Male Female Female Female Female Female

 No of students who
 responded to the survey
))OPS

316 126 511 456 312 935 22 1059 174 389 171 124

 No of students expected
)to fill the survey )OPS 346 131 655 471 449 994 31 1229 213 464 230 131

Response Rate 91% 96% 78% 97% 69% 94% 71% 86% 82% 84% 74% 95%

Average Rating 3.4 3.8 3.1 3.4 3.6 3.8 3.6 3.8 3.8 3.8 4 4.05
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 UD 9.5: Result of teaching staff found satisfied with their job (AJS) and the proportion of those who responded to the survey

Academic Year 
2017/2018- AJS 

Department 
English Self-development  Basic science 

Computer Islamic 

Description 
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female 

No of teachers who responded to the 

survey (AJS) 

13 26 28 35 16 32 8 16 ____ 11 

39 63 48 24 11 

No of teachers expected to fill the 

survey (AJS) 

44 50 35 61 34 49 13 33 6 18 

94 96 83 46 24 

Response Rate 41% 66% 58% 52% 46% 

Average Rating 3.5 4.1 3.7 3.6 3.8 

 

Course Name/ Location  CES- Action Course Portfolio  Course Report  

Faculty  Send   AP % 

DCC--MATH-111- √ √ √ 4 3 75% 

DCC--STAT- 131- √ √ √ 7 6 85% 

GF- -MATH-111- √ √ √ 2 2 100 

GM-  Math-111- √ √ √ 5 5 100% 

 KPIs 4.2: Students overall rating on the quality of Academic Supervisor )Average rating of students on a five point scale on overall evaluation of Academic
Supervisor.(a

Academic Year SSAA    2018/2017

Program Engineering  Health  Science  Humanity Humanity
 )QCC(

Science
 )DCC(

Science
 )QCC(

Health 
)Jubail(

Description Male Female Male Female Male Female Male Female Female Female Female Female

 No of students who
 responded to the survey
)SSA(a

267 121 511 434 312 789 22 1059 174 389 219 124

 No of students expected to
fill the survey )SSA(a 311 130 626 465 400 988 25 1143 201 403 237 129

Response Rate 86% 93% 82% 93% 78% 80% 88% 93% 87% 97% 92% 96%

Average Rating 3.5 3.5 3.6 4 3.5 3.9 4.2 3.8 4.2 3.8 3.7 4.6
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  KPIs PY. 10.1: The proportion of Course Portfolio , course Report and Action Plans

 Basic Science   Department-  First Semester

 Course Name/ Location  CES- Action
Plan

 Course
 Portfolio

 Course
 Report

SSLS

 Faculty Send   AP %

DCC--MATH-111 √ √ √ 4 3 75%

DCC--STAT- 131 √ √ √ 7 6 85%

GF- -MATH-111 √ √ √ 2 2 100%

GM-  Math-111 √ √ √ 5 5 100%

 QCC-  Math-111 √ √ √ 6 3 50%

 QCC- STAT- 131 √ √ √ 3 2 67%

SF--MATH-111 √ √ √ 10 7 70%

SM-- MATH -111 √ √ √ 6 6 100%

HM- BIOL-102 √ √ √ 9 9 100%

HM- CHEM- 103 √ √ √ 6 6 100%

HM- PHYS- 104 √ √ √ 7 6 86%

HF- BIOL-102 √ √ √ 7 7 100%

HF- CHEM- 103 √ √ √ 6 6 100%

HF- PHYS- 104 √ √ √ 3 3 100%

HJ- BIOL-102 √ √ √ 2 2 100%

HJ- CHEM- 103 √ √ √ 2 2 100%

HJ- PHYS- 104 √ √ √ 2 2 100%

Total 87 77 89%

  KPIs PY. 10.1: The proportion of Course Portfolio , course Report and Action Plans

Computer  Department - First Semester

 Course Name/ Location  CES- Action
Plan

 Course
 Portfolio

 Course
 Report

SSLS

 Faculty Send   AP %

 UM-  COMP- 102 √ √ √ 1 1 100%

SM-  COMP- 131 √ √ √ 5 5 100%

SF--COMP-131 √ √ √ 7 6 86%

 QCC-  Comp- 131 √ √ √ 2 2 100%

JF-  COMP- 131 1 1 100%

 HM-- COMP - 131 √ √ 7 7 100%

HF-  COMP- 131 √ √ √ 6 5 83%

DCC--COMP-131 √ √ √ 3 2 67%

 HUFD-COMP-102 √ √ √ 14 7 50%

 HUFJ -COMP-102  √ √ √ 1 1 100%

Total 47 37 79%
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  KPIs PY. 10.1: The proportion of Course Portfolio , course Report and Action Plans

 Basic Science   Department-  First Semester

 Course Name/ Location  CES- Action
Plan

 Course
 Portfolio

 Course
 Report

SSLS

 Faculty Send   AP %

 UM-  ENGL- 104 √ √ 1 1 100%

 UFD-  ENGL- 104 √ √ √ 10 10 100%

 UFJ-  ENGL- 104 3 0 0

SM-CES-ENGL-101 √ NA/ Annual NA/ Annual 10 7 70

SF- ENGL-101 √ NA/ Annual NA/ Annual 20 19 95%

QCC-  ENGL- 101 √ NA/ Annual NA/ Annual No data available

JF-  ENGL- 101 NA/ Annual NA/ Annual No data available

DCC-- ENGL-101 √ NA/ Annual NA/ Annual No data available

 HM-  ENGL- 101 √ NA/ Annual NA/ Annual 20 14 70

HF-  ENGL-101 √ NA/ Annual NA/ Annual 12 10 83

GM-  ENGL-101 √ NA/ Annual NA/ Annual 12 11 95%

GF--ENGL-101 NA/ Annual NA/ Annual 4 4 100%

Total 92 76

  KPIs PY. 10.1: The proportion of Course Portfolio , course Report and Action Plans

 Basic Science   Department-  First Semester

 Course Name/ Location  CES- Action
Plan

 Course
 Portfolio

 Course
 Report

SSLS

 Faculty Send   AP %

HF-  LRSK- 141 √ √ √ 5 4 80%

HM-  LRSK-141 √ √ √ 3 75%

JF-  LRSK- 141 × × 1 1 100%

GF- LRSK-141 √ √ √ 1 1 100%

GF- -PHEDU-162 √ √ √ 1 1 100%

SM--LRSK-141 √ √ √ 4 4 100%

SM--PHEDU-162 √ √ √ 5 5 100%

DCC--LRSK-141 √ √ √ 2 2 100%

 QCC-  LRSK- 141 √ √ √ 2 2 100%

SF- -LRSK-141 √ √ √ 5 3 60%

SF- -PHEDU-162 √ √ √ 7 6 86%

  GM- -LRSK- 141 √ √ √ 4 100%

GM- PHEDU- 162 √ √ √ 5 5 100%

 UM- - ARAB- 101 √ √ 1 1 100%

UM- - LRSK-103 √ √ √ 2 2 100%

U M -- PHEDU- 105 1 0 0%

UFD- - ARAB- 101 × × 9 1 11%

UFD- LRSK-103 √ √ √ 12 10 83%

UFD-  PHEDU- 105 √ √ √ 6 5 83%

 UFJ- - ARAB- 101 × × 2 0 0%

 UFJ- - LRSK-103 × × 1 0 0%

UFJ-  PHEDU- 105 √ √ √ 1 1 100%

Total 82 62 76%
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وفقــاً للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل لجنــة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة كل فصــل 

درايس  مــن العــام األكادميــي -1439 1438 هـــ ، والتــي تضمنــت العديــد مــن األنشــطة التنفيذيــة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة 

,وفروعهــا ، تلــك األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة :  

تقرير وحدة الجودة للمسار الصحي عن الفصل الدرايس األول للعام الجامعي 1439-1438  

إعداد:  د. عبري شعبان حامد رمضان / منسقة الجودة للمسار الصحي

تضمنــت خطــة املســار الصحــي للطالبــات العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة وفروعهــا  باملســارات 

املختلفــة ، تلــك األنشــطة ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة : 

أوالً :  نــر ثقافــة الجــودة ) أعضــاء هيئــة تدريــس ، طــالب ، إداريــن (  يف عــامدة الســنة التحضرييــة  عــن طريــق 
ــات ،  ــة للطــالب الجــدد ، إجتامع ــج التهيئ ــة ، املحــارضات ، برنام ــورش التدريبي ــة ،املنشــورات ، ال ــات الدوري االعالن

حلقــات النقــاش، ........

تــم االلتقــاء بالطالبــات والتعريــف بوحــدة الجــودة واهميتهــا بالرغــم مــن عــدم وجــود فقــرة خاصــة بهــا يف برنامــج التهيئــة • ما تم انجازه:• 1. املوضوع: املشاركة يف أسبوع تهيئة الطالبات بركن وحدة الجودة

للطالبــات، وقــد أبــدت الطالبــات الحامســة واالســتعداد للمشــاركة يف اســتبيانات الجــودة والتعبــري عــن اراءهــن بطريقــة 

إيجابيــة.

تــم تنفيــذ العــرض الخــاص بوحــدة الجــودة بواســطه منســقة الجــودة للمســار الصحــي ويشــمل أهــداف ورؤيــة ورســالة • ما تم انجازه:• 2.املوضوع: املشاركة يف سمنار املسارالصحي األول من خالل عرض تقدميي بعنوان » معاً لتحقيق الجودة«

الجامعــة وكذلــك الســنة التحضرييــة وتــم عــرض رؤيــة وأهــداف وحــدة الجــودة وانــواع االســتبيانات التــي ســوف تفتــح 

تم دعوة الطالبات لالشراك يف وحدة الجودة.• للطالبــات طــوال العــام وتشــجيعهم الجراءهــا .

  KPIs PY. 10.1: The proportion of Course Portfolio , course Report and Action Plans

 Basic Science   Department-  First Semester

 Course Name/ Location  CES- Action
Plan

 Course
 Portfolio

 Course
 Report

SSLS

 Faculty Send   AP %

 HM-  ISLM-271 √ √ √ 7 6 86%

HF-  ISLM-271 √ √ √ 6 6 100%

JF- ISLM-271 1 0 0%

UM-  ISLM- 271

UFD-  ISLM- 271 √ √ √ 10 2 20%

UFJ-  ISLM- 271 2 0 0%

Total 26 14 52%
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ما تم انجازه:• 3. املوضوع: املشاركة يف سمنار املسارالصحي الثالث من خالل عرض تقدميي بعنوان » عربي بحرية وشفافية عن رأيك«

تــم تنفيــذ العــرض الخــاص بوحــدة الجــودة بواســطه طالبتــن مــن املســار الصحــي ويشــمل العــدض أهــداف ورؤيــة ورســالة • 

ــة االســتبيان بشــفافية  ــة تعبئ ــات طريق ــن للطالب ــن يب ــن الطالبت ــة مــن خــالل حــوار ب ــك الســنة التحضريي الجامعــة وكذل

ومصداقيــة ورضورة التعبــري عــن رآيهــن بإيجابيــة وتســجيل جميــع مقرحاتهــن لتطويــر املناهــج التــي تتــم دراســتها خــالل 

الســنة التحضرييــة.

ما تم انجازه:• 4. املوضوع: املشاركة يف سمنار املسارالصحي الرابع اون الين عن طريق البالك بورد 

تــم التنفيــذ بواســطه منســقة الجــودة باملســار، وقــد تــم تقديــم اجابــات عــن جميــع االستفســارات التــي تلقيهــا الطالبــات • 

وخاصــة باســتبانات الفصــل الــدرايس الثــاين ومدتهــا والنتائــج املرتبــة عــىل عــدم امتــام االســتبيانات يف الوقــت املحــدد كــام 

تــم حــث الطالبــات عــىل امتــام جميــع االســتبيانات بشــفافية ورضورة التعبــري عــن رأيهــا بإيجابيــة.

ما تم انجازه:• 5. املوضوع: تنفيذ حملة سمعنا صوتك باملسار الصحي 

ــن •  ــة زميالته ــد قمــن بتوعي ــات( وق ــات )ســفريات الطالب ــدة أســبوع باملســار الصحــي بواســطه طالب ــة مل ــذ الحمل ــم تنفي ت

باملســار عــن قواعــد تعبئــة االســتبيان وأهدافــه و توقيتاتــه وكذلــك تقديــم اجابــات عــن جميــع االستفســارات التــي تلقيهــا 

ــت  ــام االســتبيانات يف الوق ــدم امت ــة عــىل ع ــج املرتب ــا والنتائ ــاين ومدته ــدرايس الث ــات وخاصــة باســتبانات الفصــل ال الطالب

ــة. وعــرض  ــا بايجابي ــري عــن رأيه ــع االســتبيانات بشــفافية ورضورة التعب ــات عــىل امتــام جمي ــم حــث الطالب املحــدد، كــام ت

ــة ووضــع بصمتهــا. ــه عــن مــدى اســتفادتها مــن الحمل ــات لتعــرب في اســتبيان عــىل الطالب

ــدت استحســانها •  ــات واب ــرح ســفريات الطالب ــة واالســتامع ل ــارة الحمل ــة بزي ــة الســنة التحضريي ــعادة وكيل ــت س ــام قام ك

ــة. ــا بالحمل ــع بصمته ــاركتهن ووض ــت مبش ــات وقام ــاط الطالب بنش

الورش التي تم تنفيذها بوحدة الجودة للمسار الصحي للعام الجامعى  -2017 2018

6. املوضوع: القيام بتنفيذ ورشة عمل » ملف املقرر« املقام يوم الثالثاء املوافق 11/14/ 2017

الفئــة املســتهدفة: حضــور عضــوات هيئــة التدريــس لورشــة العمــل لتحقيــق اكــرب اســتفادة ممكنــة مــن الورشــه و خاصــة • 

للعضــوات الجــدد يف املســار الصحــي. 

ــاء •  ــة ألنهــن يحتجــن للق ــس باســتثناء عضــوات قســم اللغــة اإلنجليزي ــة تدري ــكي 22 عضــوة هيئ ــكي: العــدد ال العــدد ال

ــة. خــاص باللغــة اإلنجليزي

عــدد الحــارضات: فقــط تســعة مــن عضــوات هيئــة التدريــس أي بنســبة %41 مــن العــدد الــكي قــد حــرن الورشــة، ورمبــا • 

ــس  ــامل التدري ــغالهن يف أع ــببب انش ــس بس ــة التدري ــوات هيئ ــض عض ــب لبع ــري مناس ــة غ ــد الورش ــك ألن موع ــود ذل يع

واألقســام وألنــه يصعــب كثــرياً إيجــاد وقــت مناســب لــكل العضــوات بــكل األقســام.
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• 

على العضوات الحاضرات للورشة وكذلك مناقشة اراءهن واقتراحتهن للورش القادمة توزيع محتوى ورشه العمل ما تم بالورشة:•
هيئة التدريس ومساعدتهن في عمل ملف المقرر.من اجل تطوير جودة التعليم ورفع مستوى عضو 

 /22/11المقامة يوم االربعاء الموافق  عضو هيئة التدريس"ورشة عمل " ملف  القيام بتنفيذ الموضوع:.7

2017 

حضور عضوات هيئة التدريس لورشة العمل لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من الورشه و خاصة للعضوات الجدد في  الفئة المستهدفة•
المسار الصحي.

عضوة هيئة تدريس باستثناء عضوات قسم اللغة اإلنجليزية ألنهن يحتاجن للقاء خاص باللغة اإلنجليزية. 22العدد الكلى  العدد الكلى:•

% من العدد الكلى قد حضرن الورشة وربما ذلك الن موعد 41فقط تسعة من عضوات هيئة التدريس أي بنسبة  عدد الحاضرات:•

الورشة غير مناسب لبعض عضوات هيئة التدريس بسبب انشغالهن في اعمال التدريس واالقسام وألنه يصعب كثيرا ايجاد وقت 
مناسب لكل العضوات بكل االقسام.

•

على العضوات الحاضرات للورشة وكذلك مناقشة اراءهن واقتراحتهن للورش القادمة محتوى ورشه العملتوزيع  ما تم بالورشة:•
من اجل تطوير جودة التعليم ورفع مستوى عضو هيئة التدريس ومساعدتهن فى عمل ملف عضو هيئة التدريس.

وحدة الجودة بالمسار الصحىعمل اجتماع بعضوات قسم اللغة االنجليزية لتعريفهم باهمية و اهداف  الموضوع:.

ما تم انجازه:❖

عدد عضوات هيئة 
التدريس الكلى

عدد عضوات هيئة 
التدريس الحاضرات 

الورشة

عدد عضوات هيئة 
التدريس الكلى

عدد عضوات هيئة 
التدريس الحاضرات 

الورشة

•

على العضوات الحاضرات للورشة وكذلك مناقشة اراءهن واقتراحتهن للورش القادمة توزيع محتوى ورشه العمل ما تم بالورشة:•
هيئة التدريس ومساعدتهن في عمل ملف المقرر.من اجل تطوير جودة التعليم ورفع مستوى عضو 

 /22/11المقامة يوم االربعاء الموافق  عضو هيئة التدريس"ورشة عمل " ملف  القيام بتنفيذ الموضوع:.7

2017 

حضور عضوات هيئة التدريس لورشة العمل لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من الورشه و خاصة للعضوات الجدد في  الفئة المستهدفة•
المسار الصحي.

عضوة هيئة تدريس باستثناء عضوات قسم اللغة اإلنجليزية ألنهن يحتاجن للقاء خاص باللغة اإلنجليزية. 22العدد الكلى  العدد الكلى:•

% من العدد الكلى قد حضرن الورشة وربما ذلك الن موعد 41فقط تسعة من عضوات هيئة التدريس أي بنسبة  عدد الحاضرات:•

الورشة غير مناسب لبعض عضوات هيئة التدريس بسبب انشغالهن في اعمال التدريس واالقسام وألنه يصعب كثيرا ايجاد وقت 
مناسب لكل العضوات بكل االقسام.

• 

على العضوات الحاضرات للورشة وكذلك مناقشة اراءهن واقتراحتهن للورش القادمة محتوى ورشه العملتوزيع  ما تم بالورشة:•
من اجل تطوير جودة التعليم ورفع مستوى عضو هيئة التدريس ومساعدتهن فى عمل ملف عضو هيئة التدريس.

وحدة الجودة بالمسار الصحىعمل اجتماع بعضوات قسم اللغة االنجليزية لتعريفهم باهمية و اهداف  الموضوع:.

ما تم انجازه:❖

عدد عضوات هيئة 
التدريس الكلى

عدد عضوات هيئة 
التدريس الحاضرات 

الورشة

عدد عضوات هيئة 
التدريس الكلى

عدد عضوات هيئة 
التدريس الحاضرات 

الورشة

مــا تــم بالورشــة: تــم توزيــع محتــوى ورشــه العمــل عــىل العضــوات الحــارضات للورشــة وكذلــك مناقشــة اراءهــن واقراحاتهــن • 

للــورش القادمــة مــن أجــل تطويــر جــودة التعليــم ورفــع مســتوى عضــو هيئــة التدريــس ومســاعدتهن يف عمــل ملــف املقــرر.

الفئــة املســتهدفة: حضــور عضــوات هيئــة التدريــس لورشــة العمــل لتحقيــق اكــرب اســتفادة ممكنــة مــن الورشــه و خاصــة • 7. املوضوع: القيام بتنفيذ ورشة عمل » ملف عضو هيئة التدريس« املقامة يوم األربعاء املوافق 11/22/ 2017

ــاء • للعضــوات الجــدد يف املســار الصحــي. ــة ألنهــن يحتجــن للق ــس باســتثناء عضــوات قســم اللغــة اإلنجليزي ــة تدري ــكي 22 عضــوة هيئ ــكي: العــدد ال العــدد ال

ــة. ــة، • خــاص باللغــة اإلنجليزي ــرن الورش ــد ح ــكي ق ــدد ال ــن الع ــبة %41 م ــس أي بنس ــة التدري ــوات هيئ ــن عض ــعة م ــط تس ــارضات: فق ــدد الح ع

ورمبــا يعــود ذلــك ألن موعــد الورشــة غــري مناســب لبعــض عضــوات هيئــة التدريــس بســبب انشــغالهن يف أعــامل التدريــس 

واألقســام وألنــه يصعــب كثــرياً إيجــاد وقــت مناســب لــكل العضــوات بــكل األقســام.

مــا تــم بالورشــة: تــم توزيــع محتــوى ورشــه العمــل عــىل العضــوات الحــارضات للورشــة وكذلــك مناقشــة اراءهــن واقراحاتهــن • 

للــورش القادمــة مــن أجــل تطويــر جــودة التعليــم ورفــع مســتوى عضــو هيئــة التدريــس ومســاعدتهن يف عمــل ملــف عضــو 

ــة التدريس. هيئ

ــة التدريــس بالقســم، وتــم رشح أهميــة ومهــام عضــوة الجــودة كحلقــة وصــل بــن الوحــدة • ما تم انجازه:• 8. املوضوع: عمل اجتامع بعضوات قسم اللغة االنجليزية لتعريفهم بأهمية و أهداف وحدة الجودة باملسار الصحي تــم اللقــاء مــع عضــوات هيئ

والقســم.  وكذلــك تبليــغ العضــوات مبحتويــات ملــف املقــرر وكذلــك ملــف عضــو هيئــة التدريــس و التنبيــه عــىل رضورة انهاء 

ملفــات مقــرري اللغــة االنجليزيــة التــي تــم االنتهــاء منهــا خــالل العــام الــدرايس. وكذلــك امتــام عمــل ملــف عضــوة هيئــة 

التدريــس وابــراز مــا قدمتــه كل واحــدة مــن جهــد اثنــاء العــام الــدرايس وقــد ابديــن اهتاممهــن النجــاز املهــام املطلوبــة.
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تــم مناقشــة موضــوع تعبئــة اســتبيان الرضــا الوظيفــي و تشــجيع جميــع عضــوات هيئــة التدريــس باألقســام املختلفــة باملســار • ما تم انجازه:• 9.  املوضوع: مناقشة موضوع تعبئة استبيان الرضا الوظيفي لعضوات هيئة التدريس باملسار الصحي 

الصحــي بتعبئــة االســتبيان للتعبــري عــن رأيهــن ومعرفــة مقرحاتهــن لتطويــر العمــل بالعــامدة عــن طريــق عضــوات الجــودة 

باألقســام .

ثانيــًا: المســاهمة فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لعمــادة الســنة التحضيريــة  المتعلقــة 
بالجــودة و االعتمــاد .

١. املوضــوع: متابعــة إعــداد األقســام للمحتــوى الــدرايس و الخطــة الدراســية الزمنيــة للمقــررات التــي يتــم تدريســها للمســار 

ــورد  ــالك ب ــىل الب ــم ع ــداف كل مقرروإدراجه ــك أه ــرر، وكذل ــف املق ــاين وتوصي ــين األول والث ــن الدراس ــالل الفصل ــي خ الصح

تــم وضــع املحتــوى الــدرايس لــكل مقــرر وكذلــك الخطــة الزمنيــه لــكل مقــرر عــىل البــالك بــورد وكذلــك األهــداف الرئيســية • ما تم انجازه:• لتعريــف الطالبــات بهــا.

تم ربط كل مجموعة من الطالبات بعضوة هيئة التدريس التي تقوم بتدريس املقرر لها.• لــكل مقــرر درايس ومواعيــد االختبــارات وكذلــك أســاليب التقويــم لــكل واحــد منهــم.

متابعــة تنفيــذ خطــة تطويــر املقــررات التــي يتــم تدريســها يف الفصــل الــدرايس األول والثــاين لــكل مقــرر درايس يف املســار • ما تم انجازه:• ٢. املوضوع: البدء يف تنفيذ ملف املقررات التي يتم تدريسها يف املسار الصحي خالل الفصلن الدراسين األول والثاين 

ــك  ــة وكذل ــم الحديث ــن اســراتيجيات التعل ــد م ــب الدراســية واســتخدام العدي ــري الكت ــن تغي ــك م ــمله ذل الصحــي . ومايش

ــة التــي تحقــق الجــودة داخــل الفصــل الــدرايس. اســتخدام العديــد مــن الوســائل العلمي

االنتهــاء مــن تجميــع هــذه البيانــات وذلــك ألهميتهــا يف نــر ثقافــة وأهــداف وحــدة الجــودة بــن الطالبــات، مــام يســهل • ما تم انجازه:• ٣.املوضوع: انشاء قاعدة بيانات لوحدة الجودة للمسار الصحي الخاصة بالعام الدرايس الحاىل 2018-2017 

لنــا رسعــة الوصــل والتواصــل مــع الطالبــات وعضــوات هيئــة التدريــس باملســارالصحي وكذلــك حــث الطالبــات عــىل املشــاركة 

يف اســتبيانات الوحــدة.

ــرأي  ــة للطــالب للمشــاركة فــي اســتطالعات ال ــًا: اإلشــراف والمتابعــة  العــداد برنامــج التهيئ ثالث
الخاصــة بالجــودة.

تــم التأكــد مــن وجــود أســامء عضــوات هيئــة التدريــس عــىل الشــعب التــي يقمــن بتدريــس املقــرر لهــا يف نظــام ســجالت • ما تم انجازه:• ١. املوضوع: مراجعة البيانات عىل نظام السجالت  للمسار الصحي الخاصة بالعام الدرايس الحايل 2018-2017 

ــج صحيحــة يف  ــىل نتائ ــا يف الحصــول ع ــك ألهميته ــل األقســام وذل ــن قب ــة م ــية املوضوع الطــالب حســب الجــداول الدراس

ــرأى الســتبيانات الوحــدة. اســتطالعات ال
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) OPS- CLS- SLSS( االتصــال والتعــاون مــع املرشــدات األكادمييــات عــن طريــق إرســال إمييــل لســعادة املرشــدات األكادمييــات يحتــوي عــىل ملــف •  ما تم انجازه:• ٢. املوضوع: القيام بتهيئة الطالبات الستبانات الفصل الدرايس األول والثاين

يوضــح خطــوات الدخــول عــىل موقــع االســتبيانات وتعبئــة اســتبيان أســبوع التهيئــة وكذلــك نتائــج عــدم املشــاركة فيــه مــن 

حجــب للخدمــات اإللكرونيــة وذلــك لعرضــه ورشح أهميــة املشــاركة للطالبــات يف كل مجموعتهــن اإلرشــادية وتشــجيعهن 

تحميــل عــرض تقدميــي للطالبــات عــىل البــالك بــورد وكذلــك الفيديــو التوضيحــى اللــذان يوضحــان خطــوات الدخــول عــىل • عــىل ذلــك خــالل اللقــاء اإلرشــادي القــادم وقــد أبديــن إســتعدادهن لذلــك و تشــجيع الطالبــات عليــه.

املوقــع وتعبئــة االســتبيانات بســهولة ويــرس وذلــك للوصــول لــكل الطالبــات مــن خــالل البــالك بــورد لتشــجيعهن عــىل اجــراء 

اســتخدام مجموعــة اإلرشــاد األكادميــى عــىل برنامــج الواتــس أب واملكونــة مــن ممثــالت الشــعب لتوعيتهــن بأهميــة وهــدف • االســتبيان عــن طريــق عضــوات هيئــة التدريــس باملســار الصحــي.

ــدء االســتبانات ونهايتهــا • وحــدة الجــودة وكذلــك عمليــة تقييــم املقــررات الدراســية ومهــارات التدريــس وتحفيزهــن للتعبــري عــن رأيهــن بحريــة. ــوي عــىل موعــد ب ــدرايس األول يحت ــدء اســتبانات وحــدة الجــودة للفصــل ال تعليــق إعــالن عــن ب

ــك أهــداف االســتبانات. وكذل

رابعًا:متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها

  )CES- SLSS(  عمــل لقــاءات مــع املرشــدات األكادمييــات باملســار الصحــي لتوعيتهــن بأهميــة اســتبيانات وحــدة الجــودة لتطويــر العمليــة • ما تم انجازه:• ١. املوضوع: متابعة تشجيع الطالبات للمشاركة يف استبانات الفصل الدرايس األول والثاين

ــق • التعليميــة وإقناعهــن باملشــاركة يف تحفيــز الطالبــات لعمــل االســتبيانات . ــات عــي اســتكامل االســتبيان عــن طري ــات و تشــجيع الطالب ــة للطالب ــم أســبوع التهيئ ــه اســتكامل اســتبيان تقيي متابع

إرســال إعــالن للطالبــات عــىل البــالك بــورد و توزيــع إعالنــات ورقيــة يف لوحــة اإلعالنــات، وكذلــك أماكــن تواجــد الطالبــات 

بشــأن متديــد فــرة اســتبيان تقييــم أســبوع التهيئــة ملــدة أســبوعن وتشــجيع الطالبــات عــىل املشــاركة وإبــداء اراءهــن مــن 

خــالل االســتبيان وكذلــك نتائــج عــدم املشــاركة فيــه مــن حجــب للخدمــات اإللكرونيــة.

خامسًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع األقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة.

تــم االجتــامع  مبنســقات الجــودة يف املقــررات املختلفــة للمســار الصحــي وتــم عــرض نســبة مشــاركات الطالبــات للمســار • ما تم انجازه:• ١. املوضوع: االجتامع األول مبنسقات الجودة يف املقررات املختلفه للمسار الصحي:

ــغ  ــك تبلي ــن الوحــدة والقســم.  وكذل ــة ومهــام عضــوة الجــودة كحلقــة وصــل ب ــم رشح أهمي ــن الجــودة. ت الصحــي يف رك

العضــوات عــىل رضورة إنهــاء ملفــات املقــررات التــي تــم اإلنتهــاء منهــا يف الفصــل األول. وكذلــك عمــل تقريــر مــن كل عضــوة 

مبــا تــم إنجــازه مــن الخطــة الفعليــة للقســم واملعوقــات واإلقراحــات لتذليــل هــذه املعوقــات.

ــات للمســار • ما تم إنجازه:• ٢.املوضوع: االجتامع الثاين مبنسقات الجودة يف املقررات املختلفه للمسار الصحي: ــم عــرض نســبة مشــاركات الطالب ــم االجتــامع مبنســقات الجــودة يف املقــررات املختلفــة للمســار الصحــي وت ت
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الصحــي يف اســتبيانات الفصــل الــدرايس الثــاين وحثهــم عــىل تشــجيع الطالبــات يف كل مجموعــه للمشــاركة وامتــام االســتبيانات. 

وكذلــك تبليــغ العضــوات عــىل رضورة انهــاء ملفــات املقــررات التــي تــم االنتهــاء منهــا يف الفصــل الثــاين وكذلــك التــي تــم 

تدريســها طــوال العــام الجامعــي 2017-2018. وكذلــك عمــل تقريــر مــن كل عضــوة مبــا تــم انجــازه مــن الخطــة الفعليــة 

للقســم واملعوقــات واالقراحــات لتذليــل هــذه املعوقــات.

سادسًا: متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام والمقررات .

ــدء يف • ما تم انجازه:• ١. املوضوع: االجتامع األول مبنسقات الجودة يف املقررات املختلفة للمسار الصحي: ــىل رضورة الب ــوات ع ــغ العض ــم  تبلي ــي، وت ــار الصح ــة للمس ــررات املختلف ــودة يف املق ــقات الج ــامع مبنس ــم االجت ت

تنفيــذ ملفــات عضــوات هيئــة التدريــس بأقســامهن وأن يقمــن بــرح مكونــات امللــف لــكل عضــوة، وخاصــة الجــدد منهــن 

واســتقبال اراءهــن واستفســاراتهن.

تــم االجتــامع الثــاين مبنســقات الجــودة يف املقــررات املختلفــة للمســار الصحــي، وتــم  تبليــغ العضــوات عــىل رضورة االنتهــاء • ما تم انجازه:• ٢.املوضوع: االجتامع الثاين مبنسقات الجودة يف املقررات املختلفه للمسار الصحي:

مــن تنفيــذ ملفــات عضــوات هيئــة التدريــس بأقســامهن وأن يقمــن بــإدراج نتائــج اســتبيانات مهــارات التدريــس لهــن وخطــة 

التطويــر الفعليــة داخــل كل ملــف لــكل عضــوة، وخاصــة الجــدد منهــن واســتقبال اراءهــن واستفســاراتهن.

سابعًا : الصعوبات والمقترحات 

وضع فقرة خاصة بوحدة الجودة للتعريف بأهداف الوحدة وأهميتها يف خطة أسبوع التهيئة للطالب والطالبات.. 1

هناك بعض االقراحات التي قدمتها عضوات هيئة التدريس يف ورش العمل وتم مناقشتها يف نهايتها وهي كاالىت:. 2

ــدء . 3 ــل ب ــي تتأكــد العضــوات مــن مجموعتهــن الصحيحــة قب ــكل قســم ل إرســال نســخة مــن نظــام التســجيل اإللكــروىن ل

ــس.  ــارات التدري ــتبيان مه اس

إرسال نسخة من ملف املقرر التي تم وضعه يف العام السابق لكل عضوات هيئة التدريس بالقسم لالستفادة منه.. 4

ــية . 5 ــواد الدراس ــكل امل ــام الســابق ل ــا الع ــم إعداده ــي ت ــررات الت ــات املق ــم ملف ــاىئ لتقيي ــر النه ــن التقري ــخة م ــال نس إرس

ــايل. ــام الح ــا يف الع ــودة به ــاء املوج ــاليف األخط ــه وت ــتفادة من لإس

ــبة . 6 ــارات املناس ــس امله ــة التدري ــوة هيئ ــتخدام عض ــادل الس ــاس ع ــس مقي ــارات التدري ــتبيان مه ــج اس ــن ان نتائ ــد م التأك

لتوصيــل املعلومــة يف املحــارضة وليــس مقيــاس غــري حقيقــي ألن الطالبــات يريــدن ان يتمــوا االســتبيان او تكــون مشــاركتهم 

بنــاءاً عــىل مواقــف شــخصية ونفســية للطالبــات، لذلــك نقــرح أنــه ال يتــم قبــول االســتبيان للطالبــه اال بعــد اجاباتهــا عــن 

األســئلة الثالثــة االخــرية والتعبــري عــن رايهــا بوضــوح.

ــا . 7 ــث ندعــم اإليجــاىب منه ــس بحي ــارات التدري ــم اســتبانات مه ــج تقيي ــامداً عــىل نتائ ــاك رد فعــل ايجــاىب إعت أن يكــون هن

كتكريــم عضــوات هيئــة التدريــس الحاصلــن عــىل أعــىل التقييــامت يف بدايــة كل عــام وتحســن الســلبيات عــن طريــق إعطــاء 

عضــوات هيئــة التدريــس الحاصــالت عــىل تقييــم منخفــض ورش عمــل يف مجــال مهــارات التدريــس لتــاليف هــذه الســلبيات.

اإلهتــامم بــأراء عضــوات هيئــة التدريــس يف العمليــة التعليميــة باعتبارهــن ذوي خــربة عمليــة يف مجــال التدريــس للطالبــات . 8

عــىل أرض الواقــع، ونقــرح أن يكــون عــىل هيئــة اســتبيان معتمــد تقــوم بــه وحــدة الجــودة بالعــامدة كل عــام.
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وضــع آليــة للتأكــد مــن رسيــة نتائــج التقييــم ألعضــاء هيئــة التدريــس حيــث أن عضــو الجــودة بــكل قســم يقــوم بتجميــع . 9

ملفــات الزميــالت وفحصهــن وهــذا يشــمل تقييــم الطــالب وكذلــك خطــة العمــل عنــد تجميعهــا يف نهايــة العــام الــدرايس.                             

تقرير وحدة الجودة للمسار الهنديس )طالبات( عن الفصل الدرايس األول للعام الجامعي 1439-1438  

إعداد: د. أمرية نورالدين بنحمد /  منسقة الجودة للمسار الهنديس طالبات 

   

تــم االلتقــاء بالطالبــات والتعريــف بوحــدة الجــودة وأهميتهــا بالرغــم مــن عــدم وجــود فقــرة خاصــة بهــا يف برنامــج التهيئــة • ما تم انجازه:•  حث الطالبات عىل املشاركة يف أرسة صديقات الجودة .• حث الطالبات عىل املشاركة يف االستبيانات التي تقدمها العامدة خالل العام والتعبري عن رأيهن.• استقبال الطالبات يف ركن الجودة والتعريف بالوحدة وأهدافها واهميتها للطالبات خالل العام الدرايس• مساعدة الطالبات لتعرف األقسام املختلفة التي لها عالقة باملسار الهنديس• تهيئة الطالبات ألستقبال الحياة الجامعية.• الهدف:• 1. املوضوع:املشاركة يف أسبوع تهيئة الطالبات بركن وحدة الجودة

لطالبــات املســار الصحــي و الهنــديس مببنــى 300.

ــك  ــرر، وكذل ــف املق ــررات وتوصي ــة للمق ــدرايس و الخطــة الدراســية الزمني ــوى ال ــداد األقســام للمحت ــة إع 2. املوضوع:متابع

ــا. ــات به ــورد لتعريــف الطالب ــالك ب متابعــة  ربــط طالبــات كل مجموعــة باملســار الهنــديس بعضــو هيئــة التدريــس الــذى يقــوم بتدريــس املقــرر خاصــة الجــدد • تعريف الطالبات مبوعد االختبارات األسبوعية أو الشهرية.• مساعدة الطالبات لتعرف أساليب التقويم باملقرر.• مساعدة الطالبات لإطالع عىل ما سيدرسونه أسبوعياً. • الهدف:• أهــداف كل مقــرر وإدراجهــم عــىل الب

. تــم وضــع املحتــوى الــدرايس لــكل مقــرر وكذلــك الخطــة الزمنيــة لــكل مقــرر عــىل البــالك بــورد وكذلــك األهــداف الرئيســية • ما تم انجازه:• منهم

تم ربط كل مجموعة بعضوة هيئة التدريس التي تقوم بتدريس املقرر لها.• لــكل مقــرر درايس ومواعيــد االختبــارات وكذلــك أســاليب التقويــم لــكل واحــد منهــم.

التعرف عىل اإلجراءات املتبعة يف حالة عدم املشاركة يف االستبيانات.• التعرف عىل أنواع االستبيانات املتاحة للطالبات طوال العام.• نر ثقافة الجودة بن الطالبات والهيئة التدريسية.• الهدف:• 3. املوضوع:املشاركة يف سمنار املسار الهنديس من خالل عرض تقدميي بعنوان » معاً لتحقيق الجودة«
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تــم تنفيــذ العــرض الخــاص بوحــدة الجــودة بواســطه منســقة الجــودة للمســار الهنــديس ويشــمل أهــداف ورؤيــة ورســالة • ما تم انجازه:• 

ــح  ــي ســوف تفت ــواع االســتبيانات الت ــة وأهــداف وحــدة الجــودة وأن ــم عــرض رؤي ــة وت ــك الســنة التحضريي الجامعــة وكذل

ــات طــوال العــام وتشــجيعهم إلجراءهــا . تم دعوة الطالبات لالشراك يف وحدة الجودة.• للطالب

متابعة تنفيذ خطة تطوير املقررات يف الفصل الدرايس األول لكل مقرر درايس يف املسار الهنديس .• ما تم انجازه:• رفع مستوى الجودة للمقرر الدرايس.• تفادي تكرار الوقوع يف األخطاء  السابقة.• تحسن كفاءة تدريس املقرر.• توثيق مدى تعلم الطالب وعالقة  ذلك بالتدريس.• الهدف:• 4. املوضوع: البدءيف تنفيذ ملف املقرر للفصل األول

االنتهــاء مــن تجميــع هــذه البيانــات وذلــك ألهميتهــا يف نــر ثقافــة وأهــداف وحــدة الجــودة بــن الطالبــات، وكذلــك حــث • ما تم انجازه:• الحصول عىل موجز للمقررات التي تدرس باملسار الهنديس طوال العام وكذلك املنسقن لكل مقرر.• تجميع أسامء عضوات لجنة الجودة باألقسام املختلفة باملسار الهنديس.• تجميع قوائم بأسامء الطالبات يف كل مجموعة للمسار الهنديس. • تسجيل أسامء الطالبات املشركات يف ارسة صديقات الجودة.• تجميع أسامء املرشدات األكادمييات ملجموعات املسار الهنديس.• الهدف:• 5. املوضوع:إنشاء قاعدة بيانات لوحدة الجودة للمسار الهنديس الخاصة بالعام الدرايس الحايل 2018-2017 

الطالبــات عــىل املشــاركة يف اســتبيانات الوحــدة.

التاكــد مــن وجــود أســامء عضــوات هيئــة التدريــس الــالىت يقمــن بتدريــس املقــرر لــكل شــعبة عــىل نظــام ســجالت الطــالب • الهدف:• 6. املوضوع: مراجعة البيانات عىل نظام السجالت  للمسار الهنديس الخاصة بالعام الدرايس الحايل 2018-2017 

تــم التأكــد مــن وجــود أســامء عضــوات هيئــة التدريــس عــىل الشــعب التــي يقمــن بتدريــس املقــرر لهــا يف نظــام ســجالت • ما تم انجازه:• تكليف سعادة منسقى األقسام مبتابعة القامئة املوجودة وتطابقها مع نظام السجالت للتأكد من صحتها.• حســب الجــداول الدراســية املوضوعــة مــن قبــل األقســام.

ــج صحيحــة يف  ــىل نتائ ــا يف الحصــول ع ــك ألهميته ــل األقســام وذل ــن قب ــة م ــية املوضوع الطــالب حســب الجــداول الدراس

ــرأي الســتبيانات الوحــدة. اســتطالعات ال

تعريف عضوات هيئة التدريس مبلف املقرر وأهميته.• الهدف:• 7. املوضوع: القيام بتنفيذ ورشة عمل » ملف املقرر«
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ــل • ما تم انجازه:• تعريف عضوات هيئة التدريس مبكونات ملف املقرر.•  ــة العم ــس لورش ــة التدري ــه لحضــور عضــوات هيئ ــديس بالراك ــن وحــدة الجــودة للمســارين الصحــي و الهن ــم م التنظي

ــديس. ــن الورشــه خاصــة للعضــوات الجــدد يف املســار الصحــي و الهن ــة م ــتفادة ممكن ــرب اس ــق أك توزيــع محتــوى ورشــه العمــل عــىل العضــوات الحــارضات للورشــة وكذلــك مناقشــة اراءهــن واقراحاتهــن للــورش القادمــة • لتحقي

تــم عــرض منــوذج تطبيقــي مللــف مقــرر الفيزيــاء )PHYS 132 - 2017(  بعــد تقديــم عــرض الورشــة قصــد توضيــح املطلــوب • مــن أجــل تطويــر جــودة التعليــم ورفــع مســتوى عضــو هيئــة التدريــس ومســاعدتهن يف عمــل ملــف املقــرر.

حــث عضــوات هيئــة التدريــس املســئوالت عــن إعــداد ملــف املقــرر للمــواد التــي بتــم تدريســها يف الفصــل الــدرايس األول • ملســئوالت امللــف و مســاعدتهن  

عــىل البــدء يف اعــداد ملــف املقــرر قبــل اإلنتهــاء مــن تدريســه يف نهايــة الفصــل األول.

ــل • ما تم انجازه:• 8. املوضوع: القيام بتنفيذ ورشة عمل » ملف عضو هيئة التدريس«  ــة العم ــس لورش ــة التدري ــه لحضــور عضــوات هيئ ــديس بالراك ــن وحــدة الجــودة للمســارين الصحــي و الهن ــم م التنظي

ــديس. ــن الورشــه خاصــة للعضــوات الجــدد يف املســار الصحــي و الهن ــة م ــتفادة ممكن ــرب اس ــق اك توزيــع محتــوى ورشــه العمــل عــىل العضــوات الحــارضات للورشــة وكذلــك مناقشــة اراءهــن واقراحتهــن للــورش القادمــة مــن • لتحقي

حــث عضــوات هيئــة التدريــس عــن إعــداد ملــف املقــرر للمــواد التــي يتــم تدريســها بالفصــل األول وكذلــك البــدء يف عمــل • اجــل تطويــر جــودة التعليــم ورفــع مســتوى عضــو هيئــة التدريــس ومســاعدتهن يف عمــل ملــف املقــرر.

ملــف عضــو هيئــة التدريــس الخــاص بهــن وامتامهــا قبــل االنتهــاء مــن العــام الــدرايس.

 )OPS- CES- SLSS(  عمــل لقــاءات مــع املرشــدات االكادمييــات باملســار الهنــديس لتوعيتهــن باهميــة اســتبيانات وحــدة الجــودة لتطويــر العمليــة • ما تم انجازه:• 9. املوضوع: القيام بتهيئة الطالبات الستبانات الفصل الدرايس األول

ــراء • التعليميــة واقناعهــن باملشــاركة يف تحفيــز الطالبــات لعمــل االســتبيانات . ــوات إج ــح خط ــديس يوض ــي والهن ــارين الصح ــات املس ــورد ملجموع ــالك ب ــىل الب ــات ع ــي للطالب ــرض تقدمي ــل ع تحمي

اســتبيان أســبوع التهيئــة بســهولة وتعبئتــه وذلــك للوصــول لــكل الطالبــات مــن خــالل البــالك بــورد لتشــجيعهن عــىل إجــراء 

ــدء االســتبانات ونهايتهــا • االســتبيان. ــوى عــىل موعــد ب ــدرايس األول يحت ــدء اســتبانات وحــدة الجــودة للفصــل ال تعليــق إعــالن عــن ب

ــك أهــداف االســتبانات. وكذل

 )OPS- CES- SLSS(  االتصــال والتعــاون مــع املرشــدات االكادمييــات عــن طريــق أرســال امييــل لســعادة املرشــدات االكادمييــات يحتــوى عــىل ملــف • ما تم انجازه:• 10. املوضوع: متابعة تشجيع الطالبات للمشاركة يف استبانات الفصل الدرايس األول

يوضــح خطــوات الدخــول عــىل موقــع االســتبيانات وتعبئــة اســتبيان أســبوع التهيئــة وكذلــك نتائــج عــدم املشــاركة فيــه مــن 

حجــب للخدمــات اإللكرونيــة وذلــك لعرضــه ورشح اهميــة املشــاركة للطالبــات يف كل مجموعتهــن اإلرشــادية وتشــجيعهن 

تحميــل عــرض تقدميــي للطالبــات عــىل البــالك بــورد وكذلــك الفيديــو التوضيحــى اللــذان يوضحــان خطــوات الدخــول عــىل • عــىل ذلــك خــالل اللقــاء اإلرشــادي القــادم وقــد ابديــن اســتعدادهن لذلــك و تشــجيع الطالبــات عليــه.

املوقــع وتعبئــة االســتبيانات بســهولة ويــرس وذلــك للوصــول لــكل الطالبــات مــن خــالل البــالك بــورد لتشــجيعهن عــىل اجــراء 
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اســتخدام مجموعــة االرشــاد االكادميــى عــىل برنامــج الواتــس أب واملكونــة مــن ممثــالت الشــعب لتوعيتهــن بأهميــة وهــدف • االســتبيان عــن طريــق عضــوات هيئــة التدريــس باملســار الهنــديس.

ــق • وحــدة الجــودة وكذلــك عمليــة تقييــم املقــررات الدراســية ومهــارات التدريــس وتحفيزهــن للتعبــري عــن رايهــن بحريــة. ــات عــي اســتكامل االســتبيان عــن طري ــات و تشــجيع الطالب ــة للطالب ــم أســبوع التهيئ ــه اســتكامل اســتبيان تقيي متابع

أرســال اعــالن للطالبــات عــىل البــالك بــورد و توزيــع اعالنــات ورقيــة يف لوحــة االعالنــات وكذلــك اماكــن تواجــد الطالبــات 

بشــأن متديــد فــرة اســتبيان تقييــم أســبوع التهيئــة ملــدة أســبوعن وتشــجيع الطالبــات عــىل املشــاركة وابــداء اراءهــن مــن 

خــالل االســتبيان وكذلــك نتائــج عــدم املشــاركة فيــه مــن حجــب للخدمــات اإللكرونيــة.

تــم االجتــامع  مبنســقات الجــودة يف املقــررات املختلفــة للمســارين الصحــي والهنــديس وتــم عــرض نســبة مشــاركات الطالبــات • ما تم انجازه:• 11. املوضوع: االجتامع األول مبنسقات الجودة يف املقررات املختلفه للمسار الهنديس:

للمســار الصحــي واملســار الهنــديس يف اســتبيانات أســبوع التهيئــة وحثهــم عــىل تشــجيع الطالبــات يف كل مجموعــه للمشــاركة 

. تــم رشح أهميــة ومهــام عضــوة الجــودة كحلقــة وصــل بــن الوحــدة والقســم.  وكذلــك تبليــغ العضــوات عــىل رضورة انهــاء 

ملفــات املقــررات التــي تــم االنتهــاء منهــا يف الفصــل األول. وكذلــك عمــل تقريــر مــن كل عضــوة مبــا تــم انجــازه مــن الخطــة 

الفعليــة للقســم واملعوقــات واالقراحــات لتذليــل هــذه املعوقــات.

تقرير وحدة الجودة للمسار العلمي )طالبات( عن الفصل الدرايس األول للعام الجامعي 1439-1438

 إعداد: د. رضا محمد هاشم منسقة الجودة للمسار العلمي طالبات

وفقــا لخطــة وحــدة  الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة للعــام الــدرايس -1438 1439 هـ  وقــد تضمنت • 

العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  للمســار العلمــي بالريــان،  تلــك األنشــطة ميكــن عرضهــا مــن خــالل 

املحــاور التاليــة :  

أواًل :  نشر ثقافة الجودة )أعضاء هيئة تدريس ، طالب ،إداريين(في عمادة السنة التحضيرية  

1 - تــم تنفيــذ عــدد مــن االجتامعــات مــع عضــوات األقســام باملســار العلمــي بالريــان عــىل مــدار العــام الــدرايس باملســار ملناقشــة 

عدد  القسم  م

 االجتماعات

العدد 

 الكلي

1ف   

العدد 

 الكلي

2ف   

االجمالي      عدد اجمالي  

 املستفيدين

 النسبة املئوية

1- %83.33 35 42 20 22 3 اللغة االنجليزية   

االساسيةالعلوم  2  3 9 13 22 16 73%  

%50 9 18 11 7 3 الحاسب االلي 3  

%86 6 7 - 7 3 التربية البدنية  4  

%67 8 12 7 5 2 تطوير الذات 5  

%91 92 101 51 50 15 االجمالي  

الورش من عدد تنفيذ تم
التدريس هيئة لعضوات التدريبية
باملسار العلمي للجدد والعضوات 
القدامى ملن يرغب منهن ، وهذه 

وملفالورش املقرر ملف اعداد
التدريس هيئة ورشة، عضو

ريان نسب المستفيدين من حضوراالجتماعات  حسب كل قسم بالمسار العلمي بال
ووفقا للعدد الكلي لكل قسم  على حده

اللغة االنجليزية العلوم االساسية الحاسب األلي التربية البدنية تطوير الذات

ي اجمالي المستفيدين من االجتماعات وفقا الجمال
العدد الكلي للعضوات  باالقسام

العدد الكلي للعضوات بالفصلين عدد المستفيدين
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عدد القسم م

االجتماعات

العدد 

الكلي

ف

العدد 

الكلي

ف

عدد اجمالي االجمالي

املستفيدين

النسبة املئوية

اللغة االنجليزية

االساسيةالعلوم 

الحاسب االلي

التربية البدنية 

تطوير الذات

االجمالي

  

                  

                  

          

 

 

 

 

 

 

 

الورش من عدد تنفيذ تم
التدريس هيئة لعضوات التدريبية
باملسار العلمي للجدد والعضوات 
القدامى ملن يرغب منهن ، وهذه 

وملفالورش املقرر ملف اعداد
التدريس هيئة ورشة، عضو

ريان نسب المستفيدين من حضوراالجتماعات  حسب كل قسم بالمسار العلمي بال
ووفقا للعدد الكلي لكل قسم  على حده

اللغة االنجليزية العلوم االساسية الحاسب األلي التربية البدنية تطوير الذات

ي اجمالي المستفيدين من االجتماعات وفقا الجمال
العدد الكلي للعضوات  باالقسام

العدد الكلي للعضوات بالفصلين عدد المستفيدين

عدد القسم م

االجتماعات

العدد 

الكلي

ف

العدد 

الكلي

ف

عدد اجمالي االجمالي

املستفيدين

النسبة املئوية

اللغة االنجليزية

االساسيةالعلوم 

الحاسب االلي

التربية البدنية 

تطوير الذات

االجمالي

الورش من عدد تنفيذ تم
التدريس هيئة لعضوات التدريبية
باملسار العلمي للجدد والعضوات 
القدامى ملن يرغب منهن ، وهذه 

وملفالورش املقرر ملف اعداد
التدريس هيئة ورشة، عضو

ريان نسب المستفيدين من حضوراالجتماعات  حسب كل قسم بالمسار العلمي بال
ووفقا للعدد الكلي لكل قسم  على حده

اللغة االنجليزية العلوم االساسية الحاسب األلي التربية البدنية تطوير الذات

ي اجمالي المستفيدين من االجتماعات وفقا الجمال
العدد الكلي للعضوات  باالقسام

العدد الكلي للعضوات بالفصلين عدد المستفيدين

 تنفيــذ عــدد مــن الــورش التدريبيــة لعضــوات هيئــة التدريــس باملســار العلمــي للجــدد والعضــوات القدامــى ملــن يرغــب منهــن ، 

وهــذه الــورش » اعــداد ملــف املقــرر وملــف عضــو هيئــة التدريــس ، ورشــة أفضــل املامرســات«، والجــدول التــايل يوضــح نســب 

املســتفيدين مــن هــذه الــورش مقارنــة بالعــدد الــكي للعضــوات باملســار

جدول )2( الورش التدريبية لعضوات هيئة التدريس باملسار العلمي بالريان خالل العام الدرايس 1439/ 2018

اسم الورشة       القسم                 العدد الكي              عدد الحضور                النسبة املئوية م 

1

2

50

51

15

24

30%

47%

ملف املقرر وملف 
عضو  هيئة التدريس

افضل املامرسات

جميع األقسام

جميع األقسام
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ــر  ــا يســاهم يف تطوي ــن وم ــان تتمحــور حــول احتياجاته ــات باملســار العلمــي بالري ــورش للموظف ــن ال ــدد م ــذ ع ــم تنفي 2 - ت

ــورش: ــايل يوضــح هــذه ال ــن، والجــدول الت ادائه

  جدول )3( الورش التدريبية ملوظفات املسار  العلمي بالريان  خالل العام 1439 / 2018

 

3 - نــر ثقافــة الجــودة عــىل مســتوى الطالبــات فتــم مــن خــالل طــرق متعــددة مثــل املشــاركة يف حلقــات النقــاش بعــروض 

تتعلــق بالجــودة

         جدول )4( حلقات النقاش لطالبات املسار العلمي بالريان خالل العام الدرايس  2018/1439

م                 حلقة النقاش             العدد الكي                      عدد الحضور                 النسبة املئوية

اسم الورشة                     العدد الكي                 عدد الحضور         النسبة املئوية م 

50% برنامج األكسل وتطبيقاته                      10                                            5                            1-

60% جودة األداء يف برامج املكتب                 10                                             6                               2

1
2
3

1058
1058
1006

948
796
250

90%
75%
25%

األوىل
الثانية
الرابعة
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ثالثــًا: اإلشــراف والمتابعــة  إلعــداد برنامــج التهيئــة للطــالب للمشــاركة فــي اســتطالعات الــرأي 
الخاصــة بالجــودة. 

قامــت املســاعدة اإلداريــة  مبراجعــة جميــع الجــداول عــىل نظــام الســجالت والتأكــد مــن ســالمة البيانــات وأنهــا مســجلة • 

. » PI « ــة صحيحــة وخاصــة تســجيل املــدرس الفعــي للشــعبة تــم التأكــد مــن صحــة البيانــات  عــىل نظــام ســجالت الطــالب ومطابقتهــا ب Excel Sheet املرســل وعمــل التعديــالت الالزمــة  • تم التأكد من عدم ربط اية عضو هيئة تدريس ال يقوم فعليا بتدريس الشعبة أو يسجل  أنه » SI«.• بطريق

تــم البــدء يف عمليــة تهيئــة الطــالب للتقييــم يف املوعــد املحــدد بخطــة الوحــدة ، مــن خــالل حملــة ســمعنا صوتــك، وحملــة • بالتعــاون مــع مرفــة التســجيل باملســار.

فريــق الجــودة الطــاليب باملســار كالتــايل:

جدول )5( برنامج التهيئة ) سمعنا صوتك( لطالبات املسار العلمي بالريان

العدد الكي                   عدد املستفيدين            النسبة املئوية م 

49%                     500                           1027      1

 
النسبة املئويةعدد املستفيدينالعدد الكليم

 

     
 

 

 

 أما برنامج التهيئة فتم اتخاذ عدد من الخطوات كالتالي:
قامت منسقة الوحدة  بزيارة الطالبات  وعمل تهيئة لهن لعملية تقييم املقررات ومهارات •

التدريس

النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستباناتتم  توضيح أهم •

وتوضيع املقصود بكل فقرة .   تم شرح وتوضيح فقرات استطالع الرأي  •

تم توضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة املقابلة لكل فقرة بحيث ان اعلى درجة للجودة •

 واقل درجة   تقابلها 

التأكيد على اال تزيد   تم التأكيد على الصدق واملوضوعية واالمانة في تعبئة االستبانات •

استبانات بحد أقص ى في الجلسة الواحدة   دقيقة بحد اقص ى أو تعبئة  الجلسة الواحدة عن 

   " إلى  " االسبوع تم االعالن عن تاريخ بدء االستبانات والتي كانت من   •

ملن لم ينهوا تم التأكيد على الطالبات أن الخدمات االلكترونية سيتم حجبها بداية من •

االستبانات .

تم  التأكيد على الطالبات بأن مشاركاتهن وأرائهن مهمة وضرورية من أجل التطوير والتحسين •

حملة سمعنا صوتك 

العدد الكلي نسبة المستفيدين من الطالبات

 

تــم التأكيــد عــىل الصــدق واملوضوعيــة واالمانــة يف تعبئــة االســتبانات – التأكيــد عــىل أال تزيــد  الجلســة الواحــدة عــن 20 • تم توضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة املقابلة لكل فقرة بحيث ان اعىل درجة للجودة تقابلها 5 واقل درجة  1.•  تم رشح وتوضيح فقرات استطالع الرأي CES- SSLS   وتوضيع املقصود بكل فقرة .• تم  توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات.• قامت منسقة الوحدة  بزيارة الطالبات  وعمل تهيئة لهن لعملية تقييم املقررات ومهارات التدريس.• -أما برنامج التهيئة فتم اتخاذ عدد من الخطوات كالتايل:

تم  التأكيد عىل الطالبات بأن مشاركاتهن وأرائهن مهمة ورضورية من أجل التطوير والتحسن .• تم التأكيد عىل الطالبات أن الخدمات االلكرونية سيتم حجبها بداية من 2-5-2018  ملن مل ينهوا االستبانات .•  تم اإلعالن عن تاريخ بدء االستبانات والتي كانت من  5-4-2018 » األسبوع 12 « إىل -17 -5 2018 .• دقيقــة بحــد اقــى أو تعبئــة 3 اســتبانات بحــد أقــى يف الجلســة الواحــدة.  

        جدول )6( برنامج التهيئة لطالبات املسار العلمي لعملية تقييم املقررات بالريان تنفيذ فريق الجودة الطاليب 

م              العدد الكي                        عدد املستفيدين                     النسبة املئوية 

1
2

1000
1000

97%
97.3%

1033
1027
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رابعا: متابعة تقويم الطالب للمقرر ات ومهارات التدريس وٕاعداد تقاريرعنها .  
تــم متابعــة تقييــم الطــالب للمقــررات ومهــارات التدريــس وحرصنســب املســتجبن مقارنــة بالنســب الكليــة للطالبــات مــن خــالل 

البيانــات االحصائيــة الــواردة للوحــدة مــن ســعادة منســق عــام الجــودة ، وكانــت كالتــايل: 

جدول رقم )7( نسب تقييم الطالبات للمقررات ومهارات التدريس للمسارالعلمي بالريان 1439/2018

196%98893094% 1024978

العدد الكي للطالبات 
ف1

عدد املستجدين
بشكل مبديئ

عدد 
املستجدين

النسبة
املئوية

النسبة
املئوية

العدد الكي للطالبات م
ف٢

الطالبي( برنامج التهيئة لطالبات املسار العلمي لعمليةجدول الجودة فريق تنفيذ بالريان املقررات تقييم
النسبة املئويةعدد املستفيدينالعدد الكليم

للمقرررابعا  الطالب تقويم تقاريرعنهاات متابعة وإعداد التدريس ومهارات
للمقررات الطالب تقييم متابعة الكليةتم بالنسب مقارنة املستجبين وحصرنسب التدريس ومهارات

كالتالي وكانت ، الجودة عام منسق سعادة من للوحدة الواردة االحصائية البيانات خالل من للطالبات
رقم بالريانجدول للمسارالعلمي التدريس ومهارات للمقررات الطالبات تقييم نسب )

لعدد الكلي للطالبات ام

ف

النسبة عدد ااملستجيبن

املئوية

العدد الكلي 

للطالبات ف

عدد ااملستجيبن 

بشكل مبدئي

النسبة املئوية

 

 

 

 

 

 

 

1نسب تقييم الطالبات للمقررات ومهارات التدريس ف مقررات حصر مبدئي غير نهائي لنسب تقييم الطالبات لل
2ومهارات التدريس ف

رات نسب تقييم طالبات المسار العلمي بالريان للمقررات ومها
1439/2018التدريس 

العدد الكلي نسب المستجيبين 

1برنامج التهيئة ف 2برنامج التهيئة ف

العلمي نسبة المستفيدن من الطالبات من برنامج التهيئة بالمسار
1439/2018بالريان 

العدد الكلي  نسبة المستفيدين
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خامسًا: متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع األقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  .
تــم متابعــة جميــع ملفــات املقــررات بالفصــل األول وجــاري متابعــة  ملفــات الفصــل الثــاين وعددهــم 10 ملفــات طبقــاً لعــدد 

املقــررات باألقســام باملســار العلمــي بالريــان

جدول رقم )8(   ملفات املقررات لعام 2018/1439

سادسًا: متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام والمقررات .
تــم متابعــة  جميــع ملفــات عضــوات هيئــة التدريــس بالفصــل األول واســتالمها وفحصهــا وجــاري متابعــة  ملفــات الفصــل الثــاين 

وهــي موضحــة يف الجــدول التــايل:

جدول رقم )8(   ملفات عضوات هيئة التدريس باملسار العلمي بالريان لعام 2018/1439

   م             القسم                   عدد امللفات املسلمة    النسبة املئوية

النسبة املئوية م                 القسم              العددالكي لألعضاء بالفصلن       عدد امللفات املسلمة  

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

اللغة االنجليزية

العلوم االساسية

الحاسب االيل

الربية البدنية 

تطوير الذات

اللغة االنجليزية

العلوم االساسية

الحاسب االيل

الربية البدنية 

تطوير الذات

2

3

2

1

2

42

22

18

7

12

42

22

18

7

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

الصعوبات والمقترحات 

    الصعوبات التي تعرتض تحقيق الجودة باألقسام 

1 - بالنسبة لقسم اللغة االنجليزية : 

- بالفصل األول زيادة العبء التدريىس للعضوات خاصة الاليت يعملن بنظام التعاقد عىل الركة املشغلة. 

- حيث يراوح نصاب العضوات مابن 21 ساعة اىل 26 ساعةو البعض وصل اىل 32 ساعة.

- عدد الطالبات ببعض الشعب باللغة االنجليزية  كبري ووصل اىل 48 طالبة و50 يف احدى الشعب بالفصل األول.

-  امــا يف الفصــل الثــاين ايضــا فهنــاك زيــادة يف نصــاب العضــوات التدريــىس 26 ســاعة بجانــب عــدم وجــود دعــم فنــى كاف 

، فالعضــو الفنــي املســؤل عــن الدعــم واحــدة  والعــبء عليهــا كبــري ، ومشــاكل األجهــزة بالقاعــات كثــرية خاصــة ان بعــض 

االجهــزة قدميــة وتتعطــل كثــريا،  وهــذا ينعكــس عــىل األداء.  

-  حاجة العضوات اىل االدوات القرطاسية  خاصة الورق ، فال يرصف اال باكت ورق لكل عضوه  طوال الفصل الدرايس

-2  بالنسبة لقسم  العلوم االساسية :

ــي  ــات الت ــم كانــت اهــم الصعوب ــم تدريســه بالفصــل األول بالقطيــف ، ومــن ث - ذكــرت العضــوات أن مقــرر االحصــاء ت

واجهتهــن متثلــت يف ارتفــاع اعــداد الطــالب يف بعــض الشــعب ، حيــث بلــغ عــدد الطالبــات بالقاعــات 50 طالبــة واحــدى 

الشــعب كانــت 65 طالبــة بالقاعــة الدراســية.
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- تدين مستوى الطالبات باللغة االنجليزية بدرجة تؤثر عىل فهمهن واستيعابهن ملقرر االحصاء.

- بعــض القاعــات الدراســية ال يوجــد بهــا تجهيــزات للعمليــة التعليميــة كالكمبيوتــر او الربوجكتــور، وهــذه ميثــل عائــق كبــري 

امــام تحقيــق عمليــة التعلــم ومتعــة التعلــم.

- ال يوجــد الب تــوب لــدى منســقة املقــرر، حيــث أن الــالب الخــاص بهــا معطــل وال يعمــل لكــرة الشــغل عليــه نتيجــة 

اســتخدامه بالقاعــات الدراســية ، ومل تســتلم الب مــن الجامعــة حتــى تاريخــه ، وهــذا يعيقهــا عــن انجــاز  املهــام املطلوبــة 

للمقــرر خــارج ســاعات الــدوام باملنــزل.

3 - بالنسبة لقسم الحاسب اآليل: 

- متثلــت الصعوبــات يف الفصــل الــدرايس األول خاصــة يف االختبــارات العمليــة يف قلــة األجهــزة،  وحاجــة ماهــو موجــود منهــا 

للصيانــة ، وضعــف اإلنرنــت باملبنــى، وعــدد الطالبــات يف بعــض الشــعب وصــل اىل اكــر مــن 40 طالبــة، ويف الفصــل الثــاين 

تجــري صيانــة للمعامــل ملحاولــة تــاليف هــذه املشــكالت.

ثالثا: بالنسبة لالحتياجات التدريبية لورش تتعلق بالجودة ، 

- أفــادت اغلــب عضــوات األقســام أن العــبء الــدرايس الكبــري بجانــب االعــامل واللجــان املطلوبــة منهــن ال يجعــل لديهــن 

وقــت لحضــور ورش تدريبيــة.

ــورش  ــا ســتتناقش معهــن بشــان موضوعــات مقرحــة ل ــة افــادت  منســقة املقــرر  بانه - بالنســبة لقســم اللغــة االنجليزي

وســيتم افــادة وحــدة الجــودة بهــا. 

- أمــا قســمي الحاســب اآليل والعلــوم االساســية  فتــم االتفــاق معهــن  عــىل تنفيــذ ورشــة لهــن يف افضــل املامرســات  يف 

ــاء(  مــن الســاعة 8 إىل الســاعة 10  . ــامد، يف األســبوع التاســع ) الثالث ــم واالعت ــة للتقوي ــة الوطني ــري الهيئ األداء وفــق معاي

المقترحات : 

ــاً لجــودة األداء، فكلــام زاد العــبء الــدرايس والعــبء  ــة الدراســية  وعــدم زيادتهــا عــن النصــاب الرســمي ضامن - تقليــل األنصب

ــات ــك عــىل اداء العضــوة وعــىل الطالب ــر ذل االداري واعــامل اللجــان عــىل العضــو اث

- االقالل من العبء التدريىس للعضوات الاليت لديهن اعباء ادارية.

- الصيانة الدورية للقاعات الدراسية ، وتجهيز القاعات التي تحتاج مبتطلبات العملية التعلمية.

- تدريــس رياضيــات 1 لطالبــات املســار العلمــي بالقطيــف والدمــام بالفصــل األول بــدل االحصــاء اســوة باملســار العلمــي بالريــان ، 

وحتــى يكــون لــدى الطالبــات خلفيــة عــن الرياضيــات قبــل دراســة االحصــاء والرتبــاط املقرريــن واعتــامد االحصــاء عــىل الرياضيات 

- تخصيــص يــوم يف األســبوع للــدورات واالنشــطة حتــى تتمكــن العضــوات مــن حضــور الــورش املقامــة مــن قبــل الوحــدة، وال 

يــدرج بــه اي نشــاطات غــري الــدورات التدريبيــة.

ــة،  ــكل شــعبة عــن 25 طالب ــات ب ــث ال يتجاوزعــدد الطالب ــات بالقاعــات الدراســية بحي ــة لعــدد الطالب ــاة النســب العاملي - مراع

ــة. ــة التعليمي ــا لجــودة العملي تحقيق

- تزويــد  العضــوات بــاألدوات الالزمــة لعمليــة التعليــم كاجهــزة حواســيب  وادوات قرطاســية، حيــث يوجــد نقــص لــدى البعــض 

لهــذه املتطلبــات .

- تطوير وتعديل استبانات تقييم املقررات ومهارات التدريس.
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تقرير وحدة الجودة عن مجتمع القطيف عن الفصل الدرايس األول للعام الجامعي 1439-1438  

    إعداد: أ. أالءعبد العزيز إبراهيم         منسقة الجودة بكلية املجتمع بالقطيف)فصل أول(  

                      د. نجالء الطناحي              منســقة الجودة بكلية املجتمع بالقطيف)فصل ثاين(

وفقــا للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة  الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة كل 

فصــل درايس  مــن العــام األكادميــي -1438 1439 هـــ  والتــي تنبثــق  مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق 

رســالتها ، و تضمنــت الخطــة العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة وفروعهــا  باملســارات املختلفــة ، 

تلــك األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة : 

املوضوع                                           األهداف                                                     التوقيت   م              

التجهيز لبدء 
استطالعات الرأي

تهيئة الطالبات و تعريفهن 
بخطوات التقييم باستخدام 

UDQUEST

البدء يف استطالعات الرأي 
 -CES- SSLS
إعداد محارضة 

 How to prepare faculty«
 »portfolio

2017-11-19
2017-11-23

2017-11-30
2017-11-30

2017-12-03
2018-01-11

2018-01-04

• التاكد من املعلومات والبيانات  عىل البيبول سوفت • التأكد من ربط كل مدرس بالطاب الذين يقوم بتدريسهم • تحديث قاعدة البيانات ألعضاء هيئة التدريس بجميع األقسام بالتعاون مع قسم القبول و التسجيل تم انجاز التايل:
• تم عرض خطوات الدخول عىل موقع التقييم بعامدة الجودة بجامعة 

• تم توضيح اهمية مشاركة الطاب والطالبات بعملية التقييم النهم االمام عبد الرحمن بن فيصل  .
• التاكيد عىل أهمية الصدق واملوضوعية يف عملية التقييم• نرش مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل التطوير رشكاء يف صناعة القرار.

• تم إنشاء مجموعة عىل الواتس أب تضم طالبة من كل شعبة تقوم 
مبتابعة نشاط الطالبات يف عملية التقييم و تكون حلقة الوصل بن 

منسقة الجودة و الطالبات حيث يتم ارسال  كل ما يستجد من أمور 
تتعلق بالتقييم للطالبات .

• تم رشح هدف و ما هي العنارص األساسية يف ملف عضو هيئة • استهدفت هذه املحارضة عضوات هيئة التدريس الجدد يف الكلية .
• تم إعطاء مثال عىل ملف عضو هيئة التدريس و كيفية  تحضري و التدريس.

« Action Plan« تم إرسال جميع امللفات املطلوبة لتجهيز ملف عضو هيئة التدريس كتابة •
ألعضاء هيئة التدريس الجدد.

1

2

3

4

 نــر ثقافــة الجــودة ) أعضــاء هيئــة تدريــس ، طــالب ، إداريــن (  يف عــامدة الســنة التحضرييــة  عــن طريــق االعالنــات الدوريــة 
• تشــجيع عضــوات هيئــة التدريــس عــىل حضــور ورش عمــل وحــدة الجــوده إرســال أســامء الــدورات لعضــوات الفــرع ،املنشــورات ، الــورش التدريبيــة ، املحــارضات ، برنامــج التهيئــة للطــالب الجــدد ، إجتامعــات ، حلقــات النقــاش ، ......  .

ــة  ــر جــودة التعليــم ورفــع مســتوى عضــو هيئ وكذلــك مناقشــة اراءهــن واقراحاتهــن للــورش القادمــة مــن اجــل تطوي
ــذ ملــف املقــرر وامللــف الخــاص بهــن. ــم التدريــس ومســاعدتهن يف تنفي ــم ألنه ــة التقيي ــات بعملي ــاركة الطالب ــة مش ــح أهمي ــك » و توضي ــمعنا صوت ــة » س ــن حمل ــات ع ــع إعان ــم وض • ت

رشكاء يف صناعــة القــرار ، نــر مبــادئ الشــفافية والوضــوح والتقييــم مــن أجــل التطويــر و التأكيــد عــىل أهميــة الصــدق 
ــم ــة التقيي ــة يف عملي واملوضوعي
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• تــم اإلعــان عــن مجموعــه لصديقــات الجــودة وإتاحــه فرصــه لجميــع الطالبــات لإلنضــامم  وتــم اإلجتــامع معهــم ورشح • تم وضع إعان عن تاريخ بدء االستبانات 5-4-2018  وتاريخ االنتهاء  2018-5-17  .
ــه الجــودة  ــر ثقاف ــس إب لن ــم. وعمــل جــروب وات ــة منه ــام املطلوب ــا وامله ــات الجــودة وأهدافه ــة وحــدة صديق أهمي
ــى ورشح  ــرض التقدمي ــع الع ــم توزي ــررات وت ــم املق ــودة وتقيي ــة الج ــة بأهمي ــات للتوعي ــع الطالب ــل م ــيلة للتواص وكوس
خطــوات تعبئــة االســتبيان الثــاين الخــاص بتقييــم املقــررات الدراســية والهــدف منــه وكيفيــة تشــجيع زميالتهــن يف املجموعــة 

عــىل القيــام بــه واهميــة ذلــك لهــن مــن عــدم حجــب الخدمــات االلكرونيــة بالجامعــة.
• تم اإلشرتاك مع حلقات النقاش يوم الثاثاء املوافق 2018/4/23 م وذلك لنر ثقافه الجودة  

• تــم التأكــد مــن تســجيل أعضــاء هيئــة التدريــس واملقــررات  بكليــة املجتمــع بالقطيــف  ومطابقــة البيانــات بــكل مــن اإلرشاف واملتابعة  إلعداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة يف استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.
• تم إعداد خطة لزيارة  وتهيئة جميع الشعب باملسار العلمى بالقطيف كالتاىلعــامدة الســنة التحضرييــة 

يوم الخميس 3/29 /2018 م شعبه 1 ، 7،6،4
يوم االحد 2018/4/1م شعبه 2، 3
يوم االثنن 4/2/ 2018م شعبه 5

 ومن خالل اللقاء تم توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات
- رشح وتوضيح فقرات استطالع الرأي CES- SSLS   وتوضيع املقصود بكل فقرة .

- توضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة املقابلة لكل فقرة بحيث ان اعىل درجة للجودة تقابلها 5 واقل درجة  1.
- التأكيــد عــىل الصــدق واملوضوعيــة واالمانــة يف تعبئــة االســتبانات – التأكيــد عــىل اال تزيــد  الجلســة الواحــدة عــن 20 

دقيقــة بحــد اقــى أو تعبئــة 3 اســتبانات بحــد أقــى يف الجلســة الواحــدة  .
- االعــالن عــن تاريــخ بــدء االســتبانات والتــي ســتكون مــن  5-4-2018 » األســبوع 12 » إىل -17 -5 2018 – مــع التأكيــد 

عــىل أن الخدمــات االلكرونيــة ســيتم حجبهــا بدايــة مــن 2-5-2018  وذلــك للطــالب الذيــن مل ينهــوا االســتبانات .
• يتــم التواصــل مــع الطالبــات عــن طريــق صديقــات الجــودة و املقابلــه الشــخصيه الى مشــكلة تقابلهم وارســالها للمنســقه • متابعة تقويم الطاب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها .• متابعة عملية التقييم  والعمل عىل ايجاد حلول للمشكات التي قد تحدث  والتواصل مع املنسقه االداريه.• البدء  يف استطاعات الرأي للفصل الدرايس الثاين للمقررات ومهارات التدريس لجميع املسارات والفروع .- التأكيد عىل الطالبات بأن مشاركاتهم وأرائهم مهمة ورضورية من أجل التطوير والتحسن .

• تــم إرســال شــيت باســامء الطالبــات التــي مل تقــوم بالتقييــم وتــم نرشهــا يف مجموعــات الواتــس أب للطالبات وتشــجيعهن اإلداريــه عــن طريــق الواتــس او اإلمييــل والعمــل عــىل حلهــا 
ــىل التقييم • تم ارسال إمييلني ألعضاء هيئه التدريس  بالفرع ملتابعه تنفيذ ملف عضو هيئه التدريس.• متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام واملقررات .• تم اللقاء مع بعض أعضاء هيئه التدريس وتوضيح بعض النقاط يف ملف املقرر.• تم ارسال إمييلني ملنسقات املقررات  بالفرع ملتابعه تنفيذ ملف املقرر وملف عضو هيئه التدريس.• متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األقسام واملقررات بالعامدة لتحقيق معايري الجودة  .ع

كــام ســيتم عمــل ورشــه عمــل لــرح صعوبــات التــي ســتقابلهم يف اعــداد ملــف عضــو هيئــه التدريــس او ملــف املقــرر او 

عمــل تقريــر املقــرر

 الصعوبات والمقترحات 

عدم وجود اداريات بالقطيف للتواصل املبارش مام يؤثر يف رسعة استجابة الطالبات .
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تقرير وحدة الجودة للمسار االنساين   طالبات

  للعام الجامعي 1439-1438  

                    

أواًل: أيام التهيئة:

تــم املشــاركة بأيــام التهيئــة للمســار اإلنســاين وذلــك بركــن متكامــل عــن الجــودة بهــدف نــر ثقافــة الجــودة بــن الطالبــات الجــدد 

)يتكــون الركــن مــن: بانــر ومطويــات وبروشــورات ( وقــد تــم تقديــم عــرض مصغــر عــن الجــودة يف عــامدة الســنة التحضرييــة 

وتوضيــح الرؤيــة والرســالة والقيــم للعــامدة.

 حلقة النقاش األوىل ) سيمينار ( املسار اإلنساين

حرصــت منســقة الجــودة باملســار اإلنســاين عــىل املشــاركة يف الســيمينار األول للمســار بعــرض مختــرص عــن الجــودة متضمنــا بعــض 

املعلومــات عــن الجــودة األساســية واهميــة نــر ثقافــة الجــودة ودور الطالبــات يف تحقيــق الجــودة والتأكيــد عــىل رضورة تعبئــة 

جميــع اســتطالعات الــرآي واملشــاركة االيجابيــة اتخــاذ القــرارات وعــدم حجــب الخدمــات االلكرونيــة عــن الطالبــة.

1 - مراجعة ربط الشعب بعضوات هيئة التدريس

قامــت منســقة الجــودة بالتعــاون مــع منســقات املقــررات مبراجعــة قوائــم أعضــاء هيئــة التدريــس والتأكــد مــن ربــط كل 

SI وليــس كمــدرس ثانــوي  PI عضــوة هيئــة تدريــس بشــعبها كمــدرس أســايس

2 - إعداد عدد من املطويات

تم إعداد وتحديث عدد من املطويات لنر ثقافة الجودة لدى الطالبات وعضوات هئية التدريس باملسار االنساين:

1 - الرؤية والرسالة لعامدة السنة التحضريية: تم مشاركتها مع العضوات ورفعها بالبالك بورد

2 -  املستفيد من الجودة: جاري مشاركتها

3 - رؤية ورسالة السنة التحضريية

تم طباعة وتعليق مطوية الرؤية والرسالة لعامدة السنة التحضريية داخل جميع القاعات الدراسية باملسار االنساين: 

• تــم مناقشــة عــدم وجــود أي تجهيــزات باملســار اإلنســاين للجــودة حيــث اليوجــد مكتــب خــاص مبنســقة الجــودة او • تم مناقشة اعداد خطة الجودة باملسار االنساين • تم مناقشة اعداد الخطة العامة للجودة 4 - اجتامع أعضاء وحدة الجودة
• تــم مناقشــة ربــط منســقي وكمنســقات الجــودة للطــاب والطالبــات عــىل نطــام البــاك بــورد مــام يســهل عملهــم أي تجهيــزات لدعــم منســقة الجــودة باملســار  ) كمبيوتــر – طابعــة – ســكانر – سيســكو – دوالب - ..... (

للتواصــل مــع الطــالب والطالبــات باملســارات املختلفــة

ــامدة 5 - تكليف مساعدة إدارية للجودة باملسار االنساين ــودة بالع ــام الج ــق ع ــعادة منس ــع س ــاين م ــار اإلنس ــودة باملس ــة للج ــاعدة إداري ــامم مس ــة انض ــم مناقش • ت
ــعادته ــل س ــن قب ــة م ــم املوافق ــامن وت ــرسي عث ــور / ي • كــام تــم مناقشــة ســعادة الدكتــورة / ســعاد الشــايقي مســاعد العميــد للمســار االنســاين وتــم موافقــة ســيادتها عــىل الدكت

• تم صدور قرار  بتكليف األستاذة حنان الزهراين باالنضامم لوحدة الجودة كمساعدة إدارية باملسار اإلنساين.تكليــف مســاعدة إداريــة للجــودة باملســار االنســاين
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6 - التهيئة الستطالعات الرأي

• تــم التواصــل مــع ســعادة منســقة مقــرر التعلــم والبحــث د/ كوثــر الســيد القتطــاع 10 دقائــق مــن كل محــارضة 
لتهيئــة الطالبــات باملســار اإلنســاين لتعبئــة اســتطالعات الــرأي وذلــك يف جميــع الشــعب بدايــة مــن األســبوع الحــادي 

عــر 2017/11/26 وملــدة أســبوع )مــن االحــد اىل الخميــس( حيــث ســتقوم كل عضــوة هيئــة تدريــس بذلــك داخــل 

• تم اعداد جدول بذلك برقم الشعبة واملسؤولة عن التهيئة والتوقيت .• تم مناقشة ذلك مع سعادة الدكتورة / سعاد الشايقي مساعد العميد للمسار االنساين .املحــارضة.
 • تــم مناقشــة تكويــن نــادي لصديقــات الجــودة باملســار اإلنســاين مــع ســعادة وكيلــة الســنة التحضرييــة باملســار 7 - تكوين نادي صديقات الجودة باملسار االنساين

 • تم تحديد مهام صديقة الجودة واهمها نرش ثقافة الجودة بني زمياتها. • تم عمل اعان للطالبات بذلك.اإلنســاين الدكتــورة/ ســعاد الشــايقي.
طالباتنــا العزيــزات باملســار اإلنســاين مــن تجــد يف نفســها الرغبــة يف أن تكــون ممثلــة لشــعبتها يف نــادي صديقــات الجــودة تتقــدم 

إىل تســجيل اســمها يف غرفــة )د17( لــدى األســتاذة : حنــان الزهــراين وتكــون مهامهــا:

1 - املشاركة الفعالة يف نر ثقافة الجودة بن زميالتها 

2 - املتابعة مع منسقة الجودة باملسار اإلنساين يف إمتام تقييامت استطالعات الرأي للطالبات.

3 - مشاركة زميالتها بكل ما يستجد من أعامل الجودة .

4 - متنح الطالبة صديقة الجودة شهادة تفيد باشراكها يف عمل الجودة.

• يتــم التواصــل الدائــم مــع ســعادة مســؤوالت ملــف املقــرر باملســار اإلنســاين وامدادهــم مبــا يســتجد مــن طلبــات 8 - االجتامع الدوري مبسؤوالت ملف املقرر باألقسام  باملسار االنساين
 • اإلجابة عىل تساؤالت سعادة مسؤوالت ملف املقرر بالسار اإلنساين.الجــودة

9 - ورشة عمل ملف املقرر وملف عضو هيئة التدريس

تــم عمــل ورشــة عمــل مللــف املقــرر وملــف عضــو هيئــة التدريــس يف املســار اإلنســاين. بقاعــة ورش العمــل 08  بكليــة 

اآلداب الســاعة 10-12 يــوم الخميس املوافــق 11/9/ 2017

التهيئة الثانية الستطالعات الرأي  - 10

• تــم التواصــل مــع ســعادة مســاعد العميــد للمســار اإلنســاين الدكتــورة ســعاد الشــايقي القتطــاع 10 دقائــق مــن كل 
محــارضة لتهيئــة الطالبــات باملســار اإلنســاين لتعبئــة اســتطالعات الــرأي وذلــك يف جميــع الشــعب بواســطة منســقة 

ــاين يف الجــودة للمســار االنســاين. ــس الث ــث عــرش والخمي ــس األســبوع الثال ــم عمــي يومــي الخمي ــم ت ــة وق ــاق عــىل موعــد التهيئ ــم االتف • ت
ــع عــر. • تم توزيع رابط استطاعات الرأي عىل الطالبات يف القاعات املختلفة. األســبوع الراب

ورشة عمل نتائج تقييم املقرر واملدرس  - 11

ــك يف قاعــة  ــان وذل ــات مبجمــع الري ــم املقــرر واملــدرس باملســار اإلنســاين طالب ــج تقيي ــم إقامــة ورشــة عمــل نتائ ت

ــق 2017/12/14 ــس املواف ــوم الخمي ــاعة 10-12 ي ــة اآلداب الس ــة 08  بكلي ــورش التدريبي ال
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ــم  ــج تقيي ــة خطــة التحســن الخاصــة بنتائ ــة تعبئ ــم وكيفي ــات التقيي حيــث قامــت منســقة الجــودة بعــرض منــاذج تفــرس عملي

ــارات التدريــس ــم مه ــج تقيي ــك خطــة التحســن الخاصــة بنتائ املقــررات وكذل

• تم التواصل مع الطالبات عرب االمييل لحل املشكات العالقة لديهن• تم توزيع رابط استطاعات الرأي عىل الطالبات عرب الباك بورد• تم تهيئة الطالبات لتعبئة استطاعات الرأي عرب الباك بورد• تم التواصل مع الطالبات عرب الباك بورد وعمل إعانات متنوعه لنرش ثقافة ال-جودة12 - التواصل مع الطالبات عرب البالك بورد واإلمييل
ثانيَا: بيان باألنشطة والفاعاليات

o يومي الخميس األسبوع الثالث عشر والخميس الثاني في األسبوع الرابع عشر.تم االتفاق على موعد التهيئة وقم تم عملي
oاملختلفة القاعات في الطالبات على الرأي استطالعات رابط توزيع تم

واملدرس املقرر تقييم نتائج عمل ورشة
وذل الريان بمجمع طالبات باملساراإلنساني واملدرس املقرر تقييم نتائج عمل ورشة إقامة التدريبيةتم الورش قاعة في ك

يوم الخميس املوافق بكلية اآلداب الساعة 

املقررات تقييم بنتائج الخاصة التحسين خطة تعبئة وكيفية التقييم تفسرعمليات نماذج بعرض الجودة منسقة قامت حيث
التدريس مهارات تقييم بنتائج الخاصة التحسين خطة وكذلك

واإليميلالتواصل مع بورد عبرالبالك الطالبات
ال• لنشرثقافة متنوعه إعالنات وعمل بورد عبرالبالك الطالبات مع التواصل جودةتم
بورد• عبرالبالك الرأي استطالعات لتعبئة الطالبات تهيئة تم
بورد• عبرالبالك الطالبات على الرأي استطالعات رابط توزيع تم
االيميل لحل املشكالت العالقة لديهنتم التواصل مع الطالبات عبر •

والفاعليات باألنشطة بيان َ ثانيا
 نسبة اإلجناز املسؤول الفئة املستهدفة الفاعلية التاريخ م

االنتهاء من اعداد تقرير اجلودة  - 31/12/2017 1

 للفصل الدراسي األول

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

منسقة اجلودة ابملسار 

 ابلراين اإلنساين

100   % 

االنتهاء من تقرير نتائج تقييم  - 22/1/2018 2

 املقررات للفصل الدراسي األول

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

100   % 

ارسال متطلبات اجلودة لألقسام يف  - 23/1/2018 3

 بداية الفصل الدراسي الثاين

منسقة اجلودة ابملسار  املقرراتمنسقات 

 اإلنساين ابلراين
100   % 

توجيه منسقات املقررات لتوجيه  26/1/2018 4

العضوات مبقرراهتم برفع اخلطة 

الدراسية ومناقشتها مع الطالبات 

منسقة اجلودة ابملسار  منسقات املقررات

 اإلنساين ابلراين

100   % 

 نسبة اإلجناز املسؤول الفئة املستهدفة الفاعلية التاريخ م

 ووضعها على البالك بورد

توجيه منسقات املقررات لتوجيه  26/1/2018 5

العضوات مبقرراهتم برفع توصيف 

املقرر ومناقشته مع الطالبات 

 ووضعها على البالك بورد

منسقة اجلودة ابملسار  منسقات املقررات

 اإلنساين ابلراين

100   % 

ارسال متطلبات اجلودة من  28/1/2018 6

على مدار الفصل الدراسي  األقسام

 الثاين

منسقة اجلودة ابملسار  املقرراتمنسقات 

 اإلنساين ابلراين

100   % 

اعداد وارسال تقرير تسليم ملفات  - 18/2/2018 7

املقرر لسعادة منسق عام وحدة 

 اجلودة

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
100   % 

على مدار الفصل   8

الدراسي الثاين

متابعة تنفيذ متطلبات اجلودة من  

األقسام للفصل الدراسي الثاين

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
 

على مدار الفصل   9

الدراسي الثاين

التواصل مع وكيلة املسار اإلنساين  

بشأن خطة وحدة اجلودة

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
 

متابعة ملفات املقررات اليت مل يتم   10

استالمها من األقسام املختلفة 

)ملفات املقررات للفصل األول(

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
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 نسبة اإلجناز املسؤول الفئة املستهدفة الفاعلية التاريخ م

ووضعها على البالك بورد

توجيه منسقات املقررات لتوجيه  5

العضوات مبقرراهتم برفع توصيف 

املقرر ومناقشته مع الطالبات 

ووضعها على البالك بورد

منسقة اجلودة ابملسار  منسقات املقررات

اإلنساين ابلراين
 

ارسال متطلبات اجلودة من  6

على مدار الفصل الدراسي  األقسام

الثاين

منسقة اجلودة ابملسار  املقرراتمنسقات 

اإلنساين ابلراين
 

اعداد وارسال تقرير تسليم ملفات  - 18/2/2018 7

املقرر لسعادة منسق عام وحدة 

 اجلودة

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
100   % 

على مدار الفصل  - 8

 الدراسي الثاين

متابعة تنفيذ متطلبات اجلودة من  -

 األقسام للفصل الدراسي الثاين

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

100   % 

على مدار الفصل  - 9

 الدراسي الثاين

التواصل مع وكيلة املسار اإلنساين  -

 بشأن خطة وحدة اجلودة

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

100   % 

متابعة ملفات املقررات اليت مل يتم  - 2/2/2018 10

استالمها من األقسام املختلفة 

 )ملفات املقررات للفصل األول(

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

100   % 

 نسبة اإلجناز املسؤول الفئة املستهدفة الفاعلية التاريخ م

متابعة التأكد من ربط الشعب  7/2/2018 11

 على نظام البيبول سوفت

منسقات املقررات 

منسقة اجلودة ابملسار  +

 اإلنساين 

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

100   % 

مناقشة خطة اجلودة للفصل  7/2/2018 12

الدراسي الثاين مع سعادة وكيلة 

املسار اإلنساين للرتتيب واالستعداد 

الستطالعات الراي للفصل الدراسي 

 الثاين

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

100   % 

13 7/2/2018- 

28/2/2018 

مراجعة البياانت املسجلة على 

 البيبول سوفت

منسقات املقررات +  

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

ابملسار  منسقة اجلودة

 اإلنساين ابلراين

100   % 

منسقة اجلودة ابملسار  طالبات املسار االنساين تكوين اندى سفريات اجلودة 19/2/2018 14

 اإلنساين ابلراين

100   % 

طالبات املسار االنساين  نشر ثقافة اجلودة بني الطالبات على مدار العام 15

 واهليئة االدارية واالكادميية

ابملسار منسقة اجلودة 

 اإلنساين ابلراين

100   % 

ارسال مطوية الرؤية والرسالة لعمادة  على مدار العام 16

السنة التحضريية على البالك بورد 

للطالبات

منسقة اجلودة ابملسار  طالبات املسار االنساين

اإلنساين ابلراين
100   % 

 نسبة اإلجناز املسؤول الفئة املستهدفة الفاعلية التاريخ م

ووضعها على البالك بورد

توجيه منسقات املقررات لتوجيه  5

العضوات مبقرراهتم برفع توصيف 

املقرر ومناقشته مع الطالبات 

ووضعها على البالك بورد

منسقة اجلودة ابملسار  منسقات املقررات

اإلنساين ابلراين
 

ارسال متطلبات اجلودة من  6

على مدار الفصل الدراسي  األقسام

الثاين

منسقة اجلودة ابملسار  املقرراتمنسقات 

اإلنساين ابلراين
 

اعداد وارسال تقرير تسليم ملفات    7

املقرر لسعادة منسق عام وحدة 

 اجلودة

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
 

على مدار الفصل   8

الدراسي الثاين

متابعة تنفيذ متطلبات اجلودة من  

األقسام للفصل الدراسي الثاين

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
 

على مدار الفصل   9

الدراسي الثاين

التواصل مع وكيلة املسار اإلنساين  

بشأن خطة وحدة اجلودة

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
 

متابعة ملفات املقررات اليت مل يتم   10

استالمها من األقسام املختلفة 

)ملفات املقررات للفصل األول(

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
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 نسبة اإلجناز املسؤول الفئة املستهدفة الفاعلية التاريخ م

ووضعها على البالك بورد

توجيه منسقات املقررات لتوجيه  5

العضوات مبقرراهتم برفع توصيف 

املقرر ومناقشته مع الطالبات 

ووضعها على البالك بورد

منسقة اجلودة ابملسار  منسقات املقررات

اإلنساين ابلراين
 

ارسال متطلبات اجلودة من  6

على مدار الفصل الدراسي  األقسام

الثاين

منسقة اجلودة ابملسار  املقرراتمنسقات 

اإلنساين ابلراين
 

اعداد وارسال تقرير تسليم ملفات    7

املقرر لسعادة منسق عام وحدة 

 اجلودة

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
 

على مدار الفصل   8

الدراسي الثاين

متابعة تنفيذ متطلبات اجلودة من  

األقسام للفصل الدراسي الثاين

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
 

على مدار الفصل   9

الدراسي الثاين

التواصل مع وكيلة املسار اإلنساين  

بشأن خطة وحدة اجلودة

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
 

متابعة ملفات املقررات اليت مل يتم   10

استالمها من األقسام املختلفة 

)ملفات املقررات للفصل األول(

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين
منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
 

 نسبة اإلجناز املسؤول الفئة املستهدفة الفاعلية التاريخ م

متابعة التأكد من ربط الشعب  11

على نظام البيبول سوفت

منسقات املقررات 

منسقة اجلودة ابملسار  

اإلنساين 

منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
 

مناقشة خطة اجلودة للفصل  12

الدراسي الثاين مع سعادة وكيلة 

املسار اإلنساين للرتتيب واالستعداد 

الستطالعات الراي للفصل الدراسي 

الثاين

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

منسقة اجلودة ابملسار 

اإلنساين ابلراين
 

مراجعة البياانت املسجلة على  13

البيبول سوفت

منسقات املقررات +  

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

ابملسار  منسقة اجلودة

اإلنساين ابلراين
 

منسقة اجلودة ابملسار  طالبات املسار االنساينتكوين اندى سفريات اجلودة 14

اإلنساين ابلراين
 

طالبات املسار االنساين نشر ثقافة اجلودة بني الطالباتعلى مدار العام 15

 واهليئة االدارية واالكادميية

ابملسار منسقة اجلودة 

اإلنساين ابلراين
 

 على مدار العام 16

14/3/

ارسال مطوية الرؤية والرسالة لعمادة 

السنة التحضريية على البالك بورد 

 للطالبات

منسقة اجلودة ابملسار  طالبات املسار االنساين

 اإلنساين ابلراين

100   % 

 نسبة اإلجناز املسؤول الفئة املستهدفة الفاعلية التاريخ م

برفع عرض التهيئة العضوات مبقرراهتم 

خلطوات استطالعات الرأي على 

 البالك بورد

على مدار الفصل  23

 الدراسي

اجتماعات اجلودة ابالقسام للتعرف 

على احتياجاهتم من اجلودة 

 ومتطالبات اجلودة منهم

اجلودة ابملسار منسقة  عضوات االقسام املختلفة

 اإلنساين ابلراين

100   % 

 

 ملخص ألهم انجازات وحدة الجودة: 
 

املجتمع❖ كلية في للمقررات التدريس هيئة عضوات قبل من وتوزيعها للمقررات الدراسية الخطط توافر من التأكد
االول الدراس ي الفصل بداية منذ وذلك بورد البالك خالل للطالباتمن الدمام في

ال❖ في املكتبية الساعات وتوضيح التدريسية للجداول التدريس هيئة عضوات نشر من ابوابالتأكد وعلى بورد بالك
املكاتب.

التحضيرية❖ السنة واهداف ورسالة رؤية عن من خالل البانر املرسل من قبل الوحدة.االعالن
مسئولي❖ مع التواصل خالل من االخطاء وتصويب السجالت لنظام وفقا وشعبهم التدريس اعضاء بيانات مراجعة

التسجيل.
ربط❖ من والتأكد الطالبات بيانات جميع الطالبات بالشعب املسجلة فيها في نظام سجالت الطالب وحصر مراجعة

مقرر كل في املسجالت الطالبات اعداد
املقرر❖ ملف اعداد آلية لتوضيح املقرر ملف ومسؤوالت املقررات ومنسقات التدريس هيئة عضوات مع االجتماع تم

النما استخدام ضرورة على التأكيد تم وكما املطلوب النموذج ذج املعتمدة واملحدثة لهذا العام لكل من وفق
جميع توضيح وتم القسم في املسؤولين احد من اعتمادها وضرورة التحسين وخطة املقرر وتقرير املقرر توصيف
عضو ملف اعداد آلية توضيح الى باإلضافة املسؤوالت على التعليمات وتوزيع املقرر ملف يخص فيما االرشادات

14381439تقرير وحدة الجودة كلية المجتمع الدمام  طالبات  عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

 نسبة اإلجناز املسؤول الفئة املستهدفة الفاعلية التاريخ م

17 25/3/

2018- 

29/3/2018 

منسقة اجلودة ابملسار  طالبات املسار االنساين تفعيل محلة # مسعنا صوتك

 اإلنساين ابلراين

100   % 

ارسال مناذج ملف املقرر  27/3/2018 18

لسعادة منسقات املقررات إلعادة 

 ارساهلا ملسؤولة ملف املقرر

منسقة اجلودة ابملسار  منسقات املقررات

 اإلنساين ابلراين

100   % 

عضو هيئة ارسال مناذج ملف  27/3/2018 19

التدريس لسعادة منسقات املقررات 

 إلعادة ارساهلا جلميع العضوات

منسقة اجلودة ابملسار  منسقات املقررات

 اإلنساين ابلراين
 % 

منذ االسبوع  20

السادس للدراسة اىل 

 هناية الفصل الثاين

البدء بعمل خطة التهيئة 

 للطالبات الستطالعات الرأي

 

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

منسقة اجلودة ابملسار 

 اإلنساين ابلراين

100   % 

ارسال عرض التهيئة خلطوات  2/4/2018 21

 استطالعات الرأي على البالك بورد

منسقة اجلودة ابملسار  منسقات املقررات

 اإلنساين ابلراين

100   % 

منسقة اجلودة ابملسار  منسقات املقرراتتوجيه منسقات املقررات لتوجيه  8/4/2018 22

 اإلنساين ابلراين

100   % 
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تقرير وحدة الجودة كلية املجتمع الدمام  طالبات  عن الفصل الدرايس 
األول للعام الجامعي 1439-1438 

ملخص ألهم انجازات وحدة الجودة: 

• التأكــد مــن توافــر الخطــط الدراســية للمقــررات وتوزيعهــا مــن قبــل عضــوات هيئــة التدريــس للمقــررات يف كليــة املجتمــع 
• التأكــد مــن نــرش عضــوات هيئــة التدريــس للجــداول التدريســية وتوضيــح الســاعات املكتبيــة يف البــاك بــورد وعــىل ابــواب يف الدمــام للطالبــات مــن خــالل البــالك بــورد وذلــك منــذ بدايــة الفصــل الــدرايس األول. 

• مراجعــة بيانــات أعضــاء التدريــس وشــعبهم وفقــا لنظــام الســجات   وتصويــب االخطــاء مــن خــال التواصــل مــع مســئويل • االعان عن رؤية ورسالة وأهداف السنة التحضريية من خال البانر املرسل من قبل الوحدة.املكاتب.
• مراجعــة بيانــات الطالبــات والتأكــد مــن ربــط جميــع الطالبــات بالشــعب املســجلة فيهــا يف نظــام ســجات الطــاب وحــر التســجيل.

ــة اعــداد ملــف اعــداد الطالبــات املســجالت يف كل مقــرر. ــة التدريــس ومنســقات املقــررات ومســؤوالت ملــف املقــرر لتوضيــح آلي • تــم االجتــامع مــع عضــوات هيئ
املقــرر وفــق النمــوذج املطلــوب وكــام تــم التأكيــد عــىل رضورة اســتخدام النــامذج املعتمــدة واملحدثــة لهــذا العــام لــكل مــن 

ــر املقــرر وخطــة التحســن ورضورة اعتامدهــا مــن احــد املســؤولن يف القســم  وتــم توضيــح جميــع  توصيــف املقــرر وتقري

ــة اعــداد ملــف عضــو  ــع التعليــامت عــىل املســؤوالت باإلضافــة اىل توضيــح آلي االرشــادات فيــام يخــص ملــف املقــرر وتوزي

ــن الدراســين األول  ــس وخطــط التحســن للفصل ــارات التدري ــم مه ــد عــىل تضمــن  تقيي ــه والتأكي ــس ومكونات ــة التدري هيئ

والثــاين  وللتأكيــد تــم ارســال التعليــامت واالرشــادات وتوضيــح اليــة تســليم امللفــات يف االمييــل املرســل لهــن.) مرفــق محــر 

• تــم مشــاركة رابــط يف الجوجــل درايــف مــع جميــع العضــوات يحتــوي عــىل ملــف خــاص بالنــامذج املحدثــة إلعــداد امللفــات توقيــع االجتــامع (
، ملــف ألمثلــه عــىل توصيــف املقــرر وتقريــر املقــرر  لالســتعانة بــه ، ملــف لتســليم ملفــات املقــررات وملــف خــاص لتســليم 

ملفــات األعضــاء لــكل قســم وكــام تــم  أعــداد  قالــب لــكل مــن ملــف املقــرر وملــف العضــو لتســهيل اعــداد امللفــات عــىل 

• متابعــة تنفيــذ ملــف املقــرر بجميــع األقســام واملقــررات بالفــرع لتحقيــق معايــري الجــودة وتزويــد مســؤوالت ملــف املقــرر املســؤوالت  .
بتحديثــات امللــف حيــث تــم انشــاء ملفــات يف الجوجــل درايــف ومشــاركة الرابــط مــع جميــع العضــوات لتســهيل تســليم 

• تــم تشــكيل فريــق ســفراء صــوت الطلبــة لنــرش ثقافــة الجــودة حيــث قــام الفريــق بتحضــري حملــه لنــرش ثقافــة الجــودة امللفــات املطلوبــة وحــث جميــع األعضــاء عــىل التعــاون يف اعــداده.
ــم واثرهــا عــىل  ــه التقيي ــة الجــودة وعملي ــه بأهمي ــة توعي ــاين عــر وهــي حمل ــك » يف األســبوع الث ــوان » ســمعنا صوت بعن

العمليــة التعليميــة قامــت الطالبــات فيهــا بنــر منشــورات توعويــه، عــرض ونــر الفيديــو التوعــوي بأهميــة التقييــم وآليتــه 

ــه  ــم وخطوات ــع التقيي ــول ملوق ــة الدخ ــات بكيفي ــاد الطالب ــة ،ارش ــنه التحضريي ــة للس ــرض املخصص ــة الع ــىل شاش ــه ع وعرض

• متابعــة مشــاركة الطالبــات للتقييــم وتشــجيعهم يف االبــداء عــن آرائهــم والتواصــل معهــن مــن خــال ســفراء صــوت الطلبــة باإلضافــة اىل جمــع تواقيــع وبصمــة الطالبــات .
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•  اعــداد فيديــو مكــون مــن عــدة رشائــح تتضمــن نصائــح دراســية للطالبــات، نصائــح لتطويــر الــذات وعرضــه مــن خــال ومــن خــالل اإلعالنــات يف مجموعــات الطالبــات يف الواتــس اب .
ــة. شاشــة العــرض املخصصــة للســنه التحضريي

الصعوبات: 

- عــدم القــدرة عــىل تنفيــذ أي مــن الــورش العمــل بســبب عــد توفــر وقــت مناســب يف الجــدول الــدرايس لــدى املنســقة حيــث 

النصــاب التدريــي 15 ســاعه باإلضافــة اىل تكليفــي باإلرشــاد االكادميــي وكذلــك تكليفيــي بلجنــة االختبــارات وكــام ان تواجــدي 

يف املســار اإلنســاين لهــذا الفصــل الــدرايس وصعوبــة التنقــل للكليــة املجتمــع أدى اىل صعوبــة متابعــة املهــام.

-  عدم توفر جهاز كمبيوتر طابعه وحرب للطابعة وكذلك سيسكو يف املكتب.

- اتاحة إمكانية التواصل مبارشه مع الطالبات يف البالك بورد لنر ثقافة الجودة واالعالنات الخاصة بها 

مقترحات :  

- ان تكون منسقة الجودة أحد األعضاء املتواجدين بشكل دائم يف الفرع 

- ان تكون منسقة الجودة متفرغه يف احد األيام إلعداد ورش الجودة.

- توفري األدوات واألجهزة )كمبيوتر، طابعه ، حرب طابعه ، سيسكو، ورق ...

- نرجو التكرم بتوزيع شهادات شكر للطالبات املشاركات يف نر ثقافة الجودة   يف الفصل الدرايس األول والثاين.

) مرفق بأسامء  الطالبات( .

خطة عمل وحدة الجودة بعامدة السنة التحضريية للمسار العلمي )بكلية املجتمع - الدمام( 

 ثانيالدمام(  للفصل الدراسي ال -عمل وحدة اجلودة بعمادة السنة التحضريية للمسار العلمي )بكلية اجملتمع طة خ للفصل الدرايس الثاين للعام الجامعي 2017\2018
 2018\2017للعام اجلامعي 

 الموضوع األهداف الزمن  المسئول عن التنفيذ الحاله

 منسقات املقررات انجز

 عضوات هيئه التدريس

 منسقة الوحدة

 مساعدة الطالبات لالطالع على ما سيدرسونه اسبوعيا  • ع الثانياألسبوع 

 مساعدة الطالبات لتعرف أساليب التقويم باملقرر  •

 تعريف الطالبات بموعد االختبارات االسبوعية او الشهرية  •

وثيقة للطالبات لتعرف خطوات سير املقرر خالل الفصل  •

 الدراس ي 

 التأكد م متطلبات بداية الفصل الدراس ي الثاني: 

اعداد االقسام الخطة الدراسية للمقررات وتوصيف املقرر  -

خطة املقرر  توصيف املقرر  الكتب اإللكترونية  جراوتوزيعها اد

  .بورد في البالك

 مناقشة الخطة الدراسية لكل مقرر مع الطالب. -

 تقديمي بعنوان املسار العلمي عرضاملشاركة في سمينار  نشر ثقافة الجودة بين الطالبات. • يحدد في حينه منسقة الوحدة لم ينجز

 "دور الطالبة في تحقيق الجودة"

 منسقة الوحدة انجز

 

القائمة  وملف املدرس وفق محتوى ملف املقرر التعريف ب • األسبوع السادس

 الجودة.املعتمدة من عمادة 

دعم االقسام لتوثيق كل ما يتم تناوله باملقرر الدراس ي لالستفادة  •

 املستقبل.منه في 

التأكيد على أن ملف املقرر يعد مرجعًا مهما في املراجعة والتطوير  •

 في كل جوانب العملية التعليمية

 نشر ثقافة الجودة بين عضوات هيئة التدريس بالعمادة •

 عقد ورشه ملف املقرر وملف املدرس 

 

 

اجتماع مع منسقات املقررات ملناقشة الصعوبات التي تواجه 

 باألقسامالجودة  تحقيق وتحسين

  انجز

باألقسامامللف مسؤوالت

 توثيق مدى تعلم الطالب وعالقة ذلك بالتدريس. • األسبوع السابع

تدريساملقرر• كفاءة تحسين

تفادي تكرار الوقوع في األخطاء السابقة.•

الدراس ي• للمقرر الجودة مستوى رفع

 البدء في تنفيذ ملف املقرر للفصل الثاني

انجز منسقة الوحدة األسبوع الثامن البيوللتأكد من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على ا•

املقررات جميع في سوفت

التجهيز لبدء استطالعات الرأي

انجز منسقة الوحدة عاشر األسبوع ال لتوعية • واالهداف والرسالة بالرؤية سنة لالطالبات

التحضيرية

نشر ثقافة الجودة•

" للتوعية سفراء صوت الطلبة تشكيل " فريق ل

املقرراتبالجودة  وتقييم

انجز منسقة الوحدة

سفراء صوت الطلبة فريق 

األسبوع الحادي 

عشر والثاني عشر 
التدريسبأهمية تقييمتوعية الطالبات • ومهارات املقررات

التدريس• ومهارات املقررات تقييم في الطالبة مشاركة

بالعملية الجودة تحقيق من االول املستفيد باعتبارها

شركاء في صناعة القرار.ألنهمالتعليمية

الجودة• بعمادة التقييم موقع على الدخول خطوات عرض

الفيصل.بجامعة االمام عبد الرحمن بن 

التطوير.نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل •

على أهمية الصدق واملوضوعية في عملية التقييمالتأكيد•

توعوية" للطالباته حملسفراء صوت الطلبة تنفيذ فريق ل

التدريس ومهارات املقرر لتقييم الطالب الثاني(.)الفصلتهيئة

 انجز

منسقة الوحدة

الثالث االسبوع 

االسبوع عشر

عشرالسابع 

الجودةتحقيق معايير • التدريس ومهارات الدراسية للمقررات الطالبات تقييم متابعة
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 ثانيالدمام(  للفصل الدراسي ال -عمل وحدة اجلودة بعمادة السنة التحضريية للمسار العلمي )بكلية اجملتمع طة خ
 2018\2017للعام اجلامعي 

 الموضوع األهداف الزمن  المسئول عن التنفيذ الحاله

 منسقات املقررات انجز

التدريس هيئه عضوات

منسقة الوحدة

اسبوعيا • ع الثانياألسبوع  سيدرسونه ما على لالطالع الطالبات مساعدة

باملقرر• التقويم أساليب لتعرف الطالبات مساعدة

الشهرية• او االسبوعية االختبارات بموعد تعريفالطالبات

الفصل• خالل املقرر خطواتسير لتعرف للطالبات وثيقة

الدراس ي

 التأكد م متطلبات بداية الفصل الدراس ي الثاني: 

وتوصيفاملقرر  للمقررات الدراسية الخطة االقسام اعداد

اد اإللكترونيةجراوتوزيعها الكتب توصيفاملقرر  املقرر  خطة

بوردفي البالك

الطالب مع مقرر لكل الدراسية الخطة مناقشة

منسقة الوحدة لم ينجز يحدد في حينه نشر ثقافة الجودة بين الطالبات.• تقديمي بعنواناملسار العلمي عرضاملشاركة في سمينار 

الجودة تحقيق في الطالبة دور

منسقة الوحدة انجز األسبوع السادس املقررالتعريف ب• ملف املدرسوفقمحتوى القائمة وملف

الجودة.املعتمدة من عمادة 

لالستفادة• الدراس ي باملقرر تناوله يتم ما كل لتوثيق االقسام دعم

املستقبل.منه في 

والتطوير• املراجعة في مهما مرجعًا يعد ملفاملقرر أن على التأكيد

في كل جوانب العملية التعليمية

بالعمادة• التدريس هيئة عضوات بين الجودة ثقافة نشر

وملفاملدرس املقرر ملف ورشه عقد

تواجه التي الصعوبات ملناقشة املقررات منسقات مع اجتماع

باألقسامالجودة تحقيق وتحسين

 انجز

باألقسامامللف مسؤوالت

األسبوع السابع بالتدريس• ذلك الطالبوعالقة تعلم مدى توثيق

تدريساملقرر• كفاءة تحسين

تفادي تكرار الوقوع في األخطاء السابقة.•

الدراس ي• للمقرر الجودة مستوى رفع

الثاني للفصل املقرر ملف تنفيذ في البدء

انجز منسقة الوحدة األسبوع الثامن البيوللتأكد من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على ا•

املقررات جميع في سوفت

التجهيز لبدء استطالعات الرأي

انجز منسقة الوحدة عاشر األسبوع ال لتوعية • واالهداف والرسالة بالرؤية سنة لالطالبات

التحضيرية

نشر ثقافة الجودة•

" للتوعية سفراء صوت الطلبة تشكيل " فريق ل

املقرراتبالجودة  وتقييم

انجز منسقة الوحدة

سفراء صوت الطلبة فريق 

األسبوع الحادي 

عشر والثاني عشر 
التدريسبأهمية تقييمتوعية الطالبات • ومهارات املقررات

التدريس• ومهارات املقررات تقييم في الطالبة مشاركة

بالعملية الجودة تحقيق من االول املستفيد باعتبارها

شركاء في صناعة القرار.ألنهمالتعليمية

الجودة• بعمادة التقييم موقع على الدخول خطوات عرض

الفيصل.بجامعة االمام عبد الرحمن بن 

التطوير.نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل •

على أهمية الصدق واملوضوعية في عملية التقييمالتأكيد•

توعوية" للطالباته حملسفراء صوت الطلبة تنفيذ فريق ل

التدريس ومهارات املقرر لتقييم الطالب الثاني(.)الفصلتهيئة

 انجز

منسقة الوحدة

الثالث االسبوع 

االسبوع عشر

عشرالسابع 

الجودةتحقيق معايير • التدريس ومهارات الدراسية للمقررات الطالبات تقييم متابعة

 ثانيالدمام(  للفصل الدراسي ال -عمل وحدة اجلودة بعمادة السنة التحضريية للمسار العلمي )بكلية اجملتمع طة خ
 2018\2017للعام اجلامعي 

المسئول عن التنفيذ الحاله الزمن  األهداف الموضوع

املقررات انجز منسقات

التدريس هيئه عضوات

منسقة الوحدة

ع الثانياألسبوع  اسبوعيا• سيدرسونه ما على لالطالع الطالبات مساعدة

باملقرر• التقويم أساليب لتعرف الطالبات مساعدة

الشهرية• او االسبوعية االختبارات بموعد تعريفالطالبات

الفصل• خالل املقرر خطواتسير لتعرف للطالبات وثيقة

الدراس ي

الثاني الدراس ي الفصل بداية متطلبات م التأكد

وتوصيفاملقرر  للمقررات الدراسية الخطة االقسام اعداد

اد اإللكترونيةجراوتوزيعها الكتب توصيفاملقرر  املقرر  خطة

بوردفي البالك

الطالب مع مقرر لكل الدراسية الخطة مناقشة

منسقة الوحدة لم ينجز يحدد في حينه نشر ثقافة الجودة بين الطالبات.• تقديمي بعنواناملسار العلمي عرضاملشاركة في سمينار 

الجودة تحقيق في الطالبة دور

منسقة الوحدة انجز األسبوع السادس املقررالتعريف ب• ملف املدرسوفقمحتوى القائمة وملف

الجودة.املعتمدة من عمادة 

لالستفادة• الدراس ي باملقرر تناوله يتم ما كل لتوثيق االقسام دعم

املستقبل.منه في 

والتطوير• املراجعة في مهما مرجعًا يعد ملفاملقرر أن على التأكيد

في كل جوانب العملية التعليمية

بالعمادة• التدريس هيئة عضوات بين الجودة ثقافة نشر

وملفاملدرس املقرر ملف ورشه عقد

تواجه التي الصعوبات ملناقشة املقررات منسقات مع اجتماع

باألقسامالجودة تحقيق وتحسين

  انجز

 باألقسامامللف  مسؤوالت

 

 األسبوع السابع

 

 توثيق مدى تعلم الطالب وعالقة ذلك بالتدريس. •

 تحسين كفاءة تدريس املقرر. •

 تفادي تكرار الوقوع في األخطاء السابقة. •

 رفع مستوى الجودة للمقرر الدراس ي  •

 البدء في تنفيذ ملف املقرر للفصل الثاني

انجز  البيول لتأكد من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على ا • األسبوع الثامن منسقة الوحدة

 سوفت في جميع املقررات.

 التجهيز لبدء استطالعات الرأي

انجز سنة لالطالبات بالرؤية والرسالة واالهداف لتوعية  • عاشر األسبوع ال منسقة الوحدة

 .التحضيرية

 نشر ثقافة الجودة •

" للتوعية  سفراء صوت الطلبة تشكيل " فريق ل

  وتقييم املقرراتبالجودة 

انجز  منسقة الوحدة

 

  سفراء صوت الطلبة فريق 

األسبوع الحادي  

 عشر والثاني عشر 

 

 املقررات ومهارات التدريس بأهمية تقييمتوعية الطالبات  •

مشاركة الطالبة في تقييم املقررات ومهارات التدريس     •

باعتبارها املستفيد االول من تحقيق الجودة بالعملية 

 شركاء في صناعة القرار. ألنهم التعليمية

عرض خطوات الدخول على موقع التقييم بعمادة الجودة  •

 الفيصل.بجامعة االمام عبد الرحمن بن 

 التطوير.نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل  •

 .على أهمية الصدق واملوضوعية في عملية التقييم التأكيد  •

 توعوية" للطالباته حمل" سفراء صوت الطلبة تنفيذ فريق ل

 الثاني(. )الفصلتهيئة الطالب لتقييم املقرر ومهارات التدريس 

 

  انجز

 منسقة الوحدة

 

الثالث االسبوع 

االسبوع  -عشر

 عشرالسابع 

 متابعة تقييم الطالبات للمقررات الدراسية ومهارات التدريس .الجودةتحقيق معايير  •

خامس االسبوع ال منسقة الوحدة انجز

 عشر
 التعليمية.تحسين جودة األداء في العملية  •

 الدراسية.تحسين جودة املقررات  •

معالجة النقاط التي تحتاج إلى تحسين سواء في مهارات  •

 الدراس ي.التدريس او باملقرر 

االستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير والتحسين  •

 .املستمر

 .داءدعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في األ  •

 .الجودةتحقيق معايير  •

 

  

 

 اعداد تقرير اإلنجاز لوحدة الجودة في فرع الدمام. 

 متابعة تقييم الطالبات للمقررات الدراسية ومهارات التدريس

  جاري التنفيذ

 باألقسامامللف  مسؤوالت

 متابعة منسقة الوحدة

ثامن االسبوع ال

االسبوع  -عشر 

 التاسع عشر

 

مراجعة محتوى ملف املقرر وفق القائمة املعتمدة من عمادة  •

 الجودة.

املختلفة لالستفادة من  باألقسامعلى جدية العمل  التأكيد •

 املقرر.اعداد ملف 

دعم االقسام لتوثيق كل ما يتم تناوله باملقرر الدراس ي  •

 املستقبل.لالستفادة منه في 

في املراجعة التأكيد على أن ملف املقرر يعد مرجعًا مهما 

 والتطوير في كل جوانب العملية التعليمية

 ملفات مقررات الفصل االول لجميع االقسام متابعة انتهاء

 

  جاري التنفيذ

 أعضاء هيئة التدريس 

 متابعة منسقة الوحدة

وفق القائمة  عضو هيئة التدريسمراجعة محتوى ملف  •

 الجودة.املعتمدة من عمادة 

 ملفات اعضاء هيئة التدريس في فرع الدمام. متابعة انتهاء
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تقرير وحدة الجودة املسار العلمي طالب  عن الفصل الدرايس األول 

للعام الجامعي 1439-1438 

وفقــا للخطــة التــي تــم إقرارهــا يف بدايــة الفصــل الــدرايس األول مــن العــام األكادميــي 1438 - 1439 هـــ ، تتضمــن األنشــطة 

التــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  باملســار العلمــي عــىل ثالثــة محــاور رئيســية وهــي :  

: نــر ثقافــة الجــودة لــدى طــالب املســار العلمــي : مــن خــالل دعــم وإرشــاد الطــالب وحثهــم عــىل التفاعــل وتعريفهــم  أوالً
مبــدى أهميــة الجــودة  حتــى يتواكــب يف نهايــة دراســته مــع مســتوى الدراســة يف الجامعــة ، ذلــك املحــور الــذي تضمــن العديــد 

• املشــاركة يف تنظيــم املعــرض التعريفــي للطــاب بأســبوع مــن األنشــطة منهــا : 
التهيئــة مــن خــالل قســم خــاص لطــالب املســار العلمــي لنــر 

ــا   ــودة وآلياته ــدة الج ــداف وح ــح أه ــودة  وتوضي ــة الج •   إعــداد قنــاة لوحــدة الجــودة بالعــامدة عــىل موقــع اليوتيــوب ثقاف
لنــر الفيديوهــات بــن الطالب بســهولة

) وصــل عــدد املشــاهدات بهــا إىل أكــر مــن 520 مشــاهدة (   ، 

الرابــط : 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

U C 6 y R 0 C 6 X x Z S s R C g x c f E g b e w / f e a t u r e d ? v i e w _ a s = s u b s c r i b e r  مشــاركه منســق الجــودة يف ســمينار املســار العلمــي األول مــن خــال عــرض تقدميــي بعنــوان »دور طــاب املســار العلمــي •
يف تحقيــق الجــودة« .

• استخدام Blackboard  لنر رؤية ورسالة العامدة والجامعة  وخطوات وآليات عمل وحدة الجودة باملسار العلمي 
• تنظيــم حملــة ســمعنا صوتــك لنــرش ثقافــة الجــودة وأهميــة تقييــم املامرســات األكادمييــة وتجربة الطــاب التعليمية بالســنة • استخدام شاشات العرض يف بهو مبنى 450 لنر ثقافة الجودة بالعامدة

التحضرييــة مــن خــالل املشــاركة يف اســتطالعات رأي عــامدة الجــودة الخاصة باملقــررات الدراســية واملهارات التدريســية. 

ثانيــاً : متابعــة اعــداد األقســام األكادمييــة للخطــة الدراســية للمقــررات خــالل الفصــل الــدرايس األول وكذلــك املحتــوى الــدرايس 
ــالك  ــم عــىل الب ــم وإدراجه ــارات وطريقــة التقيي ــد االختب ومواعي

ــط  ــررات وخط ــف املق ــك توصي ــا يف ذل ــا مب ــالب به ــف الط لتعري

املقــررات ، وذلــك مــن خــالل التواصــل مــع الســادة منســقي 

ــار  ــام املس ــق ع ــعادة منس ــب ، وس ــن جان ــة م ــررات األكادميي املق

ــر .  ــب آخ ــن جان ــه م ــي ونائب العلم

ثالثــاً: متابعــة تقويــم الطــالب للمقــرر ومهــارات التدريس وأســبوع 
لتهيئه  • تــم تنظيــم حملــه إلعــان الطــاب مبوعــد االســتبيان األول ألســبوع التهيئــة وتــم وضــع اعــان للطــاب يف لوحــات اإلعانــات ا

األكاديمي العام من األول الدراس ي الفصل بداية في إقرارها تم التي للخطة وفقا
وهيهـ ، تتضمن األنشطة التي نفذتها وحدة الجودة  رئيسية محاور ثالثة على باملسارالعلمي

الجودةأوال: نشر ثقافة الجودة لدى طالب املسار العلمي أهمية بمدى وتعريفهم التفاعل على وحثهم الطالب وإرشاد دعم خالل من
منها األنشطة من العديد تضمن الذي املحور ذلك الجامعة  فى الدراسة مستوى مع دراسته نهاية فى يتواكب حتى

املشاركة في تنظيم املعرض التعريفي للطالب بأسبوع التهيئة من خالل قسم خال لطالب املسار العلمي لنشر ثقافة الجودة  وتوضيح •
أهداف وحدة الجودة وآلياتها  

إعداد قناة لوحدة الجودة بالعمادة على موقع اليوتيوب لنشر الفيديوهات بين •
الطالب بسهولة

مشاهدة (     الرابط : ها إلى أكثر من ) وصل عدد املشاهدات ب
https://www.youtube.

تقديمي• عرض خالل من األول العلمي املسار سمينار في الجودة منسق مشاركه
الجودة تحقيق في العلمي املسار طالب دور بعنوان

العلمياستخدام • باملسار الجودة وحدة وآلياتعمل وخطوات والجامعة العمادة ورسالة رؤية لنشر

لنشر ثقافة الجودة بالعمادةاستخدام شاشات العرض في بهو مبنى •

بالس• التعليمية الطالب وتجربة األكاديمية املمارسات تقييم وأهمية الجودة ثقافة لنشر صوتك سمعنا حملة نة التحضيرية من تنظيم
التدريسية واملهارات الدراسية باملقررات الخاصة الجودة عمادة رأي استطالعات في املشاركة خالل

للمقررات الدراسية للخطة األكاديمية األقسام اعداد متابعة خالل الفصل ثانيا
التقييم وطريقة االختبارات ومواعيد الدراس ي املحتوى وكذلك االول الدراس ي
وخطط املقررات توصيف ذلك في بما بها الطالب لتعريف البالك على وإدراجهم
جانب من األكاديمية املقررات منسقي السادة مع التواصل خالل من وذلك املقررات 

مي ونائبه من جانب آخر .   وسعادة منسق عام املسار العل

التهيئه التدريسواسبوع ومهارات للمقرر الطالب تقويم متابعة ثالثا
بدء• موعد على يحتوى اإلعالنات لوحات في للطالب اعالن وضع وتم التهيئة ألسبوع األول االستبيان بموعد الطالب إلعالن حمله تنظيم تم

بوحدة االتصال وطرق االستبيان الطالبوانتهاء سجالت نظام ربط مشكالت ومتابعة االستبيان  في مشكلة أي وجود حال في الجودة
بالتدريسلهم يقوموا من بالفعل للطالبهم التدريساملدرجة هيئة أعضاء أسماء أن على والتأكد الرأي استطالعات بنظام

14381439تقرير وحدة الجودة المسار العلمي طالب  عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

األكاديمي العام من األول الدراس ي الفصل بداية في إقرارها تم التي للخطة وفقا
وهيهـ ، تتضمن األنشطة التي نفذتها وحدة الجودة  رئيسية محاور ثالثة على باملسارالعلمي

الجودةأوال: نشر ثقافة الجودة لدى طالب املسار العلمي أهمية بمدى وتعريفهم التفاعل على وحثهم الطالب وإرشاد دعم خالل من
منها األنشطة من العديد تضمن الذي املحور ذلك الجامعة  فى الدراسة مستوى مع دراسته نهاية فى يتواكب حتى

املشاركة في تنظيم املعرض التعريفي للطالب بأسبوع التهيئة من خالل قسم خال لطالب املسار العلمي لنشر ثقافة الجودة  وتوضيح •
أهداف وحدة الجودة وآلياتها  

إعداد قناة لوحدة الجودة بالعمادة على موقع اليوتيوب لنشر الفيديوهات بين •
الطالب بسهولة

مشاهدة (     الرابط : ها إلى أكثر من ) وصل عدد املشاهدات ب

تقديمي• عرض خالل من األول العلمي املسار سمينار في الجودة منسق مشاركه
الجودة تحقيق في العلمي املسار طالب دور بعنوان

العلمياستخدام • باملسار الجودة وحدة وآلياتعمل وخطوات والجامعة العمادة ورسالة رؤية لنشر

لنشر ثقافة الجودة بالعمادةاستخدام شاشات العرض في بهو مبنى •

بالس• التعليمية الطالب وتجربة األكاديمية املمارسات تقييم وأهمية الجودة ثقافة لنشر صوتك سمعنا حملة نة التحضيرية من تنظيم
التدريسية واملهارات الدراسية باملقررات الخاصة الجودة عمادة رأي استطالعات في املشاركة خالل

للمقررات الدراسية للخطة األكاديمية األقسام اعداد متابعة خالل الفصل ثانيا
التقييم وطريقة االختبارات ومواعيد الدراس ي املحتوى وكذلك االول الدراس ي
وخطط املقررات توصيف ذلك في بما بها الطالب لتعريف البالك على وإدراجهم
جانب من األكاديمية املقررات منسقي السادة مع التواصل خالل من وذلك املقررات 

مي ونائبه من جانب آخر .   وسعادة منسق عام املسار العل

التهيئه التدريسواسبوع ومهارات للمقرر الطالب تقويم متابعة ثالثا
بدء• موعد على يحتوى اإلعالنات لوحات في للطالب اعالن وضع وتم التهيئة ألسبوع األول االستبيان بموعد الطالب إلعالن حمله تنظيم تم

بوحدة االتصال وطرق االستبيان الطالبوانتهاء سجالت نظام ربط مشكالت ومتابعة االستبيان  في مشكلة أي وجود حال في الجودة
بالتدريسلهم يقوموا من بالفعل للطالبهم التدريساملدرجة هيئة أعضاء أسماء أن على والتأكد الرأي استطالعات بنظام

14381439تقرير وحدة الجودة المسار العلمي طالب  عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 
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يحتــوى عــىل موعــد بــدء وانتهــاء االســتبيان وطــرق االتصــال بوحــدة الجــودة يف حــال وجــود أي مشــكلة يف االســتبيان ، ومتابعة 

مشــكالت ربــط نظــام ســجالت الطــالب بنظــام اســتطالعات الــرأي والتأكــد عــىل أن أســامء أعضــاء هيئــة التدريــس املدرجــة 

• تــم تنظيــم زيــارات للطــاب لتحفيزهــم عــىل املشــاركة باالســتبيانات وطــرق االتصــال بوحــدة الجــودة يف حــال وجــود أي للطــالب هــم بالفعــل مــن يقومــوا بالتدريــس لهــم.
مشــكلة يف االســتبيان ، ومتابعــة مشــكالت ربــط نظــام ســجالت الطــالب بنظــام اســتطالعات الــرأي والتأكــد عــىل أن أســامء 

أعضــاء هيئــة التدريــس املدرجــة للطــالب هــم بالفعــل مــن يقومــوا بالتدريــس لهــم.

• إعــداد فيديــو تعريفــي عــن كيفــة الدخــول إىل موقــع االســتبيانات وكيفيــة االســتجابة إىل اســتطاعات الــرأي ورفعــه عــىل • استخدام Blackboard  للتنوية عن بعض املالحظات الخاصة بطرق االستجابة عىل االستبانات
موقــع اليوتيــوب مــن خــالل الرابــط : 

https://www.youtube.com/watch?v=YHYNP0kTz44&t=31s

• صعوبــة التأكــد مــن الوصــول لجميــع الطــاب بشــكل مبــارش لنــرش ثقافــة الجــودة وتهيئتهــم لاســتبيانات وتشــجيعهم عــىل التحديات التي واجهتنا:
• عــدم وجــود وســائل اعانيــة متعــددة داخــل العــامدة مثــل شاشــات العــرض وصعوبــة طبــع املنشــورات واملعلقــات الخاصــة املشاركة.

بالجــودة وكذلــك قلــة توفــر االمكانيــات البنيــة األساســية لوحــدة الجــودة مثــل طابعــة او اســكرن او اجهــزة كمبيوتــر حديثــة 

اجتامعات ولقاءات  باألقسام وأعضاء هيئة التدريس   ومسؤيل امللفات ) طالب (

انشطة متنوعة حلقات نقاش، أسبوع التهيئة، الجودة الطاليب لنر ثقافة الجودة بن الطالب

 االستبيانفيمشكلةأيوجودحالفيالجودةبوحدةاالتصالوطرقباالستبياناتاملشاركةعلىلتحفيزهمللطالبزياراتتنظيمتم•
همللطالباملدرجةالتدريسهيئةأعضاءأسماءأنعلىوالتأكدالرأياستطالعاتبنظامالطالبسجالتنظامربطمشكالتومتابعة
لهمبالتدريسيقوموامنبالفعل

االستباناتعلىاالستجابةبطرقالخاصةاملالحظاتبعضعنللتنويةاستخدام•

من• اليوتيوب موقع على ورفعه الرأي استطالعات إلى االستجابة وكيفية االستبيانات موقع إلى الدخول كيفة عن تعريفي فيديو إعداد
خالل الرابط : 

 

التحديات التي واجهتنا:
لجميع• الوصول من التأكد لالستبيانات وتشجيعهم على املشاركة.تهمبشكل مباشر لنشر ثقافة الجودة وتهيئالطالبصعوبة

قلة• وكذلك بالجودة الخاصة واملعلقات املنشورات طبع وصعوبة العرض شاشات مثل العمادة داخل متعددة اعالنية وسائل وجود عدم
العمل يعوق مما بالوحدة خاصة حديثة كمبيوتر اجهزة او اسكنر او طابعة مثل الجودة لوحدة األساسية البنية االمكانيات توفر

الدراسةعدم استجابة طالب املسار • ساعات ضغط نتيجة والجودة التطويو عمادة رأي استطالعات في املشاركة في فعال بشكل العلمي
بشكل كبير . 

االقتراحات والتوصيات:
تدعيم وحدة الجودة ببعض االجهزة التي تحتاجها إلتمام العمل وكذلك اقترح عمل قسم الطباعة خال بوحدة الجودة لطبع املطويات •

عالنات الخاصة بالوحدة.الدعائية واإل 

األول• الدراس ي الفصل خالل والفعاليات األنشطة عن مختصرا تقريرا التالي الجدول ويوضح

 اجتماعات ولقاءات  باالقسام واعضاء هيئة التدريس   ومسؤلي امللفات  طالب 

 الفرع املسار عنوان النشاط

 الراكة  –العلمي  التواصل مع مسؤولي امللفات باملقررات الدراسية لعرض مستجدات ملف املقرر 

 انشطة متنوعة حلقات نقاش، اسبوع التهيئة، الجودة الطالبي لنشر ثقافة الجودة بين الطالب

 الفرع املسار عنوان النشاط م

املشاركة في املعرض التعريفي للطالب بأسبوع التهيئة  لطالب املسار العلمي لنشر ثقافة 

 الجودة   

 الراكة العلمي طالب 

املشاركة في حلقة النقاش األولى لطالب املسار العلمي لتوضيح دور طالب املسار العلمي في 

 تحقيق ضمان الجودة بالعمادة  

 الراكة العلمي طالب 

 االستبيانفيمشكلةأيوجودحالفيالجودةبوحدةاالتصالوطرقباالستبياناتاملشاركةعلىلتحفيزهمللطالبزياراتتنظيمتم•
همللطالباملدرجةالتدريسهيئةأعضاءأسماءأنعلىوالتأكدالرأياستطالعاتبنظامالطالبسجالتنظامربطمشكالتومتابعة
لهمبالتدريسيقوموامنبالفعل

االستباناتعلىاالستجابةبطرقالخاصةاملالحظاتبعضعنللتنويةاستخدام•

من• اليوتيوب موقع على ورفعه الرأي استطالعات إلى االستجابة وكيفية االستبيانات موقع إلى الدخول كيفة عن تعريفي فيديو إعداد
خالل الرابط : 

 

التحديات التي واجهتنا:
لجميع• الوصول من التأكد لالستبيانات وتشجيعهم على املشاركة.تهمبشكل مباشر لنشر ثقافة الجودة وتهيئالطالبصعوبة

قلة• وكذلك بالجودة الخاصة واملعلقات املنشورات طبع وصعوبة العرض شاشات مثل العمادة داخل متعددة اعالنية وسائل وجود عدم
العمل يعوق مما بالوحدة خاصة حديثة كمبيوتر اجهزة او اسكنر او طابعة مثل الجودة لوحدة األساسية البنية االمكانيات توفر

الدراسةعدم استجابة طالب املسار • ساعات ضغط نتيجة والجودة التطويو عمادة رأي استطالعات في املشاركة في فعال بشكل العلمي
بشكل كبير . 

االقتراحات والتوصيات:
تدعيم وحدة الجودة ببعض االجهزة التي تحتاجها إلتمام العمل وكذلك اقترح عمل قسم الطباعة خال بوحدة الجودة لطبع املطويات •

عالنات الخاصة بالوحدة.الدعائية واإل 

األول• الدراس ي الفصل خالل والفعاليات األنشطة عن مختصرا تقريرا التالي الجدول ويوضح

 اجتماعات ولقاءات  باالقسام واعضاء هيئة التدريس   ومسؤلي امللفات  طالب 

 الفرع املسار عنوان النشاط

 الراكة  العلمي التواصل مع مسؤولي امللفات باملقررات الدراسية لعرض مستجدات ملف املقرر 

 انشطة متنوعة حلقات نقاش، اسبوع التهيئة، الجودة الطالبي لنشر ثقافة الجودة بين الطالب

 الفرع املسار عنوان النشاط م

املشاركة في املعرض التعريفي للطالب بأسبوع التهيئة  لطالب املسار العلمي لنشر ثقافة  

 الجودة   

 الراكة العلمي طالب 

املشاركة في حلقة النقاش األولى لطالب املسار العلمي لتوضيح دور طالب املسار العلمي في  

 تحقيق ضمان الجودة بالعمادة  

 الراكة العلمي طالب 

ة في حلقة النقاش الثانية لطالب املسار العلمي لتوضيح أهمية املشاركة في املشارك 

 استطالعات رأي عمادة التطوير والجودة  

 الراكة العلمي طالب

 

عنؤ املسالتوقيتاألهدافاملوضوع ول

التنفيذ

املشرف

نشر ثقافة 1
الجودة بين 

طالب 
المسار 
العلمي

العملية التعليمية  .عرض المفاهيم الجوهرية لجودة -

عرض رؤية ورسالة العمادة واألنشطة التطويرية بها .

توضيح نتائج استطالعات رأي الطالب بمقررات الفصل الدراسي 
األول

حلقة النقاش 
الثالثة لطالب 
المسار العلمي

الثالثاء
1322018

د/ أحمد رمضان 
خطيري

الجودةمنسق
العلميبالمسار

المنسق
العام

للجودة

حملة سمعنا 
صوتك 

توضيح اهمية مشاركة الطالب بعملية التقييم النهم شركاء في -
صناعة القرار.

نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل التطوير.

األحد 
إلى 2532018

الخميس 
2932018

فريق سفراء الجودة 
بالمسار العلمي

و 
د/ أحمد رمضان 

خطيري

المنسق
العام

للجودة

تعريف 2
الطالب 

والطالبات 
لخطوات 
التقييم 

باستخدام 

عرض خطوات الدخول على موقع التقييم بعمادة الجودة بجامعة -
االمام عبد الرحمن بن فيصل.

توضيح اهمية مشاركة الطالب بعملية التقييم النهم شركاء في 
صناعة القرار.

والوضوح والتقييم من اجل التطوير.نشر مبادئ الشفافية 

التاكيد على أهمية الصدق والموضوعية في عملية التقييم.

من األسبوع 
التاسع إلى 

األسبوع الخامس 
عشر

د/ أحمد رمضان 
خطيري

الجودةمنسق
العلميبالمسار

المنسق
العام

للجودة

تقعيل 3
المشاركة 

الطالبية في 

أنشطة 

تحفيز الطالب على المشاركة في أنشطة الجودة . -
متابعة تقييمات الطالب ألنشطة الجودة . -

 مايو –أبريل 
 2018

د/ أحمد رمضان 
خطيري

الجودةمنسق
العلميبالمسار

المنسق
العام

للجودة

المنسق 
العام 

للمسار 
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ة في حلقة النقاش الثانية لطالب املسار العلمي لتوضيح أهمية املشاركة في املشارك

التطويروالجودة عمادة رأي استطالعات

الراكةالعلمي طالب

ول عن ؤ املس التوقيت األهداف املوضوع 

 التنفيذ

 املشرف

نشر ثقافة 1
الجودة بين 

طالب 
المسار 
 العلمي

 العملية التعليمية  .عرض المفاهيم الجوهرية لجودة  -

 عرض رؤية ورسالة العمادة واألنشطة التطويرية بها . -

توضيح نتائج استطالعات رأي الطالب بمقررات الفصل الدراسي  -
 األول

حلقة النقاش 
الثالثة لطالب 
 المسار العلمي

 

 الثالثاء

 13  /2/2018 

 

د/ أحمد رمضان 
 خطيري

 

 الجودة منسق

 العلمي بالمسار

 

 

 المنسق

 العام

 للجودة

حملة سمعنا  
 صوتك 

توضيح اهمية مشاركة الطالب بعملية التقييم النهم شركاء في  -
 صناعة القرار.

 نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل التطوير. -

األحد 
 إلى  25/3/2018

الخميس 
29/3/2018 

فريق سفراء الجودة 
 بالمسار العلمي

 و 

د/ أحمد رمضان 
 خطيري

 

 

 المنسق

 العام

 للجودة

تعريف  2
الطالب 

والطالبات 
لخطوات 
التقييم 

باستخدام 

عرض خطوات الدخول على موقع التقييم بعمادة الجودة بجامعة  -
 االمام عبد الرحمن بن فيصل.

توضيح اهمية مشاركة الطالب بعملية التقييم النهم شركاء في  -
 صناعة القرار.

 والوضوح والتقييم من اجل التطوير.نشر مبادئ الشفافية  -

 التاكيد على أهمية الصدق والموضوعية في عملية التقييم. -

من األسبوع 
التاسع إلى 

األسبوع الخامس 
 عشر

د/ أحمد رمضان 
 خطيري

 

 الجودة منسق

 العلمي بالمسار

 

 

 المنسق

 العام

 للجودة

تقعيل  3
المشاركة 

الطالبية في 

أنشطة 

تحفيز الطالب على المشاركة في أنشطة الجودة .  -
 متابعة تقييمات الطالب ألنشطة الجودة .  -

 مايو –أبريل 
 2018 

د/ أحمد رمضان 
 خطيري

 الجودة منسق

 العلمي بالمسار

 المنسق

 العام

 للجودة

المنسق 
العام 

للمسار 
  الجودة

 د/ احمد الكيالني 

المشرف الطالبي 
 للمسار العلمي

 العلمي

 

قبل من إقرارها تم التي للخطة بدايةأعضاء وحدة وفقا في املساندة والدراسات التحضيرية السنة بعمادة كل فصل الجودة
رسالتهاهـ من العام األكاديمي دراس ي تحقيق على وتعمل العامة الجودة أهدافوحدة من تنبثق تضمنت و ، والتي
وفروعهاالعديد من األنشطة والتي نفذتها وحدة الجودة  الخطة  عرضهابالعمادة يمكن التي األنشطة تلك ، املختلفة باملسارات

التالية املحاور بإيجازمنخالل
إدارييننشر ثقافة الجودةأوال  ، طالب تدريس، هيئة الدوريةاعضاء االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة في

املحاضرات ، الورشالتدريبية ، ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .،املنشورات
لن االستراتيجية للخطة ووفقا الدراس ي العام شر ثقافة الجودة باملسار االنساني تم عقد عدة لقاءات مع الطالب خالل

موضحة كالتالي:
الهدفاملكانالتاريخالوصفم

لقاء الطالب فى أسبوع التهيئة واملعرض 

املصاحب بتعريف الطالب بالخدمات 

املساندة

أسبوع 

التهيئة

)الفصل 
االول

الجودة لقاء الطالب وتعريفهم بأهمية بهو مبنى 

وتاثيرها على مصدقية مخرجات جامعة 

االمام عبد الرحمن الفيصل، وكذلك 

الخاصة والرسالة بالرؤية الطالب تعريف

بعمادة السنة التحضيرية والجامعة.

االسبوع حلقة النقاش االولي

الثالث

)الفصل 
االول

قاعة 

مبنى 

من خالل هذا اللقاء تم تعريف الطالب 

وأسا ليب االسئلة التى تطرح بمحتوى

وكان املقرر، تقييم عملية خالل عليهم

الطالب لدى يكون ان اللقاء من الهدف

وربطذلك التقييم أسئلة شكل عن خلفية

حضورهم خالل املقرر بمحتوى

املحاضرات االسبوعية.

14381439تقرير وحدة الجودة المسار االنساني  طالب  عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

76

تقرير وحدة الجودة املسار االنساين  طالب  عن الفصل الدرايس األول

 للعام الجامعي 1439-1438  

وفقــا للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة  الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة كل 

فصــل درايس  مــن العــام األكادميــي -1438 1439 هـــ  والتــي تنبثــق  مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق 

رســالتها ، و تضمنــت الخطــة العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة وفروعهــا  باملســارات املختلفــة ، 

تلــك األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة :  

أوالً :  نــر ثقافــة الجــودة ) أعضــاء هيئــة تدريــس ، طــالب ، إداريــن (  يف عــامدة الســنة التحضرييــة  عــن طريــق االعالنــات 
ــاش ،  ــات النق ــات ، حلق ــدد ، إجتامع ــالب الج ــة للط ــج التهيئ ــارضات ، برنام ــة ، املح ــورش التدريبي ــورات ، ال ــة ،املنش الدوري

..................  . خــالل العــام الــدرايس ووفقــا للخطــة االســراتيجية لنــر ثقافــة الجــودة باملســار االنســاين تــم عقــد عــدة لقــاءات 

مــع الطــالب موضحــة كالتــايل:

الجودة

د/ احمد الكيالني 

المشرف الطالبي 
للمسار العلمي

العلمي

قبل من إقرارها تم التي للخطة بدايةأعضاء وحدة وفقا في املساندة والدراسات التحضيرية السنة بعمادة كل فصل الجودة
رسالتهاهـ من العام األكاديمي دراس ي تحقيق على وتعمل العامة الجودة أهدافوحدة من تنبثق تضمنت و ، والتي
وفروعهاالعديد من األنشطة والتي نفذتها وحدة الجودة  الخطة  عرضهابالعمادة يمكن التي األنشطة تلك ، املختلفة باملسارات

التالية املحاور بإيجازمنخالل
إدارييننشر ثقافة الجودةأوال  ، طالب تدريس، هيئة الدوريةاعضاء االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة في

املحاضرات ، الورشالتدريبية ، ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .،املنشورات
لن االستراتيجية للخطة ووفقا الدراس ي العام شر ثقافة الجودة باملسار االنساني تم عقد عدة لقاءات مع الطالب خالل

 موضحة كالتالي:

 الهدف املكان التاريخ الوصف م

لقاء الطالب فى أسبوع التهيئة واملعرض  1

املصاحب بتعريف الطالب بالخدمات 

 املساندة

أسبوع 

 التهيئة

)الفصل 

 االول(

بهو مبنى 

400 

الجودة لقاء الطالب وتعريفهم بأهمية 

وتاثيرها على مصدقية مخرجات جامعة 

االمام عبد الرحمن الفيصل، وكذلك 

تعريف الطالب بالرؤية والرسالة الخاصة 

 بعمادة السنة التحضيرية والجامعة.

االسبوع  حلقة النقاش االولي 2

 الثالث

)الفصل 

 االول(

 61قاعة 

 450مبنى 

من خالل هذا اللقاء تم تعريف الطالب 

ليب االسئلة التى تطرح بمحتوى وأسا

عليهم خالل عملية تقييم املقرر، وكان 

الهدف من اللقاء ان يكون لدى الطالب 

خلفية عن شكل أسئلة التقييم وربط ذلك 

بمحتوى املقرر خالل حضورهم 

 املحاضرات االسبوعية.

14381439تقرير وحدة الجودة المسار االنساني  طالب  عن الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

االسبوع  حلقة النقاش الثالثة 3

 الرابع

)الفصل 

 الثانى(

  61قاعة 

 450مبنى 

التقييم وقراءة املالحظات التي  عرض نتائج

تم تسجيلها من قبل الطالب خالل تقييم 

 املقرر فى الفصل الدراس ي االول.

وبخصوص نشر الجودة بين السادة أعضاء هيئة التدريس تم التواصل واالجتماع بالسادة مئولي املقررات، وكذلك تم 
ملفاملق من االنتهاء كيفية توضح التي امللفات جميع ررارسال

املتعلقة بالجودة و االعتماد لعمادة السنة التحضيرية املساهمة في تحقيق االهداف االستراتيجية ثانيا 
السنة عمادة تنظمها التى الفعليات من عدد منخالل كان العمادة مستوى على الجودة أهداف تحقيق على العمل

التحضيرية. نذكر من هذه االنشطة:
الهدفاملكانالتاريخالوصفم

لقاء الطالب فى أسبوع التهيئة واملعرض 

املصاحب بتعريف الطالب بالخدمات 

املساندة

أسبوع 

التهيئة

)الفصل 
االول

لقاء الطالب وتعريفهم بأهمية الجودة بهو مبنى 

وتاثيرها على مصدقية مخرجات جامعة 

االمام عبد الرحمن الفيصل، وكذلك 

و بالرؤية الطالب الرسالة الخاصة تعريف

بعمادة السنة التحضيرية والجامعة.

االسبوع حملة سمعنا صوت

العاشر

)الفصل 

الثانى(

مكتب 

مبنى 

االجتماع مع الطالب املئولين عن نشر 

مفاهيم الجودة لزمالئهم. وتعريفهم 

باهداف الحملة وشرح االستبيانات 

الطالب مع انجازها منهم املطلوب

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثالثا 
الطالب مع لقاءات عدة عقد تم باملساراالنساني الجودة لنشرثقافة االستراتيجية للخطة ووفقا الدراس ي العام خالل

موضحة كالتالي:
الهدفاملكانالتاريخالوصفم

لقاء الطالب للتعرف على خطوات معمل االسبوع الطالب قبل بدء التقييملقاء 

ــررات،  ــؤويل املق ــادة مس ــامع بالس ــل واالجت ــم التواص ــس ت ــة التدري ــاء هيئ ــادة أعض ــن الس ــودة ب ــر الج ــوص ن وبخص

ــرر. ــف املق ــن مل ــاء م ــة االنته ــي توضــح كيفي ــات الت ــع امللف ــم ارســال جمي ــك ت وكذل
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ثانياً: - املساهمة يف تحقيق األهداف االسراتيجية لعامدة السنة التحضريية  املتعلقة بالجودة و االعتامد . 
- العمــل عــىل تحقيــق أهــداف الجــودة عــىل مســتوى العــامدة كان مــن خــالل عــدد مــن الفعليــات التــي تنظمهــا عــامدة 

الســنة التحضرييــة. نذكــر مــن هــذه االنشــطة:

االسبوع حلقة النقاش الثالثة

الرابع

)الفصل 

الثانى(

قاعة 

مبنى 

التقييم وقراءة املالحظات التي عرض نتائج

تم تسجيلها من قبل الطالب خالل تقييم 
االول الدراس ي الفصل فى املقرر

تم وكذلك املقررات، مئولي بالسادة واالجتماع التواصل التدريستم هيئة أعضاء السادة بين وبخصوصنشرالجودة
ملفاملق من االنتهاء كيفية توضح التي امللفات جميع ررارسال

املتعلقة بالجودة و االعتماد لعمادة السنة التحضيرية املساهمة في تحقيق االهداف االستراتيجية ثانيا 
السنة عمادة تنظمها التى الفعليات من عدد منخالل كان العمادة مستوى على الجودة أهداف تحقيق على العمل

 التحضيرية. نذكر من هذه االنشطة:

 الهدف املكان التاريخ الوصف م

لقاء الطالب فى أسبوع التهيئة واملعرض  1

املصاحب بتعريف الطالب بالخدمات 

 املساندة

أسبوع 

 التهيئة

)الفصل 

 االول(

بهو مبنى 

400 

لقاء الطالب وتعريفهم بأهمية الجودة 

وتاثيرها على مصدقية مخرجات جامعة 

االمام عبد الرحمن الفيصل، وكذلك 

الرسالة الخاصة تعريف الطالب بالرؤية و 

 بعمادة السنة التحضيرية والجامعة.

االسبوع  حملة سمعنا صوت 2

 العاشر

)الفصل 

 الثانى(

  59مكتب 

 450مبنى 

االجتماع مع الطالب املئولين عن نشر 

مفاهيم الجودة لزمالئهم. وتعريفهم 

باهداف الحملة وشرح االستبيانات 

 املطلوب منهم انجازها مع الطالب.

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثالثا 
الطالب مع لقاءات عدة عقد تم باملساراالنساني الجودة لنشرثقافة االستراتيجية للخطة ووفقا الدراس ي العام خالل

موضحة كالتالي:
الهدفاملكانالتاريخالوصفم

لقاء الطالب للتعرف على خطوات معمل االسبوع الطالب قبل بدء التقييملقاء 

االسبوع حلقة النقاش الثالثة

الرابع

)الفصل 

الثانى(

قاعة 

مبنى 

التقييم وقراءة املالحظات التي عرض نتائج

تم تسجيلها من قبل الطالب خالل تقييم 
االول الدراس ي الفصل فى املقرر

تم وكذلك املقررات، مئولي بالسادة واالجتماع التواصل التدريستم هيئة أعضاء السادة بين وبخصوصنشرالجودة
ملفاملق من االنتهاء كيفية توضح التي امللفات جميع ررارسال

املتعلقة بالجودة و االعتماد لعمادة السنة التحضيرية املساهمة في تحقيق االهداف االستراتيجية ثانيا 
السنة عمادة تنظمها التى الفعليات من عدد منخالل كان العمادة مستوى على الجودة أهداف تحقيق على العمل

التحضيرية. نذكر من هذه االنشطة:
الهدفاملكانالتاريخالوصفم

لقاء الطالب فى أسبوع التهيئة واملعرض 

املصاحب بتعريف الطالب بالخدمات 

املساندة

أسبوع 

التهيئة

)الفصل 
االول

لقاء الطالب وتعريفهم بأهمية الجودة بهو مبنى 

وتاثيرها على مصدقية مخرجات جامعة 

االمام عبد الرحمن الفيصل، وكذلك 

و بالرؤية الطالب الرسالة الخاصة تعريف

بعمادة السنة التحضيرية والجامعة.

االسبوع حملة سمعنا صوت

العاشر

)الفصل 

الثانى(

مكتب 

مبنى 

االجتماع مع الطالب املئولين عن نشر 

مفاهيم الجودة لزمالئهم. وتعريفهم 

باهداف الحملة وشرح االستبيانات 

الطالب مع انجازها منهم املطلوب

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثالثا 
الطالب مع لقاءات عدة عقد تم باملساراالنساني الجودة لنشرثقافة االستراتيجية للخطة ووفقا الدراس ي العام خالل

 موضحة كالتالي:

 الهدف املكان التاريخ الوصف م

لقاء الطالب للتعرف على خطوات معمل االسبوع  الطالب قبل بدء التقييملقاء  1
الحادى 

 عشر

)الفصل 

 االول(

 الحاسب

 400مبنى  

الدخول على موقع عمادة التطوير 

الجامعي. وتعريف الطالب باهمية 

ومصدقية تقييم املقرر وحثهم على االنتهاء 

فى الوقت املحدد وكذلك التاكيد على دور 

 فظية وربطها بالتقييم العددي. االسئلة الل

 

، دعم الطالب أثناء مراحل التقييم 2

 حلقة النقاش الثانية

االسبوع 

الثالث 

 عشر

)الفصل 

 االول(

معمل 

 الحاسب

 450مبنى  

من خالل النتائج االولية الصادرة من 

عمادة التطوير الجامعي والتى تعتبر عن 

تفاعل نسب قليلة من الطالب مع عملية 

تم ترتيب لقاء مع الطالب  التقييم،

 للوقوف على صعوبات عملية التقييم.

تهيئة الطالب لتقييم املقرر ومهارات  3

التدريس

االسبوع 

الحادي 

عشر

)الفصل 

الثانى(

  61قاعة 

مبنى 

لقاء الطالب لتذكيرهم بخطوات الدخول 

على موقع عمادة التطوير الجامعي. 

م وتعريف الطالب باهمية ومصدقية تقيي

املحدد الوقت فى االنتهاء على وحثهم املقرر

اللفظية االسئلة دور على التاكيد وكذلك

العددي. بالتقييم وربطها

.رابعا  تقاريرعنها التدريسوإعداد ومهارات للمقرر الطالب تقويم متابعة
املحاضرات خالل من الطالب مع التواصل يتم والتطويراالكاديمي الجودة عمادة تعدها التي التقاريرالدورية خالل من
تقييم من االنتهاء ضرورة على وحثهم الطالب على الدورية النتائج عرض ويتم والغيررسمية الرسمية التواصل أووسائل

)مرفق بها. الضوابطاملعمول االولاملقرراتوفق الدراس ي الفصل املقرراتعن تقريرتقييم
.خامسا  معاييرالجودة لتحقيق بالعمادة واملقررات االقسام بجميع ملفاملقرر تنفيذ متابعة

بالجدولملفمتابعة تنفيذ  هوموضح كما االول الدراس ى الفصل مقررات تقريرعن أعداد جزئين الى تنقسم املقرر
باالقساماملرفق. أما بخصوص  الجودة ومسئولي املقررات منسقي مع التواصل تم الثاني الدراس ي الفصل مقررات

ــرأي الخاصــة بالجــودة. خــالل العــام  ــة للطــالب للمشــاركة يف اســتطالعات ال ــاً: - االرشاف واملتابعــة  العــداد برنامــج التهيئ ثالث
الــدرايس ووفقــا للخطــة االســراتيجية لنــر ثقافــة الجــودة باملســار االنســاين تــم عقــد عــدة لقــاءات مــع الطــالب موضحــة كالتــايل:
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االسبوع حلقة النقاش الثالثة

الرابع

)الفصل 

الثانى(

قاعة 

مبنى 

التقييم وقراءة املالحظات التي عرض نتائج

تم تسجيلها من قبل الطالب خالل تقييم 
االول الدراس ي الفصل فى املقرر

تم وكذلك املقررات، مئولي بالسادة واالجتماع التواصل التدريستم هيئة أعضاء السادة بين وبخصوصنشرالجودة
ملفاملق من االنتهاء كيفية توضح التي امللفات جميع ررارسال

املتعلقة بالجودة و االعتماد لعمادة السنة التحضيرية املساهمة في تحقيق االهداف االستراتيجية ثانيا 
السنة عمادة تنظمها التى الفعليات من عدد منخالل كان العمادة مستوى على الجودة أهداف تحقيق على العمل

التحضيرية. نذكر من هذه االنشطة:
الهدفاملكانالتاريخالوصفم

لقاء الطالب فى أسبوع التهيئة واملعرض 

املصاحب بتعريف الطالب بالخدمات 

املساندة

أسبوع 

التهيئة

)الفصل 
االول

لقاء الطالب وتعريفهم بأهمية الجودة بهو مبنى 

وتاثيرها على مصدقية مخرجات جامعة 

االمام عبد الرحمن الفيصل، وكذلك 

و بالرؤية الطالب الرسالة الخاصة تعريف

بعمادة السنة التحضيرية والجامعة.

االسبوع حملة سمعنا صوت

العاشر

)الفصل 

الثانى(

مكتب 

مبنى 

االجتماع مع الطالب املئولين عن نشر 

مفاهيم الجودة لزمالئهم. وتعريفهم 

باهداف الحملة وشرح االستبيانات 

الطالب مع انجازها منهم املطلوب

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثالثا 
الطالب مع لقاءات عدة عقد تم باملساراالنساني الجودة لنشرثقافة االستراتيجية للخطة ووفقا الدراس ي العام خالل

 موضحة كالتالي:

 الهدف املكان التاريخ الوصف م

لقاء الطالب للتعرف على خطوات معمل االسبوع  الطالب قبل بدء التقييملقاء  1

الحادى 

عشر

)الفصل 
االول

الحاسب

مبنى 

التطوير عمادة موقع على الدخول

الجامعي. وتعريف الطالب باهمية 

االنتهاء على وحثهم املقرر تقييم ومصدقية

دور على التاكيد وكذلك املحدد الوقت فى

العددي.االسئلة الل بالتقييم وربطها فظية

، دعم الطالب أثناء مراحل التقييم

حلقة النقاش الثانية

االسبوع 

الثالث 

عشر

)الفصل 
االول

معمل 

الحاسب

مبنى 

من الصادرة االولية النتائج خالل من

عمادة التطوير الجامعي والتى تعتبر عن 

تفاعل نسب قليلة من الطالب مع عملية 

تم ترتيب لقاء مع الطالب التقييم،

للوقوف على صعوبات عملية التقييم.

تهيئة الطالب لتقييم املقرر ومهارات  3

 التدريس

االسبوع 

الحادي 

 عشر

)الفصل 

 الثانى(

  61قاعة 

 450مبنى 

لقاء الطالب لتذكيرهم بخطوات الدخول 

على موقع عمادة التطوير الجامعي. 

م وتعريف الطالب باهمية ومصدقية تقيي

املقرر وحثهم على االنتهاء فى الوقت املحدد 

وكذلك التاكيد على دور االسئلة اللفظية 

 وربطها بالتقييم العددي. 

 

 

.رابعا  تقاريرعنها التدريسوإعداد ومهارات للمقرر الطالب تقويم متابعة
املحاضرات خالل من الطالب مع التواصل يتم والتطويراالكاديمي الجودة عمادة تعدها التي التقاريرالدورية خالل من
تقييم من االنتهاء ضرورة على وحثهم الطالب على الدورية النتائج عرض ويتم والغيررسمية الرسمية التواصل أووسائل

)مرفق بها. الضوابطاملعمول وفق االولاملقررات الدراس ي الفصل املقرراتعن تقريرتقييم
.خامسا  معاييرالجودة لتحقيق بالعمادة واملقررات االقسام بجميع ملفاملقرر تنفيذ متابعة

بالجدولملفمتابعة تنفيذ  هوموضح كما االول الدراس ى الفصل مقررات تقريرعن أعداد جزئين الى تنقسم املقرر
باالقساماملرفق. أما بخصوص  الجودة ومسئولي املقررات منسقي مع التواصل تم الثاني الدراس ي الفصل مقررات

الثانى الدراس ى الفصل بنهاية منه االنتهاء يتم لكي للملف املرحلي االعداد بضرورة الدراس يوتوجيهم الفصل وخالل
 االول تم عقد عدد من االجتماعات مع مئولي امللفات كالتالي:

 امللخص مسئول امللف املقرر  م

من خالل عرض امللفات تم االتفاق على تعديل عدد من النقاط  د. حسن العراقي الحاسب االلي 1

 فى امللفات املسلمة لالنتهاء من امللف.

من خالل عرض امللفات تم االتفاق على تعديل عدد من النقاط  د. فراس طالفحة مهارات االتصال 2

لالنتهاء من امللف.فى امللفات املسلمة   

 تم استعراض امللفات واستالمها. د. اسماعيل النبراوي  النحو التطبيقي 3

 تم استالم امللف. عدا تقرير املقرر  د. بشير  اللغة االنجليزية 4

 

واملقررات األقسام التدريسبجميع ملفعضوهيئة تنفيذ متابعة سادسا 
االتصال بضرورةو جاري باالقسام الجودة ومسئولي املقررات منسقي مع االنتهاء من ملفات السادة أعضاء التواصل

املقررات ملفات مع أقص ى بحد أستالمهم يتم التدريسبحيث هيئة

الدراسيةسابعا  تقاريراملقررات تنفيذ بمتابعة واالقسام املسارات السنة التحضيرية.بجميع
 

يسريمن خالل االجتماع ا الدكتور سعادة باشراف باالقسام املقرر ملف ملسئولي عمل ورشة صورة فى تم لذى

الرئيسيةاملنسق العام لوكالة الجودةعثمان املتطلبات وتوضيح االنساني باملسار املقرر مسئولي مع االجتماع تم

ال من منه االنتهاء تم ما ومتابعة تقريرملفاملقرر من االنتهاء االوللكيفية الدراس ي فصل
 

واملقترحات الصعوبات ثامنا 
املقترحات :

من وذلك الدراس ي، مدارالعام وعلى املحاضرات خالل ومن القاعة داخل التدريس هيئة أعضاء السادة دور أن أعتقد

الجامعة من الخريجين كفاءة على واملؤسس ي االكاديمي االعتماد على والحصول املقرر تقييم بدور التعريف خالل

م تقييم الى التطرق دون طبعا العمل سوق فى وبينواملنافسة الشفافية تعارضبين هناك التدريسبحيثاليكون هارات

وتاثيررأي بأهمية التدريس هيئة أعضاء السادة معرفة املقرر عن املسئول التدريس عضوهيئة خالل من نشرالجودة
يكون يمكن التدريس عملية خالل الجارية باالحداث مرتبطة نتائج على للحصول التطوير عملية على عامال الطالب

رابعاً:  متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها .
مــن خــالل التقاريــر الدوريــة التــي تعدهــا عــامدة الجــودة والتطويــر االكادميــي يتــم التواصــل مــع الطــالب مــن خــالل املحــارضات 

أو وســائل التواصــل الرســمية والغــري رســمية ويتــم عــرض النتائــج الدوريــة عــىل الطــالب وحثهــم عــىل رضورة االنتهــاء مــن تقييــم 

املقــررات وفــق الضوابــط املعمــول بهــا. )مرفــق تقريــر تقييــم املقــررات عــن الفصــل الــدرايس األول( 

خامساً : متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األقسام واملقررات بالعامدة لتحقيق معايري الجودة  .
متابعــة تنفيــذ ملــف املقــرر تنقســم اىل جزئــن أعــداد تقريــر عــن مقــررات الفصــل الــدرايس األول كــام هــو موضــح بالجــدول 

املرفــق. أمــا بخصــوص مقــررات الفصــل الــدرايس الثــاين تــم التواصــل مــع منســقي املقــررات ومســئويل الجــودة باألقســام وتوجيهــم  

بــرورة االعــداد املرحــي للملــف لــي يتــم االنتهــاء منــه بنهايــة الفصــل الــدرايس الثــاين. وخــالل الفصــل الــدرايس األول تــم عقــد 

عــدد مــن االجتامعــات مــع مئــويل امللفــات كالتــايل:

سادساً: - متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام واملقررات .
- جــاري االتصــال والتواصــل مــع منســقي املقــررات ومســئويل الجــودة باألقســام بــرورة االنتهــاء مــن ملفــات الســادة 

أعضــاء هيئــة التدريــس بحيــث يتــم أســتالمهم بحــد أقــى مــع ملفــات املقــررات.

ســابعاً:  متابعــة تنفيــذ تقاريــر املقــررات الدراســية بجميــع املســارات واألقســام بالســنة التحضرييــة مــن خــالل االجتــامع الــذى 
ــة  ــامن- املنســق العــام لوكال ــور/ يــرسي عث ــارشاف ســعادة الدكت ــف املقــرر  باألقســام ب ــم يف صــورة ورشــة عمــل ملســئويل مل ت
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تقاريردورية خالل من املقترح هذا يفعل ان ويمكن ومصدقية أكثرفاعلية بصورة املقرر تقييم عملية اتمام فى رئيس ي

على ، الجودة للجنة عام تقرير ورفع داخليا ومناقشتها االقسام و املقررات داخل التدريس هيئة أعضاء السادة من

طالب.   سبيل املثال حلقات نقاش مثل التي تتم لل

بعض أنشطة املسار االنساني

للمساراالنسانى التهيئة أسبوع النشاطاالول

املسئول  التوقيت  االهداف املوضوع م

عن 

 النشاط

املشرف على 

 التنفيذ

 الحالة

 التعريف بلجنة الجودة بالعمادة - أسبوع التهيئة 1

 عرض االهداف والرؤية والرسالة  -

تعريف الطالب بأهمية الجودة  -

ودورها فى عملية تطوير العملية 

التعليمية على مستوى املقرر 

 والبرامج والكلية والجامعة.

  

م. سيد 

رمضان 

 سويلم

 

د. يسرى 

 عثمان

 

 تم

 توصيات مسئول النشاط:

وتقدم لتقييم ضرورية كأداة الجودة أهمية الطالب تعريف من مكننا النه عام كل دورى بشكل اللقاء هذا عمل االهمية من
التعليمية العملية تطوير فى تساعد التى الخدمات من كجزء الجودة بوكالة تعريفهم وكذلك دراسته مستوى

االنساني املسار لطالب عمل ورش الثانى النشاط
املسئولذالتوقيتاالهدافاملوضوعم

عن 

النشاط

املشرف 

على 

التنفيذ

الحالة

حلقة 

النقاش 

االولى

الجودة على تعريف الطالب أهمية -

التحضرية السنة عمادة مستوى

االسئلة- ملحتوى الطالب فهم على التركيز

أعضاء والسادة املقرر بتقييم الخاصة

التدريس هيئة

خالل 

االسبوع 

الخامس 

م. سيد 

رمضان

سويلم

يسرى د

عثمان

تم

تقاريردورية خالل من املقترح هذا يفعل ان ويمكن ومصدقية أكثرفاعلية بصورة املقرر تقييم عملية اتمام فى رئيس ي

على ، الجودة للجنة عام تقرير ورفع داخليا ومناقشتها االقسام و املقررات داخل التدريس هيئة أعضاء السادة من

طالب.   سبيل املثال حلقات نقاش مثل التي تتم لل

بعض أنشطة املسار االنساني

للمساراالنسانى التهيئة أسبوع النشاطاالول

املسئولالتوقيت االهدافاملوضوعم

عن 

النشاط

املشرف على 

التنفيذ

الحالة

التعريف بلجنة الجودة بالعمادة-أسبوع التهيئة

والرسالة- والرؤية االهداف عرض

تعريف الطالب بأهمية الجودة -

العملية تطوير عملية فى ودورها

املقرر مستوى على التعليمية

والبرامج والكلية والجامعة.

م. سيد 

رمضان

سويلم

يسرى د

عثمان

تم

النشاط مسئول توصيات
وتقدم لتقييم ضرورية كأداة الجودة أهمية الطالب تعريف من مكننا النه عام كل دورى بشكل اللقاء هذا عمل االهمية من

التعليمية العملية تطوير فى تساعد التى الخدمات من كجزء الجودة بوكالة تعريفهم وكذلك دراسته مستوى

 النشاط الثانى ورش عمل لطالب املسار االنساني

املسئول  ذالتوقيت االهداف املوضوع م

عن 

 النشاط

املشرف 

على 

 التنفيذ

 الحالة

حلقة  2

النقاش 

 االولى

الجودة على تعريف الطالب أهمية  -

 مستوى عمادة السنة التحضرية.

التركيز على فهم الطالب ملحتوى االسئلة  -

الخاصة بتقييم املقرر والسادة أعضاء 

 هيئة التدريس. 

 

خالل 

االسبوع 

الخامس 

 

م. سيد 

رمضان 

 سويلم

 

د. يسرى 

 عثمان

 

 تم

الجــودة-  تــم االجتــامع مــع مســئويل املقــرر باملســار االنســاين وتوضيــح املتطلبــات الرئيســية لكيفيــة االنتهــاء مــن تقريــر ملــف 

املقــرر ومتابعــة مــا تــم االنتهــاء منــه مــن الفصــل الــدرايس األول.

ثامناً : الصعوبات واملقرتحات 
املقرتحات :

أعتقــد أن دور الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس داخــل القاعــة ومــن خــالل املحــارضات وعــىل مــدار العــام الــدرايس، وذلــك مــن 

ــة  ــن الجامع ــن م ــاءة الخريج ــىل كف ــي ع ــي واملؤس ــامد االكادمي ــىل االعت ــول ع ــرر والحص ــم املق ــدور تقيي ــف  ب ــالل التعري خ

واملنافســة يف ســوق العمــل. طبعــا دون التطــرق اىل تقييــم مهــارات التدريــس بحيــث ال يكــون هنــاك تعــارض بــن الشــفافية وبــن 

نــر الجــودة مــن خــالل عضــو هيئــة التدريــس املســئول عــن املقــرر. معرفــة الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس بأهميــة وتاثــري 

رأي الطــالب عــىل عمليــة التطويــر للحصــول عــىل نتائــج مرتبطــة باالحــداث الجاريــة خــالل عمليــة التدريــس ميكــن يكــون عامــال 

رئيــي يف امتــام عمليــة تقييــم املقــرر بصــورة أكــر فاعليــة ومصدقيــة. وميكــن ان يفعــل هــذا املقــرح مــن خــالل تقاريــر دوريــة 

ــة الجــودة ، عــىل  ــر عــام للجن ــا ورفــع تقري ــة التدريــس داخــل املقــررات و األقســام ومناقشــتها داخلي مــن الســادة أعضــاء هيئ

ســبيل املثــال حلقــات نقــاش مثــل التــي تتــم للطــالب.   

بعض أنشطة المسار االنساني

النشاط األول: أسبوع التهيئة للمسار االنساىن 

توصيات مسئول النشاط:
مــن االهميــة عمــل هــذا اللقــاء بشــكل دورى كل عــام النــه مكننــا مــن تعريــف الطالــب أهميــة الجــودة  كأداة رضوريــة لتقييــم 

وتقــدم مســتوى دراســته وكذلــك تعريفهــم بوكالــة الجــودة كجــزء مــن الخدمــات التــي تســاعد يف تطويــر العمليــة التعليميــة.

النشاط الثاين: ورش عمل لطالب املسار االنساين
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تحفيز الطالب للقيام بتقييم أسبوع  -

 التهيئة.

من 

الفصل 

الدراس ى 

 االول 

 توصيات مسئول النشاط:

هى ما التركيز هدفه كان التهيئة أسبوع فى الجودة بدور تعريفهم بعد االولى للمرة الطالب مع االجتماع من الرئيس ى الهدف
دقيقة بصورة التقييم يتم حتى الدراس ى الفصل نهاية فى التقييم عملية أثناء اليها بالتعرض الطالب يقوم سوف التى االسئلة

ال باملحاضراتويكون تمتدراسته ما مع التقييم أسئلة محتوى ربط على قادر طالب

االنسانى املسار لطالب ورشعمل الثالث النشاط
عنالتوقيت االهدافاملوضوعم املسئول

النشاط

املشرف على 

التنفيذ

الحالة

لطالب عمل ورش

املسار االنسانى ) 

خالل حلقة النقاش 

الثانية(

املقرراتتحفيز - بتقييم للقيام الطالب

التدريس ومهارات

الخال- املوقع الى للدخول العملي التطبيق

بالتقييم.

خالل 

االسبوع 

الثانى عشر 

من الفصل 

الدراس ى

االول

رمضان سيد م

سويلم

عثمان يسرى تمد

إدارييننشر ثقافة الجودةأوال ❖ ، طالب ، تدريس هيئة في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق اعضاء
املحاضرات ، التدريبية الورش ، ،املنشورات الدورية ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، االعالنات

إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

 
ريفهم بأهمية الجودة والروؤية والرسالة لعمادة السنة التحضيرية  وحثهم إرشاد الطالب وتع•

على التفاعل اآليجابى وتعريفهم مدى أهمية الجودة لديهم فى تطوير العملية التعليمية 
حتى يتواكب فى نهاية دراسته مع مستوى الدراسة فى الجامعات الدولية وينافسهم فى 

  امج أسبوع التهيئةبرنسوق العمل من خالل التوعيه فى 
 

14381439تقرير وحدة الجودة المسار الهندسي طالب  للعام الجامعي 

تحفيز الطالب للقيام بتقييم أسبوع -

التهيئة.

من 

الفصل 

الدراس ى

االول

النشاط توصياتمسئول
هى ما التركيز هدفه كان التهيئة أسبوع فى الجودة بدور تعريفهم بعد االولى للمرة الطالب مع االجتماع من الرئيس ى الهدف
دقيقة بصورة التقييم يتم حتى الدراس ى الفصل نهاية فى التقييم عملية أثناء اليها بالتعرض الطالب يقوم سوف التى االسئلة

ال باملحاضراتويكون تمتدراسته ما مع التقييم أسئلة محتوى ربط على قادر طالب

 النشاط الثالث: ورش عمل لطالب املسار االنسانى

املسئول عن  التوقيت  االهداف املوضوع م

 النشاط

املشرف على 

 التنفيذ

 الحالة

ورش عمل لطالب  3

املسار االنسانى ) 

خالل حلقة النقاش 

 الثانية(

الطالب للقيام بتقييم  املقررات تحفيز  -

 ومهارات التدريس

التطبيق العملي للدخول الى املوقع الخال  -

 بالتقييم.

 

خالل 

االسبوع 

الثانى عشر 

من الفصل 

الدراس ى 

 االول 

 

م. سيد رمضان 

 سويلم

 

 د. يسرى عثمان

 

 تم

 

إدارييننشر ثقافة الجودةأوال ❖ ، طالب ، تدريس هيئة في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق اعضاء
املحاضرات ، التدريبية الورش ، ،املنشورات الدورية ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، االعالنات

إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

 
ريفهم بأهمية الجودة والروؤية والرسالة لعمادة السنة التحضيرية  وحثهم إرشاد الطالب وتع•

على التفاعل اآليجابى وتعريفهم مدى أهمية الجودة لديهم فى تطوير العملية التعليمية 
حتى يتواكب فى نهاية دراسته مع مستوى الدراسة فى الجامعات الدولية وينافسهم فى 

  امج أسبوع التهيئةبرنسوق العمل من خالل التوعيه فى 
 

14381439تقرير وحدة الجودة المسار الهندسي طالب  للعام الجامعي 

توصيات مسئول النشاط:
الهــدف الرئيــىس مــن االجتــامع مــع الطــالب للمــرة األوىل بعــد تعريفهــم بــدور الجــودة يف أســبوع التهيئــة كان هدفــه الركيــز 

مــا هــي االســئلة التــي ســوف يقــوم الطالــب بالتعــرض اليهــا أثنــاء عمليــة التقييــم يف نهايــة الفصــل الــدرايس حتــى يتــم التقييــم 

بصــورة دقيقــة ويكــون الطالــب قــادر عــىل ربــط محتــوى أســئلة التقييــم مــع مــا متــت دراســته باملحــارضات. 

النشاط الثالث: ورش عمل لطالب املسار االنساىن

تقاريردورية خالل من املقترح هذا يفعل ان ويمكن ومصدقية أكثرفاعلية بصورة املقرر تقييم عملية اتمام فى رئيس ي

على ، الجودة للجنة عام تقرير ورفع داخليا ومناقشتها االقسام و املقررات داخل التدريس هيئة أعضاء السادة من

طالب.   سبيل املثال حلقات نقاش مثل التي تتم لل

بعض أنشطة املسار االنساني

للمساراالنسانى التهيئة أسبوع النشاطاالول

املسئولالتوقيت االهدافاملوضوعم

عن 

النشاط

املشرف على 

التنفيذ

الحالة

التعريف بلجنة الجودة بالعمادة-أسبوع التهيئة

والرسالة- والرؤية االهداف عرض

تعريف الطالب بأهمية الجودة -

العملية تطوير عملية فى ودورها

املقرر مستوى على التعليمية

والبرامج والكلية والجامعة.

م. سيد 

رمضان

سويلم

يسرى د

عثمان

تم

النشاط مسئول توصيات
وتقدم لتقييم ضرورية كأداة الجودة أهمية الطالب تعريف من مكننا النه عام كل دورى بشكل اللقاء هذا عمل االهمية من

التعليمية العملية تطوير فى تساعد التى الخدمات من كجزء الجودة بوكالة تعريفهم وكذلك دراسته مستوى

 النشاط الثانى ورش عمل لطالب املسار االنساني

املسئول  ذالتوقيت االهداف املوضوع م

عن 

 النشاط

املشرف 

على 

 التنفيذ

 الحالة

حلقة  2

النقاش 

 االولى

الجودة على تعريف الطالب أهمية  -

 مستوى عمادة السنة التحضرية.

التركيز على فهم الطالب ملحتوى االسئلة  -

الخاصة بتقييم املقرر والسادة أعضاء 

 هيئة التدريس. 

 

خالل 

االسبوع 

الخامس 

 

م. سيد 

رمضان 

 سويلم

 

د. يسرى 

 عثمان

 

 تم

توصيات مسئول النشاط:
مــن االهميــة عمــل هــذا اللقــاء بشــكل دورى كل عــام النــه مكننــا مــن تعريــف الطالــب أهميــة الجــودة  كأداة رضوريــة لتقييــم 

وتقــدم مســتوى دراســته وكذلــك تعريفهــم بوكالــة الجــودة كجــزء مــن الخدمــات التــي تســاعد يف تطويــر العمليــة التعليميــة.

النشاط الثاين: ورش عمل لطالب املسار االنساين
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تقرير وحدة الجودة املسار الهنديس طالب  للعام الجامعي 1439-1438 

• أوالً : 
• نــر ثقافــة الجــودة ) أعضــاء هيئــة تدريــس ، طــالب ، إداريــن (  يف عــامدة الســنة التحضرييــة  عــن طريــق االعالنــات 
الدوريــة ،املنشــورات ، الــورش التدريبيــة ، املحــارضات ، برنامــج التهيئــة للطــالب الجــدد ، إجتامعــات ، حلقــات النقــاش ، 

• إرشــاد الطــاب وتعريفهــم بأهميــة الجــودة والروؤيــة والرســالة لعــامدة الســنة التحضرييــة  وحثهــم عــىل التفاعــل اآليجــاىب ..................  .
ــع مســتوى  ــته م ــة دراس ــب يف نهاي ــى يتواك ــة حت ــة التعليمي ــر العملي ــم يف تطوي ــة الجــودة لديه ــدى أهمي ــم م وتعريفه

• تــم توضيــح املفاهيهــم العامــة واألساســية للطــاب لتطبيــق الجــودة الشــاملة يف التعليــم وحثهــم عــىل املشــاركة الفعالــة الدراســة يف الجامعــات الدوليــة وينافســهم يف ســوق العمــل مــن خــالل التوعيــه يف برنامــج أســبوع التهيئــة 
ــاس رضاهــم عــن  ــم تعريفهــم أن العــامدة تقــوم  وبشــكل دوري باســتطالع آراء الطــالب وقي ــدرايس ، ت ــج ال لجــودة املنت

الربامــج التعليميــة، وجــودة التدريــس، ومصــادر التعلــم، والخدمــات املختلفــة التــي تقــدم لهــم، وأن ينعكــس ذلــك عــىل 

•حلقــات النقــاش التــي متــت عــى مــدار العــام الــدارىس وتــم تهيئــة ورشح أهميــة الجــودة يف العمليــة التعلميــة خطــط وإجــراءات التطويــر والتحســن املســتمر وذلــك مــن خــالل حلقــة النقــاش اآلوىل للمســار الهنــدىس . 
لطــالب املســار الهنــدىس .

التعليم لتطبيق الجودة الشاملة فيللطالبواألساسيةتم توضيح المفاهيهم العامة •
وحثهم على المشاركة الفعالة لجودة المنتج الدراسى ، تم تعريفهم أن العمادة 

وبشكل دوري باستطالع آراء الطالب وقياس رضاهم عن البرامج التعليمية، وجودة تقوم
ومصادر التعلم، والخدمات المختلفة التي تقدم لهم، وأن ينعكس ذلك على التدريس، 

حلقة النقاش اآلولى المستمر وذلك من خالل خطط وإجراءات التطوير والتحسين
 للمسار الهندسى

حلقات النقاش التى تمت على مدار العام الدارسى وتم تهيئة وشرح أهمية الجودة •
 المسار الهندسى .فى العملية التعلمية لطالب 

 
 
المسئول عن  اآلرقام واآلحصائيات المستهدفة الفئة اآلهداف الموضوع م

 تنفيذ النشاط
 التوقيت

 الحضور المتوقع 

حلقة النقاش  -1
 االولى

عرض االهداف والرؤية  -
 والرسالة 

تعريف الطالب بأهمية  -
الجودة ودورها فى تطوير 

العملية التعليمية على 
المقرر والبرامج مستوى 

 والكلية والجامعة.

طالب المسار 
 الهندسى

 يوم الثالثاء د هانى قطب طالب 325 طالب 360

23/10/
2017 

حلقة النقاش  2
 الثانية

عرض نسب اآلستبانات 
وحثهم على المشاركة 

الفاعلة فى  تعبئة 
 اآلستبانات لرفع النسبة 

طالب المسار 
 الهندسى

 يوم الثالثاء قطبد هانى  طالب 300 طالب 360

12/12/
2017 

حلقة النقاش  3
 الرابعة

Online 

عبر نظام 
 البالك بورد 

تعرفهم بأهمية تعبئة  
اآلستبانات فى التطوير 

وتعزيز نقاط القوة 
وتحسين نقاط الضعف 
حثهم على المشاركة 
الفاعلة فى  تعبئة 

عرض النتائج  اآلستبانات 
السابقة وأهمية كتابة 

 مالحظاتهم  

المسار  طالب
 الهندسى

 يوم الثالثاء د هانى قطب طالب 200 طالب 325

27/03/
2018 

 

 التوثيق المصور لحلقة النقاش الرابعة •
املتعلقة بالجودة و االعتماد لعمادة السنة التحضيرية املساهمة في تحقيق االهداف االستراتيجية ثانيا  

وذلك  udquestتم مطابقة بيانات اعضاء هيئة التدريس  المسجلة على موقع التقييم •
وفق االكسيل شيت الذي تم مراجعته والتأكد من باالقسام ومسؤول التسجيل .
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التوثيق المصور لحلقة النقاش الرابعة 

ثانياً: املساهمة يف تحقيق األهداف االسراتيجية لعامدة السنة التحضريية  املتعلقة بالجودة و االعتامد .
• تــم مطابقــة بيانــات أعضــاء هيئــة التدريــس  املســجلة عــىل موقــع التقييــم udquest   وذلــك وفــق االكســيل شــيت الــذي 

• تــم تنبيــه وحــث أعضــاء هئيــة التدريــس باملســار الهنــدىس بتنفيــذ اســتبيان الرضــا الوظيفــي مــن خــال موقــع عــامدة تــم مراجعتــه والتأكــد من باألقســام ومســؤول التســجيل .
الجــودة  تعريــف أعضــاء هيئــة التدريــس بأهميــة املشــاركة يف االســتبيان لتحســن جــودة االداء بالجامعــة وحثهــم عــىل 

ــة التدريــس باملســار الهنــديس وكل املشــاركة بايجابيــة يف عمليــة التقييــم . ــة التعليميــة داخــل الفصــل الــدرايس آلعضــاء هيئ • عمــل ورش عمــل لجــودة العملي
مســار عــىل حــده العــدد املســتهدف 25 الحضــور حــواىل 10  

تم تنبيه وحث أعضاء هئية التدريس بالمسار الهندسى بتنفيذ استبيان الرضا الوظيفي من •
اعضاء هيئة التدريس بأهمية المشاركة في االستبيان خالل موقع عمادة الجودة  تعريف 

 لتحسين جودة االداء بالجامعة وحثهم على المشاركة بايجابية في عملية التقييم .
عمل ورش عمل لجودة العملية التعليمية داخل الفصل الدراسى آلعضاء هيئة التدريس •

 10حوالى الحضور  25بالمسار الهندسي وكل مسار على حده العدد المستهدف 

 
 حملة سمعنا صوتك •
تم عمل ورشة عمل مصغرة لطالب سفراء حملة سمعنا صوتك بالمسار الهندسى وحثهم •

على التفاعل مع زومالئهم لتوضيح لهم أهمية تعبئة اآلستبانات لتطوير العملية التعليمية 
  3المستهدف وتطبيق أفضل ممارسات داخل الفصل الدراسى وداخل العمادة العدد 

 إستمارة من قبل حملة سمعنا صوتك  100تم تعبئة حوالى •

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثالثا 

وورش عمل مصغرة مع الطالب: •
 والمشاركة اآليجابيةتعريف الطالب بكيفية تعبئة إستبانات التقييم والحث على التفاعل •
لتحسين والتقويم المستمر مع شرح مفصل الجراءت التقييم وتوضيح كيفية الدخول على •

موقع عمادة الجودة وكيفية عمل إستبيان إسبوع التهيئة مع توضيح شرح وتوضيح فقرات 
 وتوضيع المقصود بكل فقرة .كل نقطة عن  CESSSLSاستطالع الرأي 

توضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة المقابلة لكل فقرة بحيث ان اعلى درجة للجودة •
1واقل درجة  5تقابلها 

التأكيد على الصدق والموضوعية واالمانة في تعبئة االستبانات بحد اقصى أو تعبئة •
وقت استبانات بحد أقصى في الجلسة الواحدة  ، التأكيد على اال يتم عمل اآلستبانات

 المحاضرات .
التأكيد على الطالب بأن مشاركاتهم وأرائهم مهمة وضرورية ومسموعة من أجل التطوير •

والتحسين .
 وورش العمل المصغرة على مدار اآلسبوع الحادى عشر كامال  كل شعبتين على حده.•

 
 

 
ــع • حملة سمعنا صوتك  ــم عــىل التفاعــل م ــدىس وحثه ــك باملســار الهن ــة ســمعنا صوت ــرة لطــاب ســفراء حمل ــل ورشــة عمــل مصغ ــم عم • ت

زومالئهــم لتوضيــح لهــم أهميــة تعبئــة اآلســتبانات لتطويــر العمليــة التعليميــة وتطبيــق أفضــل مامرســات داخــل الفصــل 

ــدرايس وداخــل العــامدة العــدد املســتهدف 3  ال

• تم تعبئة حواىل 100 إستامرة من قبل حملة سمعنا صوتك 
•  لتحســني والتقويــم املســتمر مــع رشح مفصــل الجــراءت التقييــم وتوضيــح كيفيــة الدخــول عــىل موقــع عــامدة الجــودة • تعريف الطاب بكيفية تعبئة إستبانات التقييم والحث عىل التفاعل واملشاركة اآليجابية• وورش عمل مصغرة مع الطاب: ثالثاً: - االرشاف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة يف استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.

وكيفيــة عمــل إســتبيان إســبوع التهيئــة مــع توضيــح رشح وتوضيــح فقــرات اســتطالع الــرأي CES- SSLS   وتوضيــع املقصــود 

بــكل فقــرة .كل نقطــة عــن 

• توضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة املقابلة لكل فقرة بحيث ان اعىل درجة للجودة تقابلها 5 واقل درجة  1 .
ــى يف  ــد أق ــتبانات بح ــة 3 اس ــى أو تعبئ ــد اق ــتبانات بح ــة االس ــة يف تعبئ ــة واالمان ــدق واملوضوعي ــىل الص ــد ع • التأكي

ــارضات . ــت املح ــتبانات وق ــل اآلس ــم عم ــىل اال يت ــد ع ــدة  ، التأكي ــة الواح الجلس



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

83

•  وورش العمل املصغرة عىل مدار اآلسبوع الحادى عرش كاما  كل شعبتني عىل حده.• التأكيد عىل الطاب بأن مشاركاتهم وأرائهم مهمة ورضورية ومسموعة من أجل التطوير والتحسني .

•  وورش العمل املصغرة عىل مدار اآلسبوع الحادى عرش كاما  كل شعبتني عىل حده.• التأكيد عىل الطاب بأن مشاركاتهم وأرائهم مهمة ورضورية ومسموعة من أجل التطوير والتحسني .
رابعاً:  - متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها .

• تــم متابعــة عمليــة التقييــم  والعمــل  رفــع نســبة التقييــم خــال اآلســبوع 14 مــن خــالل حــث الطــالب وتفاعلهــم والــرد 
ــاء عــىل التســاؤالت واآلستفســارات . ــة أثن ــة التدريــس وخاصــة اللغــة اآلنجليزي ــم رفــع املشــكات التــي حدثــت مــن عــدم وجــود أســامء آلعضــاء هيئ • ت

ــم الطــالب . • وجود خطا يف أسم عضو هيئة التدريس عىل موقع التقييم وتم التأكد أن البيبول سوفت صحيح .تقيي
• تــم إرســال يف أول الفصــل الــدرايس ملــف كامــل منظــم آلدراج داخلــه ملفــات الجــودة للمقــررات وملــف عضــو هيئــة خامساً : - متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األقسام واملقررات بالعامدة لتحقيق معايري الجودة  .

ــة التدريــس والتاكيــد مبتطلبــات الجــودة ومســتجداتها وكيفيــة • مقرر الرياضيات • مقرر الرتبية البدنية • مقرر مهارات التعلم والبحث • مقرر اللغة اآلنجليزية التدريــس وذلــك  آلعضــاء هيئــة التدريــس املســؤولن عــن ملفــات املقــرر عــىل مســتوى املســار الهنــدىس •  يتــم  املتابعــة  مــع مســئوىل ملــف املقــرر وعضــو هيئ
ــة . ــر املطلوب إعــداد التقاري

• يتــم عمــل تقريــر بالنســب واملعــدالت املختلفــة لجميــع مقــررارت املســار الهنــدىس بعــد إنتهــاء إســتطاع الــراي وخطــة سادساً:  - متابعة تنفيذ تقارير املقررات الدراسية بجميع املسارات واألقسام بالسنة التحضريية
عمــل لتحســينها وتطويرهــا وحــث منســقى املقــرارت عــىل تطويــر وتحســن املعــدالت .

•  اآلتصــال املبــارش باملســؤل عــن النظــام ملعالجــة املشــكات التــي تنتــج مــن أســامء بالخطــاء أو عضــو ناقــص  بشــكل أرسع • برجاء يكون لنا سامح الضافة أو تعديل أعضاء هيئة التدريس  حتى نكون أرسع يف حل مشكات عملية التقييم . ثامناً : الصعوبات واملقرتحات 
و بعيــد عــن املركزيــة .

• إقــرتاح أن يكــون التقييــم ملــدة أســبوعني  مــن 12 إىل 14 فقــط  ثــم يغلــق ملــدة يــوم أو يومــن للخدمــات اآللكرونيــة 
للطــالب الذيــن مل يقومــوا بعمــل اآلســتبانات

 
 

المستهدفة الفئة اآلهداف الموضوع م المسئول عن  اآلرقام واآلحصائيات 
النشاطتنفيذ   

 التوقيت

 الحضور المتوقع 

1- تهيئة الطالب  
لتقييم المقرر 
ومهارات 
التدريس 
 الفصل

شرح كيفية تعبئة  -
اآلستبانات وتوضيح فقرة 
 فقرة 

حثهم على المشاركة  -
 اآليجابية 

طالب المسار 
 الهندسى

طالب 053 طالب 350  على  د هانى قطب 
مدار 

اآلسبوع 
كل شعبتين على  11

 حده كل يوم 

طالب 75 طالب 70   

 

تقاريرعنهارابعا  وإعداد التدريس ومهارات للمقرر الطالب تقويم متابعة

من خالل حث تم متابعة عملية التقييم  والعمل  رفع نسبة التقييم خالل اآلسبوع •
 الطالب وتفاعلهم والرد على التساؤالت واآلستفسارات .

المشكالت التى حدثت من عدم وجود أسماء آلعضاء هيئة التدريس وخاصة اللغة تم رفع •
 اآلنجليزية أثناء تقييم الطالب .

وجود خطا فى أسم عضو هيئة التدريس على موقع التقييم وتم التأكد أن البيبول سوفت •
صحيح . لتحقيخامسا  بالعمادة واملقررات االقسام بجميع املقرر ملف تنفيذ ق معايير الجودة  .متابعة

تم إرسال فى أول الفصل الدراسى ملف كامل منظم آلدراج داخله ملفات الجودة للمقررات •
وملف عضو هيئة التدريس وذلك  آلعضاء هيئة التدريس المسؤولين عن ملفات المقرر 

 على مستوى المسار الهندسى
 مقرر اللغة اآلنجليزية •
 مقرر مهارات التعلم والبحث •
 بية البدنية مقرر التر•
 مقرر الرياضيات •
يتم  المتابعة  مع مسئولى ملف المقرر وعضو هيئة التدريس والتاكيد بمتطلبات الجودة •

الدراسيةسابعا  .ومستجداتها وكيفية إعداد التقارير المطلوبة  تقاريراملقررات تنفيذ بمتابعة واالقسام املسارات السنة التحضيريةبجميع

بالنسب والمعدالت المختلفة لجميع مقررارت المسار الهندسى بعد إنتهاء يتم عمل تقرير •
إستطالع الراي وخطة عمل لتحسينها وتطويرها وحث منسقى المقرارت على تطوير 

وتحسين المعدالت .
واملقترحات الصعوبات ثامنا 

فى حل برجاء يكون لنا سماح الضافة أو تعديل أعضاء هيئة التدريس  حتى نكون أسرع•
مشكالت عملية التقييم . 
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تقرير وحدة الجودة املسار الصحي طالب  للعام الجامعي 1439-1438 

وفقــا للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة  الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة كل 

فصــل درايس  مــن العــام األكادميــي -1438 1439 هـــ  والتــي تنبثــق  مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق 

رســالتها ، و تضمنــت الخطــة العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة وفروعهــا  باملســارات املختلفــة ، تلــك 

األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة :  

أوالً : 
ــات  ــة  عــن طريــق االعالن ــة تدريــس ، طــالب ، إداريــن (  يف عــامدة الســنة التحضريي -  نــر ثقافــة الجــودة ) أعضــاء هيئ

ــاش ،  ــات النق ــات ، حلق ــة للطــالب الجــدد ، إجتامع ــج التهيئ ــة ، املحــارضات ، برنام ــورش التدريبي ــة ،املنشــورات ، ال الدوري

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

-املشــاركة يف ســمنار املســار الصحــي بعــرض تقدميــي بعنــوان » معــا لتحقيــق الجــودة« وتــم عــرض رؤيــة وأهــداف وحــدة 

الجــودة وانــواع االســتبيانات التــي ســوف تفتــح للطــالب طــوال العــام وتشــجيعهم إلجرائهــا .

ــق  ــن طري ــة ع ــائل التذكري ــق الرس ــن طري ــودة وع ــدة الج ــل وح ــور ورش عم ــىل حض ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــجيع أعض -تش

ــس أب. الوات

-عمــل حملــه إلعــالن الطــالب مبوعــد عمليــة التقييــم وتــم وضــع اعــالن للطــالب يف لوحــات اإلعالنــات يحتــوى عــىل موعــد 

بــدء وانتهــاء االســتبيان وطــرق االتصــال بوحــدة الجــودة يف حــال وجــود أي مشــكلة يف االســتبيان.

-تنظيــم حملــة ســمعنا صوتــك لنــر ثقافــة الجــودة وأهميــة تقييــم املامرســات األكادمييــة وتجربــة الطــالب التعليميــة بالســنة 

التحضرييــة مــن خــالل املشــاركة يف اســتطالعات رأي عــامدة الجــودة الخاصــة باملقــررات الدراســية واملهــارات التدريســية.  

-تشــكيل ارسة » أصدقــاء الجــودة » مــن الطــالب ليــدر املجموعــات يف املســار الصحــي واجــراء اجتامعــات مســتمرة لــألرسة 

ورشح أهدافهــا واملهــام املطلوبــة منهــم. و توزيــع العــرض التقدميــى ورشح خطــوات تعبئــة االســتبيان والهــدف منــه وكيفيــة 

تشــجيع زمالئهــم يف املجموعــة عــىل القيــام بــه واهميــة ذلــك لهــم وكذلــك مناقشــة اراءهــم واقراحاتهــم ومســاعدة الطــالب 

عــىل ابــداء رايهــم.

ثانياً: - املساهمة يف تحقيق األهداف االسراتيجية لعامدة السنة التحضريية  املتعلقة بالجودة و االعتامد .
-استخدام Blackboard  لنر رؤية ورسالة العامدة والجامعة  وخطوات وآليات عمل وحدة الجودة باملسار الصحي.

ثالثاً: - االرشاف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة يف استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.
-مشــاركه منســق الجــودة يف ســمينار املســار الصحــي الثالــث مــن خــالل عــرض تقدميــي بعنــوان »دور طــالب املســار الصحــي  

يف تحقيــق الجــودة« .

-استخدام لوحات اإلعالنات يف مبنى الكليات الصحية لنر ثقافة الجودة بالعامدة

رابعاً:  - متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها .
-تــم تنظيــم زيــارات للطــالب لتحفيزهــم عــىل املشــاركة باالســتبيانات وطــرق االتصــال بوحــدة الجــودة يف حــال وجــود أي 

مشــكلة يف االســتبيان ، ومتابعــة مشــكالت ربــط نظــام ســجالت الطــالب بنظــام اســتطالعات الــرأي والتأكــد عــىل أن أســامء 

أعضــاء هيئــة التدريــس املدرجــة للطــالب هــم بالفعــل مــن يقومــوا بالتدريــس لهــم.

-استخدام Blackboard  للتنوية عن بعض املالحظات الخاصة بطرق االستجابة عىل االستبانات .  

خامساً : - متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األقسام واملقررات بالعامدة لتحقيق معايري الجودة  .
-متابعــة خطــط مقــررات الفصــل الــدرايس الثــاين وكذلــك املحتــوى الــدرايس ومواعيــد االختبــارات وطريقــة التقييــم وإدراجهــم 
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عــىل البــالك لتعريــف الطــالب بهــا مبــا يف ذلــك توصيــف املقــررات وخطــط املقــررات ، وذلــك مــن خــالل التواصــل مــع الســادة 

منســقي املقــررات األكادمييــة مــن جانــب ، وســعادة املــرف العــام عــىل املســار الصحــي مــن جانــب آخــر . 

سادساً: - متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام واملقررات .
-التواصــل مــع أعضــاء هيئــة التدريــس باملقــررات األكادمييــة باملســار الصحــي طــالب مبحتويــات ملــف عضــو هيئــة التدريــس 

واإلجابــة عــىل التســاؤالت الخاصــة بإعــداد خطــط التحســن بنــاء عــىل نتائــح تقييــم الطــالب للمهــارات التدريســية للفصــل 

الــدرايس األول. 

سابعاً: -  متابعة تنفيذ تقارير املقررات الدراسية بجميع املسارات واألقسام بالسنة التحضريية.
ــىل التســاؤالت  ــة ع ــرر واإلجاب ــف املق ــات مل ــة باملســار الصحــي طــالب مبحتوي ــررات األكادميي ــع منســقي املق -التواصــل م

ــدرايس األول.   ــل ال ــة للفص ــررات األكادميي ــالب للمق ــم الط ــح تقيي ــىل نتائ ــاء ع ــن بن ــط التحس ــداد خط ــة بإع الخاص

ثامناً : الصعوبات واملقرتحات 
-صعوبــة التأكــد مــن الوصــول لجميــع الطــالب بشــكل مبــارش لنــر ثقافــة الجــودة وتهيئتهــم لالســتبيانات وتشــجيعهم عــىل 

املشــاركة.

ــع املنشــورات  ــة طب ــل شاشــات العــرض وصعوب ــة مث ــات الصحي ــى الكلي ــة متعــددة داخــل مبن -عــدم وجــود وســائل اعالني

واملعلقــات الخاصــة بالجــودة وكذلــك قلــة توفــر االمكانيــات البنيــة األساســية لوحــدة الجــودة مثــل طابعــة او اســكرن او اجهــزة 

كمبيوتــر حديثــة خاصــة بالوحــدة مــام يعــوق العمــل. 

-عــدم اســتجابة طــالب املســار الصحــي بشــكل فعــال يف املشــاركة يف اســتطالعات رأي عــامدة التطويــو والجــودة نتيجــة ضغــط 

ســاعات الدراســة بشــكل كبــري . 

االقرتاحات والتوصيات:
-أن يكــون ملنســق الجــودة بــكل مســار امكانيــة الدخــول عــىل كافــة مجموعــات املســار وذلــك لوضــع اإلعالنــات او مخاطبــة 

الطــالب والطالبــات مبــارشة مــام يحقــق اتصــال مثمــر معهــم وتشــجيعهم عــىل تحقيــق اكــرب نســبة مشــاركة.

-تدعيــم وحــدة الجــودة ببعــض االجهــزة التــي تحتاجهــا إلمتــام العمــل وكذلــك اقــرح عمــل قســم الطباعــة خــاص بوحــدة 

الجــودة لطبــع املطويــات الدعائيــة واإلعالنــات الخاصــة بالوحــدة.

-ان يخصــص بعــض الدرجــات للطــالب نتيجــة املشــاركة بنشــاط وحــدة الجــودة والتــي تســاعد عــىل نــر ثقافــة الجــودة بــن 

زميالتهــا و رفــع نســب مشــاركة الطالبــات مــام يحفزهــا إلعطــاء افــكار متميــزة وتنفيذهــا لتحفيــز زميالئهــم.
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تقرير وحدة الجودة للمسار الصحي بالجبيل   طالبات  للعام الجامعي 1439-1438 

وفقــا للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة  الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة كل 

فصــل درايس  مــن العــام األكادميــي -1438 1439 هـــ  والتــي تنبثــق  مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق 

رســالتها ، و تضمنــت الخطــة العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة وفروعهــا  باملســارات املختلفــة ، تلــك 

األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة :  

أوالً :  نــر ثقافــة الجــودة ) أعضــاء هيئــة تدريــس ، طــالب ، إداريــن (  يف عــامدة الســنة التحضرييــة  عــن طريــق االعالنــات 
الدوريــة ،املنشــورات ، الــورش التدريبيــة ، املحــارضات ، برنامــج التهيئــة للطــالب الجــدد ، إجتامعــات ، حلقــات النقــاش ، 

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

االقتراحات والتوصيات:

أن يكون ملنسق اجلودة بكل مسار امكانية الدخول على كافة جمموعات املسار وذلك لوضع اإلعالانت او خماطبة الطالب -
مما حيقق اتصال مثمر معهم وتشجيعهم على حتقيق اكرب نسبة مشاركة.والطالبات مباشرة 

تدعيم وحدة اجلودة ببعض االجهزة اليت حتتاجها إلمتام العمل وكذلك اقرتح عمل قسم الطباعة خاص بوحدة اجلودة لطبع املطوايت 
الدعائية واإلعالانت اخلاصة ابلوحدة.

ة بنشاط وحدة اجلودة واليت تساعد على نشر ثقافة اجلودة بني زميالهتا و رفع ان خيصص بعض الدرجات للطالب نتيجة املشارك
 نسب مشاركة الطالبات مما حيفزها إلعطاء افكار متميزة وتنفيذها لتحفيز زميالئهم

قبل من إقرارها تم التي للخطة بدايةأعضاء وحدة وفقا في املساندة والدراسات التحضيرية السنة بعمادة كل فصل الجودة
رسالتهاهـ من العام األكاديمي دراس ي تحقيق على وتعمل العامة الجودة أهدافوحدة من تنبثق تضمنت و ، والتي
وفروعهانفذتها وحدة الجودة  العديد من األنشطة والتيالخطة  عرضهابالعمادة يمكن التي األنشطة تلك ، املختلفة باملسارات

التالية املحاور بإيجازمنخالل
إدارييننشر ثقافة الجودةأوال  ، طالب تدريس، هيئة الدوريةاعضاء االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة في

املحاضرات ، الورشالتدريبية ، ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .،املنشورات

بالجبيلحلقة النقاش األولى لطالبات السنة التحضيرية

املسار الصحي واالنساني

ملثالثاء املوافق اليوم ا

العابدي انصاف الدكتورة تقديم

 املسار الصحي 

 حضور اعضاء هيئة التدريس طالبة(  127حضور الطالبات    )

 د. هناء يوسف الفلتاخ            1الشعبة  

 14381439تقرير وحدة الجودة للمسار الصحي بالجبيل   طالبات  للعام الجامعي 

 ا. بثينة قمر الدين الشيخ 2الشعبة  

 د. انصاف عابدي 3الشعبة  

 د. مفيدة عبد الرحمان الوسالتي  4الشعبة  

 د.نرمين حلمي الصديق علي  

 د. عايدة محمد الصغير

 ا. سمية محمد الصايغ

Swapna C.Kandiyil 

 ا. ابرار عبد الرحمان السنوسي 

 د. فاطمة الشلبي 

 

بالجبيلحلقة النقاش األولى لطالبات السنة التحضيرية

املسار الصحي واالنساني

ماليوم الثالثاء املوافق 

العمري روان االستاذة تقديم

املسار االنساني 

الطالبات التدريسطالبة( حضور هيئة اعضاء حضور

د. هالة النوري الشعبة  

 ا. ايمان العمري الشعبة  

ا. روان العمريالشعبة  

ا.مروى الروبيالشعبة  

حلقة النقاش األولى لطالبات السنة التحضيرية بالجبيل
املسار الصحي واالنساين

اليوم الثالثاء املوافق 6/٢/٢0١8م

تقديم الدكتورة انصاف العابدي
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 ا. بثينة قمر الدين الشيخالشعبة  

 د. انصاف عابديالشعبة  

د. مفيدة عبد الرحمان الوسالتي الشعبة  

 د.نرمين حلمي الصديق علي 

 د. عايدة محمد الصغير

 ا. سمية محمد الصايغ

 ا. ابرار عبد الرحمان السنوسي 

 د. فاطمة الشلبي 

بالجبيلحلقة النقاش األولى لطالبات السنة التحضيرية

املسار الصحي واالنساني

ماليوم الثالثاء املوافق 

العمري روان االستاذة تقديم

 املسار االنساني 

 حضور اعضاء هيئة التدريس طالبة(  200حضور الطالبات    )

 د. هالة النوري             1الشعبة  

 ا. ايمان العمري  2الشعبة  

 ا. روان العمري 3الشعبة  

 ا.مروى الروبي 4الشعبة  

 ا. عائشة الشمراني 5الشعبة  

 د.عايدة محمد الصغير 

 ا. سمية محمد الصايغ

Swapna C.Kandiyil 

 ا. ابرار عبد الرحمان السنوسي 

 د. فاطمة الشلبي 

 

احصائيات حلقة النقاش 

بالجبيللطالبات السنة التحضيريةالثانيةحلقة النقاش ا

املساراالنساني

ماليوم الثالثاء املوافق 

ممتاز
32%

جيد جدا  
33%

جيد
22%

ضعيف
13%

مدى تحقق اهداف حلقة 
النقاش

ممتاز
38%

جيد جدا  
33%

جيد
21%

ضعيف
8%

شمول محتوى حلقة 
النقاش

ممتاز
58%

جيد جدا  
22%

جيد
12%

ضعيف
8%

طريقة تنظيم العرض 
(تسلسل األفكار, الوضوح)

ممتاز
جيد جدا  54%

30%

جيد
9%

ضعيف
طريقة تقديم حلقة النقاش7%

ممتاز
38%

جيد جدا  
17%

جيد
29%

ضعيف
16%

الزمن المخصص لحلقة النقاش

ممتاز
40%

جيد جدا  
26%

جيد
21%

ضعيف
13%

قة النشاطات المصاحبة لحل
النقاش

 ا. عائشة الشمرانيالشعبة  

 د.عايدة محمد الصغير

 ا. سمية محمد الصايغ

 ا. ابرار عبد الرحمان السنوسي 

 د. فاطمة الشلبي 

احصائيات حلقة النقاش 

 

بالجبيللطالبات السنة التحضيريةالثانيةحلقة النقاش ا

املساراالنساني

ماليوم الثالثاء املوافق 

ممتاز
32%

جيد جدا  
33%

جيد
22%

ضعيف
13%

مدى تحقق اهداف حلقة 
النقاش

ممتاز
38%

جيد جدا  
33%

جيد
21%

ضعيف
8%

شمول محتوى حلقة 
النقاش

ممتاز
58%

جيد جدا  
22%

جيد
12%

ضعيف
8%

طريقة تنظيم العرض 
(تسلسل األفكار, الوضوح)

ممتاز
جيد جدا  54%

30%

جيد
9%

ضعيف
طريقة تقديم حلقة النقاش7%

ممتاز
38%

جيد جدا  
17%

جيد
29%

ضعيف
16%

الزمن المخصص لحلقة النقاش

ممتاز
40%

جيد جدا  
26%

جيد
21%

ضعيف
13%

قة النشاطات المصاحبة لحل
النقاش

 ا. عائشة الشمرانيالشعبة  

 د.عايدة محمد الصغير

 ا. سمية محمد الصايغ

 ا. ابرار عبد الرحمان السنوسي 

 د. فاطمة الشلبي 

احصائيات حلقة النقاش 

 

بالجبيللطالبات السنة التحضيريةالثانيةحلقة النقاش ا

املساراالنساني

ماليوم الثالثاء املوافق 

ممتاز
32%

جيد جدا  
33%

جيد
22%

ضعيف
13%

مدى تحقق اهداف حلقة 
النقاش

ممتاز
38%

جيد جدا  
33%

جيد
21%

ضعيف
8%

شمول محتوى حلقة 
النقاش

ممتاز
58%

جيد جدا  
22%

جيد
12%

ضعيف
8%

طريقة تنظيم العرض 
(تسلسل األفكار, الوضوح)

ممتاز
جيد جدا  54%

30%

جيد
9%

ضعيف
طريقة تقديم حلقة النقاش7%

ممتاز
38%

جيد جدا  
17%

جيد
29%

ضعيف
16%

الزمن المخصص لحلقة النقاش

ممتاز
40%

جيد جدا  
26%

جيد
21%

ضعيف
13%

قة النشاطات المصاحبة لحل
النقاش

 ا. عائشة الشمرانيالشعبة  

 د.عايدة محمد الصغير

 ا. سمية محمد الصايغ

 ا. ابرار عبد الرحمان السنوسي 

 د. فاطمة الشلبي 

احصائيات حلقة النقاش 

 

بالجبيللطالبات السنة التحضيريةالثانيةحلقة النقاش ا

املساراالنساني

ماليوم الثالثاء املوافق 

ممتاز
32%

جيد جدا  
33%

جيد
22%

ضعيف
13%

مدى تحقق اهداف حلقة 
النقاش

ممتاز
38%

جيد جدا  
33%

جيد
21%

ضعيف
8%

شمول محتوى حلقة 
النقاش

ممتاز
58%

جيد جدا  
22%

جيد
12%

ضعيف
8%

طريقة تنظيم العرض 
(تسلسل األفكار, الوضوح)

ممتاز
جيد جدا  54%

30%

جيد
9%

ضعيف
طريقة تقديم حلقة النقاش7%

ممتاز
38%

جيد جدا  
17%

جيد
29%

ضعيف
16%

الزمن المخصص لحلقة النقاش

ممتاز
40%

جيد جدا  
26%

جيد
21%

ضعيف
13%

قة النشاطات المصاحبة لحل
النقاش

 ا. عائشة الشمرانيالشعبة  

 د.عايدة محمد الصغير

 ا. سمية محمد الصايغ

 ا. ابرار عبد الرحمان السنوسي 

 د. فاطمة الشلبي 

احصائيات حلقة النقاش 

 

بالجبيللطالبات السنة التحضيريةالثانيةحلقة النقاش ا

املساراالنساني

ماليوم الثالثاء املوافق 

ممتاز
32%

جيد جدا  
33%

جيد
22%

ضعيف
13%

مدى تحقق اهداف حلقة 
النقاش

ممتاز
38%

جيد جدا  
33%

جيد
21%

ضعيف
8%

شمول محتوى حلقة 
النقاش

ممتاز
58%

جيد جدا  
22%

جيد
12%

ضعيف
8%

طريقة تنظيم العرض 
(تسلسل األفكار, الوضوح)

ممتاز
جيد جدا  54%

30%

جيد
9%

ضعيف
طريقة تقديم حلقة النقاش7%

ممتاز
38%

جيد جدا  
17%

جيد
29%

ضعيف
16%

الزمن المخصص لحلقة النقاش

ممتاز
40%

جيد جدا  
26%

جيد
21%

ضعيف
13%

قة النشاطات المصاحبة لحل
النقاش

 ا. عائشة الشمرانيالشعبة  

 د.عايدة محمد الصغير

 ا. سمية محمد الصايغ

 ا. ابرار عبد الرحمان السنوسي 

 د. فاطمة الشلبي 

احصائيات حلقة النقاش 

 

بالجبيللطالبات السنة التحضيريةالثانيةحلقة النقاش ا

املساراالنساني

ماليوم الثالثاء املوافق 

ممتاز
32%

جيد جدا  
33%

جيد
22%

ضعيف
13%

مدى تحقق اهداف حلقة 
النقاش

ممتاز
38%

جيد جدا  
33%

جيد
21%

ضعيف
8%

شمول محتوى حلقة 
النقاش

ممتاز
58%

جيد جدا  
22%

جيد
12%

ضعيف
8%

طريقة تنظيم العرض 
(تسلسل األفكار, الوضوح)

ممتاز
جيد جدا  54%

30%

جيد
9%

ضعيف
طريقة تقديم حلقة النقاش7%

ممتاز
38%

جيد جدا  
17%

جيد
29%

ضعيف
16%

الزمن المخصص لحلقة النقاش

ممتاز
40%

جيد جدا  
26%

جيد
21%

ضعيف
13%

قة النشاطات المصاحبة لحل
النقاش

 ا. عائشة الشمرانيالشعبة  

 د.عايدة محمد الصغير

 ا. سمية محمد الصايغ

 ا. ابرار عبد الرحمان السنوسي 

 د. فاطمة الشلبي 

احصائيات حلقة النقاش 

 

بالجبيللطالبات السنة التحضيريةالثانيةحلقة النقاش ا

املساراالنساني

ماليوم الثالثاء املوافق 

ممتاز
32%

جيد جدا  
33%

جيد
22%

ضعيف
13%

مدى تحقق اهداف حلقة 
النقاش

ممتاز
38%

جيد جدا  
33%

جيد
21%

ضعيف
8%

شمول محتوى حلقة 
النقاش

ممتاز
58%

جيد جدا  
22%

جيد
12%

ضعيف
8%

طريقة تنظيم العرض 
(تسلسل األفكار, الوضوح)

ممتاز
جيد جدا  54%

30%

جيد
9%

ضعيف
طريقة تقديم حلقة النقاش7%

ممتاز
38%

جيد جدا  
17%

جيد
29%

ضعيف
16%

الزمن المخصص لحلقة النقاش

ممتاز
40%

جيد جدا  
26%

جيد
21%

ضعيف
13%

قة النشاطات المصاحبة لحل
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حلقة النقاش األولى لطالبات السنة التحضيرية بالجبيل
املسار الصحي واالنساين

اليوم الثالثاء املوافق 6/2/2018 م

تقديم االستاذة روان العمري 

احصائيات حلقة النقاش
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حلقة النقاش االثانية لطالبات السنة التحضيرية بالجبيل
املساراالنساين 

اليوم الثالثاء املوافق ١7/4/٢0١8م

تقديم الدكتورة انصاف العابدي  مبشاركة االستاذة روان العمري 

ثانياً: - املساهمة يف تحقيق األهداف االسراتيجية لعامدة السنة التحضريية  املتعلقة بالجودة و االعتامد .
- عقــد اجتــامع خــاص بالجــودة مــع ســعادة الدكتــور يــرسي عثــامن والدكتــور احمــد رمضــان  بكليــة الربيــة بالجبيــل )5 

ابريــل 2018(

العابدي انصاف الدكتورة تقديم

العمري روان االستاذة بمشاركة

 املسار االنساني 

 طالبة( 100حضور الطالبات    )

 

املتعلقة بالجودة و االعتماد لعمادة السنة التحضيرية املساهمة في تحقيق االهداف االستراتيجية ثانيا 
رمضان احمد والدكتور عثمان يسري الدكتور سعادة مع بالجودة خاص اجتماع عقد

كلية التربية بالجبيل

افريل 

واالنساني املسارالصحي من التدريس هيئة اعضاء حضور

املسار االنسانياملسار الصحي

ا.مروى الروبي د. هناء يوسف الفلتاخ

 ا.عائشة الشمراني ا. بثينة قمر الدين الشيخ

 د. هاجرعبد الهادي السيد  د. انصاف عابدي

 أ عزيزة سعد ابراهيم  د. مفيدة عبد الرحمان الوسالتي 

 د. جيهان محمد حسين د. هالة النوري 

د. عال عزمي الشربني  ا. ايمان العمري 

 ا. سمية محمد الصايغ

حضور أعضاء هيئة التدريس من المسار الصحي و االنساني

املسار الصحي
د. هناء يوسف الفلتاخ

ا. بثينة قمر الدين الشيخ

د. انصاف عابدي

د. مفيدة عبد الرحامن الوساليت 

د. هالة النوري 

ا. اميان العمري 

ا. سمية محمد الصايغ

املسار االنساين
ا.مروى الرويب

ا.عائشة الشمراين

د. هاجرعبد الهادي السيد 

أ عزيزة سعد ابراهيم  

د. جيهان محمد حسن 

د. عال عزمي الربني 

ثالثاً: االرشاف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة يف استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.

حملة سمعنا صوتك
مبشاركة سفراء الجودة باملسار الصحي واالنساين 

بداية الحملة 25 مارس 2018 وامتدت ألسبوع

أهداف الحملة :
- نر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات 

- الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة و مصداقية  تامة 

- رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات 

- االسهام يف صناعة اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االستبانات

رابعاً: -  متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها .
تهيئة الطالبات للمشاركة يف استطالعات الراي كالتايل :

- القيام بخطة لزيارة  وتهيئة جميع الشعب باملسار املسؤول عنه .

- توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات

سفراء الجودة
 باملسار الصحي

دميه عبدالله نارص االحمري

فاطمه سامي بن حسن العمران

شهد خالد بن يعقوب العياف

شهد عادل بن حمد الدورسي

سفراء الجودة 
باملسار االنساين
الهنوف البييش

العنود السواب

غال  الخالدي

رنيم اليامي
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- رشح وتوضيح فقرات استطالع الرأي CES- SSLS   وتوضيع املقصود بكل فقرة .

- توضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة املقابلة لكل فقرة بحيث ان اعىل درجة للجودة تقابلها 5 واقل درجة 1 .

ــد  الجلســة الواحــدة عــن 20  ــد عــىل اال تزي ــة االســتبانات – التأكي ــة يف تعبئ ــة واالمان ــد عــىل الصــدق واملوضوعي - التأكي

ــة 3 اســتبانات بحــد أقــى يف الجلســة الواحــدة  . ــة بحــد اقــى أو تعبئ دقيق

- االعــالن عــن تاريــخ بــدء االســتبانات والتــي ســتكون مــن  5-4-2018 » األســبوع 12 » إىل -17 -5 2018 – مــع التأكيــد عــىل 

أن الخدمــات االلكرونيــة ســيتم حجبهــا بدايــة مــن 2-5-2018  وذلــك للطــالب الذيــن مل ينهــوا االســتبانات .

- التأكيد عىل الطالب بأن مشاركاتهم وأرائهم مهمة ورضورية من أجل التطوير والتحسن .

-متابعة عملية التقييم  والعمل عىل ايجاد حلول للمشكالت التي قد تحدث .

خامساً: - متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام واملقررات .
ــذ ملــف املقــرر وملــف عضــو  ــة التدريــس باملســار الصحــي و االنســاين ملتابعــة تنفي ــام بلقــاءات مــع عضــوات هيئ - القي

ــة التدريــس. هيئ

• عــدم وجــود نظــام فعــال للحصــول عــىل املعلومــات والبيانــات داخــل العــامدة مــام يــؤدي إىل  عــدم إنهــاء متطلبــات الجــودة • املشاكل واالخطاء يف تسجيل البيانات عىل نظام سجات الطاب .الصعوبات التي واجهت فريق عمل الجودة بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة 
• قلة االمكانيات املادية املتوفرة بوحدات الجودة باملسارات والفروع ، كعدم وجود ادواتيف وقتهــا . 

• عــدم وجــود وســائل اعانيــة متعــددة داخــل العــامدة مثــل شاشــات العــرض وصعوبــة طبــع املنشــورات واملعلقــات الخاصــة • عدم  توفر هيكل إداري متكامل ومدرب  ومتفرغ  لوحدة الجودة باملسارات والفروع  .مكتبية ) طابعة – جهاز كمبيوتر – سيسكو – سكرن- ملفات - ادوات مكتبية.......(
بالجــودة .

. «  SIS »  » People Soft « ــة التعليميــة • تكليف مساعدين آلعامل التسجيل بالعامدة بحيث يكون هناك مسجل لكل مسار .• مراجعة تسجيل البيانات بشكل دقيق عىل نظام سجات الطاب • مراجعــة ادراج املنســقني عــىل نظــام الســجات حيــث توجــد إمكانيــة الدراجهــم يف البــاك بــورد ملتابعــة العملي
وبذلــك نؤكــد عــىل عــدم إدراج ايــة اســم بنظــام الســجالت اال مــن خــالل الشــعب الفعليــة التــي يقــوم بتدريســها عضــو هيئــة 

• تدعيــم وحــدة الجــودة ببعــض االجهــزة التــي تحتاجهــا إلمتــام العمــل وكذلــك اقــرتح عمــل قســم الطباعــة خــاص بوحــدة الجــودة التدريــس .
• رضورة تــايف مشــكلة ربــط القامئــني عــىل التدريــس عــىل شــعب غــري شــعبهم االصليــة قبــل بــدء تقييــم املقــررات بوقــت كايف، لطبــع املطويــات الدعائيــة واإلعالنــات الخاصــة بالوحدة.

•  تكريــم الطــاب والطالبــات »فريــق الجــودة الطــايب« عــىل جهــده مــع الوحــدة ولــو بعمــل شــهادات تكريــم لــه مــن منطلــق خاصــة وأنهــا مشــكلة متكــررة يف كل فصــل درايس.
• التعاون مع جميع االفرع ودعم املبادرات الرائدة بالجودة .شــكرهم وتشــجيعهم عــىل اســتمرارية العمــل مــع الوحــدة  
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•  توفري شاشات عرض لنرش االعانات بشكل دوري• توفري انرتنت وسيسكو يف وحدات الجودة باالفرع واملسارات وطابعه ملونه .• توفري موظفه اداريه لفرع كلية املجتمع الدمام.• التخفيف عن منسقي الجودة يف  املراقبات• توزيع ملف املقرر عىل عضوات الجودة باألقسام ليتسنى لها متابعة اعامل الجودة بسهولة ويرس.• تنظيم ورش عمل لألعضاء الجدد عن الجودة .
توصيات اللجنة العليا لضامن  للجودة 

توصيات اللجنة  ) 2017-11-19 ( 

انطالقاً من حرص العامدة عىل التطوير وتحقيق جودة األداء يف العملية التعليمية ) 1438/ 1439 هـ ( ، يرجى : 

- اعــالن  الخطــة الدراســية للطــالب والطالبــات بدايــة مــن املحــارضة األوىل يف املقــرر ومناقشــتها  واتاحــة التوصيــف الكامــل 

 )Blackboard( والعــروض التوضيحيــة للمحارضات  ،عىل )  Syllabus ( والخطــة الدراســية ) Course Specification ( للمقــرر

لجميــع الطــالب والطالبــات .

 ) Blackboard (و ) PeopleSoft (ربط الشعب بعضو هيئة التدريس الذي يقوم فعلياً بتدريسها عىل -

- تخصيــص ســاعتن إســبوعياً لــكل قســم بالجــدول األســبوع بحيــث ال يتــم إدراج محــارضات بهــا بهــدف اشــغالها بالربامــج 

التطويــر املهنــي وإجتامعــات األقســام 

ــاك فرصــة لحضــور أعضــاء  ــة بجميــع املســارات حتــى يكــون هن ــارات واألنشــطة الطالبي ــد التوقيــت الخــاص باالختب - توحي

ــة . ــورش التدريبي ــة لل ــة التعليمي الهيئ

- االعداد املسبق لجميع فعاليات العامدة ) االختبارات ، االنشطة الطالبية – حلقات النقاش ، الورش التدريبية ( .

- مراجعة توصيف املقرر وفق النموذج املحدث للتوصيف حسب ) NCAAA ( وذلك يف النقاط التالية :

. ”Outcomes Tree “ يجــب أن تحتــوي نواتــج التعلــم للمقــرر عــىل أربعــة مجــاالت عــىل األقــل مــن الخمســة مجــاالت حســب توصيــف االطــار • يجب االلتزام بنواتج التعلم التي تم املوافقة عليها ضمن برنامج قصد •
• التنوع يف أساليب التقويم ومراعاة مناسبتها لنواتج التعلم لكل مجال من املجاالت الخمسة .• ال بد ان تتسق نواتج التعلم للمقرر مع أهداف ومتطلبات السنة التحضريية .الوطنــي للمؤهــالت .

- االلتــزام بنمــوذج تقريــر املقــرر وفــق NCAAA والتأكــد مــن املعلومــات والبيانــات بالتقريــر باالضافــة إىل  تحليــل نتائــج 

تقييــم الطــالب وفــق كل مجــال مــع كتابــة املقرحــات الالزمــة للتطويــر .

- رضورة مناقشة األقسام للتوصيف والتقارير لجميع املقررات واعتامدها من رئيس القسم .

- يجــب عــىل األقســام أن تهتــم بنواتــج اســتطالعات الــرأي الخاصــة باملقــرر ) CES (  ومهــارات التدريــس ) SSLS ( وتقديــم 

خطــة عالجيــة ) Action Plan ( تهــدف للتطويــر وتحســن االداء وتكــون قابلــة للتنفيــذ ومتابعتهــا.

االلتــزام باعــداد ملــف املقــرر )Course Portfolio( والبــدء يف اعــداده بدايــة مــن الفصــل الــدرايس وذلــك وفــق قامئــة   -

ــا . ــد األقســام به ــوم وحــدة  الجــودة بتزوي ــي تق ــرر الت ــف املق مل

- يجــب عــىل األقســام أن تهتــم مبلــف املقــرر بحيــث يكــون مرجعــاً أساســيا يف تطويــر محتــوى املقــرر و أســاليب التدريــس 

واســاليب التقويــم ومراجعــة نواتــج التعلــم املــراد تحقيقهــا مبــا يتناســب مــع رؤيــة ورســالة وأهــداف الســنة التحضرييــة .

- االلتــزام باعــداد ملــف عضــو هيئــة التدريــس )Faculty Portfolio  ( والبــدء يف اعــداده بدايــة مــن الفصــل الــدرايس وذلــك 

وفــق قامئــة ملــف املــدرس التــي تقــوم وحــدة  الجــودة بتزويــد األقســام بهــا ، عــىل أن يتــم تســليمه يف نهايــة كل عــام درايس  .
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- رضورة تفعيل األقسام ملتابعة وتقييم أعضاء الهيئة التعليمية من خالل ملف املدرس .

- االستفادة من ملف املقرر وملف املدرس لتحسن األداء وتحقيق الجودة وعدم تكرار االخطاء يف السنوات  القادمة 

- يجــب أن يشــمل ملــف املقــرر الخطــوات التــي يتبعهــا القســم لتحســن األداء األكادميــي للطــالب املتعريــن وحتــى دعــم 

الطــالب املتفوقــن .

- التأكيــد عــىل تنميــة مهــارات التفكــري العليــا واملناقشــة وحــل املشــكالت وعــدم االعتــامد فقــط عــىل الحفــظ واالســتظهار 

وخاصــة يف أســاليب التعلــم والتقويــم .

- رضوة االحتفــاظ بجميــع امللفــات باألقســام مطبوعــة والكرونيــة ويتــم التحديــث عليهــا كل فصــل او عــام درايس حســب 

نــوع املقــرر ) فصليــاً أو ســنوياً ( .

ــس القســم تناقــش خطــط  ــررات الدراســية CES وتعــرض يف مجل ــات للمق ــج اســتطالع رأي الطــالب والطالب - مناقشــة نتائ

ــر والتحســن . التطوي

ــس   ــارات التدري ــم الطــالب مله ــج تقيي ــرده حــول نتائ ــس كل مبف ــة التدري ــس / مــرف  القســم ألعضــاء هيئ - مناقشــة رئي

ــج . ــر يف ضــوء هــذه النتائ ــة خطــة التحســن والتطوي وكتاب

- متابعــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة الذيــن يحتاجــون إىل تحســن يف أســاليب ومهــارات التدريــس وطــرق التواصــل الفعــال مــع 

الطــالب وذلــك وفــق نتائــج اســتطالعات الــرأي) SSLS ( ومتابعــة األقســام .

- التزام جميع أعضاء الهيئة التعليمية بالتواجد أثناء الساعات املكتبية ملساعدة الطالب .

- رضورة أن تتضمن حلقات النقاش الخاصة بالطالب والطالبات فقرة ثابتة عن معايري الجودة وطرق تحقيقها 

توصيات إجتامع منسقي الجودة باملسارات واألقسام ومنسقي املقررات 2018-3-28 
باالشــارة إىل االجتــامع الــذي دعــت إليــه وحــدة الجــودة  والــذي عقــد يــوم االربعــاء   28-3-2018  مــن الســاعة 12 ظهــراً حتــى 

الســاعة الواحــدة والنصــف ،وحــره الزمــالء كل مــن أعضــاء وحــدة الجــودة ومنســقي الجــودة باألقســام ومنســقي املقــررات 

وبنهايــة االجتــامع تــم التأكيــد عــىل التوصيــات التاليــة : 

  Course Specification  أوالً : بالنسبة لتوصيف املقرر
مراجعة توصيف املقرر وفق النموذج املحدث للتوصيف حسب ) NCAAA ( وذلك يف النقاط التالية :

ــد “  ــج قص ــن برنام ــا ضم ــة عليه ــم املوافق ــي ت ــم Learning Outcomes’  Course الت ــج التعل ــزام بنوات ــب االلت • يج
.  ”Outcomes Tree يجــب أن تحتــوي نواتــج التعلــم للمقــرر عــىل أربعــة مجــاالت عــىل األقــل مــن الخمســة مجــاالت حســب توصيــف االطــار •

 Knowledge – Cognitive Skills - Interpersonal Skills & Responsibility- Communication, ( ( الوطني للمؤهالت

.   Information Technology, Numerical- Psychomotor. رصد أساليب تقويم لجميع نواتج التعلم يف  جميع مجاالت التعلم الخمسة .• التنوع يف أساليب التقويم ومراعاة مناسبتها لنواتج التعلم لكل مجال من املجاالت الخمسة .• التنوع يف أساليب التدريس املستخدمة وأن تكون مناسبة لتحقيق نواتج التعلم .• ال بد أن تتسق نواتج التعلم للمقرر مع أهداف ومتطلبات السنة التحضريية •
«  Assessment Plan« مناقشــة مجالــس  األقســام للتوصيــف والتقاريــر لجميــع املقــررات واعتامدهــا  ومشــاركة النســخة النهائيــة مــع جميــع • مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس باملقرر يف االعداد لتوصيف املقرر وخطة التقييم .• أن تكون أساليب التقويم املستخدمة ضمن خطة املقرر لتقييم نواتج التعلم •

أعضــاء هيئــة التدريــس باملقــرر .
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• التأكيــد عــىل تنميــة مهــارات التفكــري العليــا واملناقشــة وحــل املشــكات وعــدم االعتــامد فقــط عــىل الحفــظ واالســتظهار • إتاحة توصيف املقرر وخطة املقرر عىل الباك بورد مع بداية الفصل الدرايس  .
وخاصــة يف أســاليب التعلــم والتقويــم .

  Course Report  ثانياً : تقرير املقرر
• االلتــزام بنمــوذج تقريــر املقــرر وفــق NCAAA والتأكــد مــن املعلومــات والبيانــات بالتقريــر باالضافــة إىل  تحليــل نتائــج 

• مناقشــة األقســام يف نهايــة املقــرر وتوضيــح مــدى تحقيــق املقــرر لألهــداف التــي ســعى لتحقيقهــا باملقــرر ومــا خطــط •   تحليل نتائج تقييم نواتج التعلم والتحقق من مدى مناسبة أساليب التقويم املستخدمة لنواتج التعلم باملقرر .تقييــم الطــالب وفــق كل مجــال مــع كتابــة املقرحــات الالزمــة للتطويــر .
التطويــر والدعــم والتحســن التــي يتــم اتباعهــا مســتقبالً .

• يجــب عــىل األقســام أن تهتــم بنواتــج اســتطاعات الــرأي الخاصــة باملقــرر ) CES (  ومهــارات التدريــس ) SSLS ( وتقديــم 
خطــة عالجيــة ) Action Plan ( تهــدف للتطويــر وتحســن االداء وتكــون قابلــة للتنفيــذ ومتابعتهــا.

    Course/ Faculty Portfolio ثالثاً : ملف  املقرر / عضو هيئة التدريس
• االلتــزام باعــداد ملــف املقــرر )Course Portfolio( والبــدء يف اعــداده بدايــة مــن الفصــل الــدرايس وذلــك وفــق قامئــة 

• يجــب عــىل األقســام أن تهتــم مبلــف املقــرر بحيــث يكــون مرجعــاً أساســيا يف تطويــر محتــوى املقــرر و أســاليب التدريــس ملــف املقــرر التــي تقــوم وحــدة  الجــودة بتزويــد األقســام بهــا .
وأســاليب التقويــم ومراجعــة نواتــج التعلــم املــراد تحقيقهــا مبــا يتناســب مــع رؤيــة ورســالة وأهــداف الســنة التحضرييــة .

ــدرايس  ــن الفصــل ال ــة م ــداده بداي ــدء يف اع ــس )Faculty Portfolio  ( والب ــة التدري ــف عضــو هيئ ــداد مل ــزام باع • االلت
وذلــك وفــق قامئــة ملــف املــدرس التــي تقــوم وحــدة  الجــودة بتزويــد األقســام بهــا ، عــىل أن يتــم تســليمه يف نهايــة كل 

ــام درايس  . • االســتفادة مــن ملــف املقــرر وملــف املــدرس لتحســني األداء وتحقيــق الجــودة وعــدم تكــرار االخطــاء يف الســنوات  القادمة • رضورة تفعيل األقسام ملتابعة وتقييم أعضاء الهيئة التعليمية من خال ملف عضو هيئة التدريس.ع
• يجــب أن يشــمل ملــف املقــرر الخطــوات التــي يتبعهــا القســم لتحســني األداء األكادميــي للطــاب املتعرثيــن وحتــى دعــم .

• رضوة االحتفــاظ بجميــع امللفــات باألقســام مطبوعــة والكرتونيــة ويتــم التحديــث عليهــا كل فصــل او عــام درايس حســب الطــالب املتفوقــن .
نــوع املقــرر ) فصليــاً أو ســنوياً ( .

• مناقشــة نتائــج اســتطاع رأي الطــاب والطالبــات للمقــررات الدراســية CES وتعــرض يف مجلــس القســم تناقــش خطــط 
• مناقشــة رئيــس / مــرشف  القســم ألعضــاء هيئــة التدريــس كل مبفــرده حــول نتائــج تقييــم الطــاب ملهــارات التدريــس  التطويــر والتحســن .

• متابعــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة الذيــن يحتاجــون إىل تحســني يف أســاليب ومهــارات التدريــس وطــرق التواصــل الفعــال وكتابــة خطــة التحســن والتطويــر يف ضــوء هــذه النتائــج .
•  ماحظة النقاط التالية عند إعداد ملف املقرر :• التزام جميع أعضاء الهيئة التعليمية بالتواجد أثناء الساعات املكتبية ملساعدة الطاب .مــع الطــالب وذلــك وفــق نتائــج اســتطالعات الــرأي) SSLS ( ومتابعــة األقســام .
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التدريس عضوهيئة املقرر ملف ثالثا 
ملفاملقرر• باعداد وذلكوفقااللتزام الدراس ي الفصل من بداية اعداده في والبدء

بهاقائمة ملف  االقسام بتزويد الجودة وحدة تقوم التي املقرر
وأساليب• املقرر تطويرمحتوى في أساسيا مرجعا  بحيثيكون بملفاملقرر تهتم أن االقسام يجبعلى

واهداف ورسالة رؤية يتناسبمع بما تحقيقها املراد التعلم نواتج ومراجعة التقويم التدريسوأساليب
السنة التحضيرية .

التدريساال• ملفعضوهيئة باعداد ( والبدء في اعداده بداية من الفصل لتزام
تسليمه يتم أن على ، بها االقسام بتزويد الجودة وحدة تقوم ملفاملدرسالتي قائمة وذلكوفق الدراس ي

دراس ي عام كل نهاية في
الهيئة• اعضاء وتقييم ملتابعة االقسام تفعيل التدريسضرورة ملفعضوهيئة منخالل التعليمية
السنوات• في تكراراالخطاء وعدم الجودة وتحقيق األداء وملفاملدرسلتحسين ملفاملقرر من االستفادة

القادمة .
وحتى• املتعثرين للطالب األكاديمي األداء لتحسين القسم يتبعها التي الخطوات ملفاملقرر يشمل أن يجب

فوقين .دعم الطالب املت
اوعام• فصل كل التحديثعليها ويتم والكترونية مطبوعة باالقسام امللفات االحتفاظبجميع ضروة

أوسنويا  فصليا  املقرر حسبنوع دراس ي
الدراسية• للمقررات والطالبات الطالب رأي استطالع نتائج وتعرض في مجلس القسم مناقشة

تناقش خطط التطوير والتحسين .
ملهاراتمنا• الطالب تقييم نتائج حول بمفرده التدريسكل هيئة ألعضاء القسم مشرف رئيس قشة

النتائج هذه ضوء والتطويرفي التحسين خطة وكتابة التدريس
التدريسوطرق• أساليبومهارات في تحسين إلى يحتاجون الذين التعليمية الهيئة أعضاء متابعة

( ومتابعة االقسام .وفق نتائج استطالعات الرأي) التواصل الفعال مع الطالب وذلك
التزام جميع أعضاء الهيئة التعليمية بالتواجد أثناء الساعات املكتبية ملساعدة الطالب .•
ملفاملقرر• إعداد عند التالية النقاط مالحظة

 Course Portfolio List مكونات ملف املقرر 

 خطة املقرر  - 4

 املسار ( –الشعب  قائمة املدرسين ) -

- Syllabus(Study Plan of Department )  

 قسم  الوثائق و املعلومات
إلكترونيا - القسم إنشاء

إنشاء قسم الوثائق واالحصاءات واملعلومات تابع لوحدة الجودة يعمل على -
وورقيا  الكترونيا بها واالحتفاظ العمادة وفعاليات انشطة كل توثيق

 قسم  الوثائق و املعلومات

 قسم   الوثائق واالحصاءات و املعلومات

واجلهات  العمادة جبمع الوثائق واملعلومات وتصنيفها واالحتفاظ بها ورقيًا وإلكرتونيًا وتقدميها إىل كافة وحدات خيتص القسم 
 األخرى ذات العالقة

 

 

 . 
  باملقرر وما خطط التطوير والدعم والتحسين التي يتم اتباعها مستقبال 

عميد السنة 
التحضيرية 

وكيل العمادة 
للتطوير والجودة 

المنسق العام 
للجودة

مسؤول قسم 
الوثائق 

وثائق ورقية  وثائق الكترونية 

  Faculty List - الجدول املكتبي لكل عضو هيئة تدريس  -

-Timetable  

 املواد التعليمية 6

 خطة الدرس ) جميع الدروس (  -

 العروض ) جميع الدروس ( -

 املواد املستخدمة ومرتبطة باملقرر  -

LEARNING RESOURCES & Materials  

- Lesson Plan ( All Lessons )  

- Power Point ( All Lessons ) 

- RELATED MATERILAS FOR THIS COURSE 

 مدى تعلم الطلبة 7

 جدول املواصفات  -

 النهائية " + نموذج االجابة .  –الفصلية  –" الشهرية نماذج االختبارات  -

 نماذج من اجابات الطالب " الورقية "  ) متنوعة (  -

 تقرير عن نتائج كل اختبار  -

-  
 تقرير عن االجراءات املتبعة لدعم الطالب  أكاديميا 

  . التكليفات -

 نماذج من أعمال الطالب ) متنوعة ( -

 املشاريع الفردية أو الجماعية  + املقياس املتدرج لتقيمها  -

 الطالب  أمثلة من مشاريع -

 االختبارات العملية   -

 تقرير عن نتائج الطالب النهائية . -

LEARNING Outcomes 

- Blueprint  

-Tests  “ Quiz ; Mid Term ; Final “ + Key  Answer 

- Examples from Students Answer “Papers” (Very 

good- Good - Poor). 

- Report  About Results For Each Test  

- Report About Process to Support Students  

- Assignments “  

-   Examples from Students Assignments (Very 

good- Good - Poor). 

- Projects  and Rubrics  

- Examples From Students Projects. 

- Report About Final Marks 

  REFLECTIONS ON THE COURSE BY INSTRUCTORS هيئة تدريس (مرئيات حول عملية التدريس ) طلبة ، أعضاء  9

&  STUDENTS 

 تقرير املقرر  10

وخاصة العناصر املرتبطة بتحليل نتائج تقييم نواتج التعلم والتحقق من مدى مناسبة اساليب 

 التقويم املستخدمة لنواتج التعلم باملقرر 

عدم وضوح مناقشة االقسام في نهاية املقرر وتوضيح مدى تحقيق املقرر لالهداف التي سعى لتحقيقها 

COURSE  REPOET ( EACH Track )  
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قسم  الوثائق و المعلومات

إنشاء القسم إلكترونيًا 
ــات  ــطة وفعالي ــق كل انش ــىل توثي ــل ع ــودة يعم ــدة الج ــع لوح ــات تاب ــاءات واملعلوم ــق واالحص ــم الوثائ ــاء قس -إنش

ــاً .  ــا وورقي ــا الكروني ــاظ به ــامدة واالحتف الع

قسم  الوثائق و المعلومات

قسم   الوثائق واالحصاءات و المعلومات
يختــص القســم بجمــع الوثائــق واملعلومــات وتصنيفهــا واالحتفــاظ بهــا ورقيــاً وإلكرونيــاً وتقدميهــا إىل كافــة وحــدات 

العــامدة  والجهــات األخــرى ذات العالقــة .

 قسم  الوثائق و املعلومات
إلكترونيا - القسم إنشاء

إنشاء قسم الوثائق واالحصاءات واملعلومات تابع لوحدة الجودة يعمل على -
وورقيا  الكترونيا بها واالحتفاظ العمادة وفعاليات انشطة كل توثيق

 قسم  الوثائق و املعلومات

 قسم   الوثائق واالحصاءات و املعلومات

واجلهات  العمادة جبمع الوثائق واملعلومات وتصنيفها واالحتفاظ بها ورقيًا وإلكرتونيًا وتقدميها إىل كافة وحدات خيتص القسم 
 األخرى ذات العالقة

 

 

مستقبال  اتباعها يتم التي والتحسين التطويروالدعم خطط وما باملقرر

عميد السنة 
التحضيرية 

وكيل العمادة 
للتطوير والجودة 

المنسق العام 
للجودة

مسؤول قسم 
الوثائق 

وثائق ورقية  وثائق الكترونية 
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مهام قسم  الوثائق واالحصاءات و المعلومات
توفري املعلومات واالحصاءات ملتخذي القرار والذي يسهم يف اتخاذ القرار املناسب .

-  جمع وتنظيم وحفظ الوثائق واملعلومات الخاصة بالعامدة .

-   ارشفة الوثائق واملعلومات الخاصة بالعامدة بأحدث الوسائل واالمكانات املتاحة  

-  اخضــاع الوثائــق واملعلومــات وتصنيــف كافــة االحصائيــات للفــرز والتصنيــف وفــق نظــام خــاص يســاعد عــىل فهرســتها 

وفقــاً ملواضيعهــا ومحتوياتهــا. 

-  العمــل عــىل توثيــق املعلومــات والوثائــق الخاصــة بالعــامدة بأحــدث الربامــج والنظــم املعلوماتيــة بقاعــدة بيانــات حديثــة 

يكفــل حفــظ الوثيقــة وفــق فــرات زمنيــة محــددة.

-   فتــح املجــال للمختصــن والباحثــن واملهتمــن بالعــامدة مســتقبالً لالســتفادة مــن دراســاته وتزويدهــم بــكل مــا يحتاجــون 

مــن معلومــات تســاعدهم يف كتابــة أبحاثهــم ودراســاتهم.

-   العمل عىل االرتقاء بنوعية العمل ومستوى أداء العاملن بالعامدة.
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وحدة التطوير االكاديمي

رسالة الوحدة  
االســهام  بفاعليــة يف  تلبيــة االحتياجــات  التدريبيــة لتنميــة مهــارات  

أعضــاء هيئــة التدريــس ورفــع كفاءتهــم مــام يحقــق  أهــداف ورؤيــة 

عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة  

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 & التطوير والجودةوكالة 

وحدة التطوير االكاديمي
الوحدة رسالة

هيئة أعضاء مهارات لتنمية التدريبية االحتياجات تلبية في بفاعلية االسهام
التحضيرية السنة عمادة ورؤية أهداف يحقق مما كفاءتهم ورفع التدريس

املساندة والدراسات

التعريف 

بالوحدة :

التدريسفى هيئة أعضاء مهارات تنمية على املساندة والدراسات التحضيرية السنة إطارحرصعمادة في

الجديدة التوجهات وضمن ، األداء في الجودة درجات أعلى وتحقيق ، التعليمية املخرجات لتحسين والتعلم التعليم

في الوحدات التابعة لها ، فقد تم اعتماد برنامج وحدة التطوير األكاديمي لوكالة التطوير والجودة بتطوير آليات العمل 

الدراس ي للعام الوكالة أنشطة هـ( ، وفيما يلى عرض مختصر لتقرير عن أنشطة التطوير األكاديمي ضمن
االول الدراس ي الفصل من السابع االسبوع حتى

يحققاالسهام  بفاعلية في  الرسالة  :     مما كفاءتهم التدريسورفع هيئة أعضاء مهارات لتنمية التدريبية االحتياجات تلبية

املساندة والدراسات التحضيرية السنة عمادة أهدافورؤية

اهداف ومهام 

الوحدة :

لتحسين ، العالم مختلفدول في الجامعات بها تهتم التي املحاور أهم أحد مستوىيعتبرالتطويراألكاديمي

قائمة في ترتيبمتقدم إلى والوصول ، األداء في الجودة

الجامعات املتميزة واملرموقة   ...

التطوير ووكالة ، التحضيرية السنة عمادة وتسعى

والجودة بها من خالل وحدة التطوير االكاديمي إلى 

واالدارية والتقنية التدريسية املهارات مستوى رفع

التدريسبال عمادة ، وتحسين لعضوهيئة

تطويرمهارات إلى باإلضافة ، التعلم مخرجات

لجنة املحيطمنخالل للمجتمع االلي والحاسب االنجليزية اللغة التطويرفي خدمات وتقديم ، بالعمادة االداريين

والتطويراالك املهنية للتنمية مركزاشعاع العمادة تصبح وبالتالي ، املجتمع وخدمة اديمي.التطويراالداري

وتتضمن الوحدة اللجان التالية :اللجان التابعة 

التعريف بالوحدة :

الرسالة :  

  
أهداف ومهام 

الوحدة :

اللجان التابعة 

للوحدة 

ــة  ــاء هيئ ــارات أعض ــة مه ــىل تنمي ــاندة ع ــات املس ــة والدراس ــنة التحضريي ــامدة الس ــرص ع ــار ح يف إط

التدريــس يف التعليــم والتعلــم لتحســن املخرجــات التعليميــة ، وتحقيــق أعــىل درجــات الجــودة يف األداء 

ــات العمــل يف الوحــدات التابعــة  ــر آلي ــر والجــودة بتطوي ــة التطوي ، وضمــن التوجهــات الجديــدة لوكال

لهــا ، فقــد تــم اعتــامد برنامــج وحــدة التطويــر األكادميــي ضمــن أنشــطة الوكالــة للعــام الــدرايس )1437-

1438هـــ( ، وفيــام يــىل عــرض مختــرص لتقريــر عــن أنشــطة التطويــر األكادميــي حتــى األســبوع الســابع 

مــن الفصــل الــدرايس األول :

ــع  ــس ورف ــة التدري ــاء هيئ ــارات  أعض ــة مه ــة لتنمي ــات  التدريبي ــة االحتياج ــة يف  تلبي ــهام  بفاعلي االس

ــات املســاندة . ــة والدراس ــامدة الســنة التحضريي ــة ع ــق  أهــداف ورؤي ــام يحق ــم م كفاءته

يعتــرب التطويــر األكادميــي أحــد أهــم املحــاور التــي تهتــم بهــا الجامعــات يف مختلــف دول العامل ، لتحســن 

مســتوى الجــودة يف األداء ، والوصــول إىل  ترتيــب متقــدم يف قامئــة الجامعــات املتميــزة واملرموقة   ... 

وتســعى عــامدة الســنة التحضرييــة ، ووكالــة التطويــر والجــودة بهــا مــن خــالل وحــدة التطويــر االكادميــي 

إىل رفــع مســتوى املهــارات التدريســية والتقنيــة واالداريــة لعضــو هيئــة التدريــس بالعــامدة ، وتحســن 

ــر يف  ــم خدمــات التطوي ــن بالعــامدة ، وتقدي ــارات االداري ــر مه ــة إىل تطوي ــم  ، باإلضاف مخرجــات التعل

اللغــة االنجليزيــة والحاســب االيل للمجتمــع املحيــط مــن خــالل لجنــة التطويــر االداري وخدمــة املجتمــع 

، وبالتــايل تصبــح العــامدة مركــز اشــعاع للتنميــة املهنيــة والتطويــر االكادميــي.

وتتضمن الوحدة اللجان التالية : 
1. لجنة تطوير املهارات التعليمية  :

األهداف :
1. إعــداد خطــة متكاملــة لتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس ورفــع كفاءتهــم ومهاراتهــم يف ضــوء 

احتياجاتهــم 

ــري  ــع املعاي ــق م ــا يتواف ــم مب ــس والتقوي ــارات التدري ــس يف مه ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ــر ق 2. تطوي

ــة. ــة الحديث العاملي

ــروين  ــم اإللك ــتخدام التعل ــس الس ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ــر ق ــة لتطوي ــب تدريبي ــداد حقائ 3. إع

ــم. ــىل املتعل ــزة ع ــس املتمرك ــرق التدري ــذايت وط ــم ال والتعل

4. تنفيذ الربامج التدريبية واملحارضات والدورات وورش العمل الالزمة لتطوير األداء التدريي.

5. العمل عىل توفري مصادر متنوعة للتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس.
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اللجان التابعة 

للوحدة 

6. العمل عىل االستفادة من نتائج التجارب والبحوث يف تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.

2. لجنة  التطوير اإلداري ، وخدمة املجتمع:
األهداف :

1. تحديــد االحتياجــات التدريبيــة ، وعمــل الخطــط التدريبيــة ملنســويب الجامعــة ) إداريــون – طــالب ( 

بالتعــاون والتنســيق مــع إدارة التطويــر اإلداري وعــامدة الدراســات العليــا.

2. تفعيل عمليات االتصال والتعاون مع هيئات ومنظامت املجتمع يف املجاالت املختلفة.

ــع  ــاون م ــة بالتع ــة اإلنجليزي ــب اآليل واللغ ــة يف الحاس ــة الداخلي ــج التدريبي ــدورات والربام ــذ ال 3. تنفي

ــة. ــر اإلداري بالجامع ــن إدارة التطوي ــة م ــة الداخلي ــج التدريبي ــحن بالربام ــة للمرش ــام املعني األقس

4. االرشاف واملتابعة مع قسم اللغة اإلنجليزية عىل اختبارات TOFEL يف اللغة اإلنجليزية.

3. لجنة التعليم والتعلم  االلكرتوين:
األهداف :

1. إتاحة التعلم اإللكروين للطالب يف الوقت و املكان الذي يريده.

2. متابعة تنفيذ التعلم اإللكروين واقراح حلول للتغلب عىل الصعوبات التي تواجه تنفيذه.

3. إتاحة التواصل اإللكروين بن عضو هيئة التدريس و الطالب .

.  )  LMS ( 4. إعداد وتنفيذ ورش تدريبية لتفعيل استخدام نظم إدارة التعلم

وتتضمن الوحدة اللجان التالية : 
1. لجنة تطوير املهارات التعليمية  :

األهداف :
7.إعداد خطة متكاملة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم ومهاراتهم يف ضوء احتياجاتهم 

ــري  ــع املعاي ــق م ــا يتواف ــم مب ــس والتقوي ــارات التدري ــس يف مه ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ــر ق 8. تطوي

ــة. ــة الحديث العاملي

ــروين  ــم اإللك ــتخدام التعل ــس الس ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ــر ق ــة لتطوي ــب تدريبي ــداد حقائ 9. إع

ــم. ــىل املتعل ــزة ع ــس املتمرك ــرق التدري ــذايت وط ــم ال والتعل

10. تنفيذ الربامج التدريبية واملحارضات والدورات وورش العمل الالزمة لتطوير األداء التدريي.

11. العمل عىل توفري مصادر متنوعة للتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس.

12. العمل عىل االستفادة من نتائج التجارب والبحوث يف تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.

2. لجنة  التطوير اإلداري ، وخدمة املجتمع:
األهداف :

5. تحديــد االحتياجــات التدريبيــة ، وعمــل الخطــط التدريبيــة ملنســويب الجامعــة ) إداريــون – طــالب ( 

بالتعــاون والتنســيق مــع إدارة التطويــر اإلداري وعــامدة الدراســات العليــا.

6. تفعيل عمليات االتصال والتعاون مع هيئات ومنظامت املجتمع يف املجاالت املختلفة.

ــع  ــاون م ــة بالتع ــة اإلنجليزي ــب اآليل واللغ ــة يف الحاس ــة الداخلي ــج التدريبي ــدورات والربام ــذ ال 7. تنفي

ــة. ــر اإلداري بالجامع ــن إدارة التطوي ــة م ــة الداخلي ــج التدريبي ــحن بالربام ــة للمرش ــام املعني األقس

8. االرشاف واملتابعة مع قسم اللغة اإلنجليزية عىل اختبارات TOFEL يف اللغة اإلنجليزية.

3. لجنة التعليم والتعلم  االلكرتوين:
األهداف :

5. إتاحة التعلم اإللكروين للطالب يف الوقت و املكان الذي يريده.

6. متابعة تنفيذ التعلم اإللكروين واقراح حلول للتغلب عىل الصعوبات التي تواجه تنفيذه.

7. إتاحة التواصل اإللكروين بن عضو هيئة التدريس و الطالب .

.  )  LMS ( 8. إعداد وتنفيذ ورش تدريبية لتفعيل استخدام نظم إدارة التعلم
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الهيكل التنظيمي لوحدة التطوير األكاديمي
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 & التطوير والجودةوكالة 

المهام المطلوبة من فريق العمل بوحدة التطوير االكاديمي
 خالل  العام  الدراسي  ) 1438-1439 (  هـ

م

 .1

 .2

 .3

املسمى الوظيفي

 داخل التشكيل

مــرف وحــدة التطويــر 
االكادميــي

مســاعد مــرف وحــدة 
التطويــر

املهــارات  تطويــر  لجنــة 
)ســيدات( التعليميــة 

املهام املطلوبة منه

ــر • قياس االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس عىل مستوى العامدة. ــل التطوي ــعادة وكي ــا لس ــامدة ورفعه ــي بالع ــر االكادمي ــة التطوي ــداد خط • اع
ــودة • االرشاف العام عىل تنفيذ خطة التطوير االكادميي بالعامدة .والج

.  QASD اعداد تقارير دورية ورفعها لسعادة وكيل التطوير والجودة .• تنظيم أنشطة برنامج •
ــه الســابقة حســب الحاجــة  ــر يف بعــض مهام • مســاعدة مــرشف وحــدة التطوي

ــك . • ادارة بعض التدريبات أثناء تنفيذها ) حضور – توثيق – شهادات (• متابعة تنفيذ حقيبة الحوار املجتمعي بقسم تطوير الذات .• تنظيم برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد .لذل
• كتابــة تقريــر مختــر عــن الفعاليــات التــي تــم تنفيذهــا داخــل الفــرع وفــق • تنظيم ورش العمل ) حضور – توثيق  ..( داخل الفرع .• وضع خطة التدريبات وورش العمل بأفرع السيدات .

النمــوذج املعــد لذلــك .
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 .4

 .5

 .6

 .7

التطويــر  عــام  منســق 
م ألقســا با

ــر  ــقي التطويـــــــ منســـ
باألقســام

االداري  التطويــر  لجنــة 
املجتمــع وخدمــة 

والتعلــم  التعليــم  لجنــة 
اإللكــروين

• تقديــم املســاعدة اللوجســتية  يف بعــض التدريبــات املركزيــة ) انتقــال –  كشــف • تصميم شهادات الورش التي تتم داخل الفرع وفق التصميم املعد لذلك .
الحضــور  - ...(

• االرشاف عىل منسقي التطوير باألقسام .• متابعة تنظيم التدريبات وورش العمل الخاصة باألقسام .• تجميع االحتياجات التدريبية الخاصة باألقسام .
ــم  ــس القس ــىل رئي ــدة ع ــا الوح ــي توفره ــة الت ــج التدريبي ــة الربام ــرض قامئ • ع
ــام  ــة كل ع ــا بنهاي ــات منه ــالث فعالي ــار ث ــه ، واختي ــس ب ــة التدري ــاء هيئ وأعض

. • التنســيق لتنفيــذ التدريبــات وورش العمــل التــي تــم اختيارهــا وفقــا الحتياجــات درايس 
• توزيع شهادات الدورات التدريبية عىل أعضاء هيئة التدريس بالقسم .• كتابة كشوف الحضور الكرتونيا ، وارسالها ملنسق عام التطوير باألقسام   .• ادارة التدريب أثناء تنفيذه )كشوف الحضور – التوثيق الفوتوغرايف(• اعام  املتدربني والدعوة للتدريب داخل القسم .القســم .

• تنظيــم عــىل االقــل ورشــتي عمــل كل فصــل درايس تســتهدف كل مــن : املوظفني، • تحديد االحتياجات التدريبية الخاصة للطاقم االداري  بالعامدة   .
• تقديم تقرير سنوي عن انجازات اللجنة  ملرشف وحدة التطوير االكادميي .• عمل برنامج خدمة املجتمع ، واالرشاف عىل تنفيذه .القيــادات االداريــة بالعامدة .

• تنظيــم ورش العمــل الخاصــة بالتعليــم والتعلــم االلكــرتوين ) تقنيــات الحاســب- 
• تقديم تقرير سنوي عن انجازات اللجنة  ملرشف وحدة التطوير االكادميي .• عمل مسابقة ألفضل عضو هيئة تدريس تفعيا للباك بورد يف التدريس .البــالك بــورد - ...(

First  Term  ) 1439/1438 هـ ) 2018/2017 م

م        املوضوع                       األهداف                        التوقيت  مؤرش االنجاز             الصعوبات    

1

2

الثالثــاء 1438/12/28– 
2017/9/19

 –1439/1/6 الثالثــــاء 
2017 /9 /26

و الثالثــــاء 1439/1/13– 
2017/10/3

-بدأ تفعيل 
استخدام النموذج 
الجديد للتقييم .

-توثيق الورشة.

- تنفيذ اللقاءات 
والجلسات 
التدريبية  .

- حضور أعضاء 

 QASD  برنامج
املرحلة الـ 3

خطة التقييم 
وجدول املواصفات 

الربنامج التدريبي 
لتهيئة أعضاء هيئة 
التدريس الجدد 

بالعامدة

- تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
عــىل اســتخدام منــوذج جــدول 
 blueprinting املواصفــات 
عمــل  كيفيــة  عــىل  التعــرف 
وتوزيــع  للمحتــوى  تحليــل 

. املقــرر  عــىل  االســئلة 

- التعــرف عــىل أنظمــة الجامعــة 
عضــو  ومســئوليات  وحقــوق 

التدريــس. هيئــة 
- التعرف عىل طرق التدريس
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م        املوضوع                       األهداف                        التوقيت  مؤرش االنجاز     الصعوبات    املقرتحات

3

4

5

6

7

8

9

10

 

الثالثــــاء 1439/1/13– 
2017/0  1/3

الثالثــــاء 1439/1/27– 
2017/10/17

الثالثــــاء 1439/1/27– 
2017/10/17

 –1439/2/4 الثالثــــاء 
2017 /10 /24

الثالثــــاء 1439/2/18– 
2017/11/7

الثالثــــاء 1439/2/25– 
2017/11/14

 –1439/3/3 الثالثــــاء 
2017 /11 /21

الثالثــــاء 1439/3/10– 
2017/11/28

هيئة التدريس 
الجدد .

- توثيق الربنامج.

- تنفيذ ورشة 
العمل.

- توثيق الورشة.

- تنفيذ ورشة 
العمل.

-مقرحات فريق 
املراجعة الخارجية
-توثيق الورشة.

-مل يتم تنفيذها  
لتزامنها مع 

زيارة وفد كلية 
لندن الجامعية 

املفاجئة.

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة.

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة. 

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة. 

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة. 

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة. 

اسراتيجية التعلم 
القائم عىل 

املشاريع:  تطوير 
الذات

 UCL  London
 Faculty

Workshop

 Microteaching
  workshop

ورشة عمل فرع 
الراكة : املكتبة 

الرقمية 

 Interactive
 Teaching

 and Students
Engagement

 Providing 
 Constructive

Feedback

 Learning
 Outcomes for
 Programs and

Courses

 Motivating
 Students and

Learning

والتقييم يف األقسام 
- التعــرف عــىل كيفيــة اســتخدام 
ســوفت  البيبــول  برنامجــي 

. بــورد  والبــالك 

هيئــة  عضــوات  تدريــب   -
اســتخدام  عــىل  التدريــس 
. املقــرر  تدريــس  يف  املشــاريع 

ــتخدام  ــرق اس ــىل ط ــرف ع - التع
ــم ــاريع يف التقيي املش

كليــة  أنظمــة  عــىل  التعــرف   -
لنــدن الجامعيــة يف التطويــر  .

لتطويــر  مقرحــات  تقديــم    -
الوضــع الحــايل بعــامدة الســنة 

. التحضرييــة 

- تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
اســراتيجية  اســتخدام  عــىل 

. املصغــر  التدريــس 

ــة الدخــول   - التعــرف عــىل كيفي
عــىل املكتبــة الرقميــة بالجامعــة .

- التعــرف عــىل كيفيــة االســتفادة 
التــي  املعلومــات  قواعــد  مــن 

توفرهــا املكتبــة .

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
تحفيــز  كيفيــة  عــىل  الجــدد 

. الطــالب 
- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 

الجــدد عــىل التدريــس الفعــال .

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
تقديــم  كيفيــة  عــىل  الجــدد 

. الراجعــة  التغذيــة 

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
الجــدد عــىل مخرجــات التعلــم 

ــررات . ــج واملق للربنام

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
زيــادة  كيفيــة  عــىل  الجــدد 

. للتعلــم  الطــالب  دافعيــة 

- ضيق الوقت 
يف التجهيز 

للورشة
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11

12

13

14

15

16

الثالثــــاء 1439/3/17– 
2017/12/5

الثالثــــاء 1439/3/24– 
2017/12/12

ست ورش عمل أيام :
• األحد 2017/11/5

• الثاثاء 2017/11/7
• األحد 2017/11/12
• الثاثاء2017/11/14
• األحد 2017/11/19

• الثاثاء 2017/11/21

ست ورش عمل أيام :
• االثنني 2017/11/27
• الثاثاء2017/11/28

• األحد 2017/12/3
• الثاثاء 2017/12/5
• األحد 2017/12/10
• الثالثاء 2017/12/12
ست ورش عمل أيام :
• االثنني 2017/12/18
• الثاثاء2017/12/19
• األحد 2017/12/31

• الثاثاء1/2 /2018
• األحد 2018/1/7

• الثاثاء 9/ 2018/1

 –1439/3/16 األثـنـــن 
2017/12/4

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة. 

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة . 

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-تطبيق 
واستخدام 

التعلم النشط يف 
التدريس.

-توثيق الورشة.

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-تطبيق 
واستخدام 

التعلم التعاوين 
يف التدريس.

-توثيق الورشة.

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-تطبيق 
واستخدام 
مهارات 

التدريس وإدارة 
الصف.

-توثيق الورشة.

-تنفيذ  ورشة 
العمل.

توثيق الورشة

 Creative and
 Active Teaching

Strategies

 Classroom
Management

6 ورش عمل : 
التعلم النشط 

للمسارات الثالث 
)صحى – هنديس – 

علمي(

6 ورش عمل: التعلم 
التعاوين  للمسارات 
الثالث )صحى – 
هنديس – علمي(

6 ورش عمل:  
تدريس وتهيئة 
طالب السنة 
التحضريية 

للمسارات الثالث 
)صحى – هنديس – 

علمي(

 Defining
 Common
 Grounds
 between

 Linguistics and
Architecture

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
الجــدد عــىل بعــص اســراتيجيات 

التدريــس الفعالــة .

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
ادارة  مهــارات  عــىل  الجــدد 

. الصــف 

- تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
عــىل كيفيــة اســتخدام التعلــم 

النشــط يف التدريــس .

بعــض  عــىل  التعــرف   -
يف  الجديــدة  االســراتيجيات 
دورة   : مثــل  النشــط  التعلــم 
التعلــم ، التعلــم القائــم عــىل حــل 
ــع – ــراتيجية: توق ــكالت ،اس املش

فــرس  الحــظ- 

- تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
عــىل كيفيــة اســتخدام التعلــم 

التعــاوين يف التدريــس .
ــامذج   ــض الن ــىل بع ــرف ع - التع
الجديــدة   للتعلــم التعــاوين مثــل 
: مجموعــات الخــرباء ، الــرؤوس 
املرقمــة ،اســراتيجية: فكــر – زاوج 

- شــارك 

-  تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
عــىل بعــض مهــارات التدريــس 

وادارة الصــف .
- التعــرف عــىل كيفيــة تطبيــق 
اثــارة   – التحفيــز   : مهــارات 
 – االســئلة  طــرح   – الدافعيــة 
املثــريات  وتنويــع  التواصــل 
 – الراجعــة  التغذيــة  تقديــم   –

. الذهنيــة  التهيئــة 

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
بقســم اللغــة االنجليزيــة واملرســم 
الهنــديس عــىل االرضيــة املشــركة 
الهنــديس  التصميــم  علــم  بــن 

ــات  . واللغوي
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1

2

3

4

5

6

7

الثالثــاء 1438/12/28– 
2017/9/19

 –1439/1/6 الثالثــــاء 
2017 /9 /26

والثالثــاء 1439/1/13– 
2017/10/3

 

الثالثــــاء 1439/1/13– 
2017/10/3

الثالثــــاء 1439/1/27– 
2017/10/17

الثالثــــاء 1439/1/27– 
2017/10/17

 –1439/2/4 الثالثــــاء 
2017 /10 /24

الثالثــــاء 1439/2/18– 
2017/11/7

-بدأ تفعيل 
استخدام 

النموذج الجديد 
للتقييم .

-توثيق الورشة .

-تنفيذ اللقاءات 
والجلسات 
التدريبية.

-حضور أعضاء 
هيئة التدريس 

الجدد.

-توثيق الربنامج.

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة.

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-مقرحات فريق 
املراجعة الخارجية
-توثيق الورشة.

- مل يتم تنفيذها  
لتزامنها مع زيارة 
وفد كلية لندن 

الجامعية املفاجئة .

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة.

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة. 

 QASD  برنامج
املرحلة الـ 3

خطة التقييم 
وجدول املواصفات

 
الربنامج التدريبي 
لتهيئة أعضاء هيئة 
التدريس الجدد 

بالعامدة

اسراتيجية التعلم 
القائم عىل 

املشاريع: تطوير 
الذات 

 UCL  London
 Faculty

Workshop

 Microteaching
 workshop

ورشة عمل فرع 
الراكة : املكتبة 

الرقمية 

 Interactive
 Teaching

 and Students
Engagement

- تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
عــىل اســتخدام منــوذج جــدول 
 blueprinting املواصفــات 
عمــل  كيفيــة  عــىل  التعــرف 
وتوزيــع  للمحتــوى  تحليــل 

. املقــرر  عــىل  االســئلة 

- التعــرف عــىل أنظمــة الجامعــة 
عضــو  ومســئوليات  وحقــوق 

التدريــس. هيئــة 
ــس  ــىل طــرق التدري ــرف ع - التع

ــام  ــم يف األقس والتقيي
- التعــرف عــىل كيفيــة اســتخدام 
ســوفت  البيبــول  برنامجــي 

. بــورد  والبــالك 

هيئــة  عضــوات  تدريــب   -
اســتخدام  عــىل  التدريــس 
. املقــرر  تدريــس  يف  املشــاريع 

ــتخدام  ــرق اس ــىل ط ــرف ع - التع
ــم ــاريع يف التقيي املش

كليــة  أنظمــة  عــىل  التعــرف   -
لنــدن الجامعيــة يف التطويــر  .

لتطويــر  مقرحــات  تقديــم    -
الوضــع الحــايل بعــامدة الســنة 

. التحضرييــة 

- تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
اســراتيجية  اســتخدام  عــىل 

املصغــر. التدريــس 

ــة الدخــول   - التعــرف عــىل كيفي
عــىل املكتبــة الرقميــة بالجامعــة .

- التعــرف عــىل كيفيــة االســتفادة 
التــي  املعلومــات  قواعــد  مــن 

توفرهــا املكتبــة .

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
تحفيــز  كيفيــة  عــىل  الجــدد 

. الطــالب 
- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 

الجــدد عــىل التدريــس الفعــال .

- ضيق 
الوقت يف 

التجهيز 
للورشة
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8

9

10

11

12

13

14

15

الثالثــــاء 1439/2/25– 
2017/11/14

 –1439/3/3 الثالثــــاء 
2017 /11 /21

الثالثــــاء 1439/3/10– 
2017/11/28

الثالثــــاء 1439/3/17– 
2017/12/5

الثالثــــاء 1439/3/24– 
2017/12/12

ست ورش عمل أيام :
• األحد 2017/11/5

• الثاثاء 2017/11/7
• األحد 2017/11/12
• الثاثاء2017/11/14
• األحد 2017/11/19

• الثاثاء 2017/11/21

ست ورش عمل أيام :
• االثنني 2017/11/27
• الثاثاء2017/11/28

• األحد 2017/12/3
• الثاثاء 2017/12/5
• األحد 2017/12/10

• الثاثاء 2017/12/12

ست ورش عمل أيام :
•االثنني 2017/12/18
•الثاثاء2017/12/19
•األحد 2017/12/31

•الثاثاء1/2 /2018
•األحد 2018/1/7

•الثاثاء 9/ 2018/1

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة. 

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة . 

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة. 
-تنفيذ ورشة 

العمل.
-توثيق الورشة. 

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة. 

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-تطبيق 
واستخدام 

التعلم النشط يف 
التدريس.

-توثيق الورشة .

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-تطبيق 
واستخدام 

التعلم التعاوين 
يف التدريس.

-توثيق الورشة.

-تنفيذ ورشة 
العمل.

-تطبيق 
واستخدام 
مهارات 

التدريس وإدارة 

 Providing 
 Constructive

Feedback

 Learning
 Outcomes for
 Programs and

Courses

 Motivating
 Students and

Learning

 Creative and
 Active Teaching

Strategies

 Classroom
Management

6 ورش عمل : 
التعلم النشط 

للمسارات الثالث 
)صحى – هنديس – 

علمي(

6 ورش عمل: التعلم 
التعاوين  للمسارات 
الثالث )صحى – 
هنديس – علمي(

6 ورش عمل:  
تدريس وتهيئة 
طالب السنة 
التحضريية 

للمسارات الثالث 
)صحى – هنديس – 

علمي(

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
تقديــم  كيفيــة  عــىل  الجــدد 

. الراجعــة  التغذيــة 

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
الجــدد عــىل مخرجــات التعلــم 

ــررات . ــج واملق للربنام

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
زيــادة  كيفيــة  عــىل  الجــدد 

. للتعلــم  الطــالب  دافعيــة 

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
الجــدد عــىل بعــص اســراتيجيات 

التدريــس الفعالــة .

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
ادارة  مهــارات  عــىل  الجــدد 

. الصــف 

- تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
عــىل كيفيــة اســتخدام التعلــم 

النشــط يف التدريــس .
بعــض  عــىل  التعــرف   -
يف  الجديــدة  االســراتيجيات 
دورة   : مثــل  النشــط  التعلــم 
التعلــم ، التعلــم القائــم عــىل حــل 
ــع – ــراتيجية: توق ــكالت ،اس املش

فــرس  الحــظ- 

- تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
عــىل كيفيــة اســتخدام التعلــم 

التعــاوين يف التدريــس .
ــامذج   ــض الن ــىل بع ــرف ع - التع
الجديــدة   للتعلــم التعــاوين مثــل 
: مجموعــات الخــرباء ، الــرؤوس 
املرقمــة ،اســراتيجية: فكــر – زاوج 

- شــارك 

- تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
عــىل بعــض مهــارات التدريــس 

وادارة الصــف .
- التعــرف عــىل كيفيــة تطبيــق 
اثــارة   – التحفيــز   : مهــارات 
 – االســئلة  طــرح   – الدافعيــة 
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16

17

18

19

20

21

 –1439/3/16 األثـنـــن 
2017/12/4

 –1439/4/1 الثالثــــاء 
2017 /12 /19

ست ورش عمل أيام :
•األحد 2018/1/14

•الثاثاء 2018/1/16
•األحد 1/21 /2018
•الثاثاء 2018/1/23
•األحد 2018/1/28

•الثاثاء 2018/1/30
ست ورش عمل أيام :
•األربعاء 2018/3/7

•الخميس 2018/3/8
•الثاثاء 3/13 /2018
•األربعاء 2018/3/14
•الثاثاء 2018/3/20

•الخميس 2018/3/30
ست ورش عمل أيام :
 • األحد 2018/3/25
• الثاثاء 2018/3/27

• األحد 4/1 /2018
• الثاثاء 2018/4/3
• األحد 2018/4/8

• الثاثاء 2018/4/10
ست ورش عمل أيام :
 • األحد 2018/4/15
• الثاثاء 2018/4/17
• األحد 4/22 /2018
• الثاثاء 2018/4/24
• األحد 2018/4/29
• الثاثاء 2018/5/1

الصف.

-توثيق الورشة .

-تنفيذ  ورشة 
العمل.

توثيق الورشة

-تنفيذ  ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة

-تنفيذ  ورشة 
العمل.

توثيق الورشة

-تنفيذ  ورشة 
العمل.

-تحسن جودة 
االختبارات

-تنوع وسائل 
التقييم بالعامدة

-تنفيذ  ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة

-تنفيذ  ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة

 Defining
 Common

 Grounds between
 Linguistics and

Architecture

ورشة عمل :
إدارة املخاطر

6 ورش عمل:  
الجودة داخل 

قاعات التدريس 
للمسارات الثالث 

)صحى – هنديس – 
علمي(

6 ورش عمل:  
التقويم والتقييم 
داخل العامدة 

للمسارات الثالث 
)صحى – هنديس – 

علمي(

6 ورش عمل:  دورة 
التعلم الخامسية  
للمسارات الثالث 

)صحى – هنديس – 
علمي(

6 ورش عمل:  
العمل بروح الفريق 
للمسارات الثالث 

)صحى – هنديس – 
علمي(

املثــريات  وتنويــع  التواصــل 
 – الراجعــة  التغذيــة  تقديــم   –

. الذهنيــة  التهيئــة 

- تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
بقســم اللغــة االنجليزيــة واملرســم 
الهنــديس عــىل االرضيــة املشــركة 
الهنــديس  التصميــم  علــم  بــن 

ــات  . واللغوي

- تدريــب عضــو هيئــة التدريــس 
عــىل  التعــرف  كيفيــة  عــىل 
البيئــة  يف  املتوقعــة  املخاطــر 

. للجامعــة  الداخليــة 
- التعــرف عــىل أنــواع املخاطــر 

وطــرق معالجتهــا .

ــق  ــة تحقي ــىل كيفي ــرف ع - التع
الجــودة داخــل قاعــات التدريــس 
، ومــؤرشات الجــودة التــي ميكــن 
ــا  ــتبيانات رض ــن اس ــتنتاجها م اس
الطــالب عــن مهــارات التدريــس.

- إكســاب عضــو هيئــة التدريــس 
مهــارة التقويــم والتقييــم الفعــال.

- التعــرف عــىل كيفيــة اســتخدام 
يف  الخامســية  التعلــم  دورة 

التدريــس

- التعــرف عــىل أهميــة العمــل 
الــرصاع  وإدارة  الفريــق  بــروح 
داخــل كل قســم وعــىل مســتوى 
ــة  ــواء ايجابي ــري أج ــامدة لتوف الع

للعمــل واإلبــداع 
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م        املوضوع                       األهداف                        التوقيت  مؤرش االنجاز     الصعوبات    املقرتحات

22

23

24

25

26

27

28

29

 –1439/5/6 الثالثــــاء 
2018 /1 /23

الثالثــــاء 1439/5/13– 
2018/1/30

الثالثــــاء 1439/5/20– 
2018/2/6

الثالثــــاء 1439/5/27– 
2018/2/13

 –1439/6/4 الثالثــــاء 
2018 /2 /20

الثالثــــاء 1439/6/18– 
2018/3/6

الثالثــــاء 1439/6/11– 
2018/2/27

الثالثــــاء 1439/5/27– 
2018/2/13

الثالثــــاء 1439/6/11– 
2018/2/27

-تنفيذ  
التدريب.

-توثيق التدريب

-تنفيذ  ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة

-تنفيذ  ورشة 
العمل.

-توثيق الورشة

-تنفيذ  اللقاء 
التعريفي.

-توثيق  اللقاء 
التعريفي

-تنفيذ  
التدريب.

توثيق التدريب

-تنفيذ  
التدريب.

توثيق التدريب

-تنفيذ  
التدريب.

توثيق التدريب

-تنفيذ  
التدريب.

توثيق التدريب

ورشة عمل البحث 
يف مصادر املعلومات 
 Google Scholar,(
)Web of Sciences

دعم التعليم 
باستخدام 
التكنولوجيا

التدريس التأمي
 لقسم العلوم 

االساسية

  لقاء تعريفي  
متابعة 

QASD خطط

فن القيادة الفعالة

 Errors Tend
 to Commit
 in Technical
 Writing for

 Basic Sciences
.Dep

 Methods of
 Teaching Adults

 Tests and
 Assignments

 through
Blackboard

ــجيل  ــة تس ــىل كيفي ــرف ع - التع
مصــادر  يف  العلميــة  األبحــاث 
املعلومــات التــي تدعمهــا لجامعة 
 Google Scholar, Web( : مثــل

of Sciences

- التعــرف عــىل كيفيــة اســتخدام 
يف  الفعالــة  التطبيقــات  بعــض 
دعــم عمليــة التدريــس داخــل 
 ، كليكــرز   : مثــل  القاعــات 

...، كاهــوت 

دعــم  كيفيــة  عــىل  التعــرف   -
تعلــم الطــالب مــن خــالل التأمــل 
ــا  ــون به ــي يقوم ــطة الت يف االنش

ــم . ــن تجاربه ــم م للتعل

- التعــرف بأهميــة تطبيــق دوائــر 
الفصــل  هــذا  خــالل  التعلــم 
وتطويــر   ، التطبيــق  ومواعيــد 
خطــط الــدروس ، واعــداد جداول 

املواصفــات 

أمنــاط  بعــض  عــىل  التعــرف   -
القيــادة ومميــزات وعيــوب كل 
منــط مــن هــذه االمنــاط ، وكيــف 
ــة  ــار النمــط املناســب لطبيع تخت

ــك . عمل

- التعــرف عــىل األخطــاء الشــائعة 
يف  العلميــة  البحــوث  كتابــة  يف 

ــرىب . ــن الع الوط

بعــض  عــىل  التعــرف   -
اســراتيجيات التدريــس الفعــال 
التــي  الجامعيــة  املرحلــة  يف 
تناســب قســم اللغــة االنجليزيــة .

بنــاء  كيفيــة  عــىل  التعــرف   -
خــالل  والتقييــامت  االختبــارات 

نظــام بــالك بــورد .
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إنجازات وحدة التطوير األكاديمي للفصل الدراسي األول )1438-1439هـ(
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إنجازات وحدة التطوير األكاديمي للفصل الدراسي الثاني )1438-1439هـ(
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وحدة اإلشراف األكاديمي

أهداف الوحدة 
• االهتامم بالطلبة املتفوقني واملوهوبني وتقديم ما من شأنه تعزيز قدراتهم ودعم إبداعاتهم.• رعاية الطلبة ذوي التحصيل الدرايس املتدين واملتعرث واالهتامم بهم ومتابعتهم حتى يرتقوا مبستواهم الدرايس• تقديم املشورة واملساعدة ألصحاب املشكات األكادميية من طلبة العامدة.• تقليل فرص التعرث األكادميي )إرشاد وقايئ(.• تعزيز التحصيل األكادميي للطلبة، ورفع قدراتهم وتذليل العقبات التي تعرتيهم أثناء تحصيلهم العلمي.• إمداد الطلبة باملعلومات الصحيحة عن العامدة، والسياسات التعليمية يف مختلف األقسام االكادميية بالعامدة • تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية.

مهام الوحدة:
ــاءات • اإلرشاف عىل تنفيذ خطة االرشاف األكادميي• وضع خطة لإلرشاف األكادميي بعامدة السنة التحضريية. ــق اللق ــن طري ــك ع ــا وذل ــن خدماته ــتفادة م ــة االس ــا وكيفي ــدة وأهميته ــة الوح ــول ماهي ــة ح ــني الطلب ــي ب ــرش الوع • ن
ــة. ــبكة العنكبوتي ــىل الش ــامدة ع ــع الع ــرات وموق ــي والن ــات الت ــة والخدم ــه الرعاي ــة، وأوج ــامها العلمي ــة ، وأقس ــا التعليمي ــالتها، وبرامجه ــامدة ورس ــداف الع ــة بأه ــف الطلب • تعري

ــا ــا لطالبه ــع العــامدة عــىل الشــبكة توفره ــم عــىل لوحــات اإلعــان وموق ــرش القوائ ــني ون ــني األكادميي ــة املســتجدين عــىل املرشف ــع الطلب • توزي
ــايئ. ــا بشــكلها النه ــة حــال اعداده • الرفــع بشــكل دوري أعــامل الوحــدة )منتصــف كل فصــل درايس( لســعادة وكيــل عــامدة الســنة التحضرييــة  لشــؤون التطويــر العنكبوتي

• توجيــه الطالــب إىل مركــز مصــادر دعــم التعلــم بالعــامدة حيــث يقــوم املركــز بإعــداد خطــط عاجيــة - بالتنســيق مــع األقســام والجــودة ومــن ثــم رفعــه اىل ســعادة عميــد عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة.
ــة • التوعية بأهمية االرشاف األكادميي وأهمية التواصل مع املرشف األكادميي وذلك من خال االعانات واملنشورات• النظر يف شكاوى الطلبة تجاه  أي مقرر وإيجاد الحلول والرفع بذلك إىل إدارة العامدة .• النظر يف شكاوى الطلبة ذات الطبيعة األكادميية واستنباط الحلول التي تناسبها ورفعها للعامدةاالكادمييــة بالعــامدة- للطلبــة ذوي التحصيــل املتــدين  ــة التــي تســاهم يف تنمي ــة  وتشــجيعهم عــىل املشــاركة يف النشــاطات الامنهجي ــة اىل وحــدة االنشــطة الطابي ــه الطلب •  توجي

• املســاهمة يف حــل مشــاكل الطلبــة النفســية واالجتامعيــة ومســاعدتهم يف ادارة الوقــت والتخلــص مــن قلــق االختبــارات بالتعــاون مهاراتهــم.
ممثــي مركــز االرشاف والتوجيــه الجامعــي يف كافــة املســارات والفــروع
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• تجتمع لجنةاالرشاف االكادميي بشكل دوري كل 4 أسابيع ملناقشة اعامل الوحدة مايستجد من امور اخرى.
النماذج   

1 - يستخدم املرفون االكادمييون- يف كافة املسارات والفروع- النامذج التالية  يف االرشاف االكادميي:

• منوذج املعلومات االساسية عن الطالب )منوذج1-(
• منوذج االرشاف الفردي )منوذج2-(   /منوذج االرشاف الجمعي )منوذج3-(    /منوذج ارشاد طالب متعر )منوذج4-(

2 - يقــوم منســق االرشاف االكادميــي- يف املســار او الفــرع املعنــي- بإعداداالســتبانات الخاصــة بــاالرشاف االكادميــي التــي تتناســب 

• االســتبانة األوىل ويتــم اســتطاع راي الطلبةخــال لقــاء االرشاف الجمعــي الثــاين )قبــل بدايــة فــرتة االختبــار األول ويف جميــع مــع املســار بالتعــاون مــع املرفــن االكادميــن الذيــن يعملــون معــه كــام يــي:
املســارات( بحيــث تشــتمل االســتبانة عــىل أســئلة تتعلــق مبــدى تاقلــم الطلبــة مــع الحيــاة واخــرى تتعلــق بطريقــة تعلــم 

• االســتبانة الثانيــة ويتــم اســتطاع راي الطلبةخــال لقــاءاالرشاف الجمعــي الثالــث، بحيــث تشــتمل االســتبانةعىل  اســئلة حول الطلبــة للمقــررات مــن حيــث الســيطرة عــىل املــادة العلميــة وتنظيــم وادارة الوقــت.
مــدى رىض الطلبــة عــن فاعليــة املــرف االكادميــي وذلــك مــن اجــل العمــل عمليــة االرشاف االكادميــي ملســاعدة الطلبــة يف 

تحقيــق أهدافهــم االكادمييــة.

نسب حضور الطلبة للقاءات االشراف االكاديمي
ــر منســقي اإلرشاف األكادميــي للمســارات والفــروع  ــاءات االرشاف االكادميــي كــام وردت مــن تقاري ــة للق نســب حضــور الطلب

ــدرايس األول 2018-2017 ــل ال ــالل الفص خ

 النماذج

 النماذج التالية  في االشراف االكاديمي: -كافة المسارات والفروعفي  -يستخدم المشرفون االكاديميون-

(1-نموذج المعلومات االساسية عن الطالب )نموذج❖

-نموذج ارشاد طالب متعثر )نموذج(   3-نموذج االشراف الجمعي )نموذج(  2-نموذج االشراف الفردي )نموذج❖

4)

بإعداداالستبانات الخاصة باالشراف االكاديمي التي  -المعني في المسار او الفرع -يقوم منسق االشراف االكاديمي-

تتناسب مع المسار بالتعاون مع المشرفين االكاديمين الذين يعملون معه كما يلي:

)قبل بداية فترة االختبار االول وفي  لقاء االشراف الجمعي الثانيخالل ويتم استطالع راي الطلبةى االستبانة األول•

تتعلق بطريقة تعلم  مدى تاقلم الطلبة مع الحياة واخرىسئلة تتعلق بأ على االستبانةشتمل تبحيث  جميع المسارات(

للمقررات من حيث السيطرة على المادة العلمية وتنظيم وادارة الوقت. لبةالط

اسئلة حول  على االستبانةشتمل ت، بحيث لقاءاالشراف الجمعي الثالث خاللويتم استطالع راي الطلبةاالستبانة الثانية •

وذلك من اجل العمل عملية االشراف االكاديمي لمساعدة الطلبة في  عن فاعلية المشرف االكاديمي لبةمدى رضى الط

تحقيق اهدافهم االكاديمية.

 نسب حضور الطلبة للقاءات االشراف االكاديمي

راف األكاديمي للمسارات نسب حضور الطلبة للقاءات االشراف االكاديمي كما وردت من تقارير منسقي اإلش
2018-2017والفروع خالل الفصل الدراسي االول 

 

 

االشراف  منسق الفرع المسار
 االكاديمي

لقاء االشراف األكاديمي الثالثلقاء االشراف األكاديمي الثانيلقاء االشراف األكاديمي األول
عدد 
الطلبة

عدد 
الحضور

عدد 
الغياب

نسبة 
الحضور

عدد 
الطلبة

عدد 
الحضور

عدد 
الغياب

نسبة 
الحضور

عدد 
الطلبة

عدد 
الحضور

عدد 
الغياب

نسبة 
الحضور

 جابر أمحد إبراهيم د. طالب1-الصحي

 د.وائل حممد صاحل طالب 2-الصحي

 طالبات 1-الصحي
د. نسرين حممد رفعت 

 حممود

 د. نسرين حممد رفعت  طالبات 2-الصحي

 د. مفيدة الوسياليت الصحي فرع اجلبيل

 د. أسامة حجازي اهلندسي طالب

 

مالحظة : الخانات الفارغة هي بسبب عدم تسليم التقارير الجمعية الخاصة باللقاءات من منسق اإلرشاد األكاديمي في المسار او الفرع 
المعني 

20172018االشراف االكاديمي خالل الفصل الدراسي االول من العام الجامعي أهم انجازات وحدة 

(1-)مرفق  2018-2017الدراسي األول  لالفص رصد مالحظات الطلبة خالل اللقاءات االرشادية  أوالً:
 2918-2017خالل اللقاء االشرافي الثاني )خالل االسبوعين الخامس والسادس( من الفصل الدراسي االول .
 2918-2017خالل اللقاء االشرافي الثالث )خالل االسبوعين العاشر والحادي عشر( من الفصل الدراسي االول .

للفصل كما ورت في خطة وحدة االشراف االكاديمي  مؤشرات تحقق أهداف االشراف األكاديمياعداد جدول يبين  ثانياً:
 (2-)مرفقعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة ب  2018 /2017العام الجامعي  ألول من ا الدراسي

 

 2018-2017توزيع المشرفين االكاديميين عل جميع الشعب في مختلف المسارات للفصل الدراسي االول  ثالثاً:
(3-)مرفق
 وحدة االشراف االكاديمي بعمادة السنة التحضيرية ل التنفيذية خطةإعداد ال رابعاً:

تسهيل مهمة منسقي االشراف ولخطة االشراف االكاديمي  عليها الوحدة لتنفيذ ركزتالتي  االمورأهم .
 االكاديمي بالمسارات والفروع

تُعطي الوحدة منسقي االشراف االكاديمي في المسارات والفروع المرونةَ في تطبيق الخطة على ان يتم ✓
ات وحدة االشراف االكاديمي التي التنسيق قبل ذلك مع الوحدة وان يراعى بكل االحوال تطبيق أهداف ومتطلب

تخدم العملية التدريسية بشكل عام وتساعد الطلبة على التكيف مع البيئة الجامعية  وترفع من مستوى تحصيلهم 
االكاديمي. 

حث منسق االشراف االكاديمي بكل مسار او فرع اعلى ضرورة االلتقاء بأعضاء هيئة التدريس لشرح الية ✓
على ضرورة اتباع أساليب غير تقليدية في االشراف  نلوحدة و لتوجيههم كمشرفين األكاديمييتنفيذ خطة التنفيذية ل

االكاديمي مع الطلبة من خالل مناقشة قصص واقعية لطلبة حققوا تميزاً أكاديمياً في تخصصاتهم.
االكاديميالتوعية المستمرة للطلبة باهمية مركز المصادر ودعم التعلم ودوره في رفع تحصيلهم ✓
تعريف الطلبة بضرورة زيارة المرشد النفسي )التوجيهي( لمساعدتهم في التخلص من التوتر وادارة الوقت.✓

 د. أمساء احلسن حممد اهلندسي طالبات

 د. فراس حسن طالفحة العلمي طالب

 د. هدى عبداحلميد  العلمي فرع الراين

 د. مرمي حممد بنسعيد العلمي فرع القطيف

 أماين عبدالرزاق د.  كلية اجملتمع ابلدمام

 د. صدام راتب دراوشة اإلنساين طالب

 د. انهد السيد نصر اإلنساين طالبات

 د. هالة النوري اإلنساين فرع اجلبيل

 اجملموع الكلي

مالحظة : الخانات الفارغة هي بسبب عدم تسليم التقارير الجمعية الخاصة باللقاءات من منسق اإلرشاد األكادميي يف املسار او الفرع املعني
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أهم انجازات وحدة االشراف االكاديمي 
خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2017-2018 م

أواًل: رصد مالحظات الطلبة خالل اللقاءات االرشادية / الفصل الدرايس األول 2017-2018  )مرفق1-(
1. خالل اللقاء االرشايف الثاين )خالل األسبوعن الخامس والسادس( من الفصل الدرايس األول 2918-2017 

2. خالل اللقاء االرشايف الثالث )خالل األسبوعن العارش والحادي عر( من الفصل الدرايس األول 2918-2017 

ثانيــًا: اعــداد جــدول يبــن مــؤرشات تحقــق أهــداف االرشاف األكادميــي كــام ورت يف خطــة وحــدة االرشاف االكادميــي للفصــل 
الــدرايس األول مــن  العــام الجامعــي 2017/ 2018  بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة )مرفــق2-(

ثالثًا: توزيع املرفن االكادميين عل جميع الشعب يف مختلف املسارات للفصل الدرايس األول 2017-2018 )مرفق3-(
رابعًا: إعداد الخطة التنفيذية لوحدة االرشاف االكادميي بعامدة السنة التحضريية 

1. أهــم االمــور التــي ركــزت عليهــا الوحــدة لتنفيــذ خطــة االرشاف االكادميــي ولتســهيل مهمــة منســقي االرشاف االكادميــي 
باملســارات والفــروع

ــم  ــىل ان يت ــة ع ــق الخط ــَة يف تطبي ــروع املرون ــارات والف ــي يف املس ــقي االرشاف االكادمي ــدة منس ــي الوح • تُعط
التنســيق قبــل ذلــك مــع الوحــدة وان يراعــى بــكل االحــوال تطبيــق أهــداف ومتطلبــات وحــدة االرشاف االكادميــي 

التــي تخــدم العمليــة التدريســية بشــكل عــام وتســاعد الطلبــة عــىل التكيــف مــع البيئــة الجامعيــة  وترفــع مــن 

مســتوى تحصيلهــم االكادميــي. 

• حــث منســق االرشاف االكادميــي بــكل مســار او فــرع اعــى رضورة االلتقــاء بأعضــاء هيئــة التدريــس لــرح اليــة 
تنفيــذ خطــة التنفيذيــة للوحــدة و لتوجيههــم كمرفــن األكادمييــن عــىل رضورة اتبــاع أســاليب غــري تقليديــة يف 

االرشاف االكادميــي مــع الطلبــة مــن خــالل مناقشــة قصــص واقعيــة لطلبــة حققــوا متيــزاً أكادمييــاً يف تخصصاتهــم.

• التوعية املستمرة للطلبة باهمية مركز املصادر ودعم التعلم ودوره يف رفع تحصيلهم االكادميي
• تعريف الطلبة برضورة زيارة املرشد النفيس )التوجيهي( ملساعدتهم يف التخلص من التوتر وادارة الوقت.
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بحيث يشمل مخرجات  (1تقرير االشراف االكاديمي رقم )
اللقاءات االشرافية للطلبة ووضع توصيات بخصوص ذلك 
لمناقشتها في االجتماع الدوري لوحدة االشراف االكاديمي.

تسليم تقرير االشراف االكاديمي االول

 

 الية التنفيذ الهدف  الموضوع االسبوع

 

4&5 

 

ف
اللقاء االشرا

  
النفسي االول مع الطلبة

 

ف االكاديمي(
ضور المرشد  النفسي و المشر

)بح
 

 

توعية الطلبة ومساعدتهم على التاقلم  -
 مع الحياة الجامعية.

توعية الطلبة بتنظيم وادارة الوقت  -
 وتأثيرهما على التحصيل االكاديمي.

توعية الطلبة بكيفية التخلص من   -
 قلق االختبارات

بالتعاون مع المرشدين النفسيين 
ممثلي مركز االشراف والتوجيه 

 الجامعي في كافة المسارات والفروع.

 

 النفسي رشادجدول االيلتقي المشرف النفسي )التوجيهي( بالطلبة حسب  -

 

التنسيق مسبقا من قبل منسق االشراف بالمسار او الفرع المعني مع المرشد  -
 والتوجيه الجامعي.النفسي ممثل وحدة االشراف 

 تزويد وحدة االشراف االكاديمي ببرنامج اللقاء -

اعداد تقرير مشترك بين المشرف االكاديمي والمرشد النفسي حول نتائج اللقاء /  -
 )1تقرير االشراف النفسي رقم )

ارسال التقرير لوحدة االشراف االكاديمي لمناقشته باالجتماعات الدورية  -
 للوحدة.

(8
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 تسليم تقرير لقاء االشراف النفسي االول

WEDENSDAY 25/10/2017 

 

6&7  

لقاءاإلشرا
ف 

األكاديمي 
الجمعي 

الثاني
)مع  
ف 

المشر
األكاديمي(

 

 

استطالع راي الطلبة بشكل عام عن  -

 

بإعداد االستبانة  -في المسار او الفرع المعني -يقوم منسق االشراف االكاديمي  -

آلية التنفيذالهدفاملوضوعاألسبوع

0

ب 
االسبوع التعريفي للطال

ت بكافة فروع 
والطالبا

ت السنة التحضريية
ومسارا

اإلرشاف  بوحــدة  الطلبــة  تعريــف   -
ــا  ــا ودوره ــا وأهدافه ــي ورؤيته االكادمي
تحصيلــه  ورفــع  الطالــب  رعايــة  يف 

االكادميــي
عــىل  املســتجدين  الطلبــة  توزيــع   -
املرفــن األكادمييــن ونــر القوائــم 
عــىل لوحــات اإلعــالن وموقــع العــامدة 
حــال  العنكبوتيــة  الشــبكة  عــىل 

النهــايئ. بشــكلها  اعدادهــا 

ــاء  ــي بإعط ــرع املعن ــي باملســار او الف ــوم منســق االرشاف االكادمي - يق
عــرض تقدميــي عــن وحــدة االرشاف االكادميــي خــالل االســبوع التعريفي 

والنســيق لذلــك مســبقا مــع وحــدة االرشاف االكادميــي. 
 - تتــوىل الوحــدة بالتنســيق مــع منســقي االرشاف االكادميي يف املســارات 
ــامد االســامء املكلفــة مــن  والفــروع تكليــف املرفــن االكادمييــن واعت

قبــل ســعادة وكيــل وكالــة التطويــر والجــودة بالعــامدة.
- رفــع النــرة التعريفيــة بــاالرشاف االكادميــي الخاصــة بالطلبــة موقــع 

العــامدة وعــىل نظــام البــالك بــورد

3&2

ف االكادميي الجمعي االول
رشا

لقاءاال
ف االكادميي(

ر
)مع امل

-التعرف عىل الطلبة
- الحصول املعلومات االساسية عن 

الطلبة
- توعية الطلبة بأهمية االرشاف 

االكادميي
- توضيح الية التواصل بن املرف 

االكادميي والطالب
- تعريف الطلبة مبركز مصادر دعم 

التعلم ودوره يف رفع التحصيل االكادميي

- يلتقي املرف االكادميي بالطلبة حسب جدول االرشاف االكادميي
- يعبأ منوذج رقم-1 من قبل الطلبة

- يقوم املرف بإعداد ملف االرشاف الخاص بالطلبة كام يف 
نرة االرشاف االكادميي 1439-1438 

ــاعات  ــي- بس ــقي اإلرشاف األكادمي ــل منس ــن قب ــدة – م ــد الوح - تزوي
ــروع ــارات والف ــي يف املس ــد اكادمي ــكل مرش ــي ل االرشاف االكادمي

)ساعات خارج اللقاءات املجدولة(
- يقوم املرف االكادميي بإعداد تقرير كامل عن اللقاء

- يقوم منسق االرشاف االكادميي بتعبئة
تقريــر االرشاف االكادميــي رقــم )1( بحيــث يشــمل مخرجــات اللقــاءات 
االرشافيــة للطلبــة ووضــع توصيــات بخصــوص ذلــك ملناقشــتها يف 

االجتــامع الــدوري لوحــدة االرشاف االكادميــي.

24/9 to 5/10-2017

تسليم تقرير االرشاف االكادميي االول
2017/10/WEDENSDAY 11

1.خطة وحدة االشراف االكاديمي بعمادة السنة التحضيرية 
) الفصل الدراسي األول 2018-2017(
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سير العملية التعليمية بما يخص 
المقررات والتفاعل مع اعضاء هيئة 

 التدريس.

استطالع راي الطلبة بشكل عام عن  -
 مدى الرضا عن اليات التعلم والتعليم

مناقشة مدى استفادة الطلبة من مركز  -
 المصادر ودعم التعلم

 توزيعها.الخاصة بهذا الهدف )االهداف( وتُعتمد من قبل الوحدة قبل 

 يميجدول االشراف االكاديلتقي المشرف االكاديمي بالطلبة حسب  -

 )رابط الكتروني(تعبأ االستبانة من قبل الطلبة  -

تحلل االستبانة من قبل منسق االشراف االكاديمي والمشرفين االكاديميين  -
 وتوضع النتائج والتوصيات.

 ( 4و 3و 2شاد )يستخدم المشرف االكاديمي النماذج المخصصة لإلر -

 يقوم المشرف بإعداد تقرير كامل عن اللقاء وعن نتائج االستطالع -

 يقوم منسق االشراف االكاديمي بتعبئة -

بحيث يشمل مخرجات اللقاءات االشرافية  (2رقم )  االكاديميتقرير االشراف
ووضع توصيات بخصوص ذلك لمناقشتها في االجتماع الدوري لوحدة االشراف 

 االكاديمي.

 تسليم تقرير االشراف االكاديمي الثاني 

WEDENSDAY 8/11/2017 

8&9 

 

ف
لقاء االشرا

  
النفسي الثاني مع الطلبة

 

ضور ال
)بح

ف االكاديمي 
مرشد النفسي و المشر

 

 تقليل فرص التعثر األكاديمي -

االهتمام بالطلبة المتفوقين  -
والموهوبين وتقديم ما من شأنه تعزيز 

 .قدراتهم ودعم إبداعاتهم

 

 

 

 النفسي رشادجدول االالنفسي )التوجيهي( بالطلبة حسب  رشديلتقي الم -

بالمسار او الفرع المعني مع المرشد التنسيق مسبقا من قبل منسق االشراف  -
 النفسي ممثل مركز االشراف والتوجيه الجامعي.

 تزويد مشرف الوحدة ببرنامج اللقاء -

اعاد تقرير مشترك بين المشرف االكاديمي والمرشد النفسي حول نتائج اللقاء /  -
 (2تقرير االشراف النفسي رقم )

 لمناقشته باالجتماعات الدورية للوحدةارسال التقرير لوحدة االشراف االكاديمي  -

(5
/1

1
 to

 1
6

/1
1
 –

 2
0
1
7

)
 

 

 الثانيالنفسي  االشرافلقاء تسليم تقرير 

WEDENSDAY 22/11/2017 

 

لقا
ف شرءاإل

ا
األك
ادي

الثال يمعالجمي 
)مع ث
الم
األكف شر
ادي
(مي  -في المسار او الفرع المعني -منسق االشراف االكاديمي يقوم مدى رضى استطالع  -
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سير العملية التعليمية بما يخص 
المقررات والتفاعل مع اعضاء هيئة 

 التدريس.

استطالع راي الطلبة بشكل عام عن  -
 مدى الرضا عن اليات التعلم والتعليم

مناقشة مدى استفادة الطلبة من مركز  -
 المصادر ودعم التعلم

 توزيعها.الخاصة بهذا الهدف )االهداف( وتُعتمد من قبل الوحدة قبل 

 يميجدول االشراف االكاديلتقي المشرف االكاديمي بالطلبة حسب  -

 )رابط الكتروني(تعبأ االستبانة من قبل الطلبة  -

تحلل االستبانة من قبل منسق االشراف االكاديمي والمشرفين االكاديميين  -
 وتوضع النتائج والتوصيات.

 ( 4و 3و 2شاد )يستخدم المشرف االكاديمي النماذج المخصصة لإلر -

 يقوم المشرف بإعداد تقرير كامل عن اللقاء وعن نتائج االستطالع -

 يقوم منسق االشراف االكاديمي بتعبئة -

بحيث يشمل مخرجات اللقاءات االشرافية  (2رقم )  االكاديميتقرير االشراف
ووضع توصيات بخصوص ذلك لمناقشتها في االجتماع الدوري لوحدة االشراف 

 االكاديمي.

 تسليم تقرير االشراف االكاديمي الثاني 

 

 

ف
لقاء االشرا

  
النفسي الثاني مع الطلبة

 

ضور ال
)بح

ف االكاديمي 
مرشد النفسي و المشر

 

 تقليل فرص التعثر األكاديمي -

االهتمام بالطلبة المتفوقين  -
والموهوبين وتقديم ما من شأنه تعزيز 

 قدراتهم ودعم إبداعاتهم

 

 

 

 النفسي رشادجدول االالنفسي )التوجيهي( بالطلبة حسب  رشديلتقي الم -

بالمسار او الفرع المعني مع المرشد التنسيق مسبقا من قبل منسق االشراف  -
 النفسي ممثل مركز االشراف والتوجيه الجامعي.

 تزويد مشرف الوحدة ببرنامج اللقاء -

اعاد تقرير مشترك بين المشرف االكاديمي والمرشد النفسي حول نتائج اللقاء /  -
 (2تقرير االشراف النفسي رقم )

 لمناقشته باالجتماعات الدورية للوحدةارسال التقرير لوحدة االشراف االكاديمي  -

 

 الثانيالنفسي  االشرافلقاء تسليم تقرير 

 

 

10&11 

لقا 
ف شرءاإل

ا
األك
ادي

الثال يمعالجمي 
)مع ث
الم
األكف شر
ادي
(مي  -في المسار او الفرع المعني -منسق االشراف االكاديمي يقوم مدى رضى استطالع  -
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) 
 معن تحصيله لبةالط

 بالمقرراتبشكل عام

استطالع راي  -
المشرف الطلبةبتأثير

على تحصيلهم. االكاديمي  

دور لبةلتطلعات الط -
االشراف االكاديمي في 
 الفصل الثاني

بإعداد االستبانة الخاصة بهذا الهدف )االهداف( وتُعتمد من 
 قبل الوحدة قبل توزيعها.

جدول االشراف شرف االكاديمي بالطلبة حسب يلتقي الم -
 االكاديمي

)رابط الكتروني(تعبأ االستبانة من قبل الطلبة  -  

تحلل االستبانة من قبل المشرف بالتنسيق مع منسق  -
 االشراف وتوضع النتائج والتوصيات.

 2)يستخدم المشرف االكاديمي النماذج المخصصة لإلرشاد  -
(4و  3و  

بإعداد تقرير كامل عن اللقاء وعن نتائج يقوم المشرف  -
 االستطالع

تقرير االشراف رقم يقوم منسق االشراف االكاديمي بتعبئة   -
( بحيث يشمل مخرجات اللقاءات االشرافية ووضع 2)

توصيات بخصوص ذلك لمناقشتها في االجتماع الدوري 
 لوحدة االشراف االكاديمي.

ي في المقررات ذوي التحصيل التدنحصر اسماء الطلبة  -
)الفيزياء / الكيمياء/ االحياء / الرياضيات / االحصاء( العلمية 

بالتنسيق  في االختبار االول والثاني وتنظيم خطط عالجية لهم
القسم االكاديمي المعني ومركز مصادر دعم التعلممع   

ثالث تسليم تقرير االشراف االكاديمي ال  

WEDENSDAY 6/12/2017 
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  تقرير شامل حول الخطط
العالجية 
 

في 
كل مسار

 

مدى تطور الطلبة  دراسة
المتعثرين بعد حضورهم 
للخطط العالجية في مختلف 
 المقررات العلمية.

بكل منسق االشراف االكاديمياعداد تقرير شامل من قبل 
مركز مسار او فرع بالتنسيق مع المشرفين االكاديمين ومع 

وتسليمه لوحدة االشراف االكاديمية لدراسة  مصادر دعم التعلم
نتائجه ووضع التوصيات بخصوص ذلك وعرضها في 
 االجتماع االخير لوحدة االشراف االكاديمي.  

 (3
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4
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2
/ 2
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7
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شامل حول الخطط العالجيةتقرير الالتسليم   

WEDENSDAY 17/12/2017 

 

 

 (4-)مرفق سير العملية التعليميةإعداد إستبانة الكترونية الستطالع رأي الطلبة حول  خامساً:

)قبل بداية فترة لقاء االشراف الجمعي الثاني خالل قامت الوحدة بإعداد إستبانة الكترونية الستطالع راي الطلبة 
ات , التفاعل مع اعضاء هيئة سير العملية التعليمية بما يخص المقررحول  االختبار االول وفي جميع المسارات(

التدريس و مدى الرضا عن اليات التعلم والتعليم. حيث تسعى وحدة االشراف األكاديمي بوكالة التطوير والجودة في 
وتحفيزهم للوصول الى  تطوير اليات مساعدة الطلبة في التكيف مع طبيعة الحياة الجامعية إلىعمادة السنة التحضيرية 

عية من اجل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية. وقانت الوحدة باجراء تحليل الستجابات الطلبة اعلى مستويات الداف
حسب كل مقرر وارسالها الى االقسام االكاديمية بالعمادة لالستفادة منها في تطوير المقررات وتفاعل اعضاء هيئة 

 (.5-)مرفقالتدريس مع الطلبة 
 

عمل عرض تقديمي حول وحدة االشراف االكاديمي وخططها المستقبلية في تطوير عملية االشراف  سادساً:
 (.6-)مرفقاالكاديمي وعرضه في االجتماع الخاص بوحدات العمادة مع وفد كلية لندن الجامعية 

السنة التحضيرية إعداد إستبانة الكترونية الستطالع رأي الطلبة حول فاعلية المشرف االكاديمي بعمادة  سابعاً:

 

 2018-2017الزالت االستبانة متاحة للطلبة وسيتم تحليلها بعد نهاية الفصل الدراسي االول 

إعداد إستبانة الكترونية الستطالع رأي المشرف االكاديمي حول فاعلية  عملية االشراف االكاديمي بعمادة  ثامناً:
السنة التحضيرية 

االشراف االكاديمي لمناقشة كيفية صياغة تقرير االشراف االكاديمييجتمع اعضاء وحدة  14  

2018-2017للفصل الدراسي االول من العام الجامعي الموعد المقترح لالجتماع)الثالثاء  / (19/12/2017 

2018-2017كتابة تقرير االشراف االكاديمي للفصل الدراسي االول من العام الجامعي   15  

وحدة التطوير والجودة العتماده بصورته النهائيةورفعه لسعادة وكيل   

 رفع تقرير االشراف االكاديمي 16

النهائي المعتمد 208-2017للفصل الدراسي االول من العام الجامعي   

لسعادة عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة   



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

115

خامسًا: إعداد إستبانة الكرتونية الستطالع رأي الطلبة حول سري العملية التعليمية )مرفق4-(
قامــت الوحــدة بإعــداد إســتبانة الكرونيــة الســتطالع راي الطلبــة خــالل لقــاء االرشاف الجمعــي الثــاين )قبــل بدايــة فــرة 
ــة  ــع أعضــاء هيئ ــل م ــررات , التفاع ــا يخــص املق ــة مب ــة التعليمي ــع املســارات( حــول ســري العملي ــار األول ويف جمي االختب
التدريــس و مــدى الرضــا عــن اليــات التعلــم والتعليــم. حيــث تســعى وحــدة االرشاف األكادميــي بوكالــة التطويــر والجــودة 
ــة وتحفيزهــم  ــاة الجامعي ــة الحي ــع طبيع ــف م ــة يف التكي ــات مســاعدة الطلب ــر الي ــة إىل تطوي يف عــامدة الســنة التحضريي
ــراء  ــدة باج ــت الوح ــتقبلية. وقان ــم املس ــم وتطلعاته ــق أهدافه ــل تحقي ــن اج ــة م ــتويات الدافعي ــىل مس ــول اىل اع للوص
تحليــل الســتجابات الطلبــة حســب كل مقــرر وارســالها اىل األقســام االكادمييــة بالعــامدة لالســتفادة منهــا يف تطويــر املقــررات 

وتفاعــل أعضــاء هيئــة التدريــس مــع الطلبــة )مرفــق5-(.

ــة االرشاف االكادميــي  ــر عملي ــا املســتقبلية يف تطوي سادســًا: عمــل عــرض تقدميــي حــول وحــدة االرشاف االكادميــي وخططه
ــة )مرفــق6-(. ــة لنــدن الجامعي وعرضــه يف االجتــامع الخــاص بوحــدات العــامدة مــع وفــد كلي

سابعًا: إعداد إستبانة الكرتونية الستطالع رأي الطلبة حول فاعلية املرف االكادميي بعامدة السنة التحضريية 
http://www.questionpro.com/t/AMB1FZYvxf

الزالت االستبانة متاحة للطلبة وسيتم تحليلها بعد نهاية الفصل الدرايس األول 2018-2017

ثامنــًا: إعــداد إســتبانة الكرتونيــة الســتطالع رأي املــرف االكادميــي حــول فاعليــة  عمليــة االرشاف االكادميــي بعــامدة الســنة 
ــة  التحضريي

عدد  منسق االشراف األكادميي الفرع /املسار 
 الشعب

لقاء االشراف  لقاء االشراف األكادميي الثالث لقاء اإلشراف األكادميي الثاين لقاء االشراف األكادميي األول
 النفسي األول

لقاء االشراف 
 النفسي الثاين
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 نعم % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 50 % 50 16 د. جابر أمحد إبراهيم طالب1-الصحي
 ال % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 5 د.وائل حممد صاحل طالب 2-الصحي

 نعم % 0 % 0 % 0 % 0% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 83 % 75 % 75 % 75 12 د. نسرين حممد رفعت حممود طالبات 1-الصحي
 نعم % 0 % 0 % 0 % 0% 83% 100% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 100 6 د. نسرين حممد رفعت حممود طالبات 2-الصحي

 نعم % 0 % 0 % 0 % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 4 د. مفيدة عبدالرمحن الوسياليت الصحي فرع اجلبيل
نعم %100 %100 %100 %100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 10 د. أسامة السيد حجازي اهلندسي طالب
نعم % 0 % 0 % 0 %100% 0% 0% 0% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 4 د. أمساء احلسن حممد اهلندسي طالبات
نعم %100 %100 % 0 % 0 % 25 % 25 % 25 % 33 % 33 % 33 % 33 % 25 % 25 % 25 12 د. فراس حسن طالفحة العلمي طالب

نعم % 0 % 0 % 0 % 0% 93% 93% 93% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 27 د. هدى عبداحلميد عبدالوهاب العلمي فرع الراين
 ال % 0 % 0 % 0 % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 7 د. مرمي حممد بنسعيد العلمي فرع القطيف

 ال % 0 % 0 % 0 % 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100 % 100 % 0 % 0 % 0 10 د. أماين عبدالرزاق عبدالعزيز كلية اجملتمع ابلدمام

 ال % 0 % 0 % 0 % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 1 د. صدام راتب دراوشة اإلنساين طالب

 ال% 91% 91% 91% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 36 د. انهد السيد أمحد نصر اإلنساين طالبات

 ال %100 %100 %100 %100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 80 % 80 % 80 6 د. هالة رشاد النوري اإلنساين فرع اجلبيل

                     

 منسق اللمسار المسار
 لقاء اإلرشاد األكاديمي الثالث لقاء اإلرشاد األكاديمي الثاني لقاء اإلرشاد األكاديمي األول

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الحضور

عدد 
 الغياب

نسبة 
 الحضور

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الحضور

عدد 
 الغياب

نسبة 
 الحضور

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الحضور

عدد 
 الغياب

نسبة 
 الحضور

 %0.0 477 0 477 %0.0 477 0 477 %31.2 328 149 477 د.جابر أمحد إبراهيم طالب1-الصحي

                         د.وائل حممد صاحل طالب 2-الصحي

 %88.5 37 286 323 %86.7 43 281 324 %94.4 18 306 324 د. نسرين حممد رفعت حممود طالبات 1-الصحي

 %84.4 23 124 147 %92.5 11 136 147 %88.4 16 122 138 د. نسرين حممد رفعت حممود طالبات 2-الصحي

 %93.8 8 120 128 %92.2 10 118 128 %89.1 14 114 128 د. مفيدة عبدالرمحن الوسياليت الصحي فرع اجلبيل

 %56.1 152 194 346 %46.2 186 160 346 %71.4 99 247 346 أسامة السيد حجازيد.  اهلندسي طالب

         %91.5 12 130 142 %84.7 22 122 144 د. أمساء احلسن حممد اهلندسي طالبات

 %12.6 395 57 452 %13.7 390 62 452 %16.8 376 76 452 د. فراس حسن طالفحة العلمي طالب

 %71.3 294 729 1023 %80.4 200 823 1023 %77.3 232 791 1023 هدى عبداحلميد عبدالوهابد.  العلمي فرع الراين

 %74.3 76 220 296 %66.4 102 202 304 %66.4 102 202 304 د. مرمي حممد بنسعيد العلمي فرع القطيف

         %94.3 25 417 442         د. أماين عبدالرزاق عبدالعزيز كلية اجملتمع ابلدمام

 %93.3 2 28 30 %89.3 3 25 28 %83.3 5 25 30 د. صدام راتب دراوشة اإلنساين طالب

 %89.0 134 1079 1213 %91.3 105 1108 1213 %92.6 90 1127 1217 د. انهد السيد نصر اإلنساين طالبات

 %86.5 27 173 200 %87.5 25 175 200 %79.3 40 153 193 د. هالة راشد النوري اإلنساين فرع اجلبيل

 %64.9 1625 3010 4635 %69.6 1589 3637 5226 %71.9 1342 3434 4776 المجموع الكلي
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الرسالة
نــر ثقافــة البحــث العلمــي يف العــامدة وُمجتمعهــا ، وتشــجيع الحــراك البحثــي بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة مبــا يعــود 

نفعــه عــىل تحســن العمليــة التعليميــة التعلميــة يف الســنة التحضرييــة.

األهداف
- تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والطلبة عىل القيام باألبحاث يف مجال تخصصاتهم.

- تقديم خدمات بحثية مميزة ملساعدة الباحثن يف إجراء البحوث والدراسات.
- تشجيع التأليف والرجمة والنر يف ميادين املعرفة املختلفة.

- تحكيم البحوث والدراسات التي يقدمها الباحثون للنر.
- جمع الجهود واالهتاممات يف أجندة بحثية مرحلية. 

- تأســيس ماعــون علمــي لنــر املعرفــة املتحصلــة مــن عمــل الوحــدة والعــامدة يف مجلــة علميــة محكمــة تــم اعتامدهــا باســم 
مجلــة درســات الســنة التحضرييــة.

الهيكل التنظيمي 

وحدة الدراسات والبحوث 
مجلة دراسات السنة التحضيرية

 وحدة الدراسات والبحوث / مجلة دراسات السنة التحضيرية

الرسالة

نشر ثقافة البحث العلمي في العمادة وُمجتمعها ، وتشجيع الحراك البحثي بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة بما يعود نفعه على 

ية التعليمية التعلمية في السنة التحضيرية.تحسين العمل

األهداف

تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والطلبة على القيام باألبحاث في مجال تخصصاتهم.

تقديم خدمات بحثية مميزة لمساعدة الباحثين في إجراء البحوث والدراسات.

تشجيع التأليف والترجمة والنشر في ميادين المعرفة المختلفة.

تحكيم البحوث والدراسات التي يقدمها الباحثون للنشر.

جمع الجهود واالهتمامات في أجندة بحثية مرحلية. 

في مجلة علمية محكمة تم اعتمادها باسم مجلة تأسيس ماعون علمي لنشر المعرفة المتحصلة من عمل الوحدة والعمادة 

درسات السنة التحضيرية.

  الهيكل التنظيمي
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أوال: خطة الوحدة
 First  Term  ) عن الفترة  1439/1438 هـ ) 2017/2018 م 
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خطة الفصل الدراسي الثاني 
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الرؤية :
النظــر اىل وحــدة شــؤون الطــالب عــىل انهــا مصــدرا داعــام للقيــم االيجابيــة لــدي طــالب عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات 
ــامء ,  ــة واالنت ــم االصال ــرس قي ــا وغ ــة وخارجه ــة الجامعي ــل البيئ ــزة داخ ــة واملمي ــة النوعي ــات الطالبي ــم الخدم ــاندة وتقدي املس

ــع. ــة التطــور الرسي ــة ومواكب واملســؤولية املجتمعي

الرسالة :
يف ضوء رؤية وحدة شؤون الطالب تعمل الوحدة عىل :

- توفري املناخ والبيئة املالمئة لتهيئة الطالب للحياة الجامعية.
- الحرص عىل بناء شخيصة الطالب وغرس قيم االصالة واالنتامء.

- تنمية وعى الطالب  للدور املسؤولية املجتمعية ودور العمل التطوعي يف املجاالت املختلفة.
- ارشاد وتوجيه الطالب واكتشاف ودعم املواهب العلمية والرياضية وحث الطالب عىل االبداع واالبتكار.

- ثقل وتدريب الطالب وتطوير مهاراتهم .
- تطوير العمل بوحدة شؤون الطالب مبا يتفق مع معايري الجودة واالعتامد.

األهداف :
تسعى وحدة شؤون الطالب بالعامدة اىل : 

- تقديم الخدمات اإلرشادية الوقائية واإلمنائية التي تحقق الفاعلية والكفائة والكفاية للطالب
- توطيد العالقات الطالبية يف إطار املبادئ والقيم اإلسالمية مبا يعود عليهم بالنفع علميا وعمليا .

-  غرس روح العمل الجامعي والتأكيد عىل مبدأ التعاون لدى طالب العامدة.
- غرس روح املسؤولية املجتمعية لطالب العامدة وغرس روح العمل التطوعي .

- اكتشاف املواهب الخاصة لدى الطالب 
- العمل عىل رعايته وتنمية املواهب املتميزة للطالب 

- اتاحة الفرص للمشاركات الطالبية عىل مستوى العامدة أو مستوى الجامعة والعمل عىل تشجيعهم وتكرميهم  .
-  استثامر وقت الفراغ لدى طالب العامدة يف مامرسة العديد من األنشطة املناسبة.

- توفري اإلمكانيات الالزمة ملساعدة الطالب عىل تكوين شخصيتهم بشكل متوازن ومتكامل فكرا وسلوكا. 
- حثهم الطالب عىل االبتكار والتجديد.

- ثقل مهارات الطالب وتطويرها .
- غرس حب العمل واحرام املهن يف نفوس الطالب من خالل العمل التطوعي.

- إكساب الطالب مفاهيم أدب األختالف وفن وأصول الحوار والنقد العلمي الهادف.

المهام :
أوال : مهام لجنة األنشطة الطالبية

- اعداد وتنفيذ خطة سنوية للجنة.
- تقديم الخدمات الطالبية بطريقة سهلة وميرسه.

- التخطيط واالعداد لألسبوع التعريفي وايام التهيئة.
- الكشف عن قدرات الطالب وميولهم الثقافية والعلمية والرياضية واالجتامعية
- تيسري الفرص املناسبة للطالب ملزاولة االنشطة املتوافقة مع ميولهم ومواهبهم.

وحدة شؤون الطالب
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- رصد وتنظيم واقامة االنشطة واملسابقات العلمية والثقافية والرياضية.وتوثيقها .
- دعم الطالب ذوى االحتياجات الخاصة وعمل مسابقات خاصة بهم.

- التخطيط واالعداد لحفل ختام االنشطة الطالبية.
- تقديم تقرير سنوى يعرض انشطة اللجنة وما تم من انجاز خالل كل فصل ومع نهاية العام.

- اصدار الشهادات الخاصة بالربامج املقدمة واعتامدها .
ثانيا : مهام لجنة املسئولية االجتامعية

- اعداد وتنفيذ خطة سنوية للجنة.
- اعداد مخطط تفصيي لجذب الراكة بن العامدة ومؤسسات املجتمع املختلفة.

- تنظيم اللقاءات والندوات واملحارضات التي تساعد الطالب للتكيف مع الحياة الجامعة واستثامر اوقات فراغهم.
- تنظيم واقامة الرحالت والزيارات الخارجية.

- العمل عىل نر ثقافة خدمة املجتمع ودور العمل التطوعي وبنك املسؤولية املجتمعية لخدمة املجتمع .
- تنظيم واقامة املعارض واالسابيع النوعية.

- تفعيل العمل التطوعى مبا يحقق أهداف املشاركة املجتمعية.
- االرشاف عىل اندية عامدة السنة التحضريية ومتابعة نشاطها.

- تقديم تقرير سنوى يعرض انشطة اللجنة وما تم من انجاز خالل كل فصل ومع نهاية العام.
- اصدار الشهادات الخاصة بالربامج املقدمة واعتامدها .

- رصد وتنظيم االنشطة املجتمعية وتوثيقها .
- تدريب الطالب عىل توثيق بنك املسؤولية املجتمعية وحثهم عىل تفعيلة .

ثالثا: مهام لجنة تدريب وتطوير الطالب 
- اعداد وتنفيذ خطة سنوية للجنة.

- اعداد مخطط تفصيي لجذب الراكة بن العامدة ومؤسسات املجتمع املختلفة.لتدريب الطالب .
- تنظيم الدورات  واملحارضات التي تساعد الطالب للتكيف مع الحياة الجامعة واستثامر اوقات فراغهم.

- تنظيم مشاريع تدريبية لخدمة مستقبل الطالب الجامعي .
- تقديم تقرير سنوى يعرض انشطة اللجنة وما تم من انجاز خالل كل فصل ومع نهاية العام.

- اصدار الشهادات الخاصة بالدورات التدريبية  املقدمة واعتامدها .
- رصد وتنظيم االنشطة املجتمعية وتوثيقها .
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 )قرار  إداري (
إن عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة وبنــاء عــىل الصالحيــات املخولــة لــة نظامــا ومبوجــب القــرار 1242/24وبتاريــخ 
1434/02/10هـــ الصــادر مــن معــايل مديــر الجامعــة .وملــا تقتضيــة مصلحــة العمل بعــامدة الســنة التحضريية والدراســات املســاندة 

الهيكل التنظيمي لوحدة شؤون الطالب
بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

تنظيم مشاريع تدريبية خلدمة مستقبل الطالب اجلامعي .-
اللجنة وما مت من اجناز خالل كل فصل ومع هناية العام.تقدمي تقرير سنوى يعرض انشطة -
اصدار الشهادات اخلاصة ابلدورات التدريبية  املقدمة واعتمادها .-
رصد وتنظيم االنشطة اجملتمعية وتوثيقها .-

 اهليكل التنظيمي لوحدة شؤون الطالب
 بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساند

 

قرار  إداري 

إن عميد السنة 
التحضريية 
والدراسات 

املساندة وبناء 
على 

الصالحيات 
املخولة لة 
نظاما ومبوجب 

القرار 
وب

اتريخ 
 هـ الصادر من معايل مدير اجلامعة .وملا تقتضية مصلحة العمل بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة 1434

يل اللجنة لقسم الطالبات تشكتشكيل اللجنة لقسم الطالب اللجنة 
وحدة مشرف 

شؤون الطالب 
د/ أمحد حممد حممد عبداجليد 

) مشرف وحدة  شؤون الطالب بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة(
د: مين عوض                                       •منسقا د:حيي حممد حممد علي •جلنة االنشطة 

مشرف وحدة 
شؤون الطالب

لجنة تدريب 
وتطوير الطالب

طالب 

طالبات 

ة لجنة المسؤولي
المجتمعية 

طالب 

طالبات 

لجنة االنشطة 
الطالبية 

هندسي 

علمي

(1/2)صحي 

طالب 

هندسي 

علمي 

(1/2)صحي

طالبات 

المدير المالي 
واالداري 

وكيل العمادة 
ة  للتطوي والجود

تنظيم مشاريع تدريبية خلدمة مستقبل الطالب اجلامعي .-
اللجنة وما مت من اجناز خالل كل فصل ومع هناية العام.تقدمي تقرير سنوى يعرض انشطة -
اصدار الشهادات اخلاصة ابلدورات التدريبية  املقدمة واعتمادها .-
رصد وتنظيم االنشطة اجملتمعية وتوثيقها .-

 اهليكل التنظيمي لوحدة شؤون الطالب
 بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساند

قرار  إداري 

إن عميد السنة 
التحضريية 
والدراسات 

املساندة وبناء 
على 

الصالحيات 
املخولة لة 
نظاما ومبوجب 

القرار 
وب

اتريخ 
 هـ الصادر من معايل مدير اجلامعة .وملا تقتضية مصلحة العمل بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة 10/02/1434

 يل اللجنة لقسم الطالبات تشك تشكيل اللجنة لقسم الطالب  اللجنة 

 وحدة مشرف  

 شؤون الطالب 

 د/ أمحد حممد حممد عبداجليد 

 ) مشرف وحدة  شؤون الطالب بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة(

د: مين عوض                                        • منسقا             د:حيي حممد حممد علي  •جلنة االنشطة 

مشرف وحدة 
شؤون الطالب

لجنة تدريب 
وتطوير الطالب

طالب 

طالبات 

ة لجنة المسؤولي
المجتمعية 

طالب 

طالبات 

لجنة االنشطة 
الطالبية 

هندسي 

علمي

(1/2)صحي 

طالب 

هندسي 

علمي 

(1/2)صحي

طالبات 

المدير المالي 
واالداري 

وكيل العمادة 
ة  للتطوي والجود

 د: امحد الكيالين  • الطالبية 

 د: حسن سرور  •

 د: سعيد االشقر •

 م: اتمر اجليار  •

 منسقا 

 د:كوثر السيد                         منسقة الراين  •

 د: عهود السبيعي                منسقة القطيف •

 د: هبة علي  •

 د: غادة يوسف •

جلنة املسؤولية 
اجملتمعية 

                م: اتمر اجليار                        •

منسقا
د:حيىي حممد حممد علي•
د: حسن سرور •
د: امحد الكيالين •
د. مدين احلوري •
م. أمين شحادة •
م. أمحد الرشيدي•

 د: مروة امحد فضل                             منسقا  •

د: بسمة ملص •
د: شريين مربوك•
م: حنان البليسي •
ا. مها سعد احلريقي•
ا.اميان الشهري •

جلنة تدريب وتطوير 
الطالب 

د.سعيد االشقر                                   •
منسقا

د.حسن سرور •
د.حيىي حممد حممد علي •
د: امحد الكيالين •
م: اتمر اجليار •
د: ايسر عبدالسالم  •

د: مين عبداملنعم عبداملعبود           منسقا•
د: رانيا عبداجلواد •
مروة امحد فضل •
ا. مها سعد احلريقي •
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د: امحد الكيالين •الطالبية 
د: حسن سرور •
د: سعيد االشقر•
م: اتمر اجليار •

منسقا 
د:كوثر السيد                         منسقة الراين •
د: عهود السبيعي                منسقة القطيف•
د: هبة علي •
 د: غادة يوسف•

جلنة املسؤولية 
 اجملتمعية 

                م: اتمر اجليار                        •

 منسقا

 د:حيىي حممد حممد علي •

 د: حسن سرور  •

 د: امحد الكيالين  •

 د. مدين احلوري  •

 م. أمين شحادة  •

 م. أمحد الرشيدي •

 

 د: مروة امحد فضل                             منسقا  •

 د: بسمة ملص  •

 د: شريين مربوك •

 م: حنان البليسي  •

 ا. مها سعد احلريقي •

 ا.اميان الشهري  •

جلنة تدريب وتطوير 
 الطالب 

د.سعيد االشقر                                    •
 منسقا

 د.حسن سرور  •

 د.حيىي حممد حممد علي  •

 د: امحد الكيالين  •

 م: اتمر اجليار  •

 د: ايسر عبدالسالم   •

 د: مين عبداملنعم عبداملعبود           منسقا •

 د: رانيا عبداجلواد  •

 مروة امحد فضل  •

 ا. مها سعد احلريقي  •

 

 اثنيا : مهام جلان الوحدة 
 املهـــــام اللجنة 

الب
الط

ون 
شؤ

جلنة 
 

 اعداد وتنفيذ خطة سنوية للجنة. •

 تقدمي اخلدمات الطالبية بطريقة سهلة وميسره. •

 التخطيط واالعداد لالسبوع التعريفى واايم التهيئة. •

 الثقافية والعلمية والرايضية واالجتماعيةالكشف عن قدرات الطالب وميوهلم  •

 تيسري الفرص املناسبة للطالب ملزاولة االنشطة املتوافقة مع ميوهلم ومواهبهم. •

 رصد وتنظيم واقامة االنشطة واملسابقات العلمية والثقافية والرايضية هلاوتوثيقها . •

 دعم الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة وعمل مسابقات خاصة هبم. •

 واالعداد حلفل ختام االنشطة الطالبية. التخطيط •

 تقدمي تقرير سنوى يعرض انشطة اللجنة وما مت من اجناز خالل كل فصل ومع هناية العام. •

عية
جملتم

ية ا
سؤول

ة امل
جلن

 

 اعداد وتنفيذ خطة سنوية للجنة. •

 اعداد خمطط تفصيلي جلذب الشراكة بني العمادة ومؤسسات اجملتمع املختلفة. •

 اللقاءات والندوات واحملاضرات الىت تساعد الطالب للتكيف مع احلياة اجلامعة واستثمار اوقات فراغهم.تنظيم  •

 تنظيم واقامة الرحالت والزايرات اخلارجية. •

 العمل على نشر ثقافة خدمة اجملتمع ودور العمل التطوعي وبنك املسؤولية اجملتمعية خلدمة اجملتمع . •

 بيع النوعية.تنظيم واقامة املعارض واالسا •

 تفعيل العمل التطوعى مبا حيقق اهداف املشاركة اجملتمعية. •

 االشراف على اندية عمادة السنة التحضريية ومتابعة نشاطها. •

 تقدمي تقرير سنوى يعرض انشطة اللجنة وما مت من اجناز خالل كل فصل ومع هناية العام. •

 رصد وتنظيم االنشطة اجملتمعية وتوثيقها . •

على توثيق بنك املسؤولية اجملتمعية وحثهم على تفعيلة .تدريب الطالب•

ثانيا : مهام لجان الوحدة 
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 اثنيا : مهام جلان الوحدة 
املهـــــاماللجنة 

الب
الط

ون 
شؤ

جلنة 

اعداد وتنفيذ خطة سنوية للجنة.•
تقدمي اخلدمات الطالبية بطريقة سهلة وميسره.•
التخطيط واالعداد لالسبوع التعريفى واايم التهيئة.•
الثقافية والعلمية والرايضية واالجتماعيةالكشف عن قدرات الطالب وميوهلم •
تيسري الفرص املناسبة للطالب ملزاولة االنشطة املتوافقة مع ميوهلم ومواهبهم.•
رصد وتنظيم واقامة االنشطة واملسابقات العلمية والثقافية والرايضية هلاوتوثيقها .•
دعم الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة وعمل مسابقات خاصة هبم.•
واالعداد حلفل ختام االنشطة الطالبية.التخطيط•
تقدمي تقرير سنوى يعرض انشطة اللجنة وما مت من اجناز خالل كل فصل ومع هناية العام.•

عية
جملتم

ية ا
سؤول

ة امل
اعداد وتنفيذ خطة سنوية للجنة.•جلن

اعداد خمطط تفصيلي جلذب الشراكة بني العمادة ومؤسسات اجملتمع املختلفة.•
اللقاءات والندوات واحملاضرات الىت تساعد الطالب للتكيف مع احلياة اجلامعة واستثمار اوقات فراغهم.تنظيم •
تنظيم واقامة الرحالت والزايرات اخلارجية.•
العمل على نشر ثقافة خدمة اجملتمع ودور العمل التطوعي وبنك املسؤولية اجملتمعية خلدمة اجملتمع .•
بيع النوعية.تنظيم واقامة املعارض واالسا•
تفعيل العمل التطوعى مبا حيقق اهداف املشاركة اجملتمعية.•
االشراف على اندية عمادة السنة التحضريية ومتابعة نشاطها.•
 تقدمي تقرير سنوى يعرض انشطة اللجنة وما مت من اجناز خالل كل فصل ومع هناية العام. •

 رصد وتنظيم االنشطة اجملتمعية وتوثيقها . •

 على توثيق بنك املسؤولية اجملتمعية وحثهم على تفعيلة . تدريب الطالب •

الب
الط

وير 
وتط

ب 
دري

نة ت
جل

 

 اعداد وتنفيذ خطة سنوية للجنة. •
 اعداد خمطط تفصيلي جلذب الشراكة بني العمادة ومؤسسات اجملتمع املختلفة.لتدريب الطالب . •
 اجلامعة واستثمار اوقات فراغهم.تنظيم الدورات  واحملاضرات الىت تساعد الطالب للتكيف مع احلياة  •
 تنظيم مشاريع تدريبية خلدمة مستقبل الطالب اجلامعي . •
 تقدمي تقرير سنوى يعرض انشطة اللجنة وما مت من اجناز خالل كل فصل ومع هناية العام. •

 رصد وتنظيم االنشطة اجملتمعية وتوثيقها . •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنشطة وحدة شؤون الطالب

م                                       اسم النشاط                                          الفئة      عدد املشاركن

53 طالب         رحلة علمية اىل ارض الحضارات مبدينة االحساء لطالب املسار الهنديس      1

األهداف :- 
1 - تدعيــم الجوانــب الربويــة لــدى الطــالب مــن حيــث تنميــة العالقــات االجتامعيــة والتدريــب عــىل االعتــامد عــىل النفــس 

بعــد اللــه والتعــاون والتآلــف واملحبــة
2 - تعريــف الطــالب القادمــن مــن جهــات متعــددة مــن اململكــة العربيــة الســعودية ببيئــات وطنهــم وتقويــة االنتــامء والحــب 

لهــذا الوطــن مــن خــالل اطالعهــم عــي التنــوع البيئــي بشــقيه الطبيعــي والبــري وإضافــة تلــك املعرفــة لروتهــم الراثيــة .
3 - التدريــب عــي العمــل امليــداين وتنميــة مقــدرة املالحظــة وجمــع البيانــات والتوثيــق الفوتوغــرايف والركيــز عــي النظــرة 
الشــمولية للبيئــة. وتوضيــح طــرق وأســاليب رفــع الفوتوغــرايف باســتخدام الكامــريات. والتعــرف عــي املبــاين الراثيــة وطــرق 

وأســاليب بناءهــا .
4 - تطبيق عمي عىل محارضات اسقاط الظالل و محارضة فن التصوير الفوتوغرايف.

5 - تحســن العالقــة بــن الطــالب وأســاتذتهم وإتاحــة الفرصــة لهــم للتعــرف عــي بعضهــم خــارج إطــار القاعــات واملكاتــب 
وإزالــة الحواجــز النفســية والتوجــس وتأســيس العالقــة عــي معرفــة حقــه وليــس عــي االنطبــاع املتكــون عــي عجــل وعــن 

بعــد.

وصف مختصر للفعالية:-
يف  اطــار  الخطــة  االنشــطة الطالبيــة  ومقــرر مرســم اساســيات التصميــم  احــد مقــررات قســم  تطويــر  الــذات  بعامدة  الســنة  
ــب  ــراء لخــربات الطال ــة للتعــرف ال إث ــة علمي ــذ  اىل رحل ــز  لتنفي ــداد والتجهي ــم  االع ــة  و الدراســات  املســاندة  ت التحضريي

الربويــة واالجتامعيــة 
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     م                                        اسم النشاط                                                                      الفئة  

      2       املعرض التوعوي األول لطالب عامدة السنة التحضريية و الدراسات املساندة   )جامعة بال تدخن (        الطالب

األهداف :- 
1 -  رفع نسبة الوعي بن طالب العامدة وتغيري املواقف تجاه االقالع عن التدخن. 

2 - املساهمة يف إعداد الشباب الجامعي إعداداً متكامالً ليكونوا مؤهلن لرفض التدخن. 
3 - رفع نسبة الوعي بن طالب العامدة نحو استثامر طاقاتهم وتنميتها وتوجيهها ملكافحة التدخن. 

4 - التأكيد عىل أهمية اتباع األمناط السلوكية  السليمة .
5 - تنمية فكر الطالب وإكسابهم العلوم واملعارف التي تزيد من فهمهم ألرضار التدخن .

وصف مختصر للفعالية:-
بــدأت  فعاليــات املعــرض التوعــوي يــوم االحــد 1439/5/25هـــ ملوافــق 2018/2/11م  مــن خــالل عمــل معــرض  ملــدة أســبوع 

دراســيا يف بهــو مبنــى عــامدة الســنة التحضرييــة مببنــى ) 450( لطــالب املســار الهنــديس والعلمــي واالنســاين   

  

     م                                        اسم النشاط                                                                      الفئة  

      3       املعرض التوعوي الثاين لطالب عامدة السنة التحضريية و الدراسات املساندة   )جامعة بال تدخن (        الطالب

األهداف :- 
1 -  رفع نسبة الوعي بن طالب العامدة وتغيري املواقف تجاه االقالع عن التدخن. 

2 - املساهمة يف إعداد الشباب الجامعي إعداداً متكامالً ليكونوا مؤهلن لرفض التدخن. 
3 - رفع نسبة الوعي بن طالب العامدة نحو استثامر طاقاتهم وتنميتها وتوجيهها ملكافحة التدخن. 

4 - التأكيد عىل أهمية اتباع األمناط السلوكية  السليمة .
5 - تنمية فكر الطالب وإكسابهم العلوم واملعارف التي تزيد من فهمهم ألرضار التدخن .

وصف مختصر للفعالية:-
يف اطــار خطــة االنشــطة الطالبيــة لوحــدة شــؤون الطــالب بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة و تحــت مظلــة ورؤيــة 
ــة طــالب الجامعــة مــن ارضار التدخــن ومكافحــة الســلوكيات الســلبية يف  ــن فيصــل  نحــو حامي جامعــة االمــام عبدالرحمــن ب
ــة مكثفــة ملكافحــة التدخــن لطــالب العــامدة  واظهــار  املجتمــع نظمــت عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة حمل
االثــار الســلبية واالرضار الصحيــة واالقتصاديــة والســلوكية مــن التدخــن .وتشــري االحصــاءات أن  أكــر مــن 430,000 حالــة وفــاة 

يف الواليــات املتحــدة كل عــام نتيجــة لالمــراض التــي  يســببها التدخــن
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عدد املشاركن     م                                            اسم النشاط                                                      الفئة  

طالب  حملة التربع بالدم عامدة السنة التحضرييةبالتعاون مع بنك الدم باملستشفي التعليمي   4    

األهداف :- 
1 - رفع نسبة الوعي بن طالب العامدة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفن بأهمية التربع بالدم وتغيري مفهومهم عن التربع بالدم . 

2 - املساهمة يف إعداد الشباب الجامعي إعداداً متكامالً ليكونوا مؤهلن ألهمية االنتامء وروح املواطنة والتعرف عىل فوائد التربع بالدم . 
3 - رفع نسبة الوعي بن طالب العامدة نحو استثامر طاقاتهم وتنميتها وتوجيهها للمساهمة ومساعدة االخرين واالرتقاء بذاتهم يف حب الوطن  

4 - التأكيد عىل أهمية اتباع األمناط السلوكية  السليمة .ورفع معدل حب الوطن.
5 - تنمية فكر الطالب وإكسابهم العلوم واملعارف التي تزيد من فهمهم ألهمية التربع بالدم للفرد وللمجتمع .

وصف مختصر للفعالية:-
يف اطار خطة االنشطة الطالبية لوحدة شؤون الطالب بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة و تحت مظلة ورؤية جامعة االمام عبدالرحمن بن 

فيصل برفع معدل  االنتامء للوطن ... هناك ارتباط وثيق بن مفهوم االنتامء ،و املواطنة فكل منهام ال يتحقق بدون اآلخر ،و االنتامء للوطن يأيت من 
ارتباط اإلنسان باملكان الذي نشأ فيه     و هذا الشعور يعترب شعور ورايث فهو يولد مع اإلنسان ،و يبدأ من ارتباطه بواليه ثم باألرض التي ولد عليه ثم 

إىل السكان ،و األفراد املحيطن به ،و يظهر انتامء اإلنسان بوطنه من خالل املحافظة عليه  
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      م                                         اسم النشاط                                          الفئة        عدد املشاركن

63 طالب              5       مسابقة خامسيات كرة القدم للطالب 1439هـ                  

األهداف :- 
1 -غرس وتنمية ودعم روح العمل الجامعي والعمل يف اطار فريق

2 - تعلم قواعد وضوابط تنظيم وادارة البطوالت الرياضية يف صورة مصغرة وتنمية ودعم تحمل املسئولية الفردية والجامعية يف صورة فرق 
3 - تحسن العالقة بن الطالب وأساتذتهم وإتاحة الفرصة لهم للتعرف عي بعضهم خارج إطار القاعات واملكاتب وإزالة الحواجز النفسية والتوجس 

وتأسيس العالقة عي معرفة حقه وليس عي االنطباع املتكون عي عجل وعن بعد.
4 - رفع نسبة الوعي بن طالب العامدة نحو استثامر طاقاتهم وتنميتها وتوجيهها لالرتقاء بذاتهم 

5 - تنمية فكر الطالب وإكسابهم العلوم واملعارف التي تزيد من فهمهم ألهمية االنشطة واملسابقات الرياضية  .

وصف مختصر للفعالية:-
يف اطار خطة االنشطة الطالبية لوحدة شئون الطالب بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة تم االعداد والتجهيز لتنفيذ مسابقة خامسيات 

كرة القدم للطالب 14٣9هـ  لطالب املسارات املختلفة بالعامده لتشجيع الطالب عىل مامرسة النشاط الرياىض والتقارب والتعارف بن طالب العامدة 
والتنافس الريف من خالل النشاط الرياىض و تم  االعالن عن املسابقة من خالل رابط google drive يتضمن رشوط االشراك  وكافة التفاصيل 

الخاصة باملسابقة وتحديد اخر موعد لتلقى اسامء الفرق املشاركة    

       م                                                اسم النشاط                                الفئة          عدد املشاركن

       6                            الحملة التوعوية لطالب املسار العلمي                               طالب                450

األهداف :- 
1 - التعرف عىل املشكالت الصحية االكر  انتشارا , والعمل عىل تبني سلوكيات صحية صحيحة ملواجهتها .

2 - رفع نسبة الوعي بن طالب العامدة وتغيري املواقف تجاه السلوكيات الغري صحيحة. 
3 - املساهمة يف إعداد الشباب الجامعي إعداداً متكامالً ليكونوا مؤهلن علمياً وفكرياً  لخدمة الوطن 

4 - رفع نسبة الوعي بن طالب العامدة  نحو استثامر طاقاتة وتنميتها وتوجيهها التوجيه السليم.
5 - التأكيد عىل أهمية اتباع األمناط السلوكية  السليمة  للوصول إىل صحة أفضل ومن أهمها التغذية الصحية و النشاط البدين .

وصف مختصر للفعالية:-
نظم  طالب  املسار   العلمي  بعامدة  السنة  التحضريية   و الدراسات املساندة  املعرض  السنوى  التوعوى  ضمن  االنشطة  الصفية  ملقرر  الربية  
البدنية والصحية  حيث  شارك  طالب  املسار  العلمي وعددهم  ) 45٠(  طالب   باملعرض  بالعديد  من  املوضوعات   الهامة  التي  تهم  الطالب  

الجامعى  و املجتمع  و البيئة 
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      م                                   اسم النشاط                                       الفئة      عدد املشاركن

      7                  الحملة التوعوية لطالب املسار الهنديس                        طالب           350

األهداف :- 
1 - اإلسهام يف تطوير شخصية طالب العامدة علميا وثقافيا واجتامعياً.

2 -التأكيد عىل أهمية اتباع األمناط السلوكية  السليمة  للوصول إىل صحة أفضل ومن أهمها التغذية الصحية و النشاط البدين .
3 - تنمية فكر الطالب وإكسابهم العلوم واملعارف التي تزيد من فهمهم للسلوك  الصحي السليم.

4 - تنمية  شخصية  الطالب الجامعي من خالل تنويع مصادر  التعلم  و الثقافة الصحية .

5 - تنمية  شخصية  الطالب الجامعي من خالل تنويع مصادر  التعلم  و الثقافة الصحية .

وصف مختصر للفعالية:-
نظم  طالب  املسار   الهنديس   بعامدة  السنة  التحضريية   و الدراسات املساندة  املعرض  السنوى  التوعوى  ضمن  االنشطة  الصفية  ملقرر  الربية  

البدنية والصحية  حيث  شارك  طالب  املسار  الهنديس وعددهم  ) 350(  طالب   باملعرض  بالعديد  من  املوضوعات   الهامة  التي  تهم  الطالب  
الجامعى  و املجتمع  و البيئة 

        م                                   اسم النشاط                                    الفئة          عدد املشاركن

       8                  الحملة التوعوية لطالب املسار الصحي                     طالب 

األهداف :- 
1 - اإلسهام يف تطوير شخصية طالب العامدة علميا وثقافيا واجتامعياً.

2 - التأكيد عىل أهمية اتباع األمناط السلوكية  السليمة  للوصول إىل صحة أفضل ومن أهمها التغذية الصحية و النشاط البدين .
3 - تنمية فكر الطالب وإكسابهم العلوم واملعارف التي تزيد من فهمهم للسلوك  الصحي السليم.

4 - رفع نسبة الوعي بن طالب العامدة وتغيري املواقف تجاه السلوكيات الغري صحيحة. 
5 - دعم  مقومات العمل الجامعي وغرس مبدأ التنافس البناء .

وصف مختصر للفعالية:-
اقيــم   املعــرض برعايــة كرميــة مــن  ســعادة   الدكتــور عبــد  العزيــز  بــن  فهــد  الفهيــد -  عميــد  الســنة  التحضرييــة والدراســات  املســاندة وافتتــح املعــرض   
ســعادة  وكيــل  العــامدة  للتطويــر  و الجــودة و رئيــس  قســم  تطويــر  الــذات  الدكتــور نــارص بــن ســعود الريــس   و ســعادة  منســق  مقــرر  الربيــة  
البدنيــة  والصحيــة  ومــرف  وحــدة  شــؤون الطــالب  بالعــامدة  , وســط  مشــاركة  كثيفــة  مــن  الطــالب  و الســادة  أعضــاء  هيئــة  التدريــس  بالجامعــة.
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وحدة األنشطة الطالبية بالمسار العلمي طالبات
     م                                   اسم النشاط                                           الفئة              عدد املشاركن

     1      حلقات النقاش األوىل تحت عنوان )األختيار رس نجاحك  (                لقاء كليات التخصص             715

األهداف :- 
التعريف بكليات التخصص من حيث عدد سنوات الدراسة و التخصصات و املقررارات الدراسية 

وصف مختصر للفعالية:-
استضافة كليات التخصص للمسار العلمى ) ادارة االعامل – كلية تقنية املعلومات وعلوم الحاسب –كلية ادارة االعامل (

     م                                                اسم النشاط                            الفئة            عدد املشاركن

     2                                 اللقاء التعريفي للمدارس الثانوية                          طالبات                    5

األهداف :- 
التعريف بربنامج السنة التحضريية و طبيعة املقرارات وعدد الساعات واللوائحة املنظمه للمسار العلمى 

وصف مختصر للفعالية:-
قامت عامدة السنة التحضريية بتنظيم واعداد اللقاء التعريفي لطالبات املدارس الثانوية بربنامج السنة التحضريية عىل مدار ثالثة أيام 

بــدء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2018/3/28 اىل 2018/3/2م بواقــع )60( مدرســة قامــت بزيــارة املعــرض التعريفــي )1747 ( تقريبــا مــن املــدارس الثانويــة 
حيــث تضمــن الربنامــج تعريــف باملســار العلمــي و املقــررات و عــدد ســاعتها و أيضــا نظــام الدراســة و كليــات التخصــص 

مــام كان لــه أثــر طيــب يف اللقــاء الضــوء عــىل جميــع االستفســارات التــي تحتــاج اليهــا طالبــة املرحلــة الثانويــة لتبصــري رؤيتهــا بواقــع الســنة التحضرييــة 
والجديــر بالذكــر ان طالبــات الســنة التحضرييــة مــن املســار العلمــي بالريــان هــن مــن قامــوا بتوضيــح تلــك الرؤيــة للطالبــات
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      م                                   اسم النشاط                                       الفئة       عدد املشاركن

      3                            نبع عطاء زيارة دار األيتام                                       طالبات              10

األهداف :- 
بهــدف احيــاء دور الراكــة املجتمعيــة للجامعــة و   ادخــال الســعادة ورســم االبتســامة يف وجــوه األطفــال واعطائهــم جرعــة مــن التفــاؤل واألمــل 

بيــوم ترفهــي وترويحــي خــاص بهــم .

وصف مختصر للفعالية:-
قدمــت طالبــات عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة )املســار العلمي-الريــان ( نشــاط  تحــت عنــوان )نبــع عطــاء زيــارة دار األيتــام ( 
ضمــن أنشــطة لجنــة االنشــطة الطالبيــة وذلــك يــوم الســبت  املوافــق1439/6/22 ه  2018/3/10م حيــث تــم زيــارة اىل دار الحضانــة االجتامعيــة 

بالدمــام مــن الســاعة 9:30 إىل 12 ظهــراً   

     م                                         اسم النشاط                                             الفئة                   عدد املشاركن

     4                                      زيارة إىل كليتي                                    طالبات                 35

األهداف :- 
لتتعرف الطالبات عي التخصصات املختلفة للكليات

وصف مختصر للفعالية:-
نظمــت لجنــة االنشــطة الطالبيــة باملســار العلمــى بالريــان زيــارة تعريفيــة للكليــات ) إدارة األعــامل وكليةعلــوم الحاســب وتقنيــة املعلومــات وكليــة 

ــاء  املوافــق1439/7/10 ه  2018/3/27م . ــوم الثالث ــك ي ــة وخدمــة املجتمــع ( ذل الدراســات التطبيقي
تــم التنســيق مــع الكليــات الثــالث لحضــور الطالبــات كزيــارة تعريفيــة بالكليــات  مبخاطبــات رســمية مــع تشــجيع وحــث الطالبــات عــي زيــارة الكليــات 

للتعــرف عــي التخصصــات ليمكنهــا مــن اتخــاذ القــرار املناســب لهــا يف اختيــار الكليــة والتخصــص
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الفئة           عدد املشاركن      م                                اسم النشاط                                                 

     5                          فعاليات املرأة  ) هي الحياة (                                       طالبات                      10

األهداف :- 
انعكاس ما تم تقدميه للطالبات يف حقيبة الحوار املجتمعي ومنها االحرام والتعاطف والتعاون  .

وصف مختصر للفعالية:-
عمــل عــرض مــن خــالل الطالبــات شــعبة 16 وشــعبة 17 يتضمــن العــرض شــخصيات نســائية متميــزات يف املجتمــع الســعودي ورشائــح تتنــاول ال للعنــف 
ضــد املــرأة و الرائــح األخــرية تتنــاول املامرســات التــي ميكــن ان تســعد املــرأة ) تعيــش حياتهــا عــي طريقتهــا(. وعملــت الطالبــات دعــوات وبرشــور 

يوضــح أهــداف الفعاليــة ومجســم يوضــح ال للعنــف وجســم اخــر كيــف تعيــش املــرأة يف أجــواء تســعدها .

       م                                    اسم النشاط                                         الفئة                عدد املشاركن

10                                                                      Keep Calm and Do Math                        6       

األهداف :- 
والهدف منه عرض تطبيقات عن اهمية مقررالرياضيات يف حياتنا اليومية باسلوب ممتع وبسيط وكان بعنوان

وصف مختصر للفعالية:-
يف يــوم الثالثــاء املوافــق27-3-2018 تــم عقــد نشــاط قســم العلــوم االساســية – الرياضيــات يف فــرع الريــان مقابــل مبنــى علــوم 3  متــام الســاعة العــارشة 
صباحــا وذلــك بحضــور ســعادة الدكتــورة تغريــد املقيطيــب مســاعد وكيــل املســار العلمــي وســعادة الدكتــورة كوثــر الســيد منســقة شــؤون الطالبــات 

وعــدد مــن عضــوات الهيئــة التدريســية واالداريــة ومجموعــة مــن الطالبــات 
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الفئة           عدد املشاركن       م                                 اسم النشاط                                             

طالبات                948       7        )أستطيع (وتم تنفيذ حلقات النقاش األوىل )فصل أول(                 

األهداف :- 
الســبيل أمــام الطالبــات إىل تبــادل الحــوار واألفــكار ليصــل إىل أفضــل الحلــول و املامرســات اإليجابيــة وبهــذا نحقــق الهــدف األســمى لحلقــات النقــاش 

بعــامدة الســنه التحضرييــة

الفئة           عدد املشاركن      م                                 اسم النشاط                                             

طالبات                   796      8                )معابر النجاح( حلقات النقاش الثانية )فصل اول(                 

األهداف :- 
للحــوار البنــاء أهميــة عظيمــة فهــو ميثــل حالــة إيجابيــة تســمح للطالبــات  بالبــوح بــكل مــا يف أنفســهن مــن دون خجــل أو خــوف مــام يزيــد مــن 
الثقــة بالنفــس لــدى الطالبــات ويجعــل حلقــات النقــاش بنــاءه وذو مغــزى تحــاط بجــو مــن حريــة  الــرأى والتعبــري وتبــادل األفــكار ووجهــات 

النظــر.
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الفئة            عدد املشاركن      م                                  اسم النشاط                                            

     9                                ملتقى هيا ننطلق                                        طالبات                    35

األهداف :- 
تحفيز الطالبات عىل املشاركة الفعالة يف االنشطة الالمنهجية

-اثراء معارف الطالبات عن بعض أنواع االلعاب الرياضية.
- تدعيم العمل التعاوين بن الطالبات وعضوات هيئة التدريس..

وصف مختصر للفعالية:-
قام بتنفيذ النشاط عضوات لجنة االنشطة باملسار  العلمى بفرع الريان : 

د/نجالء الطناحى د/رانياعبدالجواد  د/غادة يوسف  د/مروة فضل د/ساىل مصطفي د/شريين مربوك
ارشاف وتنســيق مســؤلة لجنــة االنشــطة الطالبيــة د / كوثــر عبــد املجيــد وتحــت رعايــة وحضــور  / د تغريــد املقيطيــب  حيــث تــم  التنفــذ  يــوم الثالثــاء 

املوافــق 21 نوفمــرب 2018م مــن الســاعة 10 ص : 12 ظهــرا.

       م                                   اسم النشاط                                         الفئة           عدد املشاركن

      10                               نشاط القوام املثاىل                                         طالبات                    210

األهداف :- 
- بهدف التعرف  القوام الصحي السليم

وصف مختصر للفعالية:-
نفــذ النشــاط  ضمــن فاعليــات نــادى علــو ) املجــال الصحــي ( بالفصــل الــدرايس األول مــن قبــل لجنــة االنشــطة الطالبيــة باملســار العلمــى بالريــان 

خــالل الفــرة مــن مــن 2017/11/22 ايل2017/11/26 
واســتهدف النشــاط طالبــات الســنة التحضرييــة املســار العلمــى – الريــان بعــدد )210( طالبــة تــم االعــالن عــن النشــاط عــن طريــق البــالك بــورد –

التويــر –الوتــس ســاب
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       م                                      اسم النشاط                                         الفئة                عدد املشاركن

      11                          نشاط  قطرة ماء تساوي حياة                                       طالبات                   35 

األهداف :- 
- يهدف النشاط اىل نر ثقافة املحافظة عىل نعمة املاء و التعرف عىل اهميتها يف حياة االنسان و ايضا كيفية ترشيد استهالكها

وصف مختصر للفعالية:-
ــان نفــذت  النشــاط  ــاء املوافــق 17 /10 /2017 مــن الســاعة 10 صباحــاً  اىل الســاعة 1 ظهــراً  باملســار العلمــى – الري ــوم الثالث ــذ النشــاط ي ــم تنفي ت

عــدد34 طالبــة مــن طالبــات املســار العلمــي بالريــان

       م                                    اسم النشاط                                         الفئة               عدد املشاركن

525       12                                    املسابقة الثقافية                                             طالبات                

األهداف :- 
تهدف  لقياس املعلومات العامة لدى الطالبات حيث اعلن لها عن طريق البالك بورد و التوتري و الوتس ساب

وصف مختصر للفعالية:-
املســابقة ضمــن فاعليــات نــادى علــو املجــال الثقــايف حيــث تــم قتــح رابــط املســابقة لطالبــات املســار العلمــى بالريــان يــوم االحــد املوافــق يــوم 

ــس 2017/11/30م  ــى الخمي 2017/11/26م حت
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     م                                   اسم النشاط                                         الفئة                 عدد املشاركن

    13                             نشاط ركن  Brightness                                          طالبات                      9

األهداف :- 
- وهــدف النشــاط اىل تغطيــة منتــدي الشــباب العاملــي املنعقــد بــرم الشــيخ مــن 4-10 نوفمــرب 2017 الــذي شــارك فيــه 111 دولــة وشــاركت فيــه 

اململكــة العربيــة الســعودية بفريــق مــن الشــباب الواعــد مــن مركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي

وصف مختصر للفعالية:
عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة تؤكــد عــىل اســراتيجية التعلــم املجتمعــي مــع االطالبــات ، فكانــت هــذه نقطــة االنطــالق لفكــرة إنشــاء 

الركــن يف املســار العلمــي – طالبــات – فــرع الريــان تنفيــذ الزميــالت قســم تطويــر الــذات .
ركــن  Brightnessأهتــم بتغطيــة الفعاليــات املحليــة والعامليــة فيــام  يخــص قطــاع الشــباب ، وتعزيــز روح  الوطنيــة يف النفــوس ، تنميــة الوعــي بقيــم 

التعايــش واالعتــدال ،وتنميــة مهــاراة التواصــل مــع اآلخريــن

      م                                   اسم النشاط                                         الفئة           عدد املشاركن

     14                         أضاءة ....خري الناس أنفعهم للناس                         طالبات                      11

األهداف :- 
وهدف النشاط اىل ادخال السعادة ورسم االبتسامة يف وجوه املرىض واعطائهم جرعة من التفاؤل واالمل 

وصف مختصر للفعالية:-
قدمــت طالبــات عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة )املســار العلمي-الريــان ( نــادى علــو املجــال االجتامعــى يف يــوم الثالثــاء 
ــارة ملــرىض مستشــفي رسطــان االطفــال  مــن خــالل التواصــل مــع جمعيــة ســند ) مستشــفي امللــك فهــد  املوافــق1439/4/23 ه  2017/12/12م  زي

التخصــي – عيــادة اورام االطفــال(.
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     م                                      اسم النشاط                                          الفئة               عدد املشاركن

   15                                     رحلة الشاطىء                                       طالبات                      150

األهداف :- 
تحفيز الطالبات عىل املشاركة الفعالة يف االنشطة الالمنهجية

- تدعيم العمل التعاوين بن الطالبات وعضوات هيئة التدريس واإلداريات .
-اثارة روح التنافس بن الطالبات املشاركة باألنشطة واملسابقات املختلفه بابرنامج الرحلة .

-خلق روح من التفاعل االجتامعى بن الطالبات.

وصف مختصر للفعالية:-
تــم االعــالن عــن موعــد الرحلــة  للطالبــات عــرب البــالك بــورد  باألضافــة اىل التنســيق الــذى تــم بــن عضــوات هيئــة التدريــس املمثــالت مــن لجنــة 
األنشــطة الطالبيــة مــع طالباتهــن الــالىت يقمــن بالتدريــس لهــن حتــى يتــم أخــراج اليــوم بصــورة ناجحــة وفعالــه وبالفعــل  تــم القيــام بالرحلــة  يــوم 

األربعــاء املوافــق 15 /11 /2017 م بوجــود عــدد مــن عضــوات هيئــة التدريــس والهيــكل اإلدارى لفــرع عــامدة الســنة التحضرييــة بالريــان

     م                                      اسم النشاط                                          الفئة            عدد املشاركن

    1                         املعتقدات الخاطئة  عن الرياضة                                                        39

األهداف :- 
1 - معرفة بعض املعتقدات الخاطئة عن الرياضة وتصحيحها لديهم حتى يتثنى لهم مامرسة الرياضه واإلستفاده منها عىل الوجه األكمل 

2 - إتباع منط حياه صحى 

وصف مختصر للفعالية:- 
ــا  ــذ  د. راني ــداد وتنفي ــل اع ــرع الجبي ــة ف ــة الربي ــر كلي ــرا  مبق ــاعه 12 :1 ظه ــام الس ــق 12-11-2017  يف مت ــوم األحداملواف ــة ي ــد الورش ــد موع ــم تحدي  ت
محمدعبــد الجــواد ، عضــو هيئــة تدريــس بعــامدة الســنة التحضرييــة، قســم تطويــر الــذات  وقــد تــم تعريــف الطالبــات بأهميــة النشــاط الريــاىض واألخطــاء 

الشــائعة التــي قــد يقــع فيهــا بعــض الطالبــات مــن اســلوب املامرســة الخاطــئ مــع اعطــاء جــزء عمــىل تطبيقــى ليتســنى لهــم الحيــاة بصــورة افضــل .

الطالبات باملسار
األنساىن بالجبيل
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    م                                    اسم النشاط                        الفئة                                   عدد املشاركن

    YES I CAN                                   2          الطالبات باملسارالهندىس بالراكة                    32

األهداف :- 
1 - صقل الطالبات وتزويدهم باملعلومات عن تحديد أهدافهم ومحاولة الوصول لتحقيق األهداف املنشودة يف الوقت املحدد 

2 - التعرف عىل كيفية تحديد األولويات والعمل عىل تحقيقها تبعا لرتيب األولويات 

وصف مختصر للفعالية:- 
 تــم تحديــد موعــد الورشــة يــوم الثالثاءاملوافــق 12-11-2017  يف متــام الســاعه 12 :1 ظهــرا  مببنــى )900( باللمســار الهنــدىس بالراكــة اعــداد وتنفيــذ  
د.منــى عبــد املنعــم عبــد املعبــود ، عضــو هيئــة تدريــس بعــامدة الســنة التحضرييــة، قســم تطويــر الــذات، وقدتــم تشــجيع الطالبــات وحثهــم عــىل 

اإلشــراك يف حضــور الورشــة ألنهــا تســاعدهم عــىل تحديــد أهدافهــم وتحديــد األولويــات والعمــل عــىل تحقيقهــا تبعــا لرتيــب األولويــات 

     م                             اسم النشاط                                          الفئة                             عدد املشاركن

     3                                لنمـــرح                           طالبات املسار الهندىس بالراكة                 20

األهداف :- 
تنمية الجرأه لدى الطالبات ، والقدرة عىل االلقاء

تنمية القدرة عىل تنظيم وادارة املسابقات واملنافسات
تنمية  القدرة عىل االداء التمثيىل وترسيخ اجزاء من املقررداخل نفوس الطالبات

وصف مختصر للفعالية:-
  تــم تنفيذهــا باألســبوع العــارش بالخطــة الخاصــة باملقررتحــت ارشاف وتنفيــذ د. منــى عبــد املنعــم عبــد املعبــود واشــتملت عــىل عــرض ســينامىئ : 

مســابقات رياضيــة: مســابقات ثقافيــة : 
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     م                      اسم النشاط                                         الفئة                        عدد املشاركن

    4                  الحمالت التوعوية                             طالبات املسار الهندىس                     141

األهداف :- 
تنمية روح التعاون والقدرة عىل العطاء

تنمية القدرة عىل تنظيم وادارةبرامج توعوية 

وصف مختصر للفعالية:-
ــن  ــد م ــىل العدي ــتملت ع ــود واش ــد املعب ــم عب ــد املنع ــى عب ــذ د. من ــت ارشاف وتنفي ــة باملقررتح ــة الخاص ــارش بالخط ــبوع الع ــا باألس ــم تنفيذه   ت
املوضوعــات الرياضيــة والصحيــة الهامــة التــي يجــب توعيــة املجتمــع لهــا كا ألنيميــا ، عمــى األلــوان ، ركــوب الدراجــات ، واهميــة مامرســة النشــاط 

ــة للمعاقــن ــزة الطبي ــب ، األجه ــاىض عــىل القل الري

    م                            اسم النشاط                                         الفئة                         عدد املشاركن

    5                  ورشة عمل الرسم اليدوي الحر                  طالبات املسار الهندىس بالراكة  

األهداف :- 
1- تنمية مهارات الطالبات يف مجال الرسم باألقالم الرصاص:

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط
د/ ياسمن قنديل         د / نهي حسني        م/ مروة تريك           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار

وصف مختصر للفعالية:- 
تــم العمــل مــع الطالبــات ملــدة أســبوعن متتاليــن يف هــذه الورشــة , حيــث تبــدأ باملحــارضة والتعريــف بالرســم الحــر واألدوات التــي ميكــن إســتخدامها ، 
وكذلــك تعريــف الطالبــات بالتكويــن وطــرق اإلظهــار باألقــالم الرصــاص حســب تدرجاتــه ، ويراعــي يف عمــل تكويــن مــن ٣ مجســامت وأن يكــون الرســم 

باليــد مــع مراعــاه إظهــار خامــة العنــارص املرســومة وأماكــن الظــل الــذايت والظــالل والنــور املتكونــة عليــه .
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     م                        اسم النشاط                                         الفئة                        عدد املشاركن

     6       ورشة التصوير الفوتوغرايف داخل املرسم              طالبات املسار الهندىس بالراكة  

األهداف :-
  تنمية مهارات الطالبات يف مجال التصوير الفوتغرايف

من األحد  2017/9/24 : الخميس 2017/9/28
أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط

د/ ياسمن قنديل         د / نهي حسني        م/ مروة تريك           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار

وصف مختصر للفعالية:- 
ــة عمــل تكويــن مــن مجموعــة مــن العنــارص التــي تســتخدمها الطالبــة يف حياتهــا اليوميــة مــع كيفيــة  تــم العمــل مــع الطالبــات ملدةأســبوع وكيفي
التحكــم يف مقــدار الظــال بإســتخدام وحــات إضــاءة ، وكذلــك  تجهيــز الخلفيــات واألرضيــة إلظهــار العنــارص املطلــوب تصويرهــا وكذلــك إختيــار الزوايــا 

املناســبة إلظهــار تلــك العنــارص.

الفئة                       عدد املشاركن     م                       اسم النشاط                                        

    7                  ورشة عمل مجسامت                        طالبات املسار الهندىس بالراكة  

األهداف :-  
تنمية مهارات الطالبات يف مجال الرسم باألقالم الرصاص

من األحد: الخميس  من األسبوع الرابع 
أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط

د/ ياسمن قنديل         د / نهي حسني        م/ مروة تريك           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار

وصف مختصر للفعالية:- 
تــم العمــل مــع الطالبــات ملــدة أســبوع , حيــث تبــدأ باملحــارضة والتعريــف مببــادي التصميــم التــي ميكــن إســتخدامها يف عمــل تكويــن ســواء ثنــايئ 
األبعــاد أو ثــاليث األبعــاد، ، ويراعــي يف عمــل التكويــن تحقيــق ثالثــة مبــادئ عــي االقــل ورشح الطالبــة كيفيــه تحقيقهــا وأن يكــون التكويــن بأبســط 

الخامــات التــي تســتخدمها الطالبــة إلظهــار فكرتهــا
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      م                          اسم النشاط                                         الفئة                       عدد املشاركن

     9                  ورشة عمل التجريد بالتحبري            طالبات املسار الهندىس بالراكة  

األهداف :-  
تنمية مهارات الطالبات يف مجال الرسم بأقالم التحبري

من األحد : الخميس ) األسبوع السادس( 10/28 /2017 : 2017/11/2
أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط

د/ ياسمن قنديل         د / نهي حسني        م/ مروة تريك           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار

وصف مختصر للفعالية:- 
تــم العمــل مــع الطالبــات ملــدة أســبوع يف هــذه الورشــة , حيــث تبــدأ بــرح فكــرة التكويــن املجــرد وذلــك مــن خــالل إختيــار صــورة مــن الطبيعــة 
وتحليــل العنــرص األســايس لهــا بتحوليهــا لخطــوط وأشــكال هندســية مــع مراعــاه التــوازن بــن العنــرص والخلفيــة وكذلــك إســتخدام اســاليب الحــرب 

املختلفــة وتحقيــق النقــاط اآلتيــة كامهــو موضــح بالجــدول

Criteria      

1                               Expressing the drawing through abstract lines      

2                               Line quality      

3                              Using proper ink technique )stippling- hatching- scribbling…(    

4                               Foreground back & ground contrast balance     

5                                Black and white balance  



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

141

    م                        اسم النشاط                                           الفئة                         عدد املشاركن

   10                  ورشة عمل الورق امللون                      طالبات املسار الهندىس بالراكة  

األهداف :-
  تنمية مهارات الطالبات يف مجال لف الورق مع إستخدام نظريات األلوان

من األحد 2017/10/22 : الخميس 2017/10/26
أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط

د/ ياسمن قنديل         د / نهي حسني        م/ مروة تريك           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار

وصف مختصر للفعالية:- 
تم العمل مع الطالبات ملدة أسبوع يف هذه الورشة , وكيفية لف الورق مع استخدام األلوان

     م                          اسم النشاط                                         الفئة                        عدد املشاركن

    11               ورشة عمل الزخارف االسالمية                         طالبات املسار الهندىس بالراكة  

األهداف :-
  تنميــة مهــارات الطالبــات يف العمــل الجامعــي , اســتعامل األشــكال ) مســطحات( لعمــل زخــارف ثالثيــة األبعــاد , لتحســن مهــارة عمــل املجســامت 
وربــط الخامــات املختلفــة معــا , كذلــك موكبــة ســوق العمــل وربــط الدراســة االكادمييــة مــع الحيــاة العمليــة والتأكيــد عــي أهميــة التعليــم الصناعــي 

مــن خــالل التعــرف عــي ماكينــات وأجهــزة الفــاب الب وتتجربــة إســتخدامها
من األحد : الخميس ) األسبوع السابع والثامن ( 10/28 /2017 : 2017/11/10

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط
د/ ياسمن قنديل         د / نهي حسني        م/ مروة تريك           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار

وصف مختصر للفعالية:- 
املرحلــة األويل: تــم العمــل مــع الطالبــات ملــدة خــالل أســبوعن ويف هــذا املــروع عــي الطالبــات العمــل يف مجموعــات مبتوســط 12 طالبــة للمجموعــه 
, حيــث يعتمــد املــروع عــي وحــدة زخرفــة هندســية تتبــع الفــن اإلســالمي ويتــم رســمها خــالل العمــل الفصــي يف األســبوع األول بنــاءا عــي خطــوات 

تــم رشحــا مســبقا بشــكل فــردي , ثــم تجميعهــا عــي لوحــة واحــدة لــكل مجموعــه وتنســيقها واالتفــاق عــي توزيــع األلــوان حســب نظريــة االلــوان .
املرحلــة الثانيــة  : عــي كل فريــق عمــل تحويــل الوحــدات الزخرفيــة مــن خــالل عمــل تكويــن ثــاليث األبعــاد بإســتخدام طبقــات مــن الخامــات املختلفــة 

بإســتخدام ماكينــة تقطيــع الليــزر بالفــاب الب
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     م                       اسم النشاط                                         الفئة                            عدد املشاركن

    12    ورشة أفكار معرض طالبات املرسم 2018                طالبات املسار الهندىس بالراكة  

األهداف :-
  تنمية مهارات الطالبات يف مجال عرض األفكار وتوضيحها  بالرسم واالسكتشات 

من األحد : الخميس ) األسبوع التاسع( 11/21 /2017 : 2017/11/26
أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط

د/ ياسمن قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تريك           م/ هدي فرج             م/ هبة النشار

وصف مختصر للفعالية:- 
تــم العمــل مــع الطالبــات ملــدة أســبوع يف هــذه الورشــة , حيــث تبــدأ بــرح فكــرة املعــرض مــع الطالبــات والعمــل كجــروب للشــعبة بأكملهــا ويليهــا 
عــرض أفكارهــم مــع أعضــاء هيئــة التدريــس ، ومــن ثــم عمــل لوحــة وتســليمها بعــد أســبوع مــن تاريخــه يحتــوي داخلهــا لوجــو وشــعار ملعرضهــن 

وطريقــة العــرض الخاصــة بهــن وصــور مرفقــة للتوضيــح بشــكل عــام ألفكارهــن .  

      م                          اسم النشاط                                            الفئة                           عدد املشاركن

     13           ورشة عمل ألوان وطرق اإلظهار                         طالبات املسار الهندىس بالراكة  

األهداف :-
  تنمية مهارات الطالبات يف مجال عرض األفكار وتوضيحها  بالرسم واالسكتشات 

من األحد : الخميس ) األسبوع الثالث عر( 12/17 /2017 : 2017/11/21
أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط

د/ ياسمن قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تريك           م/ هدي فرج             م/ هبة النشار

وصف مختصر للفعالية:- 
تبــدا الورشــة مبحــارضة لتعريــف النشــاط ومعرفــة طــرق اإلظهــار املختلفــة وبعــد ذلــك تطبيقهــا مــع الطالبــات وهــي كااليت ) اســتخدام الــوان املاركــر- 

االلــوان الخشــبية – الحــرب ( ومعرفــة االختــالف بــن طــرق االظهــار وبعضهــا وعــرض صــور لــكل منهــا
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الفئة                             عدد املشاركن      م                     اسم النشاط                                                 

    14                      ورشة الجواش                                      طالبات املسار الهندىس بالراكة  

األهداف :- 
 تنمية مهارات الطالبات يف مزج لون سواء اسايس او مخلط ومزج اللون املختارباألبيض ومرة أخري بالرمادي  واالسود

من األحد : الخميس ) األسبوع السابع( 3/3 /2018 : 2018/3/8 

وصف مختصر للفعالية:- 
تــم رشح نظــري مبســط للطالبــات عــن االلــوان الجــواش مــن حيــث الخصائــص وكيفيــة أســتخدامها واالدوات الالزمــة النجــاز الورشــة مــن اوراق والــوان 
وفــرش مبقاســات مختلفــة وعــرض بعــض االعــامل الســابقة لتطبيــق الجــواش، ومطلــوب مــن كل طالبــة إختيــار لــون واضافــة عليــه األبيــض واالســود 

والرمــادي كــام بالصــورة أدنــاه. وقمنــا بتكويــن اللــون مــع كل طالبــة عــي حــدي ســواء لــون أســايس أو مركــب وعمــل التدرجــات لــه 

       م                 اسم النشاط                                                   الفئة                                       عدد املشاركن

طالبات الكليات وعامدة السنة التحضريية بجامعة الدمام            215  )  CBR (  15            سلسلة ورش      

بالتعاون مع النادى الصحي بوكالةعامدة شئون الطالبات لالنشطة بجامعة الدمام 

األهداف :- 
 تنمية املهارات املعرفية للطالبات حول أهمية االسعافات األولية وكيفية انقاذ املصابن وعمل األنعاش القلبى الرئوى 

التوقيت : 1439/6/25هـ  -  

وصف مختصر للفعالية:- 
تــم رشح نظــري وعمــىل للطابــات ألهميــة االســعافات األوليــة والقــدرة عــىل انقــاذ املصابــن ومحاولــة توفــري ســبل النجــاة واالمــان ومحاولــة التعــرف 

عــىل القواعــد األساســية لعمــل االنعــاش القلبــى الرئــوى



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

144

      م                          اسم النشاط                                         الفئة                         عدد املشاركن

     16                ورشة األستعداد لالختبارات                  طالبات  العلمى بكلية املجتمع بالدمام   36

األهداف :- 
 تهيئــة الطالبــات نفســياً لخــوض اإلختبــارات بكفــاءة عاليــة مــن خــالل وضعهــن عــىل الطريــق الصحيــح إلدارة هــذه الفــرة الحرجــة مــن العــام الــدرايس 
، حيــث أن قــدرة الطالبــة عــىل تنظيــم وقتهــا متكنهــا مــن القــدرة عــىل تحقيــق أهدافهــا وبالتــاىل تســتطيع حصــاد مــا بذلتــه مــن جهــد طــوال العــام 
الــدرايس ، مــع التعــرف عــىل أفضــل األوقــات لإســتذكار واألطعمــة الواجــب تناولهــا قبــل اإلختبــار ، مــع إعطــاء بعــض التعليــامت الواجــب مراعتهــا 

أثنــاء اإلختبــار
يوم الثالثاء املوافق 2-4-2018م وذلك من الساعه 1 :2 ظهرا  بقاعة FF19    مبقر كلية املجتمع بالدمام .    

 وصف مختصر للفعالية:- 
متــت مبســاعدة مجموعــه مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بفــرع كليــة املجتمــع ، حيــث تــم تشــجيع الطالبــات وحثهــن عــىل اإلشــراك يف حضــور الورشــة 
ــات املســار العلمــى  ــة مــن طالب ــة ، وحــر الورشــة )36( طالب ــارات بكفــاءة عالي ألنهــا تســاعدهم عــىل معرفــة الخطــوات الصحيحــه لخــوض اإلختب

بالســنة  التحضرييــة فــرع كليــة املجتمــع بالدمــام.

       م                   اسم النشاط                                                الفئة                                      عدد املشاركن

      17             ورشة الغذاء الصحي                   طالبات املسار العلمى فرع كلية املجتمع بالدمام      48

األهداف :-  
ــل  ــاه صحــى، وأســباب الســمنة وبعــض البدائ ــاع منــط حي ــات الرسيعــة  ليتمكــن مــن إتب ــات الغــذاء الصحــي وأرضار الوجب ــات مكون معرفــة الطالب

ــد الديتوكــس للجســم . ــة وفوائ ــة الســعرات الحراري ــوالت عالي ــة للأمك الصحي
يوم الخميس املوافق 15-3-2018م وذلك من الساعه 12 :1 ظهرا  بقاعة FF17    مبقر كلية املجتمع بالدمام

وصف مختصر للفعالية:- 
متــت مبســاعدة مجموعــه مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بفــرع كليــة املجتمــع ، حيــث تــم تشــجيع الطالبــات وحثهــن عــىل اإلشــراك يف حضــور الورشــة 
ألنهــا تســاعدهم عــىل معرفــة مكونــات الغــذاء الصحــي وأرضار الوجبــات الرسيعــة ليتمكــن مــن إتبــاع منــط حيــاه صحــى، والتعــرف عــىل أســباب 
الســمنة وبعــض البدائــل الصحيــة للأمكــوالت عاليــة الســعرات الحراريــة وفوائــد الديتوكــس للجســم ، وحــر الورشــة )48( طالبــة مــن طالبــات املســار 

العلمــى بالســنة التحضرييــة فــرع كليــة املجتمــع بالدمــام.
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    م      اسم النشاط              الفئة                                                منفذ النشاط                        عدد املشاركن

    1      ركن التكيف   طالبات السنة التحضريية للمسار اإلنساين  عضوات لجنة األنشطة الطالبية باملسار اإلنساىن         60

األهداف :
1 - توعية الطالبات باملعينات يف الحياة الجامعية

إدارة الوقت-  التحدى- التفاؤل- اإلنجاز – املشاركة اإلجتامعية(

وصف مختصر للفعالية:-
عمل أركان من قبل الطالبات لتقديم النصح والفائدة للطالبات عن بعض الصفات التي يجب أن تسعى لتحقيقها خالل مسريتها الجامعيه.

  م                   اسم النشاط                     الفئة          منفذ النشاط                       عدد املشاركن

  2   الحمالت التوعوية ملقرر الربية البدنية والصحية ) منهجىي(       طالبات املسار اإلنساىن       عضوات هيئة دريس مقرر الربية البدنية والصحية      جميع طالبات املسار 

األهداف :- 
1 - نشاط منهجى ضمن خطة مقرر الربية البدنية والصحية 

وصف مختصر للفعالية:-
- حمالت توعوية تثقيفية لزيادة الوعى الصحي مبوضوعات هامه ومتنوعه نابعه من أفكار الطالبات وخاصة بأهداف املقرر.
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   م          اسم النشاط                    الفئة                                    منفذ النشاط                               عدد املشاركن

   3     روح اللياقة  )منهجى (      طالبات املسار اإلنساىن      عضوات هيئة تدريس مقرر الربية البدنية والصحية       كل طالبات املسار 

 األهداف :-  
-تدعيم العمل التعاوين بن الطالبات وعضوات هيئة التدريس .

- إثارة روح التنافس بن الطالبات املشاركة بالنشاط .

 وصف مختصر للفعالية:- 
 ســباق تنافــىس ترويحــى منهجــى  لجميــع طالبــات املســار االنســاىن مــن خــالل عمــل تصفيــات يف ســباق الجــرى بــن طالبــات كل شــعبه واختيــار ارسع 

طالبتــن وعمــل يــوم ختامــى للتصفيــة النهائيــة عــىل مســتوى املســار ككل وتحديــد الفائــز بالســباق.

     م  اسم النشاط                   الفئة                                        منفذ النشاط                     عدد املشاركن

طالبات السنة التحضريية للمسار اإلنساين    عضوات لجنة األنشطة الطالبية                   60 ) ساعة لقلبك (   4      

األهداف :- 
- تحفيز الطالبات عىل املشاركة الفعالة يف األنشطة الالمنهجية0

- إثراء معارف الطالبات عن بعض أنواع االلعاب الرياضية .
- تدعيم العمل التعاوين بن الطالبات وعضوات هيئة التدريس .

-إثارة روح التنافس بن الطالبات املشاركة بالنشاط .
-خلق روح من االتفاعل اإلجتامعى بن الطالبات

وصف مختصر للفعالية:-
تصفيات رياضية يف أنشطة دورى املسار اإلنساىن يف العاب كرة السلة والوثب بالحبل ويتم تحديد الشعبه الحاصلة عىل اكرب عدد من النقاط 
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الفئة                           منفذ النشاط                         عدد املشاركن اسم النشاط                 م 

     5  اقرأ - ابتسم            طالبات املسار االنساىن                      د/ ناهد                                           40 طالبه 

األهداف :- 
 1- تحفيز الطالبات عىل املشاركة الفعالة يف االنشطة االمنهجية .

٢-معرفة أهمية القراءة وأنها سبب السعادة .
٣-تنمية الناحية الثقافية للطالبات .

وصف مختصر للفعالية:-
تم تشجيع الطالبات وحثهم عىل االشراك ومتابعة تنفيذ النشاط من خالل املحارضات . وتم االعالن لهم عن طريق البالك بورد   وفكرة املروع  هي 

تقوم عىل ان مجموعة من الطالبات يقومون باحضار مجموعة من الكتب الثقافية – عرض تقدميي عن أهمية القراءة – وأن القراءة تعترب مصدر 
لسعادة االفراد واملجتمعات .

اسم النشاط                     الفئة                                    منفذ النشاط                              عدد املشاركن     م 

    6  عامل الطريان               طالبات املسار االنساىن                                   د/ ناهد                                           40

•تثقيف الطالبات بعامل الطريان• توعية الطالبات بفوبيا الطريان األهداف :- 
وصف مختصر للفعالية:-

تم تشجيع الطالبات وحثهم عىل االشراك ومتابعة تنفيذ النشاط من خالل املحارضات . وتم االعالن لهم عن طريق البالك بورد   وفكرة املروع  هي 
تقوم عىل ان مجموعة من الطالبات يقومون باحضار مجموعة من الكتب الثقافية عن مجال الطريان  – عرض تقدميي عن أهمية الطريان وأنه وسيلة 

آمنة لالنتقال بن الدول وتم تثقيف الطالبات عن مجال الطريان ومحاولة تخفيف الشعور بالخوف من استخدام الطائرات للسفر  .
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  م                              اسم النشاط                                           الفئة              منفذ النشاط     عدد املشاركن

   7    ورشة عمل السنة التحضريية ومهارات القرن الواحد والعرين يف ظل رؤية 2030      طالبات املسار االنساىن       د/ أسام عبد السالم        33طالبة 

األهداف :- 
• رؤية ورسالة وأهداف السنة التحضرييةأن تعرف الطالبة 

• أهداف رؤية 2030
• التعلم الذايت وحل املشكات• االبداع واالبتكار• مهارات أكادميية• مهارات النجاح يف القرن 21

وصف مختصر للفعالية:-
وتضمنــت الورشــة عــدة أنشــطة، حيــث بــدأت الورشــة بنشــاط جامعــي إلثــارة حــامس الطالبــات، واختتمــت بنشــاط فــردي لتعــرف رأي الطالبــة يف 
كيــف ان أهــداف الســنة العامــة تحقــق رؤيــة 2030, واشــتملت الورشــة عــي عــرض لنــامذج بعــض مــن املبدعــن عــي مســتوي اململكــة وخارجهــا، كــام 

تطرقــت لبعــض املهــارات التــي يجــب عــي الطالبــات التــدرب عليهــا لالســتعداد للمســتقبل .

عدد املشاركن      م                       اسم النشاط                          الفئة              منفذ النشاط 

طالبات املسار اإلنساىن              د/ بسمة ملص         35 ورشة عمل »حفزي نفسك واصنعي مستقبلك«   8     

األهداف :- 
1 - تفعيل النشاط املجتمعي للطالبات بحثهم عي التخطيط الجيد ملستقبلهم  

2 - السلوكيات التي تحقق بناء  التفوق والتميز .
3 -ملساعدة يف تحديد األهداف ورسم صورة مرقة للمستقب

4 -تعليم االطالبات  كيف يزيدون مهاراتهم وخرباتهم الشخصية والحياتية وكيفية التعامل مع  اآلخر .
5 -إطالع الطالبات عىل املعلومات املتعلقة باألنظمة  التمثيلية لألفراد وطرق تحقيق األلفة.

6 -إطالع الطالبات عىل مفاتيح النجاح العر

وصف مختصر للفعالية:-
قامــت الطالبــات بالتجمــع يــوم االربعــاء املوافــق 17/ 12/ 2018 حيــث تــم تجهيــز القاعــة مــن شاشــة عــرض وامكانــات الورشــة حيــث قامــت الدكتــورة/ 

بســمة ملــص بتقديــم الورشــة التفاعليــة مــع الطالبــات .

    م                             اسم النشاط                                          الفئة       منفذ النشاط  عدد املشاركن

     9       تقرير ورشة عمل »إدارة الوقت« بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة      طالبات املسار اإلنساىن        د/بسمه ملص                  23

األهداف :- 
• التعرف عىل مضيعات الوقت،وكيفية القضاء عليها.• التعرف عىل كيفية التفويض الفعال.• اساسيات إدارة الوقت.• طبيعة الوقت.1 - تفعيل النشاط للطالبات بحثهم عي إدارة الوقت وترتيب األولويات  

وصف مختصر للفعالية:-
قامت الدكتورة/ بسمة ملص بتقديم الورشة التفاعلية مع الطالبات وذلك يف يو م االربعاء 2017/11/29
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    م                        اسم النشاط                                          الفئة                   منفذ النشاط     عدد املشاركن

    10           ورشة عمل »اسراتيجيات فاعلة يف إدارة الوقت«          اإلداريات يف املساراالنساين      د/ بسمة ملص             7

األهداف :- 
•التعرف عىل مضيعات الوقت،وكيفية القضاء عليها.•التعرف عىل كيفية التفويض الفعال.•اساسيات إدارة الوقت.•طبيعة الوقت.تفعيل النشاط  إلداريات  بحثهم عي إدارة الوقت وترتيب األولويات  

وصف مختصر للفعالية:-
قامت الدكتورة/ بسمة ملص بتقديم الورشة التفاعلية مع اإلداريات وذلك يف يوم الخميس  2017/12/7

الفئة                  منفذ النشاط      عدد املشاركن       م               اسم النشاط                       

7 طالبات املسار اإلنساىن     د/ ناهد نرص                 11             جولة حول العامل     

• اكتساب املعلومات عن البلدان املختلفة .• تنوع الثقافات لدى الطالبات .• التعرف عىل ثقافات البلدان املختلفة وأهم الشخصيات  األهداف :- 
وصف مختصر للفعالية:-

تــم تشــجيع الطالبــات وحثهــم عــىل االشــراك ومتابعــة تنفيــذ النشــاط مــن خــالل املحــارضات . وتــم االعــالن لهــم عــن طريــق البــالك بــورد   وفكــرة 
املــروع  هــي تقــوم عــىل ان مجموعــة مــن الطالبــات يقومــون باعــداد عــرض تقدميــي يحــوي عــىل ثقافــات البلــدان املختلفــة ومــا تتميــز بــه مــن 

أماكــن ســياحية وأحــوال الطقــس فيهــا والصناعــات  وأهــم الشــخصيات والعــادات والتقاليــد املوجــودة بتلــك البلــدان .

    م                    اسم النشاط                                      الفئة                       منفذ النشاط           عدد املشاركن

ورشة عمل »التعامل مع ضغوطات العمل«        إداريات املسار اإلنساىن           د/ بسمة مل                  7  12    

األهداف :- 
1 - التعريف  يف طرق التعامل مع ضغوطات

• تشخيص ضغوط العمل                                       • كيفية مواجهة ضغوط العمل                                      • القلق وأثره عىل صحة املوظفني• ما هية التوتر والضغوط                                      • الضغوط النفسية يف العمل مصادرها واسبابها وآثارها2 - أن تتعرف املتدربات عىل :
وصف مختصر للفعالية:-

قامت الدكتورة/ بسمة ملص بتقديم الورشة التفاعلية مع االداريات يوم األربعاء  2017/12/6 
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     م                              اسم النشاط                                     الفئة                   منفذ النشاط            عدد املشاركن

    13        ورشة عمل »زيادة الدافعية قبل االمتحانات«       طالبات املسار اإلنساىن       د/ بسمة ملص             20 طالبة 

األهداف: 
1 - زيادة الدافعية عند الطالبات و التخطيط الجيد ملستقبلهم 

• تعليم االطالبات  كيف يزيدون مهاراتهم وخرباتهم الشخصية والحياتية.• املساعدة يف تحديد األهداف ورسم صورة مرشقة للمستقبل• استعراض اسرتاتيجيات لاستعداد لامتحانات .• أساليب زيادة الدافعية عند الطالبات  .2 - يتوقع ان تحقق األهداف التالية:
وصف مختصر للفعالية:-

قامت الطالبات بالتجمع يوم الخميس  املوافق 14/ 12/ 2017 حيث قامت الدكتورة/ بسمة ملص بتقديم الورشة التفاعلية مع الطالبات.

    م                             اسم النشاط                                       الفئة        منفذ النشاط     عدد املشاركن

    14      ورشة عمل » اسراتيجيات لتحقيق النجاح يف االمتحانات«     طالبات املسار اإلنساىن     د/بسمة ملص       18طالبة 
  

األهداف :- 
1 - تهيئة الطالبات لالمتحانات

2 - ان تتعرف املتدربات عىل اسراتيجيات تجقيق النجاح  وهي :
• عمل جدول مفصل للمراجعة قبل االمتحان والتقيد به .• القراءة الرسيعة قبل يوم االمتحان .• الخرائط الذهنية  للمواد قبل موعد االمتحان بوقت كايف .• SRKW(( اسراتيجية قبل موعد االمتحان بوقت كايف.

• تقديم الحافز الذايت عند اإلنجاز0
وصف مختصر للفعالية:-

قامت الدكتورة/ بسمة ملص بتقديم الورشة التفاعلية مع الطالبات   وذلك: يوم الخميس املوافق 2017/11/30.

    م          اسم النشاط                    الفئة                        منفذ النشاط                   عدد املشاركن

   15         خليك الكروين         طالبات املسار اإلنساىن          د/أسامء عبد السالم           40طالبة 

• تعلم الطبخ والرياضة املواقع االلكرتوين                         • التعلم االلكرتوين ومواقع التواصل االجتامعية              • أمن املعلومات•  تنمية الذكاء باألجهزة االلكرتونية                                • منصات التعليم االلكرتوين                                      • التسوق االلكرتويناألهداف :- 
وصف مختصر للفعالية:-

متت إقامة الحملة يوم الثالثاء املوافق ٢4-1٢-٢٠18 والتي تدعو اىل استغالل التكنولوجيا بالشكل الصحيح واالستفادة منه  بكافة الوسائل وشتى الطرق 
إما بتعلم لغة جديدة او اكتساب مهارات عديدة.
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   م                    اسم النشاط                                 الفئة                      منفذ النشاط             عدد املشاركن

األهداف :
- تنمية املهارات القيادية لدى الطالبات .

- تحسن مهارات التواصل مع األخرين والقدرة عىل تكوين عالقات جديدة. 
- الرويح عن النفس والتخلص من الضغوطات النفسية .

- تنمي روح املغامرة واإلستكشاف عند الطالبات .
- إثارة روح التنافس بن الطالبات املشاركة باملسابقات الرياضية والثقافية .

- اإلعتامد عىل النفس وتحمل املسئولية.

وصف مختصر للفعالية:-. 
تــم اختيــار عــدد )100( طالبــة  بإجــراء قرعــة يف حضــور طالبــات املجلــس الطــاليب مــن واقــع كشــف توقيــع الطالبــات عــىل حضــور الســيمينار الثــاين 
للمســار اإلنســاين تــم مكافــأة طالبــات شــعبة )22( التــي فــازت يف النشــاط الريــايض يف دوري أنشــطة املســار اإلنســاين تــم مكافــأة قائــدات الشــعب 

وعضــوات املجلــس الطــالىب لتعاونهــم الدائــم مــع لجنــة األنشــطة يف فعالياتنــا ويف تنظيــم الســيمنارات الخاصــة باملســار ومتــت رحلــة اشــاطئ.

رحلة شاطىء القمر الخاصة بشعب املسار 1

االنساين فرع الريان

طالبات السنة التحضريية 

للمسار اإلنساين

عضوات لجنة األنشطة 

الطالبية باملسار اإلنساىن 

143طالبة 

   م                       اسم النشاط                                             الفئة                  منفذ النشاط     عدد املشاركن

   2       مدرسة تدريب كرة السلة باملسار اإلنساىن )فرع الريان(         طالبات املسار اإلنساىن      د/ هبه عىل       25 طالبة 

 األهداف :                          
- تدريب الطالبات عىل مهارات كرة السلة.

- إعداد فريق كرة سلة ميثل املسار اإلنساىن وعامدة السنة التحضريية يف خوض فعاليات اليوم الصحي عىل مستوى الجامعه .
- تفريــغ عنــارص مــن الطالبــات مدربــة عــىل أساســيات اللعبــه  للمشــاركة يف أنشــطة و فعاليــات الجامعــه يف الســنوات القادمــة ضمــن صفــوف كلياتهن 

املختلفــه إلثــراء النشــاط الجامعــى بتفاعــل وحــامس مبســتوى اداء مميــز وال يقتــرص عــىل التمثيــل املــرف دون فاعليــة األداء الحــرىك أثنــاء التبــارى .

وصف مختصر للفعالية:-
 تم إفتتاح فعاليات أنشطة الساحة املفتوحه التي تقع بن ممر 65, 64بأوىل األنشطة الرياضية  )مدرسة كرة السلة يومى األثنن والثالثاء إسبوعيا (.
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    م        اسم النشاط                                  الفئة                                منفذ النشاط              عدد املشاركن

    3    إفتتاحية أنشطة الساحه املفتوحة      طالبات املسار اإلنساىن      عضوات لجنة األنشطة الطالبية            40طالبة  

األهداف :-  
-  تدعيم العمل التعاوين بن الطالبات وعضوات هيئة التدريس .

- إثارة روح التنافس بن الطالبات املشاركة بالنشاط . 
- كرس الروتن اليومى لدى الطالبات املشاركات .

- شغل وقت الفراغ بطريقة فعالة وإيجابية .
- تفعيل أنشطة تحقق أهداف املشاركة املجتمعية  داخل عامدة السنة التحضريية

وصف مختصر للفعالية:- 
إفتتاح الساحة املفتوحه وتزينها بحبال وأعالم ألعطاء املكان بهجة وجو من املرح

 والرسور للتشجيع عىل املشاركة  يف االنشطة .

   م                اسم النشاط                                                الفئة                        منفذ النشاط     عدد املشاركن

   4    نشاط ساعة لقلبك مع تدريبات األيروبكس     طالبات السنة التحضريية للمسار اإلنساين   د/ غادة يوسف         60

األهداف :- 
- تفعيل أنشطة الساحة املفتوحة بالتمرينات الهوائية .
- تنمية اللياقة القلبية التنفسية للطالبات املشاركات  ..

- تنمية اتجاهات الطالبات نحو النشاط الحرىك .
- خلق جو من املرح والسعادة لدى الطالبة .

وصف مختصر للفعالية:-
تم االعالن عن موعد بدء إفتتاح فعاليات نشاط ساعة لقلبك :

ــم االتفــاق مــع  د غــادة  عــىل  ــات االيروبكــس - ت ــات عــىل تدريب ــذ النشــاط وتدريــب الطالب ــورة غــادة يوســف عــىل تنفي ــم أخــذ موافقــة دكت - ت
ــذ النشــاط أســبوعيا . ــاظ عــىل إســتمرارية تنفي ــن للحف ــوم األثن إســتمرارية الحضــور بأنتظــام ي
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   م                          اسم النشاط                                         الفئة                      منفذ النشاط         عدد املشاركن

    5            اساسيات فن الدفاع عن النفس للفتيات          طالبات املسار االنساىن          د/مروة فضل            20  طالبة 

االهداف 
- تفعيل أنشطة الساحة املفتوحة بتدريبات الدفاع عن النفس ورياضة الكاراتية  .

- إكتساب مهارات التعامل ىف األوقات الطارئة .
- الدفاع عن النفس ضد املواقف املفاجئة .

- إكتساب الثقة بالنفس لدى الطالبات املشاركات  

وصف مختصر للفعالية :
- تم االعالن عن موعد نشاط  أساسيات فن الدفاع عن النفس للفتيات.

- تم أخذ موافقة دكتورة مروة فضل  عىل تنفيذ النشاط وتدريب الطالبات عىل اساليب الدفاع عن النفس.

   م                     اسم النشاط                                           الفئة                    منفذ النشاط      عدد املشاركن

   6        محارضة وحملة توعية »صحة الفم واالسنان«         طالبات املسار االنساىن          د/ بسمة ملص          65طالبة

االهداف :-
• عمليات تجميل اللثة-التقويم-األطقم املتحركة الجزئية و الكاملة.           • رائحة الفم الكريهة عادات سيئة مرضة باالسنان مجوهرات األسنان• تنظيف األسنان اآليل وتلميعه-  تبييض األسنان بالليزر.                         • الحشوات التجميلية-  تلبيسات البورسالني –انسريام- الزركونيا.• الخوف من عاج األسنان )الفوبيا( - متى أراجع طبيب األسنان ؟.           • طب األسنان التجميي - وقاية األسنان الفلورايد- زراعة األسنان. ان يتعرف الحارضات عىل ما يي:

وصف مختصر للفعالية:- 
   قامــت الدكتــورة/ بســمة ملــص بتقديــم املحــارضة التفاعليــة مــع عضــوات هيئــة التدريــس والطالبــات وذلــك يــوم الثالثــاء  املوافــق 2/20/ 2018 م، 
وتــم طــرح  اســئلة حــول املحــارضة للطالبــات وخصــص جوائــز للفائــزات ،وعــروض لدعــم الحملــة عــىل هامــش الورشــة  تــم إعــداد حملــة توعويــة 
ــوم العاملــى لصحــة الفــم واإلســنان  ــات الي ــح فعالي ــات وتجولهــن خــارج نطــاق املمــرات الخاصــة بالقاعــات الدراســية لتوضي بســاحة دخــول الطالب

وتوعيوتهــم بأهــداف الحملــة  ) تحــت إرشاف لجنــة األنشــطة الطالبيــة للمســار اإلنســاىن (. 
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    م                     اسم النشاط                          الفئة                        منفذ النشاط               عدد املشاركن

طالبات املسار االنساىن             د/ ناهد نرص                   40طالبة      7                 ) تهادوا تحابوا (   

االهداف :- 
- نر ثقافة املحبة واملودة بن الطالبات .

- اكساب الطالبات صفة العطاء .
- اكساب الطالبات صفة التعاون .

وصف مختصر للفعالية:-
- تم األتفاق عىل كل طالبة تختار قصاصة من الورق عليها اسم زميلة ال تفصح عن االسم وتحر لها هدية يف االسبوع  التايل .

- يف االســبوع التــايل تــم تبــادل الهدايــا يف وســط جــو مــن املحبــة وااللفــة والفرحــة التــي كانــت تعــم املــكان فمــن اتــت بهديــة ردت لهــا هديــة قــد 
تكــون أفضــل مــن االخــرى لكــن بــرصف النظــر عــن قيمــة الهديــة ىف جــو مــن االلفــة واملحبــة الــذي ظهــر جليــاً اثنــاء تطبيــق النشــاط .

   م                اسم النشاط                                         الفئة                         منفذ النشاط               عدد املشاركن

االهداف :- 
-   عرض قضايا لبعض األفكار التى تعمق فكرة التطوع وفقا ألهداف النشاط املنهجى للمقرر 

- مناقشة  املوضوعات مع الطالبات وتقيمهم .
- طرح حلول للمروعات التى تم عرضها .

وصف مختصر للفعالية:-
نشاط منهجى للطالبات ىف مقرر مهارات االتصال 

املروعات التطوعية ملقرر مهارات 8
االتصال ) منهجى(

 عضوات هيئة تدريس طالبات املسار اإلنساىن 
مقرر مهارات االتصال

جميع شعب املسار 
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    م                    اسم النشاط                          الفئة                          منفذ النشاط          عدد املشاركن

30طالبة  عضوات مجلس الطالىب   طالبات املسار اإلنساىن       9                 ورشة أسمى حياة 

االهداف :- 
 مســاعدة الطالبــات  يف اســتثامر حياتهــم الجامعيــة يف تطويــر ذاتهــم ، لرتقــي الطالبــة  بنفســها و مبجتمعهــا بــإذن اللــه تعــاىل ، وتنفــع غريهــا بعطائهــا 

و تــورق هّمــة وعزمــاً  وإرشاقــاً وارفــاً عــىل أفيــاء الحيــاة جــامالً ، ليزهــر بهــا املجتمــع ويحلــو الثمــر .

تســتثمرين الحيــاة الجامعيــة لصقــل شــخصيتك وتنميتهــا ؟مهــارات بنــاء العاقــات الناجحــة والتطــوع و آثــاره اإليجابيــة .اقــام املجلــس الطــايب  »ورشــة أســمى حيــاة » لطالبــات املســار اإلنســاين وكانــت أهــم محــاور الورشــة : مــاذا ســتضيف الجامعــة إىل حياتــك؟ كيــف وصف مختصر للفعالية:- 

  م                اسم النشاط                               الفئة              منفذ النشاط      عدد املشاركن

  9      )سلبيات وإيجابيات استخدام الحاسب يف التعليم(    طالبات املسار اإلنساىن   أ / عارفة زاهد شيخ  شعب )5, 7,12,20,22,24,25(

االهداف :- 
الركيز عىل سلبيات وإيجابيات استخدام الحاسب اآلىل ىف التعليم 

وصف مختصر للفعالية:- 
نشــاط مــادة اللغــة اإلنجليزيــة الــذي أقيــم يف األســبوع العــارش يــوم الثالثــاء املوافــق 2018/3/20. تــم تنظيــم هــذا العمــل مــن قبــل بعــض شــعب 
طالبــات الســنة التحضرييــة )5, 7,12,20,22,24,25(. قامــت بتدشــن هــذا النشــاط د. ســعاد عبــد اللــه الشــايقي )مســاعدة عميــد الســنة التحضرييــة 

والدراســات املســاندة(
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جــاءت فكــرة الســنة التحضرييــة مــن أجــل إعــداد الطلبــة لالنتقــال مــن مرحلــة التعليــم العــام إىل مرحلــة التعليــم الجامعي، 
ومنحــه فرصــة االندمــاج يف الوســط الجامعــي ومتكينــه مــن التعــرف عــىل متطلبــات الدراســة الجامعيــة وتهيئتــه نفســيا وفكريــا 
ــال وتكــر يف  ــه اآلم ــح أمام ــى  تتفت ــوي حت ــم الثان ــب التعلي ــي الطال ــام أن ينه ــة، ف ــة يف الســنوات القادم للدراســة التخصصي
هواجســه األمنيــات، فهــو اليــوم عــىل أعتــاب مرحلــة جديــدة ســتمكنه ألن يكــون مــا يريــد لنفســه، ومــا يريــده لــه وطنــه، 
ولكنهــا مرحلــة رمبــا تكــون صعبــة، فحالتــه النفســية قلقــة، وذهنــه مشــغول بالعديــد مــن األســئلة التــي ال توجــد لهــا اجابــات 
ــه إىل مســاعدة  ــذي يهــدف يف مجمل ــدة جــاءت فكــرة األســبوع التعريفــي وال ــة الجدي ــي تفرضهــا طبيعــة املرحل حــارضة والت
الطــالب الجــدد عــىل التكيــف مــع الحيــاة الجامعيــة، واإلجابــة عــن أهــم االستفســارات التــي تــدور يف أذهانهــم والتــي تعينهــم 
عــىل فهــم طبيعــة الحيــاة الجامعيــة ومتطلباتهــا، وكيفيــة مواجهــة وحــل العقبــات التــي تواجههــم أثنــاء الدراســة. وقــد قامــت 
عــامدة الســنة التحضرييــة برعايــة كرميــة مــن معــايل مديــر الجامعــة الدكتــور عبــد اللــه الربيــش مــن إقامــت إســبوع تعريفــي 

للطــالب الجــدد املنظمــن للجامعــة.

أهمية برنامج التهيئة. 1
قامــت جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بتبنــي فكــرة األســبوع التعريفــي ليكــون الخطــوة األوىل ملســاعدة الطــالب 

عــىل التكيــف الجامعــي وتخفيــف التوتــر الــذي يــالزم الطلبــة الجــدد املقبولــن يف الجامعــة، حيــث يتضمــن الربنامــج التعريفــي 

ــة  ــنة التحضريي ــامدة الس ــام ع ــم بأقس ــة، وتعريفه ــة الجامعي ــم للدراس ــتجدين وتهيئته ــالب املس ــاؤالت الط ــن تس ــة ع اإلجاب

ووحداتهــا، واألنظمــة واللوائــح الجامعيــة، حيــث يعتــرب األســبوع التعريفــي البوابــة الكــربى التــي ينطلــق مــن خاللهــا الطــالب 

الجــدد إىل عــامل التعليــم العــايل، ويعــد هــذا األســبوع ُعــرٌف جامعــي تتبعــه أغلــب املؤسســات التعليميــة الجامعيــة يف العــامل، 

وهــو مبثابــة تهيئــة الطلبــة لاللتحــاق بالجامعــة واالندمــاج مــع املرحلــة الجديــدة، كــام أنــه دليــل تطبيقــي عمــي للطالــب، فهــو 

أســبوع يتزامــن فيــه الحديــث النظــري عــن املؤسســة التعليميــة مــع التوظيــف الفعــي لــه.

أهداف األسبوع التعريفي:. 2
üüتعريف الطلبة برؤية ورسالة وأهداف العامدة

üü.تعريف الطلبة مبتطلبات الحياة الجامعية بشكل عام، والسنة التحضريية بشكل خاص

üüتعريف الطلبة بالقواعد والضوابط التي تحكم دراستهم يف العامدة

üü.تعريف الطلبة بأقسام عامدة السنة التحضريية ووحداتها، وإصدار البطاقة الجامعية

üü تحديــد مســتويات الطلبــة، عــن طريــق اختبــار تحديــد املســتوى يف مقــرر اللغــة االنجليزيــة، ليتــم توزيعهــم الحقــا
عــىل املســتويات بنــاًء عــىل نتائجهــم يف هــذا االختبــار.

üü.توزيع دليل إرشادي يتضمن جملة من املعلومات التي يحتاجها الطلبة

برنامج التهيئة للطالب الجدد
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هــدف برنامــج تهيئــة طــالب عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل للعــام 

الجامعــي 1439/1438 هـــ  منــذ أول يــوم درايس إىل تهيئــة مــا يقــارب 6034 طالــب/ة للدراســة باملســارات املختلفــة (الصحــي 

ــف).  ــع بالقطي ــة املجتم ــام - كلي ــع بالدم ــة املجتم ــاين – كلي ــي – اإلنس ــديس – العلم ــل - الهن ــي بالجبي ــي 2 – الصح 1 – الصح

 حيــث هنأهــم عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة ســعادة الدكتــور/ عبدالعزيــز بــن فهــد الفهيــد بالقبــول يف الجامعــة 

ــة املقدمــة مــن  ــه. كــام أوضــح ســعادته عــىل الدعــم والرعاي ــدرايس إىل نهايت ــة العــام ال ــاد مــن بداي ــة االجته وأكــد عــىل أهمي

خــادم  الحرمــن الريفــن وســمو ويل عهــده األمــن حفظهــم اللــه للعلــم والتعليــم. كــام أكــد ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة 

والدراســات املســاندة عــىل حــرص العــامدة عــىل أن توفــر الدعــم الكامــل للطــالب والطالبــات املتقدمــن مــن خــالل توفــري كامــل 

االحتياجــات والخدمــات املطلوبــة  لهــم مؤكــداً حــرص العــامدة والجامعــة عــىل تهيئــة الطــالب والطالبــات للعــام األكادميــي الجديــد 

وتوفــري كافــة الخدمــات والتعــرف عــىل حقوقهــم وواجباتهــم خــالل ســنوات دراســتهم بالجامعــة. 

 ومــن جهتــه أكــد وكيــل العــامدة للتطويــر والجــودة، نائــب املــرف العــام للربنامــج التعريفــي الدكتــور/ نــارص بــن ســعود 

الريــس أن الربنامــج التعريفــي يؤكــد وبشــكل فعــال عــىل دور الجامعــة والعــامدة يف تحقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة الســعوديّة 

ــوالة األمــر ملــا  ــر ل ــور/ الريــس الشــكر والتقدي ــة. كــام قــدم الدكت ــة للمــوارد البري 2030 وأن أغــىل اســتثامر مــن خــالل التنمي

قدمــوه و يقدمونــه للتعليــم مــن دعــم ورعايــة, كــام قــدم شــكره ملعــايل مديــر الجامعــة عــىل متابعتــه ودعمــه املســتمرين.

اشــتمل برنامــج التهيئــة عــىل ثــالث مراحــل كالتــايل: املرحلــة األوىل )التهيئــة اإللكرونيــة( والتــي بــدأت مــن صفحــة العــامدة 

مبوقــع الجامعــة وعــن طريــق العديــد مــن وســائل التواصــل االجتامعــي )حســاب برنامــج التهيئــة عــىل صفحــة العــامدة – تويــر– 

فيســبوك – رســائل نصيــة - وكذلــك الربيــد اإللكــروين(. هدفــت تلــك املرحلــة إىل تهيئــة الطــالب والطالبــات بصــورة غــري مبــارشة 

ــجيل  ــة وتس ــج التهيئ ــتوى وبرنام ــد املس ــارات تحدي ــوص اختب ــاراتهم بخص ــع استفس ــىل جمي ــرد ع ــامدة و ال ــول للع ــل الوص قب

املقــررات وأرقــام القاعــات وأي استفســارات أخــرى تخــص العــامدة والجامعــة.

ــح  ــع املســارات( باألنظمــة واللوائ ــات )جمي ــم مــن خاللهــا تعريــف الطــالب والطالب ــة املبــارشة( ويت ــة )التهيئ ــة الثاني املرحل

ــة للطــالب ونظــام الجــودة  ــة املقدم ــات اإللكروني ــك الخدم ــة وكذل ــا بالجامعــة ونظــام الدراســة بالســنة التحضريي املعمــول به

بالعــامدة. تــم أيضــاً عــرض الئحــة ضبــط ســلوك الطــالب )التأديــب( بالجامعــة, وتعريفهــم مبراكــز دعــم التعلــم واإلرشــاد األكادميــي 

بالعــامدة, وكيفيــة تســجيل املقــررات. كــام تــم أيضــاً تعريــف الطــالب والطالبــات بالكليــات املختلفــة والتخصصــات العامــة مــن 

خــالل لقــاءات مبــارشة مــع عمــداء الكليــات املســتهدفة. باإلضافــة إىل تعريــف الطــالب باألنشــطة والخدمــات الطالبيــة املقدمــة 

مــن الجامعــة, و كيفيــة اســتخراج البطاقــات الجامعيــة , وإصــدار البطاقــة البنكيــة, واآلليــة املتبعــة لتوزيــع الكتــاب الجامعــي, 

حيــث أكــد العميــد عــىل حــرص العــامدة عــىل توفــري جميــع املقــررات الدراســية للطــالب بشــكل رسيــع وســهل وبســعر يف متنــاول 

جميــع الطــالب.

ــات بشــكل إجــرايئ وتنفيــذي عــىل أرض  ــف الطــالب والطالب ــة( والتــي هدفــت إىل تعري ــة )املعــارض التعريفي ــة الثالث املرحل

الواقــع باألقســام داخــل الســنة التحضرييــة وكذلــك الخدمــات التــي يحتــاج إليهــا خــالل العــام الــدرايس مثــل اإلرشــاد النفــي, 

اإلرشــاد األكادميــي, ومركــز دعــم التعلــم, األنشــطة الطالبيــة, تســجيل املقــررات, التعلــم االلكــروين, وآليــة اســتالم الكتب. اســتمرت 

هــذه املرحلــة يف مســاعدة الطــالب والطالبــات يف اســتكامل احتياجاتهــم مــن الخدمــات الجامعيــة الســابقة خــالل األســبوع األول 

مــن الدراســة.

حيــث ينطلــق الطالــب مــن العــامدة وقــد تلقــى كل مــا يحتــاج إليــه طــوال دراســته بالجامعــة والتــي بــدأت بــإذن املــويل عــز 

وجــل يــوم األحــد املوافــق 2017/9/17م.
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برنامــج التهيئــة لطــالب عمادة الســنة التحضيرية والدراســات . 1
المســاندة للعام الجامعي 1439/1438 هـ.

تاريخ البرنامج:	 

املرحلة األوىل )التهيئة اإللكرونية(: ابتداًء من 1438/11/14هـ املوافق 06/ 08/ 2017م وحتى االنتهاء من الربنامج.. 1

املرحلــة الثانيــة )التهيئــة املبــارشة(: الثالثــاء 1438/12/21هـــ املوافــق 12/ 09/ 2017م وحتــى الخميــس 1438/12/23هـ . 2

املوافــق 14/ 09/ 2017م.

املرحلــة الثالثــة )الختاميــة(: األحــد 1438/12/26هـــ املوافــق 17/ 09/ 2017م وحتــى الخميــس 1439/01/01هـــ املوافق . 3

2017/09/21م.

أماكن البرنامج :	 
2. بهو مبنى 450.. 1. قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية بالراكة. 

4 . بهو مجمع الكليات الصحية. 3. القاعة الكربى مبنى رقم 11 بالحرم الجامعي بالراكة. 
6. قاعة العثامن. 5. بهو مبنى 400.    

7. قاعة الفهد الرياضية.               8. مبنى 700.
 9. قاعة األمرية جواهر بنت نايف )الريان(.          10. مبنى 300.

11. قاعة األمري محمد بن فهد بكلية الربية بالجبيل. 
 12.القاعة متعددة األغراض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل.

 الفئة المستهدفة: 	 
 طالب عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة مبساراتها األربعة 6034) طالب و طالبة(

طالب املسار الصحي لكليات )الطب– طب األسنان– الصيدلة - العلوم الطبية والتطبيقية(.. 1
طالب املسار الصحي لكليات )التمريض - الصحة العامة(.. 2
طالب املسار الهنديس لكليات )الهندسة – العامرة والتخطيط(.. 3
طالب املسار العلمي لكليات )إدارة األعامل - علوم الحاسب وتقنية املعلومات(.. 4
طالب املسار اإلنساين لكلية )الربية(.. 5

القائمين على التنفيذ:	 
ــات اللجــان  ــة ليشــاركوا يف فعالي ــس وموظــف بعــامدة الســنة التحضريي ــة تدري ــدد (152) عضــو/ة هيئ ــج ع أرشف عــىل الربنام

ــج. ــة للربنام املختلف
رسم بياين يوضح عدد ساعات برنامج التهيئة لطالب عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة
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فعاليات ما قبل البرنامج:	 

تضمن الربنامج عدة فعاليات قبل بداية العام الدرايس وهي كالتايل:

بــدأت التهيئــة اإللكرونيــة للطــالب )جميــع املســارات( عــرب صفحــة العــامدة مبوقــع الجامعــة عــن طريــق العديــد 	·

مــن وســائل التواصــل االجتامعــي )حســاب برنامــج التهيئــة عــىل صفحــة العــامدة – تويــر– فيســبوك– رســائل نصيــة 

- بريــد إلكــروين(.

·	 )dpy.pp@uod.edu.sa(تم إنشاء بريد إلكروين خاص باستقبال االستفسارات واألسئلة والرد عليها

تم التواصل مع الطالب إلكرونياً لتهيئتهم من خالل مجموعة من الوسائل كالتايل:	·

 

 
املساندةرسم بياين يوضح عدد ساعات برانمج التهيئة لطالب عمادة السنة التحضريية والدراسات 

 
فعاليات ما قبل الربانمج:

 

 تضمن الربانمج عدة فعاليات قبل بداية العام الدراسي وهي كالتايل:

بدأت التهيئة اإللكرتونية للطالب )مجيع املسارات( عرب صفحة العمادة مبوقع اجلامعة عن طريق العديد من وسائل •

بريد إلكرتوين(. رسائل نصية  فيسبوك تويرتالعمادة التواصل االجتماعي )حساب برانمج التهيئة على صفحة 

(مت إنشاء بريد إلكرتوين خاص ابستقبال االستفسارات واألسئلة والرد عليها•

كالتايل:مت التواصل مع الطالب إلكرتونياً لتهيئتهم من خالل جمموعة من الوسائل  

 
 

عدد ساعات برنامج 
2160, التهيئة كلي

عدد ساعات برنامج 
1080, التهيئة طالب

عدد ساعات برنامج 
1080, التهيئة طالبات

عدد ساعات برنامج 
1008, االلكترونية

عدد ساعات برنامج 
,  طالب-التهيئة المباشرة 

72

عدد ساعات برنامج 
-التهيئة المباشرة 

72, طالبات

 

 
 املساندةرسم بياين يوضح عدد ساعات برانمج التهيئة لطالب عمادة السنة التحضريية والدراسات 

 
فعاليات ما قبل الربانمج:

 

 تضمن الربانمج عدة فعاليات قبل بداية العام الدراسي وهي كالتايل:

بدأت التهيئة اإللكرتونية للطالب )مجيع املسارات( عرب صفحة العمادة مبوقع اجلامعة عن طريق العديد من وسائل •

بريد إلكرتوين(. رسائل نصية  فيسبوك تويرتالعمادة التواصل االجتماعي )حساب برانمج التهيئة على صفحة 

(مت إنشاء بريد إلكرتوين خاص ابستقبال االستفسارات واألسئلة والرد عليها•

كالتايل:مت التواصل مع الطالب إلكرتونياً لتهيئتهم من خالل جمموعة من الوسائل  

 
 

عدد ساعات برنامج 
2160, التهيئة كلي

عدد ساعات برنامج 
1080, التهيئة طالب

عدد ساعات برنامج 
1080, التهيئة طالبات

عدد ساعات برنامج 
1008, االلكترونية

عدد ساعات برنامج 
,  طالب-التهيئة المباشرة 

72

عدد ساعات برنامج 
-التهيئة المباشرة 

72, طالبات

 تقرير الردود على االستفسارات عرب وسائل التواصل املختلفة خالل برانمج التهيئة
 هـ 1439- 1438للعام 

 االستفسارات حول اختبار تحديد المستوى

 الفترة الزمنية عددها نوعها الوسيلة

 1/8/2017:18/9/2017 765 اختبار حتديد املستوى حضور شخصي

 1/8/2017:18/9/2017 856 حتديد املستوىاختبار  اتصال

 1/8/2017:18/9/2017 438 اختبار حتديد املستوى إمييل

 1/8/2017:18/9/2017 4752  اختبار حتديد املستوى تويرت

 1/8/2017:18/9/2017 - اختبار حتديد املستوى غريها

االستفسارات حول برانمج التهيئة

الزمنيةالفرتة عددهانوعهاالوسيلة

برانمج التهيئةحضور شخصي
برانمج التهيئةاتصال
برانمج التهيئةإمييل
برانمج التهيئةتويرت
برانمج التهيئةغريها

حول تسجيل املقررات وأرقام القاعاتاالستفسارات 

الفرتة الزمنيةعددهانوعهاالوسيلة

تسجيل املقررات وأرقام القاعاتحضور شخصي
تسجيل املقررات وأرقام القاعاتاتصال
تسجيل املقررات وأرقام القاعاتإمييل
تسجيل املقررات وأرقام القاعاتتويرت
تسجيل املقررات وأرقام القاعاتغريها
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 تقرير الردود على االستفسارات عرب وسائل التواصل املختلفة خالل برانمج التهيئة
هـ  للعام 

االستفسارات حول اختبار تحديد المستوى

الفترة الزمنيةعددهانوعهاالوسيلة

اختبار حتديد املستوىحضور شخصي
حتديد املستوىاختبار اتصال
اختبار حتديد املستوى إمييل
 اختبار حتديد املستوىتويرت
اختبار حتديد املستوىغريها

    

 االستفسارات حول برانمج التهيئة

 الزمنيةالفرتة  عددها نوعها الوسيلة

 1/8/2017:18/9/2017 145 برانمج التهيئة حضور شخصي

 1/8/2017:18/9/2017 970 برانمج التهيئة اتصال

 1/8/2017:18/9/2017 402 برانمج التهيئة إمييل

 1/8/2017:18/9/2017 3295 برانمج التهيئة تويرت

 1/8/2017:18/9/2017 - برانمج التهيئة غريها

    

 حول تسجيل املقررات وأرقام القاعاتاالستفسارات 

 الفرتة الزمنية عددها نوعها الوسيلة

 1/8/2017:18/9/2017 2500 تسجيل املقررات وأرقام القاعات حضور شخصي

 1/8/2017:18/9/2017 434 تسجيل املقررات وأرقام القاعات اتصال

 1/8/2017:18/9/2017 427 تسجيل املقررات وأرقام القاعات إمييل

 1/8/2017:18/9/2017 8275 تسجيل املقررات وأرقام القاعات تويرت

 1/8/2017:18/9/2017 - تسجيل املقررات وأرقام القاعات غريها

   

 استفسارات أخرى

 الفرتة الزمنية عددها نوعها الوسيلة

 1/8/2017:18/9/2017 1320 استفسارات أخرى حضور شخصي

 1/8/2017:18/9/2017 670 استفسارات أخرى اتصال

 1/8/2017:18/9/2017 468 استفسارات أخرى إمييل

 1/8/2017:18/9/2017 3484 استفسارات أخرى تويرت

 1/8/2017:18/9/2017 - استفسارات أخرى غريها

 

 إمجايل الردود

 الفرتة الزمنية عددها نوعها الوسيلة

 حضور شخصي
 

4730 1/8/2017:18/9/2017 

 اتصال
 

2930 1/8/2017:18/9/2017 

 إمييل
 

1735 1/8/2017:18/9/2017 

 تويرت
 

19806 1/8/2017:18/9/2017 

 غريها
 

- 1/8/2017:18/9/2017 

 استفسار 29201 اإلمجايل )جمموع ما مت الرد عليه( جبميع الوسائل املستخدمة =

 

 رسائل التهيئة اإللكرتونية
 بداية برانمج التهيئة اإللكرتوين:

ابلفعل وميكنك متابعته من خالل الرابط التايل:بدأ 

م رسالة يوم األحد  
وسو هبا وتلتزم جيدًا وتستوعبها التحضريية السنة بربانمج الدراسة وأنظمة لوائح على تتعرف أن جدًا الضروري ف يساعدك ذلك من

على لالطالع أدانه الروابط على اضغط فضاًل هبا، ترغب اليت ابلكلية اباللتحاق هدفك حتقيق يف واالستمرار النجاح على هللا إبذن
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فعاليات ما قبل البرنامج:	 

تضمن الربنامج عدة فعاليات قبل بداية العام الدرايس وهي كالتايل:

بــدأت التهيئــة اإللكرونيــة للطــالب )جميــع املســارات( عــرب صفحــة العــامدة مبوقــع الجامعــة عــن طريــق العديــد 	·

مــن وســائل التواصــل االجتامعــي )حســاب برنامــج التهيئــة عــىل صفحــة العــامدة – تويــر– فيســبوك– رســائل نصيــة 

- بريــد إلكــروين(.

·	 )dpy.pp@uod.edu.sa(تم إنشاء بريد إلكروين خاص باستقبال االستفسارات واألسئلة والرد عليها

تم التواصل مع الطالب إلكرونياً لتهيئتهم من خالل مجموعة من الوسائل كالتايل:	·

رسائل التهيئة اإللكترونية
بداية برنامج التهيئة اإللكرتوين:

بدأ بالفعل وميكنك متابعته من خالل الرابط التايل:
http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/

رسالة يوم األحد  2017/08/06 م

مــن الــروري جــداً أن تتعــرف عــىل لوائــح وأنظمــة الدراســة بربنامــج الســنة التحضرييــة وتســتوعبها جيــداً وتلتــزم بهــا وســوف 

يســاعدك ذلــك بــإذن اللــه عــىل النجــاح واالســتمرار يف تحقيــق هدفــك بااللتحــاق بالكليــة التــي ترغــب بهــا، فضــالً اضغــط عــىل 

الروابــط أدنــاه لالطــالع عــىل:
الئحة الدراسة واالختبارات والقواعد التنفيذية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل: . 1

ttp://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/regulations_examsreg_adm_ar.pdf

القواعد التنفيذية واإلجرائية املنظمة للدراسة بربنامج السنة التحضريية: . 2

http://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/lqwd_ltnfydhy_wljryy_lmnzm_lldrs_rby.pdf

القواعد التنفيذية واإلجرائية املنظمة لسري االختبارات وقبول األعذار بربنامج السنة التحضريية:. 3

http://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/lqwd_ltnzymy_wljryy_lsyr_lkhtbrt_rby_.pdf

الئحة ضبط سلوك الطالب بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل:. 4

http://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/lyh_dbt_slwk_ltlb_2.pdf

رسالة يوم االثنن  2017/08/07 م

ــه نجاحــك يف  ــإذن الل ــا ب ــى عليه ــي يبن ــرب الخطــوة األوىل الت ــا يعت ــة وإتقانه ــة يف الســنة التحضريي ــة اإلنجليزي ــة اللغ إن دراس

ــة التخصصيــة فاحــرص عــىل بــذل قصــارى جهــدك واســتثامر الوقــت يف دراســة ومامرســة اللغــة اإلنجليزيــة  الدراســة األكادميي

ــاه  ــط أدن ــة فضــالً اضغــط عــىل الراب ــة الســتخدامات اللغــة اإلنجليزي ــم التعليمي ــة واســتيعاب املفاهي وإتقــان املهــارات اللغوي

ــة  ــم اللغــة اإلنجليزي ــة والتعليــامت الخاصــة بتعل لالطــالع عــىل نــرة برنامــج اللغــة اإلنجليزي
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http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/
orientation-program

رسالة يوم الثالثاء  2017/08/08 م

ــدرايس بالســنة  ــري عــىل نجاحــك وتفوقــك ال ــري كب ــه تأث ــح الدراســية بالجامعــة ســيكون ل ــدك باألنظمــة واللوائ إن التزامــك وتقي

ــاه للتعــرف عــىل : ــة، فضــالً اضغــط عــىل الروابــط أدن التحضريي
الئحة الدراسة واالختبارات والقواعد التنفيذية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل: . 1

ttp://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/regulations_examsreg_adm_ar.pdf

القواعد التنفيذية واإلجرائية املنظمة للدراسة بربنامج السنة التحضريية: . 2

http://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/lqwd_ltnfydhy_wljryy_lmnzm_lldrs_rby.pdf

القواعد التنفيذية واإلجرائية املنظمة لسري االختبارات وقبول األعذار بربنامج السنة التحضريية:. 3

http://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/lqwd_ltnzymy_wljryy_lsyr_lkhtbrt_rby_.pdf

الئحة ضبط سلوك الطالب بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل:. 4

http://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/lyh_dbt_slwk_ltlb_2.pdf

رسالة يوم االربعاء 2017/08/09 م
أنــت مســؤول عــن نجاحــك يف دراســتك الجامعيــة فاحــرص عــىل أن توفــر لنفســك فــرص النجــاح باملواظبــة وحضــور املحــارضات 
واملشــاركة اإليجابيــة يف الــدروس واملناقشــات مــع األســاتذة والزمــالء وتســليم الواجبــات واملشــاريع يف وقتهــا املحــدد واســتغالل 

وقتــك مبــا يفيــد، فضــالً اضغــط عــىل الرابــط أدنــاه لالطــالع عــىل املزيــد مــن املعلومــات

http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/
orientation-program

رسالة يوم الخميس 2017/08/10 م
ســخرنا كل طاقاتنــا مــن أجــل أن نســاعدك عــىل النجــاح والتفــوق فــال تــردد أبــداً يف الســؤال عــام اســتصعب عليــك يف دروســك أو 
حتــى يف نظــام الدراســة الجامعيــة وملزيــد مــن املعلومــات ووســائل االتصــال بنــا اضغــط عــىل الرابــط أدنــاه لالطــالع عــىل املزيــد 

مــن املعلومــات

http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/
orientation-program

رسالة يوم الجمعة 2017/08/11 م
الرفقــة الطيبــة خــري معــن للنجــاح والتفــوق الــدرايس بالجامعــة وقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة أن الطــالب يســتوعبون أكــر 
مــن زمالئهــم ورفقائهــم فاحــرص عــىل أن تختــار رفقــاءك بعنايــة شــديدة فضــالً اضغــط عــىل الرابــط أدنــاه ملزيــد مــن املعلومــات 

واإلرشــادات 

http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/
orientation-program

رسالة يوم السبت 2017/08/12 م
ــع املعلومــات الخاصــة بنظــام  ــاه جمي ــط أدن ــح وســتجد يف الراب ــة مــن مصدرهــا الصحي احــرص كل الحــرص عــىل أخــذ املعلوم
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ــة وإرشــادات مهمــة ــج التهيئ ــد برنام ــة ومواعي الدراســة بالســنة التحضريي

http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/
orientation-program

)IETLS(  رسالة يوم األحد 2.17/8/13 م

نفيدكــم أن الطالــب الــذي حصــل عــىل 6 فأعــىل يف اختبــار IELTS ويرغــب أن يعفــي مــن دراســة مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة العامــة 

فــال يلزمــه حضــور اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة، علــامً بأنــه ال يتــم معادلــة نتيجــة IELTS وال تدخــل ضمــن املعــدل 

الراكمــي للطالــب، فضــالً اضغــط عــىل الرابــط أدنــاه ملزيــد مــن املعلومــات واإلرشــادات
http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/

orientation-program

رسالة يوم األحد )تحديد املستوى( 2017/09/10 م 
ــجيل  ــط بتس ــك مرتب ــي؛ ألن ذل ــات إلزام ــة والرياضي ــة اإلنجليزي ــتوى اللغ ــد مس ــار تحدي ــوس الختب ــور والجل ــأن الحض ــري ب تذك
املقــررات يف اليــوم والوقــت املحــدد لــك حســب الرســالة املرســلة لــك عــىل جوالــك، ويتحمــل الطالــب مســؤولية غيابــه، كــام أن 
حضــور برنامــج التهيئــة رضوري جــداُ، وســيتم تســجيل الحضــور والغيــاب، وستحتســب ضمــن النســبة املقــررة يف الئحــة الدراســة 

ــارات الجامعيــة.  واالختب

رسالة يوم االثنن )رسالة التهيئة للطالب( 2017/09/04 م 
إن حضــور برامــج التهيئــة يف األســبوع األول مــن الدراســة بالجامعــة لــه تأثــري يف نجــاح طالــب الســنة التحضرييــة واســتمراره يف 
الجامعــة لــذا نؤكــد عــىل أهميــة الحضــور واملشــاركة يف برنامــج التهيئــة األســبوع القــادم حســب املواعيــد أدنــاه وســوف يبــدأ 

تســجيل الحضــور والغيــاب يف أيــام الربنامــج 

http://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_tlb_1.pdf

رسالة يوم االثنن )رسالة التهيئة للطالبات( 2017/09/04 م 
إن حضــور برامــج التهيئــة يف األســبوع األول مــن الدراســة بالجامعــة لــه تأثــري يف نجــاح طالــب الســنة التحضرييــة واســتمراره يف 
الجامعــة لــذا نؤكــد عــىل أهميــة الحضــور واملشــاركة يف برنامــج التهيئــة األســبوع القــادم حســب املواعيــد أدنــاه وســوف يبــدأ 

تســجيل الحضــور والغيــاب يف أيــام الربنامــج

http://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_tlbt_0.pdf

رسالة يوم الخميس )رسالة التذكري بالتهيئة للطالب والطالبات( 2017/09/06 م 
اثبتــت الدراســات الحديثــة أن حضــور برامــج التهيئــة يف األســبوع األول مــن الدراســة بالجامعــة لــه تأثــري يف نجــاح طالــب الســنة 
ــاء 21 ذو الحجــة  ــوم الثالث ــة ي ــة الحضــور واملشــاركة يف برنامــج التهيئ ــذا نؤكــد عــىل أهمي ــة واســتمراره يف الجامعــة ل التحضريي
1438هـــ يف متــام الســاعة الســابعة ونصــف صباحــاً حســب الربنامــج أدنــاه لــذا نأمــل االلتــزام بالحضــور يف هــذا اليــوم والوقــت 

املحــدد لكــم ويتحمــل الطالــب مســؤولية غيابــه 

http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/
orientation-program

رسالة يوم االثنن )رسالة التهيئة للطالب( 2017/09/11 م 
نفيدكــم بــأن موعــد برنامــج التهيئــة الخــاص بكــم ســيكون غــدا الثالثــاء 21 ذو الحجــة 1438هـــ يف متــام الســاعة الســابعة ونصــف 
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ــل  ــم وتتحم ــت املحــدد لك ــوم والوق ــزام بالحضــور يف هــذا الي ــل االلت ــة نأم ــة بالراك ــة الجامعي ــة املؤمتــرات باملدين ــاً بقاع صباح
الطالبــة مســؤولية غيابهــا علــامً بــأن تســجيل الحضــور والغيــاب ســيبدأ مــن هــذا اليــوم ويجــب إحضــار بطاقــة الهويــة وملزيــد 

مــن املعلومــات واإلرشــادات فضــالً اضغــط عــىل الرابــط أدنــاه 

http://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_tlb_1.pdf

رسالة يوم االثنن )رسالة التهيئة للطالبات( 2017/09/11 م 
نفيدكــم بــأن موعــد برنامــج التهيئــة الخــاص بكــم ســيكون غــدا الثالثــاء 21 ذو الحجــة 1438هـــ يف متــام الســاعة الســابعة ونصــف 
صباحــاً بقاعــة األمــرية جواهــر بكليــات الريــان نأمــل االلتــزام بالحضــور يف هــذا اليــوم والوقــت املحــدد لكــم وتتحمــل الطالبــة 
ــن  ــد م ــة وملزي ــة الهوي ــوم ويجــب إحضــار بطاق ــن هــذا الي ــاب ســيبدأ م ــأن تســجيل الحضــور والغي ــامً ب ــا عل مســؤولية غيابه

املعلومــات واإلرشــادات فضــالً اضغــط عــىل الرابــط أدنــاه 

http://www.uod.edu.sa/sites/default/files/resources/brnmj_lthyy_tlbt_0.pdf

رسالة مشاكل القبول والتسجيل:	 
فضــالً راجــع عــامدة القبــول والتســجيل للمشــاكل الفنيــة واستفســارات القبــول والتســجيل نأمــل مراســلة الدعــم الفنــي بعــامدة 
ــس  ــح املشــكلة ولي ــع توضي ــدين، م ــي، الســجل امل ــم الجامع ــر االســم، الرق ــع ذك ــول والتســجيل registrar@uod.edu.sa م القب

لعــامدة الســنة التحضرييــة أي عالقــة بالقبــول والتحويــل واملكافــآت 

يف رعاية الله

لالستفسار عن الرقم الجامعي اتبع الرابط التايل:

https://admitportal.uod.edu.sa/pages/udid.aspx

مشاكل نظام سجالت الطالب:	 
فضالً تواصي مع الدعم الفني ملوقع الجامعة، اتصل بنا الدعم الفني

ــنة  ــامدة الس ــس لع ــكلة ولي ــح املش ــع توضي ــدين، م ــجل امل ــي، الس ــم الجامع ــم، الرق ــر االس ــع ذك helpdesk@uod.edu.sa م
التحضرييــة أي عالقــة بالقبــول والتحويــل واملكافــآت 

يف رعاية الله

مشاكل موعد اختبار تحديد المستوى:	 
الرجاء تزويدنا بالتايل:

االســم الثــاليث – رقــم بطاقــة األحــوال – املســار املقبــول عليــه – رقــم الجــوال – صــورة اشــعار القبــول حتــى نســتطيع تزويــدك 
مبعلومــات االختبــار بخــالف طالبــات املســار اإلنســاين وكليــة الريعــة والقانــون وكليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة املجتمــع 
ليــس لهــن اختبــار تحديــد مســتوى، علــامً بــأن طالبــات دبلــوم كليــة املجتمــع بالدمــام والقطيــف لهــن اختبــار تحديــد مســتوى 

لغــة انجليزيــة ورياضيــات..... يف رعايــة اللــه

رسالة عامة:	 
ــات يف الوقــت املحــدد رضوري  ــة والرياضي ــد مســتوى اللغــة اإلنجليزي ــارات تحدي ــأن الحضــور والجلــوس الختب نأمــل اإلحاطــة ب
إلزامــي؛ ألن ذلــك مرتبــط بتســجيل املقــررات ويتحمــل الطالــب مســؤولية غيابــه كــام أن حضــور برنامــج التهيئــة رضوري جــداُ 
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وســيتم تســجيل الحضــور والغيــاب وستحتســب ضمــن النســبة املقــررة يف الئحــة الدراســة واالختبــارات الجامعيــة )ســوف يتــم 
إرســال رســالة جــوال توضــح تفاصيــل ذلــك(.

رسالة عامة:	 
يجب عىل الطالبة إحضار إثبات الشخصية بإحدى الخيارات التالية يف يوم االختبار:

أصل بطاقة األحوال املدنية الخاصة بالطالبة إن وجدت.. 1
الجواز الشخي إن وجد.. 2
البطاقة الذكية التي تم رصفها من مركز قياس.. 3
احضــار أصــل بطاقــة العائلــة ليتــم تصويــره وتوقيــع الطالبــة عــىل الصــورة بــرورة مطابقــة شــخصيتها . 4

يف بدايــة الدراســة.
ويف حال تعذر ذلك فعىل الطالبة التعهد خطياً بإحضار إثبات الشخصية بعد االختبار .

مشاكل القبول:	 
فضالً تواصي مع عامدة القبول والتسجيل:

http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-admissions-and-registration/contact

أماكن دوام الطالبات:	 
طالبات املسار الصحي: مبنى 300 بالحرم الجامعي بالراكة• 

طالبات املسار الهنديس مبنى 700 بالحرم الجامعي بالراكة• 

طالبات املسار العلمي مبنى كلية العلوم بحي الريان.• 

فضــالً اضغــط عــىل الرابــط أدنــاه لالطــالع عــىل املزيــد مــن املعلومــات، مــع تحيــات عــامدة الســنة التحضرييــة بجامعــة اإلمــام 
عبــد الرحمــن بــن فيصــل

-sediug/seiduts-gnitroppus-dna-yrotaraperp-fo-pihsnaed/spihsnaed/noitartsinimda/ra/as.ude.dou.www//:ptth
slaunam

رسالة عامة:	 
أعــزايئ الطــالب نفيدكــم بــرورة االلتــزام والتقيــد باألنظمــة واللوائــح الخاصــة باملظهــر غــري الالئــق مــن حيــث اللبــاس أو تعليــق 
القالئــد أو األســاور أو إطالــة الشــعر داخــل الحــرم الجامعــي فذلــك يعــد مخالفــة يعاقــب عليهــا طبقــا للــامدة الثالثــة عــر مــن 
الئحــة ضبــط ســلوك الطــالب بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، مــع تحيــات عــامدة الســنة التحضرييــة بجامعــة اإلمــام 

عبــد الرحمــن بــن فيصــل.

رسالة عامة:	 
وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته

فضــالً راجــع عــامدة القبــول والتســجيل للمشــاكل الفنيــة واستفســارات القبــول والتســجيل نأمــل مراســلة الدعــم الفنــي بعــامدة 
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القبــول والتســجيل  registrar@uod.edu.sa مــع ذكــر االســم، الرقــم الجامعــي، الســجل املــدين، مــع توضيح املشــكلة أو االستفســار 
وليــس لعــامدة الســنة التحضرييــة أي عالقــة بالقبــول والتحويــل واملكافــآت والزيــارة

رسالة اختبار تحديد المستوى	 
نأمــل اإلحاطــة بــأن الجلــوس الختبــارات تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات )ســوف يتــم إرســال رســالة جــوال توضــح 
تفاصيــل ذلــك( إلزامــي ألن ذلــك مرتبــط بتســجيل املقــررات ويتحمــل الطالــب مســؤولية غيابــه كــام أن حضــور برنامــج التهيئــة 

رضوري جــداً وســيتم تســجيل الحضــور والغيــاب وستحتســب ضمــن النســبة املقــررة يف الئحــة الدراســة واالختبــارات الجامعيــة

رسالة طبيعة اختبار تحديد المستوى اللغة اإلنجليزية:	 
صمــم اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة لقيــاس املســتوى املناســب للطالــب لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة لجميــع املســارات 
ويتكــون مــن عــدة محــاور مثــل فهــم املقــروء والقــدرة عــىل التحليــل البنــايئ والركيبــي للجملــة اإلنجليزيــة واالســتامع، ويتكــون 
ــة،  ــة العربي ــة باللغ ــار داخــل القاع ــامت االختب ــة، تعطــى تعلي ــن خمســة أقســام، خصــص لحــل كل قســم 25 دقيق ــار م االختب

وهنــاك اختبــار مكمــل يركــز عــىل املحادثــة لجميــع مســارات الســنة التحضرييــة عــدا املســار اإلنســاين.

رسالة طبيعة اختبار تحديد مستوى الرياضيات:	 
ــام  ــع بالدم ــة املجتم ــي وكلي ــديس والعلم ــار الهن ــة )املس ــنة التحضريي ــالب الس ــات لط ــتوى الرياضي ــد مس ــار تحدي ــم اختب صم
والقطيــف فقــط(؛ لتحديــد مســتواهم يف مهــارات الرياضيــات، بهــدف تحديــد املوضوعــات التــي يحتــاج التأكيــد عليهــا أكــر مــن 
غريهــا عنــد الطــالب، لــي يحققــوا الفائــدة املرجــوة مــن دراســة برنامــج الرياضيــات، وال يدخــل اختبــار تحديــد املســتوى يف نظــام 
تقييــم الطــالب وال يحتســب ضمــن معــدل الطالــب الراكمــي، ويجــب عــىل الطالــب الجلــوس لهــذا االختبــار ويتحمــل الطالــب 

مســؤولية غيابــه، وتعطــى تعليــامت االختبــار داخــل القاعــة باللغــة العربيــة.
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الرسائل النصية التي أرسلت للطالب والطالبات خالل التهيئة اإللكرتونية للمستجدين

 بالعام الجامعي 1438 -1439 هـ

على حصل الذي الطالب أبن علمًا ويرغب أن يعفى من دراسة مقرر اللغة اإلجنليزية العامة فال فأعلى يف اختبار نفيدكم
نتيجة معادلة يتم ال أبنه علمًا اإلجنليزية اللغة مستوى حتديد اختبار حضور الرتاكمي للطالب وال تدخل ضمن املعدل يلزمه

ابلراكة مكتب سكرتري عميد السنة التحضريية لتسليم نسخة منها مع وعليه مراجعة قسم اللغة اإلجنليزية أبقسام الطالب مبىن 
احضار االصل للمطابقة

 اختبار حتديد املستوى لغري التحضريية
التطبيقية وخدمة اجملتمع اختبار حتديد مستوى لغة اجنليزية ليس لطالبات املسار اإلنساين وكلية الشريعة والقانون وكلية الدراسات

ورايضيات.

 الرسائل النصية اليت أرسلت للطالب والطالبات خالل التهيئة اإللكرتونية للمستجدين ابلعام اجلامعي 
هـ 

 

 جمموع النقاط النقاط العدد التاريخ الرسالة

هـ 1438ذو القعدة  24نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األربعاء 
أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  450صباحاً ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  7الساعة 

والوقت احملدد لكم ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
 https://twitter.com/prep_uodوللمزيد  اهلوية،

10/08/17 584 5 2920 

هـ 1438ذو القعدة  25نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية اخلميس 
أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  450صباحاً ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  7الساعة 

والوقت احملدد لكم ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
 https://twitter.com/prep_uodللمزيد اهلوية، و 

10/08/17 586 5 2930 

هـ 1438ذو القعدة  27نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية السبت 
أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  450صباحاً ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  7الساعة 

والوقت احملدد لكم ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
 https://twitter.com/prep_uodلمزيد اهلوية، ول

10/08/17 503 5 2515 

هـ 1438ذو القعدة  24نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات األربعاء 
أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  450ظهرَا ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  12الساعة 

والوقت احملدد لكم ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
 https://twitter.com/prep_uodد اهلوية، وللمزي

10/08/17 391 5 1955 

هـ 1438ذو القعدة  25نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات اخلميس 
أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  450ظهرَا ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  12الساعة 

والوقت احملدد لكم ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
 https://twitter.com/prep_uodاهلوية، وللمزيد 

10/08/17 581 5 2905 

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األربعاء 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم
إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية اخلميس 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
ر أصل إثبات اهلوية، وللمزيد إحضا

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية السبت 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

ا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب ابحلضور يف هذ
إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 

هـ 1438ذو القعدة  28نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األحد 
صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام  30صباحاً ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  7الساعة 

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
 https://twitter.com/prep_uodأصل إثبات اهلوية، وللمزيد  إحضار

10/08/17 652 6 3912 

هـ 1438ذو القعدة  29نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية االثنني 
صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام  30صباحاً ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  7الساعة 

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
 https://twitter.com/prep_uodار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد إحض

10/08/17 127 6 762 

ذو القعدة  24نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم األربعاء 
صباحاً مببىن كلية العلوم حبي الراين أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  11هـ الساعة 1438

دد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات والوقت احمل
 https://twitter.com/prep_uodاهلوية، وللمزيد 

10/08/17 672 5 3360 

ذو القعدة  25نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم اخلميس 
ابحلرم اجلامعي ابلراكة أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا  300صباحاً مببىن  11هـ الساعة 1438

اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل 
 https://twitter.com/prep_uod، وللمزيد إثبات اهلوية

10/08/17 157 5 785 

ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم اخلميس 
اليومهـ الساعة  هذا يف ابحلضور االلتزام أنمل الراين حبي العلوم مببىنكلية صباحًا

والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
لمزيد اهلوية، ول

ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم االثنني 
اليومهـ الساعة  هذا يف ابحلضور االلتزام أنمل الراين حبي العلوم مببىنكلية صباحًا

والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
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هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األربعاء 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم
إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية اخلميس 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
ر أصل إثبات اهلوية، وللمزيد إحضا

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية السبت 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

ا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب ابحلضور يف هذ
إحضار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد 

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األحد 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
أصل إثبات اهلوية، وللمزيد إحضار

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية االثنني 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
ار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد إحض

ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم األربعاء 
اليومهـ الساعة  هذا يف ابحلضور االلتزام أنمل الراين حبي العلوم مببىنكلية صباحًا

دد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات والوقت احمل
اهلوية، وللمزيد 

ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم اخلميس 
مببىنهـ الساعة  ابحلرم اجلامعي ابلراكة أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا صباحًا

اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل 
، وللمزيد إثبات اهلوية

ذو القعدة  25نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم اخلميس 
صباحاً مببىن كلية العلوم حبي الراين أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  11هـ الساعة 1438

والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
 https://twitter.com/prep_uodلمزيد اهلوية، ول

10/08/17 668 5 3340 

ذو القعدة  29نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم االثنني 
صباحاً مببىن كلية العلوم حبي الراين أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  11هـ الساعة 1438

والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
10/08/17 652 5 3260 

 https://twitter.com/prep_uodللمزيد اهلوية، و 

ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم الثالاثء 
اليومهـ الساعة  هذا يف ابحلضور االلتزام أنمل الراين حبي العلوم مببىنكلية صباحًا

والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
وللمزيد اهلوية، 

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األحد 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
أصل إثبات اهلوية، وللمزيد إحضار

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األربعاء 
اليومالساعة  هذا يف ابحلضور االلتزام أنمل ابجلبيل التطبيقية الطبية العلوم مببىنكلية صباحًا

لوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات وا
اهلوية، وللمزيد 

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األربعاء 
اليومالساعة  هذا يف ابحلضور االلتزام أنمل ابجلبيل التطبيقية الطبية العلوم مببىنكلية صباحًا

ت والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبا
اهلوية، وللمزيد 

ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم األربعاء 
اليومهـ الساعة  هذا يف ابحلضور االلتزام أنمل الراين حبي العلوم مببىنكلية صباحًا

الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات والوقت احملدد لكم وتتحمل 
اهلوية، وللمزيد 

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية اخلميس 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
ر أصل إثبات اهلوية، وللمزيد إحضا

هـ ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية االثنني 
رقمالساعة  مبىن ابلراكة اجلامعي ابحلرم صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام صباحًا

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
ار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد إحض

ذو القعدة نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم الثالاثء 
اليومهـ الساعة  هذا يف ابحلضور االلتزام أنمل الراين حبي العلوم مببىنكلية صباحًا

د لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات والوقت احملد
اهلوية، وللمزيد 

للمزيد اهلوية، و 

ذو القعدة  30نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم الثالاثء 
صباحاً مببىن كلية العلوم حبي الراين أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  11هـ الساعة 1438

والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
 https://twitter.com/prep_uodوللمزيد اهلوية، 

10/08/17 127 5 635 

هـ 1438ذو القعدة  28نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األحد 
صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام  30صباحاً ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  7الساعة 

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
 https://twitter.com/prep_uodأصل إثبات اهلوية، وللمزيد  إحضار

11/08/17 645 6 3870 

هـ 1438ذو القعدة  24نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األربعاء 
صباحاً مببىن كلية العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  7الساعة 

لوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات وا
 https://twitter.com/prep_uodاهلوية، وللمزيد 

13/08/17 146 6 876 

هـ 1438ذو القعدة  24نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية األربعاء 
صباحاً مببىن كلية العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  7الساعة 

ت والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبا
 https://twitter.com/prep_uodاهلوية، وللمزيد 

13/08/17 2 6 12 

ذو القعدة  24نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم األربعاء 
صباحاً مببىن كلية العلوم حبي الراين أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  11هـ الساعة 1438

الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات والوقت احملدد لكم وتتحمل 
 https://twitter.com/prep_uodاهلوية، وللمزيد 

14/08/17 1 5 5 

هـ 1438ذو القعدة  25نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية اخلميس 
صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام  30صباحاً ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  7الساعة 

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
 https://twitter.com/prep_uodر أصل إثبات اهلوية، وللمزيد إحضا

14/08/17 1 6 6 

هـ 1438ذو القعدة  29نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية االثنني 
صالة الفهد الرايضية أنمل االلتزام  30صباحاً ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  7الساعة 

ابحلضور يف هذا اليوم والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب 
 https://twitter.com/prep_uodار أصل إثبات اهلوية، وللمزيد إحض

14/08/17 36 6 216 

ذو القعدة  30نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات سيكون يوم الثالاثء 
صباحاً مببىن كلية العلوم حبي الراين أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  11هـ الساعة 1438

د لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات والوقت احملد
 https://twitter.com/prep_uodاهلوية، وللمزيد 

14/08/17 30 5 150 
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هـ 1438ذو القعدة  27نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية السبت 
أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم  450صباحاً ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  7الساعة 

والوقت احملدد لكم ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات 
 https://twitter.com/prep_uodلمزيد اهلوية، ول

14/08/17 23 5 115 

هـ الساعة 1438ذو القعدة  28نفيدكم أبن موعد اختبارك لتحديد مستوى الرايضيات األحد 
أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم والوقت  450ظهرَا  ابحلرم اجلامعي ابلراكة مبىن رقم  12

يابه عن االختبار وجيب إحضار أصل إثبات اهلوية، احملدد لكم ويتحمل الطالب مسؤولية غ
 https://twitter.com/prep_uodوللمزيد 

14/08/17 22 5 110 

هـ 1438ذو القعدة  27تذكري مبراقبات اختبار حتديد مستوى اللغة اإلجنليزية غدا السبت 
 صباحاً أنمل االلتزام ابحلضور  7الساعة 

Just a quick reminder that you are required to be 

available for invigilation duties this Saturday 19/08/2017, 

at 7AM 

18/08/17 37 5 185 

هـ 1438ذو القعدة  27تذكري مبراقبات اختبار حتديد مستوى اللغة اإلجنليزية غدا السبت 
 أنمل االلتزام ابحلضور 30صباحاً بصالة الفهد الرايضية مبىن  7الساعة 

Just a quick reminder that you are required to be 

available for invigilation duties this Saturday 19/08/2017, 

at 7AM, bld. 30 

18/08/17 32 5 160 

Just a quick reminder that you are required to be 

available for invigilation duties this Saturday 19/08/2017, 

at 7AM 

18/08/17 1 3 3 

للطالب فقط غداً األحد آخر فرصة ملن مل حيضر مبوعده يف اختبار حتديد مستوى اإلجنليزية 
 ظهرًا( 12صباحاً( والرايضيات ) 7)

19/08/17 1675 3 5025 

للطالبات فقط غداً االثنني آخر فرصة ملن مل حتضر مبوعدها يف اختبار حتديد مستوى اإلجنليزية 
 ظهرًا( 12والرايضيات  الثالاثء )صباحاً(  7)

20/08/17 2 3 6 

أنمل تعبئة البياانت التالية املتعلقة بتقييم برانمج دعم تعلم اللغة اإلجنليزية الصيفي اجملاين الذي 
أقامته العمادة خالل الفصل الصيفي والذي هدف إىل املساعدة يف تطوير مهارات اللغة 

مج املقبلة اإلجنليزية العامة للمتعثرين بربانمج السنة التحضريية ولالستفادة من آرائكم يف الربا
الرجاء الدخول للرابط : 

http://www.questionpro.com/t/AMBuTZaeg3 

22/08/17 13 6 78 

ميكنك معرفة مستواك يف اللغة اإلجنليزية ورقم الشعبة والقاعة الدراسية وموقعها ابجلامعة من 
 خالل الرابط

https://events.iau.edu.sa/orientation 

27/08/17 1331 3 3993 

هـ الساعة السابعة صباحاً 1438ذو احلجة  21تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
بقاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعية ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه علماً أبن تسجيل 

 احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlb_-

10/09/17 1668 5 8340 

_brnmj_lthyy.pdf 

صباحًاذو احلجة تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء  الثامنة الساعة هـ
احلضور تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابلراكة اجلامعي ابحلرم العثمان بقاعة

للمزيدوالغياب سيبدأ من هذا اليوم. 

صباحًاذو احلجة تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء  السابعة الساعة هـ
الطالبة مسؤولية غياهبا ابلقاعة متعددة االغراض بكلية العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل وتتحمل 

للمزيد اليوم هذا من سيبدأ والغياب احلضور تسجيل أبن علمًا

صباحًاهـ الساعة السابعة ذو احلجة تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
احلضور تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل الراين بكليات جواهر األمرية بقاعة

والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

هـ الساعة الثانية عشر ذو احلجة التهيئة الثالاثء تذكري بضرورة حضور برانمج 
تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل الراين بكليات جواهر األمرية بقاعة ظهرًا

احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

صباحًاذو احلجة تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء  الثامنة الساعة هـ
احلضور تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابلراكة اجلامعي ابحلرم العثمان بقاعة

والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

هـ الساعة الثامنة صباحاً 1438ذو احلجة  21تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
بقاعة العثمان ابحلرم اجلامعي ابلراكة وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبن تسجيل احلضور 

 للمزيدوالغياب سيبدأ من هذا اليوم. 

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

10/09/17 502 5 2510 

هـ الساعة السابعة صباحاً 1438ذو احلجة  21تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
الطالبة مسؤولية غياهبا ابلقاعة متعددة االغراض بكلية العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل وتتحمل 

للمزيد اليوم هذا من سيبدأ والغياب احلضور تسجيل أبن علمًا

صباحًاهـ الساعة السابعة ذو احلجة تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
احلضور تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل الراين بكليات جواهر األمرية بقاعة

والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

هـ الساعة الثانية عشر ذو احلجة التهيئة الثالاثء تذكري بضرورة حضور برانمج 
تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل الراين بكليات جواهر األمرية بقاعة ظهرًا

احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

صباحًاذو احلجة تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء  الثامنة الساعة هـ
احلضور تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابلراكة اجلامعي ابحلرم العثمان بقاعة

والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد
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صباحًاذو احلجة تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء  الثامنة الساعة هـ
احلضور تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابلراكة اجلامعي ابحلرم العثمان بقاعة

للمزيدوالغياب سيبدأ من هذا اليوم. 

هـ الساعة السابعة صباحاً 1438ذو احلجة  21تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
الطالبة مسؤولية غياهبا ابلقاعة متعددة االغراض بكلية العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل وتتحمل 

 علماً أبن تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

11/09/17 139 6 834 

صباحاً هـ الساعة السابعة 1438ذو احلجة  21تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة الثالاثء 
بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبن تسجيل احلضور 

 والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

11/09/17 582 5 2910 

هـ الساعة الثانية عشر 1438ذو احلجة  21التهيئة الثالاثء تذكري بضرورة حضور برانمج 
ظهرًا بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبن تسجيل 

 احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

11/09/17 583 5 2915 

هـ الساعة الثامنة صباحاً 1438ذو احلجة  22تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء 
بقاعة العثمان ابحلرم اجلامعي ابلراكة وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبن تسجيل احلضور 

 والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

11/09/17 156 5 780 

هـ الساعة السابعة صباحاً 1438ذو احلجة  22تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء 
بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبن تسجيل احلضور 

 سيبدأ من هذا اليوم. للمزيدوالغياب 

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

11/09/17 452 5 2260 

هـ الساعة الثانية عشر 1438ذو احلجة  22تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء 
الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبن تسجيل ظهرًا بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين وتتحمل 

 احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

11/09/17 453 5 2265 

صباحاً هـ الساعة السابعة 1438ذو احلجة  22تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء 
بقاعة األمري حممد بن فهد بكلية الرتبية ابجلبيل وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبن 

 تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

11/09/17 226 5 1130 

هـ ذو احلجة برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون اخلميس نفيدكم أبن موعد 
اليوم هذا يف ابحلضور االلتزام أنمل الراين بكليات جواهر األمرية بقاعة صباحًا السابعة

سيبدأ والغياب احلضور تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل لكم احملدد والوقت
من هذا اليوم. للمزيد

هـ الساعة ذو احلجة نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون اخلميس 
اليوم هذا يف ابحلضور االلتزام أنمل الراين بكليات جواهر األمرية بقاعة ظهرًا عشر الثانية

سيبدأ والغياب احلضور تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل لكم احملدد والوقت
من هذا اليومز للمزيد

صباحًاهـ الساعة ذو احلجةتذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
احلضورمببىن  سيسجل أبنه علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابلراكة اجلامعي ابحلرم

والغياب. للمزيد
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صباحًاذو احلجة تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء  السابعة الساعة هـ
احلضور تسجيل أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل الراين بكليات جواهر األمرية بقاعة

سيبدأ من هذا اليوم. للمزيدوالغياب 

هـ الساعة الثانية عشر ذو احلجة تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء 
وتتحمل الراين بكليات جواهر األمرية بقاعة تسجيلظهرًا أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة

احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

صباحًاهـ الساعة السابعة ذو احلجة تذكري بضرورة حضور برانمج التهيئة األربعاء 
أبن علمًا غياهبا مسؤولية الطالبة وتتحمل ابجلبيل الرتبية بكلية فهد بن حممد األمري بقاعة

تسجيل احلضور والغياب سيبدأ من هذا اليوم. للمزيد

_brnmj_lthyy.pdf 

هـ 1438ذو احلجة  23برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون اخلميس نفيدكم أبن موعد 
السابعة صباحاً بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم 

والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبن تسجيل احلضور والغياب سيبدأ 
 من هذا اليوم. للمزيد

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

11/09/17 452 6 2712 

هـ الساعة 1438ذو احلجة  23نفيدكم أبن موعد برانمج التهيئة اخلاص بكم سيكون اخلميس 
الثانية عشر ظهرًا بقاعة األمرية جواهر بكليات الراين أنمل االلتزام ابحلضور يف هذا اليوم 

والوقت احملدد لكم وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبن تسجيل احلضور والغياب سيبدأ 
 من هذا اليومز للمزيد

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

11/09/17 878 6 5268 

صباحاً  8هـ الساعة 1438 ذو احلجة 23تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
ابحلرم اجلامعي ابلراكة وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبنه سيسجل احلضور  300مببىن 

 والغياب. للمزيد

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

13/09/17 158 5 790 

 10:30هـ الساعة 1438ذو احلجة  23اخلميس  تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي
ابحلرم اجلامعي ابلراكة وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبنه سيسجل  300صباحاً مببىن 

 احلضور والغياب. للمزيد
 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

13/09/17 503 5 2515 

 8:30هـ الساعة 1438ذو احلجة  23بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس تذكري 
صباحاً ببهو جممع الكليات الصحية ابملدينة اجلامعية ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه 

 علماً أبنه سيسجل احلضور والغياب. للمزيد
 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

13/09/17 684 5 3420 

 8:30هـ الساعة 1438ذو احلجة  23تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
ابحلرم اجلامعي ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه علماً أبنه  400صباحاً ببهو مبىن 

 سيسجل احلضور والغياب. للمزيد
 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

13/09/17 409 5 2045 

 8:30هـ الساعة 1438ذو احلجة  23تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
ابحلرم اجلامعي ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه علماً أبنه  450صباحاً ببهو مبىن 

 سيسجل احلضور والغياب. للمزيد
 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

13/09/17 578 5 2890 

 11:30هـ الساعة 1438ذو احلجة  23تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
مل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبنه صباحاً بصالة العلوم أمام قاعة االمرية جواهر ابلراين وتتح

 سيسجل احلضور والغياب. للمزيد
 

 هـ الساعة ذو احلجة  تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
أمام قاعة االمرية جواهر ابلراين وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبنه  صباحاً بصالة العلوم

 سيسجل احلضور والغياب. للمزيد
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 هـ الساعة ذو احلجة  اخلميس  تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي
ابحلرم اجلامعي ابلراكة وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبنه سيسجل  صباحاً مببىن 

 احلضور والغياب. للمزيد
 

 هـ الساعة ذو احلجة  بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس تذكري 
صباحاً ببهو جممع الكليات الصحية ابملدينة اجلامعية ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه 

 علماً أبنه سيسجل احلضور والغياب. للمزيد
 

 هـ الساعة ذو احلجة  تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
ابحلرم اجلامعي ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه علماً أبنه  صباحاً ببهو مبىن 

 سيسجل احلضور والغياب. للمزيد
 

 هـ الساعة ذو احلجة  تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
ابحلرم اجلامعي ابلراكة ويتحمل الطالب مسؤولية غيابه علماً أبنه  صباحاً ببهو مبىن 

 سيسجل احلضور والغياب. للمزيد
 

 11:30هـ الساعة 1438ذو احلجة  23تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
مل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبنه صباحاً بصالة العلوم أمام قاعة االمرية جواهر ابلراين وتتح

 سيسجل احلضور والغياب. للمزيد
 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

13/09/17 453 5 2265 

 10:30هـ الساعة 1438ذو احلجة  23تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 
أمام قاعة االمرية جواهر ابلراين وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبنه  صباحاً بصالة العلوم

 سيسجل احلضور والغياب. للمزيد
 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

13/09/17 878 5 4390 

 11:30هـ الساعة 1438ذو احلجة  23تذكري بضرورة حضور املعرض التعريفي اخلميس 

صباحاً بصالة العلوم أمام قاعة االمرية جواهر ابلراين وتتحمل الطالبة مسؤولية غياهبا علماً أبنه 
 سيسجل احلضور والغياب. للمزيد

 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/tlbt_-

_brnmj_lthyy.pdf 

13/09/17 1 5 5 

م عليك التسجيل ابقي املقررات بنفس رقم شعبة 5اليوم الساعة  سوف يتاح تسجيل املقررات
 اللغة اإلجنليزية املسجلة على النظام

14/09/17 1 3 3 

م عليك التسجيل ابقي املقررات وللمزيد اضغط 5سوف يتاح تسجيل املقررات اليوم الساعة 
 على الرابط

https://goo.gl/MbcwTh 

14/09/17 1 3 3 

مساًء علماً أبنه مت تسجيل مقرر اللغة  5سيتاح تسجيل املقررات اليوم اخلميس الساعة 
اإلجنليزية تلقائيا وعليك تسجيل املقررات األخرى حسب الشروط ابلرابط 

https://goo.gl/MbcwTh 

14/09/17 1319 3 3957 

ذن هللا الساعة الثامنة الزمالء الكرام، نفيدكم أبن مجيع احملاضرات بكل املسارات سوف تبدأ إب
هـ لذا أنمل من اجلميع احلضور قبل الساعة الثامنة 26/12/1438صباحاً غدا األحد 

لالستعداد وهتيئة الطلبة يف أول حماضرة وعدم السماح بدخول أي طالب ال يوجد امسه ضمن 
 قائمة الطالب املسجلني يف املقرر.

16/09/17 222 5 1110 

Dear Colleagues, this is to inform you that classes at all 

campuses/tracks will commence Sunday 17/09/2017, 

8:00 AM. It is thus expected that all of you are present at 

your designated work locations well before 8 o'clock to 

prepare students for their first teaching day and not to 

allow in any whose name is not included in the students 

list enrolled for the course. Thank You 

16/09/17 107 7 749 

توزيع كتب السنة التحضريية متاح مبراكز توزيع الكتب جبميع الفروع وعليك االلتزام ابملواعيد 
 https://goo.gl/bsW2rsوالتعليمات وأماكن التوزيع احملددة ابلرابط 

17/09/17 3 3 9 

توزيع كتب السنة التحضريية متاح مبراكز توزيع الكتب جبميع الفروع وعليك االلتزام ابملواعيد 
 https://goo.gl/bsW2rsوالتعليمات وأماكن التوزيع احملددة ابلرابط 

17/09/17 5818 3 17454 

 129624 283 28924   االمجايل 
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صفحة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
 من خالل موقع  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-
supporting-studies

• تــم رفــع األدلــة اإلرشــادية واللوائــح واألنظمــة الخاصــة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة – والجامعــة مــن 
خــالل الصفحــات اإللكرونيــة الخاصــة بربنامــج التهيئــة املوجــودة عــىل رابــط العــامدة والجامعــة , وكذلــك إعــداد املطويــات 
ــد مســتوى اللغــة  ــار تحدي ــط مســاعد خــاص باالســتعالم عــن نتيجــة اختب ــة ايل راب واملطبوعــات الخاصــة بالربنامــج , اضاف

اإلنجليزيــة.

برنامج التهيئة لمسارات السنة التحضيرية	 
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-

studies/orientation-program
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برنامج التهيئة – طالب	 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-
studies/orientation-program/orientation-program-male-students
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برنامج التهيئة – طالبات	 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-
studies/orientation-program/orientation-program-female-students
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االســتعالم عــن نتيجة اختبار تحديد مســتوى اللغــة اإلنجليزية والرياضيات 	 
االســتعالم عــن نتيجة اختبار تحديد مســتوى اللغــة اإلنجليزية والرياضيات

https://events.iau.edu.sa/orientation

استكمااًل لفعاليات ما قبل البرنامج:	 

• تــم مخاطبــة ســعادة عمــداء الكليــات واإلدارات ذات الصلــة بربنامــج التهيئــة )تــم التأكيــد عــىل حضــور املتحــدث • 
ــم 11 • أو مــن ينــوب عنــه رســمياً مــن اإلدارة املعنيــة باملخاطبــة(. ــي رق ــربى مبن ــة الك ــة - و القاع ــة بالراك ــة الجامعي ــرات باملدين ــة املؤمت ــة ســعادة مــرشيف قاع ــم مخاطب • ت

ــع الطــالب. ــارشة م ــة املب ــي التهيئ ــات خــالل يوم ــة لحجــز القاع ــن • بالحــرم الجامعــي بالراك ــد م ــس للتأك ــة التدري ــع أعضــاء هيئ ــامع لجمي ــل اجت ــم عم ــة، وت ــام التهيئ ــد عــىل حجــز أي ــم التأكي ــام ت • ك
ــق. ــكل دقي ــداد بش ــاً لألع ــات وفق ــار القاع ــم اختي ــارات وت ــالب املس ــداد ط ــع أع ــات م ــعة القاع ــبة س ــة و مناس ــي • جاهزي ــم 11 بالحــرم الجامع ــي رق ــة الكــربى مبن ــة عــىل أن يتواجــد بالقاع ــع مســؤول التقني ــت االتصــاالت م • أجري

ــات والشاشــات. ــة الصوتي ــن جاهزي ــد م ــة للتأك ــات • بالراك ــرض والصوتي ــات الع ــك شاش ــة وكذل ــة بالراك ــة الجامعي ــرات باملدين ــة املؤمت ــة قاع ــن جاهزي ــد م ــم التأك • ت
واملقاعــد الخاصــة بالطــالب يف يــوم التهيئــة األول. )نــويص بــأن يتــم التأكيــد عــىل جاهزيــة القاعــة الثانيــة القاعــة 

ــة(. ــي رقــم 11 بالحــرم الجامعــي بالراكــة بنفــس اآللي الكــربى مبن

فعاليات التهيئة المباشرة:	 
اليوم األول –الثاثاء21 ذو الحجة 1438هـاملوافق12 سبتمرب 2017م.•  املكان: قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية بالراكة• •  ــع املســارات( باألنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا بالجامعــة ونظــام • •  ــوم: تعريــف الطــاب )جمي الهــدف العــام للي  •

ــم واإلرشــاد األكادميــي  ــة للطــالب ومركــز دعــم التعل ــة املقدم ــة والخدمــات اإللكروني الدراســة بالســنة التحضريي
ــررات. وتســجيل املق
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فقرات اليوم:	 

 
فعاليات التهيئة املباشرة:

م.سبتمرب هـاملوافقذو احلجة الثالاثءاليوم األول •
قاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعية ابلراكةاملكان: •
( ابألنظمة واللوائح املعمول هبا ابجلامعة ونظام الدراسة ابلسنة مجيع املساراتتعريف الطالب )اهلدف العام لليوم: •

واخلدمات اإللكرتونية املقدمة للطالب ومركز دعم التعلم واإلرشاد األكادميي وتسجيل املقررات.التحضريية 
فقرات اليوم:•

:الفرتة األوىل.
 
 

 املوضوع إىل من
 التسجيل واستقبال الطالب يصاحبه عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 08:30 07:00
 تالوة من آايت القرآن الكرمي(االفتتاح )السالم الوطين /  08:40 08:30
 عرض مصور عن السنة التحضريية 09:00 08:40
 لقاء مع سعادة عميد السنة التحضريية والدراسات املساندة  10:00 09:00
 عرض جتربيت لطالبني سابقني يف برانمج السنة التحضريية 10:15 10:00

 السنة التحضرييةالتعريف ابلتعلم اإللكرتوين يف عمادة  10:35 10:15

 عرض خلدمات مركز دعم التعلم 10:55 10:35

 نظام اجلودة بعمادة السنة التحضريية 11:15 10:55
 عرض الئحة ضبط سلوك الطالب )التأديب( جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل 11:30 11:15

 راحــــــــة 12:00 11:30

 
 
 
 
 

عدم الدخول الطالب إال من بوابة القاعة الرئيسية.وجهت التعليمات إىل الطالب للتأكيد على •

مت الرتحيب ابلطالب اجلدد واستقباهلم وتوزيعهم على داخل القاعة بشقيها العلوي أوال مث السفلي بعد أن مت تسليمهم •

بعض املطوايت اخلاصة بربانمج السنة التحضريية.

 مت البدء ابلنشيد الوطين للمملكة )سارعي للمجد والعلياء(.•

1. الفرتة األوىل:

وجهت التعليامت إىل الطاب للتأكيد عىل عدم الدخول الطاب إال من بوابة القاعة الرئيسية.•  تــم الرتحيــب بالطــاب الجــدد واســتقبالهم وتوزيعهــم عــىل داخــل القاعــة بشــقيها العلــوي أوال ثــم الســفي بعــد • •   •
تم البدء بالنشيد الوطني للمملكة )سارعي للمجد والعلياء(.• أن تــم تســليمهم بعــض املطويــات الخاصــة بربنامــج الســنة التحضرييــة. ــل • •  ــوم األول قب ــدء الي ــة والدراســات املســاندة بب ــد الســنة التحضريي ــام ســعادة عمي ــه ق ــه وتوفيق بفضــل مــن الل  •

موعــده املقــرح بـــ10 دقائــق مــام أفــاد يف توفــري وقــت يف نهايــة الفــرة األوىل يســمح بإعــادة دخــول الطــالب مــرة 
قــام ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز الفهيــد بالرتحيــب بالطلبة • أخــرى  بعــد فــرة الراحــة دون اإلخــالل بوقــت الفــرة الثانيــة.  •

مــن جميــع املســارات {املســار الصحــي لكليــات )الطــب – طــب األســنان – الصيدلــة - العلــوم الطبيــة والتطبيقيــة( - 
املســار الصحــي لكليــات  )التمريــض - الصحــة العامــة( - املســار الهنــديس لكليــات )الهندســة – العــامرة والتخطيــط( 

ــا • - املســار العلمــي لكليــات )إدارة األعــامل - علــوم الحاســب وتقنيــة املعلومــات( املســار اإلنســاين لكليــة (الربيــة). ــة بدأه ــارات املختلف ــني باملس ــة وامللتحق ــتجدين بالجامع ــاب املس ــه الط ــة إىل أبنائ ــعادته كلم ــى س ــد ألق وق  •
بالرحيــب والتهنئــة بقبولهــم بالجامعــة، وحثهــم عــىل االجتهــاد والتفــوق يف دراســتهم والتأكيــد عــىل االلتــزام بالحيــاة 
الجامعيــة مــن بدايــة اليــوم األول اللتحاقهــم بالجامعــة مــن خــالل املثابــرة والكــد والحضــور وعــدم التغيــب عــن 
املحــارضات، كــام وضــح ســعادته لهــم الطبيعــة الجديــدة للحيــاة الجامعيــة، والفــرق بــن التعليــم الجامعــي والتعليــم 

ويف نهايــة اللقــاء تــم فتــح بــاب املناقشــة للطــاب للــرد عــىل استفســاراتهم وأســئلتهم, كــام حــث ســعادته عــىل • مــا قبــل الجامعــي، وكذلــك الدراســة بالســنة التحضرييــة.  •
البــذل والعطــاء للحصــول عــىل معــدالت مرتفعــة يك يســتطيعوا التأهــل إىل التخصصــات والكليــات التــي يرغبونهــا، 

تــم عــرض تجربتــي لطالبــني ســابقني وطالــب مســتجد وقامــوا بعــرض تجربتهــم خــال الســنة التحضرييــة وكذلــك • وكذلــك تقديــم العــامدة املســاعدة للطــالب يف أي وقــت، ومتنــى التفــوق والنجــاح لجميــع الطــالب.  •
تــم تعريــف الطــاب بالتعلــم اإللكــرتوين يف عــامدة الســنة التحضرييــة اذ يعتــرب طريقــة للتعليــم  باســتخدام تقنيــات • متــت إجابتهــم عــىل استفســارات الطالــب املســتجد فيــام يخــص الدراســة والحيــاة الجامعيــة.   •

االتصــال الحديثــة مــن حاســب آيل وشــبكاته ووســائطه املتعــددة مــن صــوت وصــورة ومكتبــات إلكرونيــة وبوابــات 
انرنــت إليصــال املعلومــة للمتعلــم بأقــرص وقــت وأقــل جهــد وأكــرب فائــدة، وتســعى عــامدة الســنة التحضرييــة نحــو 
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ــي  ــث تطمــح العــامدة مــن خــالل تبن ــة؛ حي ــات حديث ــن تقني ــايل م ــم الع ــا يســتجد يف التعلي ــة كل م ــر ومواكب التطوي
ــم  ــة يف التعلي ــة نوعي ــداث نقل ــة إىل إح ــة اإلنجليزي ــج اللغ ــاً برنام ــة وخصوص ــا التعليمي ــروين يف برامجه ــم اإللك التعلي
الجامعــي الــذي يركــز غالبــاً عــىل اســتخدم أســاليب تدريــس تقليديــة، إىل التعليــم املبنــي عــىل توظيــف ودمــج التقنيــة 
العرصيــة يف جميــع محتويــات املنهــج الــدرايس، والتمتــع مبســتوى جــودة عــال يحقــق التطويــر املســتمر الــذي يواكــب 

تــم تعريــف الطــاب مبركــز دعــم التعلــم فهــو مــكان للتعلــم والدراســة الفرديــة والجامعيــة, كــام تــم عــرض أهــداف • مســتوى جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وتاريخهــا.  •
ومهــام مركــز دعــم التعلــم بالعــامدة وهــي: مســاعدة الطــالب عــىل تخطــي الصعوبــات التــي قــد تواجههــم أثناء الدراســة, 
كــام تــم طــرح معلومــات عــن نظــام الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة كــام يــي: الرؤيــة والرســالة لجامعــة اإلمــام • وإتاحــة الفرصــة للتعلــم الــذايت, وتلبيــة احتياجــات الفــروق الفرديــة وذلــك بتقديــم دعــم أكادميــي خــاص وعنايــة فرديــة.  •

عبــد الرحمــن بــن فيصــل , الرؤيــة والرســالة للســنة التحضرييــة وأهدافهــا, بعــض املفاهيــم الخاصــة بالجــودة, االســتبانات 
التــي تــرف عليهــا وكالــة التطويــر والجــودة, خطــوات الدخــول عــىل موقــع الجامعــة لالســتبانات, مــؤرشات جــودة األداء, 
تســخري كل إمكانــات املركــز لدعــم ومســاعدة الطــالب وتعزيــز فــرص نجاحهــم. وتــم تعريــف الطــالب بالهيــكل التنظيمــي 

لعــامدة الســنة التحضرييــة:

العميد

وكيل المسار العلمي وكيل التطوير والجودة

وحدة التطوير األكاديمي

وحدة الجودة

وحدة اإلرشاد األكاديمي

وحدة شؤون الطالب

األقسام األكاديمية

الدراسات 
اإلسالمية

العلوم 
األساسية

الحاسب 
اآللي

تطوير
 الذات

اللغة 
اإلنجليزية

وكيل المسار الصحي

وكيل المسار الهندسي

وكيلة شؤون الطالبات

وحدة الشؤون اإلدارية 
والمالية

 	http://UDQuest.uod.edu.sa/ : رابط الدخول على موقع الجامعة لالستبانات
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الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

 

 اهليكل التنظيمي لوحدة اجلودة بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة

كما مت عرض الئحة ضبط سلوك الطالب )التأديب( جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل.•

 
 حيث مت عرض مجيع مواد الئحة أتديب الطالب والطالبات بشكل مفصل.

 

العميد
د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد

وكيل التطوير والجودة
د. ناصر بن سعود الريس

المنسق العام للجودة
د.يسري محمد عثمان

مشرف عام الجودة واالعتماد 
األكاديمي

وكالة/ مدير وكالة/اللجنة العليا للجودة
 وحدة دعم الجودة

منسقي الكليات بالعمادة

قسم المعلومات واالحصاءات

مساعد إداري

لجنة الجودة بالقسملجنة الجودة بالقسم

لجنة الجودة بالقسم لجنة الجودة بالقسم

لجنة الجودة بالقسم

مساعد إداري

قسم الجودة

قسم اللغة اإلنجليزية
د. بشير النجادات

قسم المعلومات األساسية
د. محمود فوزي

قسم الدراسات اإلسالمية
د. عادل رشاد

قسم الحاسب اآللي
د. منذر الطراونة

قسم تطوير الذات
د. محمد رضا

منسقة الجودة ــ علمي طالبات / د. رضا هاشم

منسقة الجودة ــ صحي طالبات / د. عبير شعبان

منسقة الجودة ــ هندسي طالبات / د. إيمان أحمد

منسقة الجودة ــ الدمام / أ. روان الفريحات

منسقة الجودة ــ إنساني طالبات / أ. والء صالح

منسقة الجودة ــ القطيف / أ. إيمان الساكت

منسقة الجودة ــ الجبيل / أ. إيمان العمري

مساعدة إدارية منسق قسم المعلومات 
واالحصاءات ــ فرع الطالبات

منسق قسم المعلومات 
واالحصاءات ــ فرع الطالب

منسق الجودة ــ طالب صحي
د. يسري محمد عثمان 

منسق الجودة ــ طالب هندسي
د. هاني قطب 

منسق الجودة ــ طالب علمي
د. أحمد رمضان 

منسق الجودة ــ طالب إنساني 
م. السيد رمضان 

• كام تم عرض الئحة ضبط سلوك الطالب )التأديب( جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.

 

حيث تم عرض جميع مواد الئحة تأديب الطالب والطالبات بشكل مفصل.
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الفرتة الثانية:2. الفرتة الثانية:
 

 املوضوع إىل من
 عرض الئحة الدراسات واالختبارات اجلامعية والقواعد التنفيذية اخلاصة ابلسنة التحضريية 12:30 12:00

 لقاء مع سعادة عميد القبول والتسجيل  12:50 12:30

 لقاء مع سعادة مدير مركز التوجيه واإلرشاد اجلامعي  01:10 12:50

 كيف أجنح يف السنة التحضريية 01:20 01:10

 لقاء مع سعادة عميد االتصاالت وتقنية املعلومات 01:30 01:20

 الكلمة اخلتامية 01:40 01:30

 

 

مت دخول الطالب مرة اثنية بعد الراحة وأداء صالة الظهر يف الوقت احملدد.•

مت استكمال فقرات الربانمج, وعرض الفعاليات لسعادة املتحدثني الضيوف وأعضاء هيئة التدريس ابلعمادة, حيث مت •

نظام الدراسة, مدة الدراسة, املسارات, : شروط القبول يف مسارات الكليات, اجتياز برانمج السنة التعريف بـ 

تساب املعدل الرتاكمي, احلذف والتحويل واالنسحاب.التحضريية, شروط القبول يف برامج الكليات, وكيفية اح

يقرتح للحد من مشكلة تسجيل مقررات الطالب اآليت:•

يتم التنبيه على الطالب إبحضار اتب أو هواتفهم الذكية يوم التهيئة.

يتم فتح موقع تسجيل املقررات أمام الطالب.

فعالية خاصة بذلك.يتم اختاذ اخلطوات الالزمة للتسجيل خطوة خبطوة خالل 

يتم توزيع أعضاء هيئة التدريس على الطالب بشكل جمموعات للرد على االستفسارات واملشاكل اليت تواجههم 

 حيال خطوات التسجيل.

كما مت عمل لقاء مع   مت عرض الئحة الدراسات واالختبارات اجلامعية والقواعد التنفيذية اخلاصة ابلسنة التحضريية•

ل والتسجيل وضح فيه أن عمادة القبول والتسجيل يف جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل احملرك سعادة عميد القبو 

تم دخول الطالب مرة ثانية بعد الراحة وأداء صالة الظهر يف الوقت املحدد.•  تــم اســتكامل فقــرات الربنامــج, وعــرض الفعاليــات لســعادة املتحدثــن الضيــوف وأعضــاء هيئــة التدريــس بالعــامدة, •    
ــم التعريــف بـــ : نظــام الدراســة, مــدة الدراســة, املســارات, : رشوط القبــول يف مســارات الكليــات, اجتيــاز  حيــث ت
برنامــج الســنة التحضرييــة, رشوط القبــول يف برامــج الكليــات, وكيفيــة احتســاب املعــدل الراكمــي, الحــذف والتحويــل 

يقرح للحد من مشكلة تسجيل مقررات الطالب اآليت:• واالنســحاب.  
يتم التنبيه عىل الطالب بإحضار تاب أو هواتفهم الذكية يوم التهيئة.. 1
يتم فتح موقع تسجيل املقررات أمام الطالب.. 2
يتم اتخاذ الخطوات الالزمة للتسجيل خطوة بخطوة خالل فعالية خاصة بذلك.. 3
يتــم توزيــع أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل الطــالب بشــكل مجموعــات للــرد عــىل االستفســارات واملشــاكل التــي . 4

تواجههــم حيــال خطوات التســجيل. تــم عــرض الئحــة الدراســات واالختبــارات الجامعيــة والقواعــد التنفيذيــة الخاصــة بالســنة التحضرييــة- كــام تــم عمــل •   
لقــاء مــع ســعادة عميــد القبــول والتســجيل وضــح فيــه أن عــامدة القبــول والتســجيل يف جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بــن فيصــل املحــرك الفعــال يف العمــل األكادميــي الفنــي، إذ يقــع عــىل عاتقهــا كثــري مــن أمــور الطــالب منــذ التهيئــة 

ــه األكادميــي ومتابعــة • لقبولهــم وأثنــاء دراســتهم وبعــد تخرجهــم وتتلخــص مهــام العــامدة فيــام يــأيت: ــا وتوفــري اإلرشــاد والتوجي ــة ومتابعته ــم ســجالتهم األكادميي ــول الطــالب بالجامعــة وتنظي قب  
ــة. ــة املعني ــرج بالكلي ــات التخ ــة متطلب ــالب ومتابع ــج للط ــالن النتائ ــات وإع ــرات االمتحان ــد تقدي اإلرشاف عىل تحويل الطالب من كلية إىل أخرى داخل الجامعة أو بن الجامعة والجامعات األخرى.• رص تنظيم ملفات الطالب وحفظها.•   تلقــي طلبــات املنــح للطــالب غــري الســعودين مــن داخــل اململكــة وخارجهــا وتوجيــه املقبولــن منهــم إىل الكليــات •    

التنسيق ملعادلة طالب املنح وغريهم حسب متطلبات األقسام املوجودة بالجامعة.• حســب أنظمــة ولوائــح الجامعــة بالتنســيق مــع وزارة التعليــم العــايل. إصدار التقويم الجامعي.•   إصدار النرات والكتيبات لتعريف الطالب الجدد بالكليات واألقسام املوجودة بالجامعة.•   متابعة سري الطالب يف دراستهم وتسجيل كافة املعلومات عنهم.•   إصدار وترجمة الوثائق والشهادات واملصادقة عليها عند التخرج.•   التعــاون مــع كليــات الجامعــة والعــامدات املســاندة والتنســيق فيــام بينهــا بهــدف إيجــاد تكامــل لتحقيــق الخدمــات •    
ــجيل • املطلوبــة للطــالب. ــول والتس ــال القب ــرى يف مج ــات األخ ــامدات يف الجامع ــع الع ــر م ــات النظ ــربات ووجه ــادل الخ ــاون وتب التع  
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ــة. ــي باململك ــم الجامع ــرية التعلي ــع ملس ــو ناف ــا ه ــق م فتــح بــاب التحويــل والزيــارة الخارجيــة لطــالب وطالبــات الجامعــات األخــرى. وقبــول مــن تتوفر فيــه الــروط املعتمدة • لتحقي   
ــرد • يف هــذا البــاب. ــي ت ــالت الت ــق املعام ــن طري ــخي أو ع ــور الش ــا بالحض ــم إم ــاء أموره ــات وأولي ــالب والطالب ــات الط ــث طلب بح   

ــامدة. استقبال الوفود الطالبية واملالحق الثقافية والزائرين وتعريفهم بالجامعة وخدماتها.• للع املشاركة الفعالة يف اجتامعات عمداء القبول والتسجيل الدورية.•    املشاركة يف اإلرشاف عىل حفل التخرج.•    اإلرشاف عىل اختبارات املركز الوطني للقياس والتقويم التي تنعقد يف الجامعة.•    باإلضافة إىل تعريف الطالب لرؤية ورسالة عامدة القبول والتسجيل ثم تم عرض أهداف العامدة كالتايل:•    العمــل عــىل إيجــاد مقعــد يف الجامعــة لــكل طالــب مســتجد أو محــول أو زائــر يتحقــق لديــه رشوط القبــول ضمــن •      
ــة. ــدأ الشــفافية والعدال ــات املتاحــة مــن املقاعــد مــع األخــذ مبب ــة مــن خــالل اســتخدام النســبة • اإلمكاني ــة الثانوي الحــرص عــىل اســتقطاب أفضــل الطــالب إىل الجامعــة مــن خريجــي املرحل   

ــة. بــذل الجهــد يف توعيــة الطــالب بلوائــح وأنظمــة الدراســة واالختبــارات مــن خــالل الوســائل املختلفــة داخــل الجامعــة • املوزون   
حفظ وأرشفة مستندات القبول إلكرونياً داخل نظام سجالت الطالب.• وخارجهــا. توثيق سجالت الطالب األكادميية والعمل عىل تحديثها إلكرونياً باستمرار.•    العمــل عــىل تطويــر وتطويــع التقنيــة يف العــامدة بحيــث يســتطيع الطالــب متابعــة شــؤونه األكادمييــة مــن أي مــكان •      

العمل عىل إنهاء إجراءات تخرج الطالب خالل الفرة املحددة يف التقويم الجامعي.• شــاء وذلــك عــن طريــق موقــع الجامعــة عــىل االنرنــت. التواصل مع أولياء االمور مبا يخدم مصلحة أبنائهم الطالب.•    تسهيل اإلجراءات الختصار الوقت والجهد والتيسري عىل املراجعن.•    تقديم أقى ما ميكن من خدمات ومعلومات إلكرونية لزوار موقع الجامعة.•    باإلضافــة إىل لقــاء ســعادة مديــر مركــز التوجيــه واإلرشــاد الجامعــي الــذي عــرض فيــه الرؤيــة والرســالة الخاصــة باملركــز •      
, ثــم عــرض أهــداف املركــز كالتــايل:

أن نقــدم لجميــع طلبــة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وكلياتهــا والعاملــن بهــا، واملجتمــع املحيــط . 1  
ــم دامئــة. خدمــة شــاملة رفيعــة املســتوى مــن أجــل أن نطــور قدراتهــم وننمــي لديهــم مهــارات تعل

ــق . 2 ــي ستســاعدهم عــىل تحقي ــارات الت ــم امله ــد وتعل ــاً يف مســاعدة الطــالب عــىل تحدي ــؤدي دوراً وقائي أن ن  
ــة. ــورة فعال ــة بص ــة والحياتي ــم التعليمي أهدافه

أن ندعــم ونحســن النمــو والتطــور الصحــي للطــالب مــن خــالل تقديــم االستشــارات لهــم إىل جانــب توعيــة . 3  
املجتمــع الجامعــي.

أن نوفر بيئة آمنة للطالب ونقوم بدور يسهم يف تحقيق البيئة الجامعية اآلمنة.. 4 ثــم تــم عقــد كلمــة بعنــوان »كيــف أنجــح يف الســنة التحضرييــة« حيــث تــم تحفيــز الطــالب عــىل أن يكونــوا جاديــن •  
ــة العــامدة وهــي توفــري • ومحافظــن عــىل تفوقهــم خــالل ســنوات دراســتهم الجامعيــة بــدًءا مــن أول ســنة دراســية وحتــى التخــرج. ــا رؤي ــذي عــرض فيه ــة املعلومــات وال ــل عــامدة االتصــاالت وتقني ــاء مــع ممث ــك لق تــىل  ذل  •

 أحــدث  الخدمــات  التقنيــة  بأفضــل  تكلفــة وتلبيــة  االحتياجــات املهنيــة لكليــات الجامعــة ومنســوبيها  )الطــالب،  واملوظفن، 
اختتمــت فعاليــات اليــوم األول بكلمــة ختاميــة تــم التأكيــد فيهــا عــىل فعاليــات اليــوم التــايل وتذكــري الطــاب مبواعيــد •  وأعضــاء  هيئــة  التدريــس( ،  ورشكاء  الجامعــة(  الــركات،  والجهــات  الحكوميــة،  واملجتمــع .)   •

وأماكــن الفعاليــات التاليــة. والتأكيــد عــىل رضورة الخــروج مــرة أخــرى مــن القاعــة مــن البــاب الرئيــي بشــكل حضــاري 
وآمــن.
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اليوم الثاين – األربعاء 22 ذو الحجة 1438هـ املوافق13 سبتمرب 2017م• 

املكـــــان: •  القاعة الكربى مبني رقم 11 بالحرم الجامعي بالراكة ) لطالب املسار الهنديس والعلمي واإلنساين (• •  قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية بالراكة ) لطاب املسارين صحي 1 و صحي2 (• •  الهدف العام لليوم: • •  تعريف الطاب بالكليات املختلفة والتخصصات العامة ) لقاء مع عمداء الكليات املستهدفة (.• •  ــاء مــع • •  ــة والســكن وإجــراءات األمــن والســامة )لق ــة واألندي ــع املســارات( باألنشــطة الطابي ــف الطــاب )جمي تعري  •
ــن والســالمة (. ــئون الطــالب وإدارة األم ــد ش عمي

فقرات اليوم:	 

1. الفرتة األوىل:

2. الفرتة الثانية:

لطالب كل مسار عىل حدة – حسب الجدول املوضح أدناه

لطالب كل مسار عىل حدة – حسب الجدول املوضح أدناه

مسبتمرب هـ املوافقذو احلجة األربعاء اليوم الثاين 

املكـــــان: •

اجلامعي ابلراكة ) لطالب املسار اهلندسي والعلمي واإلنساين (ابحلرم القاعة الكربى مبين رقم •

و صحيقاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعية ابلراكة ) لطالب املسارين صحي •

اهلدف العام لليوم: •
تعريف الطالب ابلكليات املختلفة والتخصصات العامة ) لقاء مع عمداء الكليات املستهدفة (.•

املسارات( ابألنشطة الطالبية واألندية والسكن وإجراءات األمن والسالمة )لقاء مع عميد تعريف الطالب )مجيع •

شئون الطالب وإدارة األمن والسالمة (.

فقرات اليوم:•
الفرتة األوىل:

 حسب اجلدول املوضح أدانه –لطالب كل مسار على حدة 
 

 11القاعة الكربى مبين رقم 

 ابحلرم اجلامعي ابلراكة

 قاعة املؤمترات 

 ابملدينة اجلامعية ابلراكة
 التوقيت

لقاء سعادة عميد كلية 
 اهلندسة

املسار 

 اهلندسي

لقاء سعادة عميد كلية 
 الطب

املسار الصحي 

 لكليات

طب  –الطب)

 -الصيدلة –األسنان

العلوم الطبية 

 والتطبيقية(

08:20 08:00 

لقاء سعادة عميد كلية 
 العمارة والتخطيط

 لقاء سعادة عميد كلية 

 طب األسنان

08:40 08:20 

 9:30إىل  9:00من 

 لقاء سعادة عميد 

 كلية الرتبية

املسار 

 اإلنساين

لقاء سعادة عميد كلية 
 الصيدلة اإلكلينيكية

09:00 08:40 

لقاء سعادة عميد كلية 
 العلوم الطبية والتطبيقية

09:20 09:00 

 

 
 
 

 

 

الفرتة الثانية
 حسب اجلدول املوضح أدانه لطالب كل مسار على حدة 

 

 11القاعة الكربى مبين رقم 
 ابحلرم اجلامعي ابلراكة

 قاعة املؤمترات
 التوقيت ابملدينة اجلامعية ابلراكة

لقاء سعادة عميد كلية 
املسار  إدارة األعمال

 العلمي

لقاء سعادة عميد كلية 
 املسار الصحي لكليات  التمريض

 الصحة العامة( -التمريض )

10:20 10:00 

لقاء سعادة عميد كلية 
علوم احلاسب وتقنية 

 املعلومات

لقاء سعادة عميد كلية 
 الصحة العامة

10:40 10:20 

 10:40 12:00 صالة الظهر–راحة

األوقات احملددة كما مت لقاء العمداء مع طالب السنة التحضريية وفقًا للكليات احملددة لكل مسار, وتوالت اللقاءات تباعًا يف  •

هو معلن يف اجلدول الزمين للربانمج, حيث ألقى كل عميد كلية كلمته، وبدأها ابلرتحيب ابلطالب وهتنئتهم بقبوهلم ابجلامعة, 

وقام كل منهم بعرض نبذة خمتصر وشرح سريع لطبيعة الدراسة بكل كلية وكذلك األقسام املتوفرة هبا , كما مت التأكيد على 

املتوفر للطالب واحتياجات سوق العمل لكل ختصص. كما كانت العروض مشوقة، حظيت بتفاعل كبري من فرص العمل 

الطالب، كما قام سعادة عمداء الكليات ابلرد على مجيع استفسارات الطالب.

الثالثة الفرتة
لكل طالب السنة التحضريية )املسارات األربعة(

ابلراكةاملكان: قاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعية
. 

 املوضوع إىل من
 كلمة وكيل التطوير واجلودة ابلعمادة عن دور العمادة يف   
 األنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضريية  
 لقاء سعادة عميد شؤون الطالب  

  
 النشاط الرايضي  االجتماعي والثقايف لقاء سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة )النشاط 

 األندية الطالبية(
 إدارة التغذية( إدارة املنح  لقاء سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات )إدارة السكن   
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•تــم لقــاء العمــداء مــع طــاب الســنة التحضرييــة وفقــاً للكليــات املحــددة لــكل مســار, وتوالــت اللقــاءات تباعــاً يف األوقــات 
ــب بالطــالب  ــه، وبدأهــا بالرحي ــة كلمت ــد كلي ــى كل عمي ــث ألق ــي للربنامــج, حي ــن يف الجــدول الزمن املحــددة كــام هــو معل
ــك  ــة وكذل ــكل كلي ــة ب ــة الدراس ــع لطبيع ــرص ورشح رسي ــذة مخت ــرض نب ــم بع ــام كل منه ــة, وق ــم بالجامع ــم بقبوله وتهنئته
األقســام املتوفــرة بهــا , كــام تــم التأكيــد عــىل فــرص العمــل املتوفــر للطــالب واحتياجــات ســوق العمــل لــكل تخصــص. كــام 
كانــت العــروض مشــوقة، حظيــت بتفاعــل كبــري مــن الطــالب، كــام قــام ســعادة عمــداء الكليــات بالــرد عــىل جميــع استفســارات 

الطــالب.

2. الفرتة الثانية:
لكل طالب السنة التحضريية )املسارات األربعة(

املكان: قاعة املؤمترات باملدينة الجامعية بالراكة• 

 التعريف آبلية استالم الكتب اجلامعية 01:30 01:10

 لقاء سعادة مدير إدارة األمن والسالمة 01:45 01:30

 كلمة ختامية 01:50 01:45

 

السعوديّة العربية اململكة رؤية حتقيق يف والعمادة اجلامعة دور

وكيل العمادة للتطوير واجلودة الفرتة الثالثة للربانمج بكلمة موجزة عن دور افتتح سعادة الدكتور انصر بن سعود الريس •

السعوديّة العربية اململكة رؤية حتقيق يف والعمادة اذ دائما ما تبدأ اجلامعة

ة. وحنن نثق قصص النجاح برؤية، وأجنح الرؤى هي تلك اليت تبىن على مكامن القو 

احلرمني ففيه البرتول، من أمثن هو مباركًا وطنًا حباان سبحانه هللا أن ونعرف

الشريفني، أطهر بقاع األرض، وقبلة املسلمني، وهذا هو عمقنا العريب واإلسالمي 

وهو عامل جناحنا األول. كما أن بالدان متتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى 

القتص حمركًا تكون أن فاململكةإىل اسرتاتيجي، جغرايف موقع ولوطننا الثاين جناحنا عامل هو وهذا لبالدان إضافيَا وموردًا ادان

العربية السعودية هي أهم بوابة للعامل بصفتها مركز ربط للقارات الثالث، وحتيط هبا أكثر املعابر املائية أمهية، وهذا هو عامل 

معًاجناحنا الثالث. وهذه العوامل الثالثة هي  مالحمها ونرسم آفاقها، نستشرف اليت رؤيتنا )مسو ويل العهد ورئيس مرتكزات

جملس الشؤون االقتصادية والتنمية، األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود(.

من خالل ، وأكد سعادته على أن االستثمار يف تنمية املوارد البشرية مت أتكيده يف رؤية اململكة العربية السعودية •

، أبهداف اسرتاتيجية لعدد من ( ، وأكده برانمج التحول الوطين ٢٠١٦٧٨برانمج رأس املال البشري )رؤية ، 

( . وابلتايل أهم أدوار اجلامعات هي املسامهة يف حتقيق هذا ٢٠١٦٣٤٩٧اجلهات املشاركة فيه )برانمج التحول ، 

يل أدوارها الثالثة املتمثلة ابلتعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع. فمفتاح التطوير النمو يف رأس املال البشري، من خالل تفع

يف اجملتمع، يكمن يف العائد من االستثمار يف رأس املال البشري ، ألهنم ثروهتا احلقيقية ، وهنا يكمن دور اجلامعات، يف 

 

 

الفرتة الثانية
 حسب اجلدول املوضح أدانه لطالب كل مسار على حدة 

 

 القاعة الكربى مبين رقم 
 ابحلرم اجلامعي ابلراكة

 قاعة املؤمترات
 التوقيت ابملدينة اجلامعية ابلراكة

لقاء سعادة عميد كلية 
املسار  إدارة األعمال

العلمي

لقاء سعادة عميد كلية 
املسار الصحي لكليات  التمريض

الصحة العامة( التمريض 

  

لقاء سعادة عميد كلية 
علوم احلاسب وتقنية 

 املعلومات

لقاء سعادة عميد كلية 
 الصحة العامة

  

صالة الظهرراحة   

األوقات احملددة كما مت لقاء العمداء مع طالب السنة التحضريية وفقًا للكليات احملددة لكل مسار وتوالت اللقاءات تباعًا يف •

هو معلن يف اجلدول الزمين للربانمج, حيث ألقى كل عميد كلية كلمته، وبدأها ابلرتحيب ابلطالب وهتنئتهم بقبوهلم ابجلامعة, 

وقام كل منهم بعرض نبذة خمتصر وشرح سريع لطبيعة الدراسة بكل كلية وكذلك األقسام املتوفرة هبا , كما مت التأكيد على 

املتوفر للطالب واحتياجات سوق العمل لكل ختصص. كما كانت العروض مشوقة، حظيت بتفاعل كبري من فرص العمل 

الطالب، كما قام سعادة عمداء الكليات ابلرد على مجيع استفسارات الطالب.

الثالثة الفرتة
لكل طالب السنة التحضريية )املسارات األربعة(

ابلراكةاملكان: قاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعية
4.  

 املوضوع إىل من
 2030كلمة وكيل التطوير واجلودة ابلعمادة عن دور العمادة يف  12:10 12:00
 األنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضريية 12:25 12:10
 لقاء سعادة عميد شؤون الطالب 12:40 12:25

12:40 12:55 
 -النشاط الرايضي  -االجتماعي والثقايف لقاء سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة )النشاط 

 األندية الطالبية(
 إدارة التغذية( -إدارة املنح  -لقاء سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات )إدارة السكن  01:10 12:55



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

185

رؤية المملكة العربية السعودّية 2030	 
• افتتــح ســعادة الدكتــور نــارص بــن ســعود الريــس - وكيــل العــامدة للتطويــر والجــودة الفــرتة الثالثــة للربنامــج بكلمــة موجــزة 
عــن دور الجامعــة والعــامدة يف تحقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة الســعوديّة 2030.  »اذ دامئــا مــا تبــدأ قصــص النجــاح برؤيــة، 
وأنجــح الــرؤى هــي تلــك التــي تبنــى عــىل مكامــن القــوة. ونحــن نثــق ونعــرف أن اللــه ســبحانه حبانــا وطنــاً مبــاركاً هــو أمثــن 
مــن البــرول، ففيــه الحرمــن الريفــن، أطهــر بقــاع األرض، وقبلــة املســلمن، وهــذا هــو عمقنــا العــريب واإلســالمي وهــو عامــل 
ــاَ  ــورداً إضافي ــا وم ــركاً القتصادن ــون مح ــعى إىل أن تك ــة، وسنس ــتثامرية ضخم ــدرات اس ــك ق ــا متتل ــام أن بالدن ــا األول. ك نجاحن
ــا موقــع جغــرايف اســراتيجي، فاململكــة العربيــة الســعودية هــي أهــم بوابــة  ــا الثــاين. ولوطنن ــا وهــذا هــو عامــل نجاحن لبالدن
للعــامل بصفتهــا مركــز ربــط للقــارات الثــالث، وتحيــط بهــا أكــر املعابــر املائيــة أهميــة، وهــذا هــو عامــل نجاحنــا الثالــث. وهــذه 
ــس  ــس مجل ــد ورئي ــاً« )ســمو ويل العه ــا مع ــا، ونرســم مالمحه ــي نســترف آفاقه ــا الت ــزات رؤيتن ــة هــي مرتك ــل الثالث العوام

الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، األمــري محمــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود(.

ــة الســعودية 2030، مــن  ــة اململكــة العربي ــده يف رؤي ــم تأكي ــة ت ــة املــوارد البرشي • وأكــد ســعادته عــىل أن االســتثامر يف تنمي
ــي 2020، بأهــداف اســراتيجية لعــدد  ــة ، ٢٠1٦ : ٧8( ، وأكــده برنامــج التحــول الوطن خــالل برنامــج رأس املــال البــري )رؤي
ــق  ــات هــي املســاهمة يف تحقي ــايل أهــم أدوار الجامع ــج التحــول ، ٢٠1٦ : ٣4-9٧( . وبالت ــه )برنام ــات املشــاركة في ــن الجه م
هــذا النمــو يف رأس املــال البــري، مــن خــالل تفعيــل أدوارهــا الثالثــة املتمثلــة بالتعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع. 
فمفتــاح التطويــر يف املجتمــع، يكمــن يف العائــد مــن االســتثامر يف رأس املــال البــري ، ألنهــم ثروتهــا الحقيقيــة ، وهنــا يكمــن 
دور الجامعــات، يف تطويــر وتنميــة هــذه املــوارد البريــة ، والتــي تشــكل العنــرص األســايس يف تحقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة 

ــة. الســعوديّة 2030 بكفــاءة وفاعلي

• كــام أشــار ســعادته عــىل تأكيــد عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بــأن الجامعــة تؤمــن إميانــا كامــا بــأن رؤيــة 
اململكــة2030 تعتــرب مبثابــة خارطــة طريــق مســتقبل الوطــن، وهــي مــروع وطنــي نفتخــر فيــه جميعــا ومبــا أن الرؤيــة تحمــل 
يف ثناياهــا كثــري مــن الــدالالت التــي تؤّســس ملســتقبل باهــر لوطننــا الغــايل بــإذن اللــه، فــإن أهــم ركيــزة للوصــول لهــذا املســتقبل 
هــو شــباب الوطــن، وإدارة الجامعــة حريصــة عــىل تأهيــل الشــباب وتنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم وقدراتهــم وإكســابهم كل مــا 
هــو رضوري لبنــاء الوطــن بأيــدي أبنــاءه،  وتســعى الجامعــة ممثلــة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف إدراج 

وتضمــن الرؤيــة يف جميــع املناهــج واألنشــطة واألعــامل األكادمييــة وغــري األكادمييــة.

ــدى الشــباب..  ــة ل ــم اإليجابي ــي دوراً متعاظــامً للجامعــات يف ترســيخ القي ــة وبرنامــج التحــول الوطن ــة الوطني • وأناطــت الرؤي
حيــث نصــت الرؤيــة الوطنيــة عــىل الهــدف التــايل: »ترســيخ القيــم اإليجابيــة يف شــخصيات أبنائنــا عــن طريــق تطويــر املنظومــة 
التعليميــة والربويــة، وتوفــري تعليــم قــادر عــىل بنــاء الشــخصية« ورضورة »توجيــه الطــالب نحــو الخيــارات الوظيفيــة واملهنيــة 
املناســبة«. وتوافقــا مــع ذلــك ركــزت األهــداف االســراتيجية لعــامدة الســنة التحضرييــة مبشــاريعها املختلفــة عــىل تزويــد الطــالب 
باملعــارف واملهــارات الالزمــة لبنــاء الشــخصية املناســبة الحتياجــات ســوق العمــل  حيــث نــص الهــدف االســراتيجي األول عــىل 
تهيئــة الطــالب ومســاعدتهم للتغلــب عــىل التحديــات التــي يواجهونهــا خــالل مرحلــة إعدادهــم لالنتقــال مــن التعليــم العــام اىل 

التعليــم الجامعــي. 

ــة لطــاب املســارات  ــة التعليمي ــاءة العملي ــع كف ــة عــىل رف ــع لعــامدة الســنة التحضريي ــدف االســرتاتيجي الراب ــز اله ــام رك • ك
املختلفــة مبــا يحقــق متطلبــات التخصــص األكادميــي وذلــك مــن خــالل تطويــر املقــررات الدراســية. كــام جــاء يف الرؤيــة الوطنيــة 
التــي نــص أحــد أهدافهــا الخاصــة بالتعليــم عــىل دعــم وتعزيــز مامرســة األنشــطة الثقافيــة والتطوعيــة والرياضيــة واكتشــاف 
املواهــب، وتوافقــا مــع ذلــك ركــز الهــدف االســراتيجي الســادس بالعــامدة عــىل توفــري بيئــة جاذبــة ومحفــزة عــىل االبــداع. وايضــاً 
الهــدف االســراتيجي التاســع بعــامدة الســنة التحضرييــة عــىل توثيــق العالقــة مــع املجتمــع وقــد قامــت العــامدة عــىل تقديــم 

دورات تدريبيــة ألفــراد املجتمــع يف اللغــة اإلنجليزيــة والحاســب االيل.

ــج/ة الجامعــي/ة املتكامــل الشــخصية  ــل الخري ــا تأهي ــن فيصــل عــىل عاتقه ــاً، وضعــت جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن ب • وختام
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بحيــث ميتلــك مقومــات يســتطيع بهــا خدمــة وطنــه بشــكل كبــري وفعــال بــإذن اللــه، أســأل املــوىل عــز وجــل- أن يوفــق الجميــع 
لخدمــة الوطــن، يف ظــل حكومــة خــادم الحرمــن الريفــن -حفظــه اللــه.

• ثــم تنــاول عــرض األنشــطة الطابيــة بعــامدة الســنة التحضرييــة والتعريــف بوحــدة األنشــطة بالعــامدة كوحــدة شــؤون الطــاب 
ــم الخدمــات  ــة والدراســات املســاندة وتقدي ــدى طــالب عــامدة الســنة التحضريي ــة ل ــم االيجابي ــي تعــد مصــدراً داعــامً للقي والت
الطالبيــة النوعيــة واملميــزة داخــل البيئــة الجامعيــة وخارجهــا وغــرس قيــم االصالــة واالنتــامء , واملســؤولية املجتمعيــة ومواكبــة 

التطــور الرسيــع. كــام أن أهــداف الوحــدة تتلخــص يف:

تقديم الخدمات اإلرشادية الوقائية واإلمنائية التي تحقق الفاعلية والكفاءة والكفاية للطاب.•   •
توطيد العاقات الطابية يف إطار املبادئ والقيم اإلسامية مبا يعود عليهم بالنفع علمياً وعملياً.•   •
غرس روح املسؤولية املجتمعية لطاب العامدة وغرس روح العمل التطوعي•   •
تنمية وعى الطاب  للدور املسؤولية املجتمعية ودور العمل التطوعي يف املجاالت املختلفة.•   •
ارشــاد وتوجيــه الطــاب واكتشــاف ودعــم املواهــب العلميــة والرياضيــة وحــث الطــاب عــىل االبــداع واالبتــكار. وصقــل •   •

وتدريــب الطــالب وتطويــر مهاراتهــم . 

تطوير العمل بوحدة شؤون الطاب مبا يتفق مع معايري الجودة واالعتامد.•   •

وكيل العمادة للتطوير والجودة

رئيس وحدة شؤون الطالب

مشرف عام وحدة شؤون الطالب

المدير المالي 
واإلداري

لجنة تدريب وتطوير 
الطالب

طالب طالب

طالب

طالبات طالبات

طالبات

صحيصحي
علميعلمي

هندسيهندسي

لجنة المسؤولية 
المجتمعية

لجنة األنشطة 
الطالبية

الهيكل التنظيمي لوحدة شؤن الطالب
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ــدم  ــي تق ــاندة، الت ــامدات املس ــدى الع ــي إح ــاب ه ــؤون الط ــامدة ش ــىل أن ع ــاب ع ــؤون الط ــد ش ــعادة عمي ــاء س ــد لق • أك
مجموعــة واســعة مــن الربامــج والخدمــات واألنشــطة، وتُعنــى بخدمــة الطلبــة ورعايتهــم؛ فكريــاً ونفســياً وجســدياً، وتهــدف مــن 
خــالل خدماتهــا وبرامجهــا وأنشــطتها إىل اإلســهام يف بنــاء شــخصية الطلبــة املتكاملــة واملتوازنــة، وتهيئــة بيئــة جامعيــة جاذبــة، 

ــة - النشــاط وبرامــج محفــزة، وتطويــر األنديــة واملبــادرات الطالبيــة. ــة والثقافي ــرز األنشــطة االجتامعي ــن أب ــذي تحــدث ع ــامدة شــؤون الطــاب لألنشــطة وال ــل ع ــل وكي ــاء ممث • لق
ــة. ــة الطالبي ــايض - األندي • ثــم لقــاء ممثــل وكيــل عــامدة شــؤون الطــاب للخدمــات وضــح مــا تقدمــه العــامدة مــن خدمــات مثــل )إدارة الســكن - إدارة الري

• التعريــف بآليــة اســتام الكتــب الجامعيــة قــام بــه مــرشيف املســارات ليبينــوا للطــاب األماكــن والتوقيتــات املناســبة لتســليم املنــح - إدارة التغذيــة( والتــي تعتــرب الطالــب محــورا هامــا ترتكــز عليــه العــامدة.
• ثــم تحــدث ســعادة مديــر إدارة األمــن والســامة مبينــاً أن اإلدارة بهــا فريــق عمــل يشــرتك فيــه بعــض األكادمييــني املتخصصــني الطــالب الكتــب بســهولة ويــرس ويف أقــرب وقــت ممكــن.

واألطبــاء وبعــض الخــرباء مــن الدفــاع املــدين والهــالل األحمــر واملراكــز املتخصصــة ومســؤويل األقســام يف إدارات األمــن والســالمة 
والصحــة املهنيــة. كــام أن اإلدارة تعمــل عــىل تهيئــة منســويب إدارة األمــن والســالمة والصحــة املهنيــة يف الجامعــة عــىل التدخــل 
الرسيــع يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث التــي تقــع يف الجامعــة ال ســمح اللــه. كــام تهــدف إىل املحافظــة عــىل مبــاين الجامعــة 
ومنــع أي محــاوالت قــد تُعرضهــا ألعــامل التخريــب أو رسقــة محتوياتهــا وممتلكاتهــا وكذلــك عــىل ســالمة وصيانــة أجهــزة الســالمة 
العامــة مثــل طفايــات الحرائــق ، ومخــارج الطــوارئ ... الــخ . باإلضافــة إىل عمــل التدابــري الالزمــة للوقايــة مــن وقــوع الحــوادث 
والحــد مــن حدوثهــا . كــام شــدد عــىل أن اإلدارة تقــوم مببــارشة الحــوادث  املروريــة عنــد وقوعهــا وتحريــر املخالفــات الحســب 
األنظمــة املتبعــة . و التحقيــق بــأي نــوع مــن املخالفــات التــي تؤثــر وتعيــق أمــن وســالمة الجامعــة بكافــة أبعادهــا وإحالتهــم 
للجهــات املختصــة إذا  لــزم األمــر. كــام تعمــل أيضــا عــىل التأكــد مــن هويــات وتصاريــح األشــخاص الذيــن يرتــادون الجامعــة 
ــن وســالمة  ــام املحافظــة عــىل أم ــام مبه ــع مســتواها للقي ــا ورف ــة وتأهيله ــاءات البري ــب الكف ــوم اإلدارة بتدري ــا. وتق وفروعه

 • اختتمــت فعاليــات اليــوم الثــاين مــن أيــام برنامــج التهيئــة بانتهــاء الفــرتة الثالثــة التــي تضمنــت اللقــاءات الســابقة والــردود عىل الجامعــة وفروعهــا والحــد مــن الخســائر البريــة واملاديــة.
• ويف الكلمــة الختاميــة تــم التأكيــد فيهــا عــىل فعاليــات اليــوم التــايل وتذكــري الطــاب مبواعيــد وأماكــن الفعاليــات التاليــة وهــي أســئلة واستفســارات الطــالب حــول مــا تقدمــه الجامعــة لهــم مــن أنشــطة وخدمات.

اليوم الثالث– الخميس23 ذو الحجة 1438هـ املوافق 14 سبتمرب 2017م• املعــرض التعريفــي لــكل مســار.  املكـــان: •  بهو مجمع الكليات الصحية•   بهو مبنى 400•   بهو مبنى 450•   • تعريــف الطــاب )معــرض تعريفــي لجميــع املســارات( باألقســام داخــل الســنة التحضرييــة والخدمــات التــي تقدمهــا للطــاب • الهدف العام لليوم:  
مــن خــالل اإلرشــاد النفــي, اإلرشــاد األكادميــي, مركــز دعــم التعلــم, األنشــطة الطالبيــة, وتســجيل املقــررات.

• برنامج املعرض التعريفي:

لزم   التحقيق أبي نوع من املخالفات اليت تؤثر وتعيق أمن وسالمة اجلامعة بكافة أبعادها وإحالتهم للجهات املختصة إذاو

وايت وتصاريح األشخاص الذين يراتدون اجلامعة وفروعها. وتقوم اإلدارة بتدريب األمر. كما تعمل أيضا على التأكد من ه

الكفاءات البشرية وأتهيلها ورفع مستواها للقيام مبهام احملافظة على أمن وسالمة اجلامعة وفروعها واحلد من اخلسائر البشرية 

واملادية

هاء الفرتة الثالثة اليت تضمنت اللقاءات السابقة والردود على أسئلة اختتمت فعاليات اليوم الثاين من أايم برانمج التهيئة ابنت•

واستفسارات الطالب حول ما تقدمه اجلامعة هلم من أنشطة وخدمات.

ويف الكلمة اخلتامية مت التأكيد فيها على فعاليات اليوم التايل وتذكري الطالب مبواعيد وأماكن الفعاليات التالية وهي املعرض •

مسار.  التعريفي لكل

مسبتمرب هـ املوافق ذو احلجة اخلميساليوم الثالث•

املكـــان: •

oهبو جممع الكليات الصحية
o هبو مبىن
o هبو مبىن

اهلدف العام لليوم: •
ابألقسام داخل السنة التحضريية واخلدمات اليت تقدمها للطالب من  )معرض تعريفي جلميع املسارات(تعريف الطالب •

خالل اإلرشاد النفسي, اإلرشاد األكادميي, مركز دعم التعلم, األنشطة الطالبية, وتسجيل املقررات.
 برانمج املعرض التعريفي: •

 إىل من
 -املسار الصحي لكليات )التمريض 

 الصحة العامة(

طب –املسار الصحي لكليات )الطب
العلوم  -الصيدلة اإلكلينيكية –األسنان

 الطبية والتطبيقية(

 املسار اهلندسي

العمارة -)اهلندسة
 والتخطيط(

 املسار العلمي

علوم  -)إدارة األعمال
 احلاسب وتقنية املعلومات(

 املسار اإلنساين

 )الرتبية(

 450هبو مبىن  450هبو مبىن  400 هبو مبىن هبو جممع الكليات الصحية هبو جممع الكليات الصحية 12:00 8:30 
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 شكل توضحي ألركان املعرض

ــع االستفســارات الخاصــة   ــرد عــىل جمي ــوم الثالــث ال ــة نجاحــاً فــوق املتوقــع. إذ اســتكمل الي لقــد حققــت املعــارض التعريفي
بتســجيل املقــررات, والتعلــم اإللكــروين, وخدمــات مركــز دعــم التعلــم, وكذلــك الخدمــات الطالبيــة وآليــة اســتالم الكتــب. كــام 
تــم التواصــل بشــكل مبــارش مــع أعضــاء هيئــة التدريــس للتعــرف عــىل األقســام املوجــودة بالعــامدة وهــي )قســم تطويــر الــذات 

-  قســم الحاســب اآليل - قســم العلــوم األساســية - قســم اللغــة اإلنجليزيــة - قســم الدراســات اإلســالمية(.

شكل توضيحي ألركان المعرض
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برنامج التهيئة للطالبات المستجدات للمسار العلمي واإلنساني بالريان

نظمــت عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة برنامــج التهيئــة للطالبــات املســتجدات بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
ــة  ــف الطالب ــد محــددة وتهــدف لتعري ــة خــالل مواعي ــات والربامــج تحرهــا الطالب ــن فيصــل وهــو مجموعــة مــن الفعالي ب
باألنظمــة واللوائــح بالجامعــة والعــامدة، والخدمــات املتاحــة وتقديــم النصائــح واإلرشــادات التــي تهمهــن، واســتخدام البطاقــة 
الجامعيــة وتفعيــل حســابات الطالبــة اإللكرونيــة يف نظــام ســجالت الطــالب اإللكــروين وكيفيــة تزويــد قســم املكافــآت برقــم 

الحســاب البنــي ، وكيفيــة التعامــل مــع نظــام التعليــم اإللكــروين وتســجيل املقــررات الدراســية.

استكامالً لفعاليات ما قبل الربنامج:

تــم التأكــد مــن جاهزيــة وحجــز قاعــة األمــرية جواهــر بنــت نايــف بالريــان وكذلــك شاشــات العــرض والصوتيــات يف • 
تــم التواصــل مــع جميــع الجهــات املشــاركة مــن كليــات وعــامدات مســاندة لتأكيــد الحضــور وفقــاً لربنامــج التهيئــة • أيــام التهيئــة.

تم متابعة تصميم وطباعة البرنات للمعرض التعريفي والرحيب للطالبات الجدد.• تم عمل اجتامع مع رئيسات لجان برنامج التهيئة للتأكد من جاهزية االستعدادات وفقا ملهام اللجنة.• وتــم ارســال نســخة مــن الربنامــج. اليوم األول – ا لثالثاء21 ذو الحجة 1438هـ املوافق12 سبتمرب 2017م.• فعاليات التهيئة املبارشة:•  املكان: قاعة األمرية جواهر بنت نايف•    الهــدف العــام لليــوم: تعريــف الطالبــات )املســار العلمــي( باألنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا بالجامعــة ونظام الدراســة •      
ــم واإلرشــاد األكادميــي وتســجيل  ــم التعل ــز دع ــات ومرك ــة للطالب ــة املقدم ــات اإللكروني ــة والخدم ــنة التحضريي بالس

املقــررات.

 فقرات اليوم:• 
الفرتة األوىل: لطالبات السنة التحضريية )املسار العلمي ( ذوات األرقام الجامعية الفردية

 
 فعاليات التهيئة املباشرة:

م.سبتمرب هـ املوافقذو احلجة ا لثالاثءاليوم األول •
قاعة األمرية جواهر بنت انيفاملكان: •
( ابألنظمة واللوائح املعمول هبا ابجلامعة ونظام الدراسة ابلسنة املسار العلميتعريف الطالبات )اهلدف العام لليوم: •

للطالبات ومركز دعم التعلم واإلرشاد األكادميي وتسجيل املقررات.التحضريية واخلدمات اإللكرتونية املقدمة 
فقرات اليوم:•

لطالبات السنة التحضريية )املسار العلمي ( ذوات األرقام اجلامعية الفرديةالفرتة األوىل

 

 املوضوع إىل من

 استقبال الطالبات 8:25 7:30

 والدراسات املساندةكلمة مساعد وكيل السنة التحضريية  8:35 8:25

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 8:45 8:35

 2030دور اجلامعة يف حتقيق رؤية اململكة  8:55 8:45

 نقطة بداية )حيايت اجلامعية( 9:05 8:55

 كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل 9:25 9:05

 ارشادات هامة لطالبات السنة التحضريية 9:35 9:25

 كيف أجنح يف السنة التحضريية 9:45 9:35

 كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات واألنشطة   10:00 9:45

 لقاء عميدة كلية العلوم  10:15 10:00

 لقاء وكيلة كلية علوم احلاسب وتقنية املعلومات 10:30 10:15

 لقاء وكيلة  كلية ادارة األعمال 10:45 10:30

 أبنظمة املكتباتالتعريف  10:50 10:45

 مركز اإلرشاد اجلامعي 10:55 10:50

 العيادة الطبية  11:00 10:55

 عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات 11:10 11:00

 الرد على األسئلة واالستفسارات 11:30 11:10
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الفرتة الثانية: لطالبات السنة التحضريية )املسار العلمي ( ذوات األرقام الجامعية الزوجية

 
 الزوجية)املسار العلمي ( ذوات األرقام اجلامعية السنة التحضريية  لطالبات :الفرتة الثانية 

 
 املوضوع إىل من

 استقبال الطالبات 12:25 12:00

 كلمة مساعد وكيل السنة التحضريية والدراسات املساندة 12:35 12:25

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 12:45 12:35

 2030دور اجلامعة يف حتقيق رؤية اململكة  13:05 12:45

 اجلامعية(نقطة بداية )حيايت  1:05 12:55

 كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل 1:25 1:05

 كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات واألنشطة 1:40 1:25

 لقاء عميدة كلية العلوم  1:55 1:40

 لقاء وكيلة كلية علوم احلاسب وتقنية املعلومات 2:10 1:55

 لقاء وكيلة  كلية ادارة األعمال 2:25 2:10

 التعريف أبنظمة املكتبات 2:35 2:25

 مركز اإلرشاد اجلامعي 2:40 2:35

 العيادة الطبية 2:45 2:40

 عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات 2:55 2:45

 ارشادات هامة لطالبات السنة التحضريية 3:05 2:55

 كيف أجنح يف السنة التحضريية 3:15 3:05

 الرد على األسئلة واالستفسارات 3:45 3:15

 

مت دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت احملدد.•

السفلي• مث أواًل العلوي بشقيها القاعة داخل يف وتوزيعهم واستقباهلم اجلدد ابلطالبات الرتحيب مت

بدأت فقرات اليوم األول بكلمة مساعد وكيل السنة التحضريية والدراسات املساندة للمسار العلمي واليت ابركت فيها •

للطالبات القبول ابجلامعة ودعتهم للجد واالجتهاد يف حياهتم اجلامعية.

مت تقدمي العرض تقدميي لربانمج السنة التحضريية. •

تم دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت املحدد.•   •
تم الرتحيب بالطالبات الجدد واستقبالهم وتوزيعهم يف داخل القاعة بشقيها العلوي أوالً ثم السفي.•   •
بــدأت فقــرات اليــوم األول بكلمــة مســاعد وكيــل الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة للمســار العلمــي والتــي •   •

باركــت فيهــا للطالبــات القبــول بالجامعــة ودعتهــم للجــد واالجتهــاد يف حياتهــم الجامعيــة.

تم تقديم العرض تقدميي لربنامج السنة التحضريية. •   •
ثــم قامــت الدكتــورة تغريــد بنــت عبدالعزيــز املقيطيــب بعــرض دور الجامعــة والعــامدة يف تحقيــق رؤيــة اململكــة •   •

 .2030

ثم تىل ذلك استعراض تجربة طالبات السنة التحضريية باملسار العلمي.•   •
تناولــت وكيلــة القبــول والتســجيل بالريــان  األنظمــة واللوائــح واألنظمــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل •   •

كــام تناولــت طريقــة التســجيل ونظــام املكافــآت ونظــام ســجالت الطــالب.

•  ثــم تــىل ذلــك لقــاء وكيلــة شــؤون األنشــطة بالريــان عــن أهميــة األنشــطة يف حيــاة الطالبــة الجامعيــة ومجــاالت • 
النــوادي املوجــودة بالعــامدة وحثــت الطالبــات عــىل حضــور يــوم تدشــن األنشــطة الطالبيــة.

ــام •  ــي بالدم ــرم لجامع ــة بالح ــة الخاص ــن األنظم ــاً ع ــان عرض ــات بالري ــؤون الخدم ــة ش ــة وكال ــت ممثل ــام قدم ك  •
ــريه. ــزي وغ ــة وال ــة الجامعي ــام البطاق ــات ونظ ــة للطالب ــات املقدم والخدم

ثــم قدمــت ســعادة عميــدة كليــة العلــوم عــرض عــن كليــة العلــوم بتخصصاتهــا املختلفــة ومجــاالت فــرص ســوق •   •
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العمــل لخريجاتهــا.

ــا املختلفــة ومجــاالت فــرص ســوق العمــل •  ــة املعلومــات بتخصصاته ــوم الحاســب وتقني ــة عل وتاهــا عــرض عــن كلي  •
ــا.  لخريجاته

وثم قدم عرض عن كلية إدارة األعامل بتخصصاتها املختلفة ومجاالت فرص سوق العمل لخريجاتها. •   •
ثم تم عرض أنظمة املكتبات وضحت فيها طريقة دخول املكتبات من موقع الجامعة.•   •
ــة •  ــامدة تقني ــة وع ــادة الطبي ــي والعي ــاد الجامع ــن اإلرش ــة م ــات املقدم ــتعراض الخدم ــرات باس ــتكملت الفق ــم اس ث  •

ــات.  ــة املعلوم ــاالت وتقني االتص

كــام قدمــت املنســقة األكادمييــة باملســار العلمــي ارشــادات هامــة للطالبــات يف طريقــة وآليــة التســجيل والدخــول عــىل •   •
موقــع العــامدة وكأهميــة اإلرشــاد األكادميــي ومركــز دعــم التعلــم والخدمــات املقدمــة بــه، ومــن ثــم قــدم عــرض كيــف 

أنجــح يف الســنة التحضرييــة لتحفيــز الطالبــات ببدايــة حياتهــم الجامعيــة بجــد واجتهــاد. 

ــارات •  ــئلة واستفس ــىل أس ــردود ع ــاء لل ــت لق ــي تضمن ــة الت ــج التهيئ ــام برنام ــن أي ــوم األول م ــات الي ــت فعالي اختتم  •
ــي.  ــرض التعريف ــور املع ــىل حض ــد ع ــات والتأكي ــطة وخدم ــن أنش ــن م ــة له ــه الجامع ــا تقدم ــول م ــات ح الطالب

اليوم الثاين– األربعاء22 ذو الحجة 1438ه ـاملوافق13 سبتمرب 2017م.• 
املكان: قاعة األمرية جواهر بنت نايف•  الهــدف العــام لليــوم: تعريــف الطالبــات )املســار اإلنســاين( باألنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا بالجامعــة ونظــام الدراســة • •   •

ــجيل  ــي وتس ــاد األكادمي ــم واإلرش ــم التعل ــز دع ــات ومرك ــة للطالب ــة املقدم ــات اإللكروني ــة والخدم ــنة التحضريي بالس
املقــررات.

• فقرات اليوم:• 
الفرتة األوىل – لطالبات السنة التحضريية ) املسار اإلنساين ( مجموعة 1*

 
 م.2017سبتمرب  13ه ـاملوافق1438ذو احلجة  22األربعاء –اليوم الثاني

جواهر بنت انيفقاعة األمرية املكان: •
تعريف الطالبات )املسار اإلنساين( ابألنظمة واللوائح املعمول هبا ابجلامعة ونظام الدراسة ابلسنة اهلدف العام لليوم: •

التحضريية واخلدمات اإللكرتونية املقدمة للطالبات ومركز دعم التعلم واإلرشاد األكادميي وتسجيل املقررات.
فقرات اليوم:•

 *1لطالبات السنة التحضريية ) املسار اإلنساني ( جمموعة  –الفرتة األوىل 
 

 املوضوع إىل من

 استقبال الطالبات 8:30 7:30

 كلمة مساعد وكيل السنة التحضريية والدراسات املساندة 8:40 8:30

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 8:45 8:35

 2030دور اجلامعة يف حتقيق رؤية اململكة  8:55 8:45

 نقطة بداية )حيايت اجلامعية( 9:05 8:55

 كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل 9:25 9:05

 ارشادات هامة لطالبات السنة التحضريية 9:35 9:25

 كيف أجنح يف السنة التحضريية 9:45 9:35

 كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات واألنشطة   10:00 9:45

 عميدة كلية اآلدابلقاء  10:15 10:00

 لقاء وكيلة كلية الرتبية 10:30 10:15

 التعريف أبنظمة املكتبات 10:40 10:30

 مركز اإلرشاد اجلامعي 10:45 10:40

 العيادة الطبية  10:50 10:45

 عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات 11:00 10:50

 الرد على األسئلة واالستفسارات 11:30 11:00
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 *2لطالبات السنة التحضريية )املسار اإلنساني  ( جمموعة –الفرتة الثانية الفرتة الثانية –لطالبات السنة التحضريية )املسار اإلنساين  ( مجموعة 2*
 

 املوضوع إىل من

 استقبال الطالبات 12:30 12:00

 كلمة مساعد وكيل السنة التحضريية والدراسات املساندة 12:35 12:30

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 12:45 12:35

 2030يف حتقيق رؤية اململكة دور اجلامعة  13:05 12:45

 نقطة بداية )حيايت اجلامعية( 1:05 12:55

 كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل 1:25 1:05

 ارشادات هامة لطالبات السنة التحضريية 1:35 1:25

 كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات واألنشطة 1:50 1:35

 لقاء عميدة كلية اآلداب 2:05 1:50

 لقاء وكيلة كلية الرتبية 2:20 2:05

 التعريف أبنظمة املكتبات 2:30 2:20

 مركز اإلرشاد اجلامعي 2:35 2:30

 العيادة الطبية 2:40 2:35

 عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات 2:50 2:40

 كيف أجنح يف السنة التحضريية 3:00 2:50

 الرد على األسئلة واالستفسارات 3:30 3:00

 

دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت احملدد.مت•

مت تقدمي فقرات الربانمج والرتحيب ابلطالبات اجلدد واستقباهلن وتوزيعهن داخل القاعة .•

بدأت فقرات اليوم الثاين بكلمة مساعد املشرف العام للمسار اإلنساين .•

مت تقدمي عرض تقدميي لربانمج السنة التحضريية. •

دكتورة تغريد بنت عبدالعزيز املقيطيب بعرض دور اجلامعة والعمادة يف حتقيق رؤية اململكة مث قامت ال•

مث تلى ذلك استعراض جتربة طالبات يف السنة التحضريية ابملسار العلمي واليت القت استحسان الطالبات. •

تم دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت املحدد.•   •
تم تقديم فقرات الربنامج والرتحيب بالطالبات الجدد واستقبالهن وتوزيعهن داخل القاعة .•   •
بدأت فقرات اليوم الثاين بكلمة مساعد املرشف العام للمسار اإلنساين .•   •
تم تقديم عرض تقدميي لربنامج السنة التحضريية. •   •
ــة اململكــة •  ــز املقيطيــب بعــرض دور الجامعــة والعــامدة يف تحقيــق رؤي ــد بنــت عبدالعزي ثــم قامــت الدكتــورة تغري  •

 .2030

ثم تىل ذلك استعراض تجربة طالبات يف السنة التحضريية باملسار العلمي والتي القت استحسان الطالبات. •   •
تناولــت وكيلــة القبــول والتســجيل بالريــان عرضــا عــن األنظمــة واللوائــح واألنظمــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن •   •

فيصــل كــام تناولــت طريقــة التســجيل ونظــام املكافــآت ونظــام ســجالت الطــالب.

•  ثــم تــا ذلــك ألقــت وكيلــة شــؤون األنشــطة بالريــان كلمــة عــن أهميــة األنشــطة يف حيــاة الطالبــة الجامعيــة ومجاالت • 
النــوادي املوجــودة بالعــامدة وحثــت الطالبــات عــىل حضــور يــوم تدشــن األنشــطة الطالبية.

كــام قدمــت ممثلــة وكالــة شــؤون الخدمــات بالريــان األنظمــة الخاصــة بالحــرم الجامعــي بالدمــام والخدمــات املقدمــة •   •
للطالبــات ونظــام البطاقــة الجامعيــة والــزي وغــريه.

ثــم قدمــت ســعادة وكيلــة الشــؤون األكادمييــة كليــة اآلداب عــرض عــن كليــة العلــوم بتخصصاتهــا املختلفــة ومجــاالت •   •
فــرص ســوق العمــل لخريجاتهــا.

وتاهــا ســعادة مســاعد وكيلــة الرتبيــة قدمــت عــرض عــن كليــة الرتبيــة بتخصصاتهــا املختلفــة ومجــاالت فــرص ســوق •   •
العمــل لخريجاتهــا. 

ثم عرض أنظمة املكتبات الذي أوضح طريقة دخول املكتبات من موقع الجامعة. •   •
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ثــم اســتكملت الفقــرات باســتعراض الخدمــات املقدمــة مــن كا مــن اإلرشــاد الجامعــي والعيــادة الطبيــة وعــامدة تقنيــة •   •
االتصــاالت وتقنيــة املعلومات. 

كــام قدمــت املنســقة األكادمييــة باملســار العلمــي ارشــادات هامــة للطالبــات يف طريقــة وآليــة التســجيل والدخــول عــل •   •
موقــع العــامدة وكأهميــة اإلرشــاد األكادميــي ومركــز دعــم التعلــم والخدمــات املقدمــة بــه، ومــن ثــم قدمــت عــرض عــن 

كيــف أنجــح يف الســنة التحضرييــة لتحفيــز الطالبــات ببدايــة حياتهــم الجامعيــة بجــد واجتهــاد. 

ــئلة واستفســارات •  ــىل أس ــردود ع ــاء لل ــت لق ــي تضمن ــة الت ــج التهيئ ــام برنام ــن أي ــاين م ــوم الث ــات الي اختتمــت فعالي  •
ــي.  ــرض التعريف ــور املع ــىل حض ــد ع ــات والتأكي ــطة وخدم ــن أنش ــن م ــة له ــه الجامع ــا تقدم ــول م ــات ح الطالب

اليوم الثالث– الخميس23  ذو الحجة 1438هـ املوافق14 سبتمرب 2017م.• 
املكان: قاعة األمرية جواهر بنت نايف•  الهــدف العــام لليــوم: تعريــف الطالبــات )املســار اإلنســاين-كلية املجتمــع املســار العلمــي( باألنظمــة واللوائــح املعمــول • •   •

ــم  ــم التعل ــز دع ــات ومرك ــة للطالب ــة املقدم ــات اإللكروني ــة والخدم ــنة التحضريي ــة بالس ــام الدراس ــة ونظ ــا بالجامع به
واإلرشــاد األكادميــي وتســجيل املقــررات.

فقرات اليوم:•   •
الفرتة األوىل –لطالبات السنة التحضريية ) املسار اإلنساين ( مجموعة 3*

م2017سبتمرب  14هـ املوافق1438ذو احلجة   23اخلميس –اليوم الثالث•
قاعة األمرية جواهر بنت انيفاملكان: •
كلية اجملتمع املسار العلمي( ابألنظمة واللوائح املعمول هبا ابجلامعة تعريف الطالبات )املسار اإلنسايناهلدف العام لليوم: •

ابلسنة التحضريية واخلدمات اإللكرتونية املقدمة للطالبات ومركز دعم التعلم واإلرشاد األكادميي وتسجيل ونظام الدراسة
املقررات.

فقرات اليوم:•
 *3لطالبات السنة التحضريية ) املسار اإلنساني ( جمموعة –الفرتة األوىل 

 املوضوع إىل من

 استقبال الطالبات 8:30 7:30

 وكيل السنة التحضريية والدراسات املساندةكلمة مساعد  8:40 8:30

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 8:45 8:35

 2030دور اجلامعة يف حتقيق رؤية اململكة  8:55 8:45

 نقطة بداية )حيايت اجلامعية( 9:05 8:55

 كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل 9:25 9:05

 السنة التحضرييةارشادات هامة لطالبات  9:35 9:25

 كيف أجنح يف السنة التحضريية 9:45 9:35

 كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات واألنشطة   10:00 9:45

 لقاء عميدة كلية اآلداب 10:15 10:00

 لقاء وكيلة كلية الرتبية 10:30 10:15

 التعريف أبنظمة املكتبات 10:40 10:30

 اجلامعيمركز اإلرشاد  10:45 10:40

 العيادة الطبية  10:50 10:45

 عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات 11:00 10:50

 الرد على األسئلة واالستفسارات 11:30 11:00

 

مت دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت احملدد.•

القاعة .مت تقدمي فقرات الربانمج والرتحيب ابلطالبات اجلدد واستقباهلن وتوزيعهن داخل •

بدأت فقرات اليوم الثاين بكلمة مساعد املشرف العام للمسار اإلنساين .•

مت تقدمي عرض تقدميي لربانمج السنة التحضريية. •

تم دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت املحدد.•   •
تم تقديم فقرات الربنامج والرتحيب بالطالبات الجدد واستقبالهن وتوزيعهن داخل القاعة .•   •
بدأت فقرات اليوم الثاين بكلمة مساعد املرشف العام للمسار اإلنساين .•   •
تم تقديم عرض تقدميي لربنامج السنة التحضريية. •   •
ــة اململكــة •  ــق رؤي ــب بعــرض دور الجامعــة والعــامدة يف تحقي ــز املقيطي ــت عبدالعزي ــد بن ــورة تغري ــم قامــت الدكت ث  •

 .2030
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ثم تىل ذلك استعراض تجربة طالبات يف السنة التحضريية باملسار العلمي والتي القت استحسان الطالبات. •   •
تناولــت وكيلــة القبــول والتســجيل بالريــان األنظمــة واللوائــح واألنظمــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل كــام •   •

تناولــت طريقــة التســجيل ونظــام املكافــآت ونظــام ســجالت الطــالب.

•  ثــم تــا ذلــك ألقــت وكيلــة شــؤون األنشــطة بالريــان كلمــة عــن أهميــة األنشــطة يف حيــاة الطالبــة الجامعيــة ومجــاالت • 
النــوادي املوجــودة بالعــامدة وحثــت الطالبــات عــىل حضــور يــوم تدشــن األنشــطة الطالبيــة.

ــات •  ــام والخدم ــة الخاصــة بالحــرم لجامعــي بالدم ــان عــن األنظم ــات بالري ــة شــؤون الخدم ــة وكال ــام قدمــت ممثل ك  •
ــريه. ــزي وغ ــة وال ــة الجامعي ــام البطاق ــات ونظ ــة للطالب املقدم

ثــم قدمــت ســعادة وكيلــة الشــؤون األكادمييــة كليــة اآلداب عــرض عــن كليــة العلــوم بتخصصاتهــا املختلفــة ومجــاالت •   •
فــرص ســوق العمــل لخريجاتهــا.

وتاهــا ســعادة وكيلــة الرتبيــة قدمــت عــرض عــن كليــة الرتبيــة بتخصصاتهــا املختلفــة ومجــاالت فــرص ســوق العمــل •   •
لخريجاتهــا. 

ثم عرض أنظمة املكتبات الذي أوضح للطالبات طريقة دخول املكتبات من موقع الجامعة. •   •
ثــم اســتكملت الفقــرات باســتعراض الخدمــات املقدمــة مــن كا مــن اإلرشــاد الجامعــي والعيــادة الطبيــة وعــامدة تقنيــة •   •

االتصــاالت وتقنيــة املعلومات. 

كــام قدمــت املنســقة األكادمييــة باملســار العلمــي ارشــادات هامــة للطالبــات يف طريقــة وآليــة التســجيل والدخــول عــل •   •
موقــع العــامدة وكأهميــة اإلرشــاد األكادميــي ومركــز دعــم التعلــم والخدمــات املقدمــة بــه، ومــن ثــم قدمــت عــرض عــن 

كيــف أنجــح يف الســنة التحضرييــة لتحفيــز الطالبــات ببدايــة حياتهــن الجامعيــة بجــد واجتهــاد. 

اختتمــت فعاليــات الفــرتة األوىل مــن اليــوم الثالــث مــن أيــام برنامــج التهيئــة التــي تضمنــت لقــاء للــردود عــىل أســئلة •   •
واستفســارات الطالبــات حــول مــا تقدمــه الجامعــة لهــن مــن أنشــطة وخدمــات والتأكيــد عــىل حضــور املعــرض التعريفــي. 

الفرتة الثانية –لجميع طالبات السنة التحضريية ) املسار العلمي املجتمع الدمام والقطيف (

تم دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت املحدد.•   •
تم الرتحيب بالطالبات الجدد واستقبالهن وتوزيعهن بالقاعة بشقيها العلوي أوال ثم السفي.•   •
بدأت فقرات الفرتة الثانية بكلمة املرشفة العامة لربنامج كلية املجتمع- املسار العلمي.•   •
تم تقديم عرض تقدميي لربنامج السنة التحضريية. •   •

 علمي اجملتمع الدمام والقطيف (جلميع طالبات السنة التحضريية ) املسار ال–الفرتة الثانية 
 املوضوع إىل من

 استقبال الطالبات 12:30 12:00

 كلمة مشرفة برانمج السنة التحضريية بكلية اجملتمع 12:35 12:30

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 12:45 12:35

 2030دور اجلامعة يف حتقيق رؤية اململكة  13:05 12:45

 بداية )حيايت اجلامعية(نقطة  1:05 12:55

 كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل 1:25 1:05

 ارشادات هامة لطالبات السنة التحضريية 1:35 1:25

 كيف أجنح يف السنة التحضريية 1:50 1:35

 لقاء عميدة كلية اجملتمع 2:10 1:50

 لقاء وكالة شؤون الطالبات بكلية اجملتمع  2:25 2:10

 على األسئلة واالستفساراتالرد  3:00 2:25

 

مت دخول الطالبات للقاعة بشكل منظم ويف الوقت احملدد.•

مت الرتحيب ابلطالبات اجلدد واستقباهلن وتوزيعهن ابلقاعة بشقيها العلوي أوال مث السفلي.•

املسار العلمي.بدأت فقرات الفرتة الثانية بكلمة املشرفة العامة لربانمج كلية اجملتمع•

مت تقدمي عرض تقدميي لربانمج السنة التحضريية. •

مث قامت الدكتورة تغريد بنت عبدالعزيز املقيطيب بعرض دور اجلامعة والعمادة يف حتقيق رؤية اململكة •

مث تلى ذلك استعراض جتربة طالبات السنة التحضريية ابملسار العلمي واليت القت استحسان الطالبات. •

القبول والتسجيل ابلراين األنظمة واللوائح واألنظمة جلامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل كما تناولت طريقة تناولت وكيلة •

التسجيل ونظام املكافآت ونظام سجالت الطالب.

كما قدمت املنسقة األكادميية ابملسار العلمي إرشادات هامة للطالبات حول طريقة وآلية التسجيل والدخول عل موقع •

أمهية اإلرشاد األكادميي ومركز دعم التعلم واخلدمات املقدمة هبم، ومن مث قدمت عرض عن كيف أجنح يف السنة العمادة و 

التحضريية لتحفيز الطالبات ببداية حياهتم اجلامعية جبد واجتهاد.
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ــة اململكــة •  ــق رؤي ــب بعــرض دور الجامعــة والعــامدة يف تحقي ــز املقيطي ــت عبدالعزي ــد بن ــورة تغري ــم قامــت الدكت ث  •
 .2030

ثم تىل ذلك استعراض تجربة طالبات السنة التحضريية باملسار العلمي والتي القت استحسان الطالبات. •   •
تناولــت وكيلــة القبــول والتســجيل بالريــان األنظمــة واللوائــح واألنظمــة لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل كــام •   •

تناولــت طريقــة التســجيل ونظــام املكافــآت ونظــام ســجالت الطــالب.

كــام قدمــت املنســقة األكادمييــة باملســار العلمــي إرشــادات هامــة للطالبــات حــول طريقــة وآليــة التســجيل والدخــول •   •
عــل موقــع العــامدة وأهميــة اإلرشــاد األكادميــي ومركــز دعــم التعلــم والخدمــات املقدمــة بهــم، ومــن ثــم قدمــت عــرض 

عــن كيــف أنجــح يف الســنة التحضرييــة لتحفيــز الطالبــات ببدايــة حياتهــم الجامعيــة بجــد واجتهــاد.

•  ثــم قدمــت ســعادة عميــدة كليــة املجتمــع عــرض عــن كليــة املجتمــع بتخصصاتهــا املختلفــة ومجــاالت فــرص ســوق • 
العمــل لخريجاتهــا.

ــح •  ــه اللوائ ــا في ــع تناولن ــات باملجتم ــؤون الطالب ــة ش ــع وســعادة وكيل ــة املجتم ــدة كلي ــع ســعادة عمي ــاء م ــا لق وتاه  •
ــة.  ــة بالكلي ــات املقدم ــي والخدم ــرم الجامع ــة بالح ــة الخاص واألنظم

ثم استكملت الفقرات باستعراض الخدمات عامدة تقنية االتصاالت وتقنية املعلومات. •   •
ــردود عــىل أســئلة واستفســارات •  ــي تضمنــت لقــاء لل ــة الت ــام برنامــج التهيئ ــث مــن أي ــوم الثال ــات الي اختتمــت فعالي  •

ــد عــىل حضــور املعــرض التعريفــي.  ــات والتأكي ــن مــن أنشــطة وخدم ــه الجامعــة له ــا تقدم ــات حــول م الطالب
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المعرض التعريفي للطالبات المستجدات بالمسار العلمي واإلنساني-الريان

• ــن خــالل 	 ــات م ــا للطالب ــي تقدمه ــات الت ــة والخدم ــات باألقســام داخــل الســنة التحضريي ــف الطالب ــدف: تعري اله
ــررات. ــة, وتســجيل املق ــم, األنشــطة الطالبي ــم التعل ــز دع ــاد األكادميــي, ومرك ــاد النفــي, اإلرش اإلرش

شكل توضيحي ألركان المعرض

صور أركان المعرض

كان الحضــور بســيط يف اليومــني األول والثــاين للطالبــات بالرغــم مــن توجيههــم للحضور، وقد شــهد ركن االستفســارات •   •
أكــر حضــورا للطالبــات لالستفســار عــن التســجيل والخدمــات.  وبعــد إرســال رســالة إلزاميــة الحضــور للمعــرض لليــوم 
الثالــث شــهد حضــوراً كبــرياً وقــد تــم االجابــة عــىل االستفســارات الخاصــة بتســجيل املقــررات, خدمــات مركــز دعــم 
ــة التدريــس للتعــرف عــىل  ــارش مــع أعضــاء هيئ ــم التواصــل بشــكل مب ــة. كــام ت ــك الخدمــات الطالبي ــم, وكذل التعل
األقســام املوجــودة بالعــامدة وهــي )قســم تطويــر الــذات -  قســم الحاســب اآليل - قســم العلــوم األساســية - قســم 

اللغــة اإلنجليزيــة( واإلرشــاد األكادميــي – مركــز دعــم التعلــم – األنشــطة الطالبيــة.

 احصائية أعداد الطالبات يف أيام التهيئة:

تم حرص أعداد الطالبات املستفيدات من برنامج التهيئة كالتايل:

 صور أركان املعرض

للطالبات ابلرغم من توجيههم للحضور، وقد شهد ركن االستفسارات أكثر كان احلضور بسيط يف اليومني األول والثاين •

حضورا للطالبات لالستفسار عن التسجيل واخلدمات.  وبعد إرسال رسالة إلزامية احلضور للمعرض لليوم الثالث شهد 

التعل دعم مركز خدمات املقررات بتسجيل اخلاصة االستفسارات على االجابة مت وقد كبريًا م, وكذلك اخلدمات حضورًا

الطالبية. كما مت التواصل بشكل مباشر مع أعضاء هيئة التدريس للتعرف على األقسام املوجودة ابلعمادة وهي )قسم تطوير 

مركز دعم التعلم قسم اللغة اإلجنليزية( واإلرشاد األكادميي قسم العلوم األساسية قسم احلاسب اآليل الذات 

األنشطة الطالبية.

 احصائية أعداد الطالبات يف أيام التهيئة:
مت حصر أعداد الطالبات املستفيدات من برانمج التهيئة كالتايل:

 الفرتة األوىل املسار اليوم
 الفرتة

 الثانية

الفرتة 
 الثالثة

 عدد الغياب اجملموع

 327 828  330 498 العلمي الثالاثء

-األربعاء

 اخلميس
 111 1181 331 446 404 اإلنساين

 اخلميس

-مسار علمي

اجملتمع الدمام 
 والقطيف

 
642  642 217 

 2651 جمموع حضور الطالبات
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برنامج التهيئة للطالبات المستجدات فرع الراكه

فعاليات أيام التهيئة:• 

اليوم األول: طالبات املسار الصحي:• 
ــا بالجامعــة ونظــام الدراســة . 1 ــح املعمــول به ــات والرحيــب بهــن والتعريــف باألنظمــة واللوائ اســتقبال الطالب

ــري رشــيد ــة والدراســات املســاندة د. عب ــة عــامدة الســنة التحضريي ــل مســاعدة وكيل ــة مــن قب بالســنة التحضريي
عرض تقدميي عن برنامج السنة التحضريية ودور الجامعة والعامدة يف تحقيق رؤية اململكة 2030. 2
تقديم نقطة بداية حيايت الجامعية من طالبات املسار صحي.. 3
معلومات هامه من قبل قسم القبول والتسجيل.. 4
التعريف باإلرشاد األكادميي ومركز دعم التعلم.. 5
الرد عىل أسئلة الطالبات واستفساراتهم.. 6

اليوم الثاين: طالبات املسار الهنديس:
ــا بالجامعــة ونظــام الدراســة . 1 ــح املعمــول به ــات والرحيــب بهــن والتعريــف باألنظمــة واللوائ اســتقبال الطالب

ــري رشــيد ــة والدراســات املســاندة د. عب ــة عــامدة الســنة التحضريي ــل مســاعدة وكيل ــة مــن قب بالســنة التحضريي
عرض تقدميي عن برنامج السنة التحضريية ودور الجامعة والعامدة يف تحقيق رؤية اململكة 2030. 2
تقديم نقطة بداية حيايت الجامعية من طالبات املسار الهنديس.. 3
معلومات هامه من قبل قسم القبول والتسجيل.. 4
التعريف باإلرشاد األكادميي ومركز دعم التعلم.. 5
 الرد عىل أسئلة الطالبات واستفساراتهم.. 6

اليوم الثالث: املعرض التعريفي ‘لقاء الكليات املختلفة:
ارشاد الطالبات اىل املعرض التعريفي املقام يف اليوم الثالث من أيام التهيئة يف مبنى 300 الدور األريض.. 1
 اقبــال أكــر مــن الطالبــات عــىل أركان املعــرض التاليــة: ركــن القبــول والتســجيل, ركــن قســم اللغــة اإلنجليزية, . 2

ــن التصميم. رك
استقبال وكليات الكليات املختلفة كالً من:. 3

    املسار الصحي: 

وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية                         وكيلة كلية الطب

وكيلة كلية التمريض                                      وكيلة كلية طب األسنان

وكيلة كلية الصيدلة اإلكلينيكية                     وكلية كلية الصحة العامة 

    املسار الهنديس

              وكلية كلية الهندسة    عميدة كلية التصاميم

إعطاء الطالبات نبذه عن كل كلية من قبل وكيالت الكليات املختلفة وعرض تقدميي بسيط.. 4
تم توزيع مجلة عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة عىل طالبات املسار الصحي والهنديس.. 5

    نسبة حضور طالبات املسار الصحي والهنديس:

                            مسار صحي                             مســار هنديس

98%                              95%                                
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الصعوبات:
                ال توجد صعوبات ولله الحمد.

املقرتحات:
توفري وجبات للطالبات املستجدات مسار صحي وهنديس بشكل كايف.. 1

توفري مياه رشب ومناديل بشكل كايف قبل أيام التهيئة.. 2

أن يكون املعرض التعريفي يف يوم منفصل.. 3

أن يكون التعريف باملهام من قبل الكليات يف السمينار األول من الرم الثاين. . 4

برنامج التهيئة للطالبات المستجدات بالمسار الصحي 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

اليوم األول: الثالثاء21 ذو الحجة 1438هـ املوافق12 سبتمرب 2017م.
الهدف العام لليوم: • 

تعريــف الطالبــات باألنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا بالجامعــة ونظــام الدراســة بالســنة التحضرييــة والخدمــات 
اإللكرونيــة املقدمــة للطالبــات ومراكــز دعــم التعلــم واإلرشــاد األكادميــي وتســجيل املقــررات. فقرات اليوم: • عدد الطالبات الحضور:  114 طالبة• 

الجدول الزمني للربنامج املسار الصحي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

 
املسار الصحي للطالبات املستجدات ببرنامج التهيئة 

بكلية العلوم الطبية التطبيقية باجلبيل
 

 م.سبتمرب هـ املوافقذو احلجة الثالاثءاألول: يوم ال
واخلدمات تعريف الطالبات ابألنظمة واللوائح املعمول هبا ابجلامعة ونظام الدراسة ابلسنة التحضريية العام لليوم:  اهلدف

اإللكرتونية املقدمة للطالبات ومراكز دعم التعلم واإلرشاد األكادميي وتسجيل املقررات.
طالبةعدد الطالبات احلضور:  

 فقرات اليوم: 
 اجلدول الزمين للربانمج املسار الصحي بكلية العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املوضوع الزمن

 استقبال الطالبات 08:25-07:30

 كلمة مشرفة برانمج السنة التحضريية  08:35-08:25

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 08:45-08:35

 2030دور اجلامعة و العمادة يف حتقيق رؤية اململكة  08:55-08:45

 نقطة بداية )حيايت اجلامعية( 09:05-08:55

 الدكتورةإرشادات هامة لطالبات السنة التحضريية  09:20-09:05

 الدعم الفين 09:35-09:20

 ضمان اجلودة و حتسني األداء 09:45-09:35

 كيف أجنح يف السنة التحضريية 10:00-09:45

 التعريف أبنظمة املكتبات 10:05-10:00

 لقاء عميدة  الكلية 10:20-10:05

 لقاء وكيلة الكلية 10:35-10:20

 اإلرشاد اجلامعي  10:45-10:35

 الرد على األسئلة واالستفسارات 11:30-10:45
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برنامج التهيئة للطالبات المستجدات 
بالمسار اإلنساني بكلية التربية بالجبيل  

اليوم األول: األربعاء 22 ذو الحجة 1438هـ املوافق13 سبتمرب 2017م.
الهدف العام لليوم: • 

ــات  ــة والخدم ــنة التحضريي ــة بالس ــام الدراس ــة ونظ ــا بالجامع ــول به ــح املعم ــة واللوائ ــات باألنظم ــف الطالب تعري
ــررات. ــجيل املق ــي وتس ــاد األكادمي ــم واإلرش ــم التعل ــز دع ــات ومراك ــة للطالب ــة املقدم اإللكروني فقرات اليوم: • عدد الطالبات الحضور:  182 طالبة• 

الجدول الزمني لربنامج باملسار اإلنساين بكلية الرتبية بالجبيل

 
 للطالبات املستجدات التهيئة  برنامج

 باملسار اإلنساني بكلية الرتبية باجلبيل 
 

م.سبتمرب هـ املوافقذو احلجة األربعاء األوليوم ال
املعمول هبا ابجلامعة ونظام الدراسة ابلسنة التحضريية واخلدمات تعريف الطالبات ابألنظمة واللوائح العام لليوم:  اهلدف

 اإللكرتونية املقدمة للطالبات ومراكز دعم التعلم واإلرشاد األكادميي وتسجيل املقررات.
 طالبةعدد الطالبات احلضور:  

 فقرات اليوم: 
ابملسار اإلنساين بكلية الرتبية ابجلبيلاجلدول الزمين لربانمج

 

 املوضوع الزمن

 استقبال الطالبات 08:25-07:30

 كلمة مشرفة برانمج السنة التحضريية  08:35-08:25

 عرض تقدميي عن برانمج السنة التحضريية 08:45-08:35

 2030دور اجلامعة و العمادة يف حتقيق رؤية اململكة  08:55-08:45

 نقطة بداية )حيايت اجلامعية( 09:05-08:55

 إرشادات هامة لطالبات السنة التحضريية الدكتورة  09:20-09:05

 الدعم الفين 09:35-09:20

 ضمان اجلودة و حتسني األداء 09:45-09:35

 كيف أجنح يف السنة التحضريية 10:00-09:45

 التعريف أبنظمة املكتبات 10:05-10:00

 لقاء عميدة  الكلية 10:20-10:05

 لقاء وكيلة الكلية 10:35-10:20

 اإلرشاد اجلامعي الدكتورة هاله النوري 10:45-10:35

 الرد على األسئلة واالستفسارات 11:30-10:45
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آراء عينة من طالب املسار الصحي حول برنامج التهيئة للطالب الجدد بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة بجامعة 
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1439/1438هـ

لقطات من برنامج التهيئة للسنة التحضيرية المسار الصحي بكلية العلوم 
الطبية التطبيقية بالجبيل والمسار اإلنساني بكلية التربية بالجبيل

رأي الطالب

استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصورة كبرية

استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصورة جيدة 

استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصورة ضعيفة

مل نستفد

العدد

350

130

30

2

النسبة

50%

18.6%

4.3%

0.3

املسار الصحي حول برانمج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية والدراسات طالبعينة من آراء 
هـاملساندة جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل للعام اجلامعي 

 النسبة العدد رأي الطالب
   استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

   استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة جيدة 
   استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

   مل نستفد
 

 
 

آراء عينة من طالب املسار العلمي حول برانمج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية والدراسات 
هـاإلمام عبد الرمحن بن فيصل للعام اجلامعي املساندة جبامعة 

 النسبة العدد الطالبرأي 
   استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

   جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 

   استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

   نستفد مل

50%

36%

11%

3%

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة جيدة 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

مل نستفد
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آراء عينة من طالب املسار العلمي حول برنامج التهيئة للطالب الجدد بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة 
بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1439/1438هـ

رأي الطالب

استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصورة كبرية

استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصورة جيدة 

استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصورة ضعيفة

مل نستفد

رأي الطالب

استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصورة كبرية

استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصورة جيدة 

استفدنا من برنامج التهيئة للطالب الجدد بصورة ضعيفة

مل نستفد

العدد

235

95

32

4

العدد

45

32

10

1

النسبة

64%

26%

9%

1%

النسبة

50%

35.1%

11.11%

3%

 
آراء عينة من طالب املسار اهلندسي حول برانمج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية والدراسات 

هـاملساندة جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل للعام اجلامعي 
النسبةالعددالطالبرأي 

كبريةاستفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة  

جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

مل نستفد

 
 

  

50%

36%

11%

3%
استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة جيدة 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

مل نستفد

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة جيدة 

ةاستفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيف

مل نستفد

 
آراء عينة من طالب املسار اهلندسي حول برانمج التهيئة للطالب اجلدد بعمادة السنة التحضريية والدراسات 

هـاملساندة جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل للعام اجلامعي 
النسبةالعددالطالبرأي 

كبريةاستفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة  

جيدة استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

مل نستفد
 

 
 

  

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة جيدة 

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيفة

مل نستفد

50%

36%

11%

3%

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة كبرية

استفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة جيدة 

ةاستفدان من برانمج التهيئة للطالب اجلدد بصورة ضعيف

مل نستفد

آراء عينة من طالب املسار الهنديس حول برنامج التهيئة للطالب الجدد بعامدة السنة التحضريية والدراسات 
املساندة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1439/1438هـ
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قالوا عن البرنامج في الصحف اليومية 

1. وكالة األنباء السعودية :: برنامج تهيئة إلكرتوين للمستجدين بجامعة اإلمام عبدالرحمن

http://www.spa.gov.sa/1654179

2. صحيفة إرشاق اليف :: جامعة عبد الرحمن بن فيصل تعرّف طالبها املستجدين برؤية اململكة يف أيام التهيئة

https://www.eshraqlife.net/194855.html

3. وكالة األنباء السعودية :: انطالق أيام التهيئة يف جامعة عبد الرحمن بن فيصل بالدمام

http://www.spa.gov.sa/1665353

4. جريدة اليوم :: جامعة اإلمام بالدمام ترك املستجدين يف رؤية اململكة

http://www.alyaum.com/article/4205819

5. جريدة اليوم :: برنامج تهيئة إلكرتوين للمستجدين بجامعة اإلمام عبدالرحمن

http://www.alyaum.com/article/4200989

6. جريدة عكاظـ :: برنامج إلكرتوين لتهيئة املستجدين بجامعة اإلمام عبدالرحمن

8A%D8%A7%D8%AA/%D%84%D9%85%D8%AD%D9%http://www.okaz.com.sa/article/1563261/%D9
88%%83%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D9%8%A8%D8%B1%D9
85%84%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%D9
85%D8%%86-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9
85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%B9%D8%A9-%D8%A7%D9
86%85%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%
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مقترحات لبرنامج التهيئة
لطالب عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

تقليــص عــدد فقــرات الربنامــج املبــارش داخــل القاعــة وتحويلــة إىل املعــرض التعريفــي, ليكــون تجمــع جميــع الطــالب يف • نأمل أن تكون هناك كلمة خاصة مبعايل مدير الجامعة وسعادة وكيل الجامعة.• 
ــة إىل أركان املعــرض املحــددة ســابقاً مــن أجــل • قاعــة واحــدة ملــرة واحــدة فقــط, وتزويــد عــدد أيــام املعــرض التعريفــي إىل يومــن. ــة( باإلضاف ــة وتعليمي ــة )إداري ــأركان جامعي ــد املعــرض التعريفــي ب تزوي

ــه للطــالب مثــل: ــي اســتفادة ممكن تحقيــق أق
1.  ركن القبول التسجيل.

2.  ركن البطاقات الجامعية والتصاريح – تصوير واستخراج فوري )إدارة األمن(
3.  ركن للخدمات اإللكرونية )االتصاالت وتقنية املعلومات(

4.  ركن مكتبة الجامعة )عامدة شؤون املكتبات( ــي •  التعامل مع الطالب فيام يخص الحضور والغياب بشكل إلكروين عن طريق خاصية الباركود.•  ــد أكادمي ــوىل كل مرش ــى أن يت ــىل أن يراع ــي ع ــرض التعريف ــة واملع ــج التهيئ ــاء برنام ــي أثن ــاد األكادمي ــل اإلرش  تفعي
ــاراتهم.  ــىل استفس ــرد ع ــالب لل ــع الط ــد م ــم التواج ــة التنظي ــة إىل لجن ــاً • باإلضاف ــدرايس الحــايل عــىل أن يكــون مصحوب ــاء العــام ال ــل انته ــم اإلعــداد لعــرض تجربتــي لطالبــن ســابقن قب  يقــرح أن يت

ــو.  توزيــع أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل الطــالب بشــكل مجموعــات للــرد عــىل االستفســارات واملشــاكل التــي تواجههــم حيــال •  اتخاذ الخطوات الالزمة للتسجيل خطوة بخطوة خالل فعالية خاصة بذلك.•  فتح موقع تسجيل املقررات أمام الطالب.•  التنبيه عىل جميع الطالب إحضار أجهزتهم اللوحية أو هواتفهم الذكية باملعرض التعريفي.•  يقرح للحد من مشكلة تسجيل مقررات الطالب اآليت:• بعــرض فيدي
ــجيل(.  يرجى التجهيز لعملVirtual Tour  تساعد الطالب عىل معرفة األماكن الهامة بالجامعة بشكل مسبق.•  يقرح للسنوات التالية )بإذن الله( رضورة توثيق فعاليات الربنامج بالصوت والصورة )كامريا فيديو(.• خطوات التس
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ــم قبولهــم يف الجامعــة عــىل عقــد  ــن يت ــة الجــدد الذي ــذ إنشــائها عــىل اســتقبال الطلب ــة ومن دأبــت عــامدة الســنة التحضريي
اختبــار تحديــد املســتوى لقــدرات الطلبــة يف مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة مــن خــالل قســم اللغــة اإلنجليزيــة مــن خــالل إجــراء 
ــإن العــامدة  ــك ف ــات، ولذل ــن الصــدق والثب ــار عــىل أعــىل درجــة م ــث يكــون هــذا االختب ــد مســتوياتهم بحي ــار لتحدي اختب
تواصلــت مــع املركــز الوطنــي للقيــاس والتقويــم للقيــام بإجــراء اختبــار يف مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة يف بدايــة العــام الــدرايس 
 Common( الحــايل 1438 / 1439 هـــ بحيــث أن هــذا االختبــار يضمــن توافــر معايرياإلطــار األورويب املرجعــي العــام للغــات

.)European Framework of Reference for Languages - CEFR

ويف بدايــة العــام أرشفــت العــامدة عــىل هــذا االختبــار الــذي نفــذه املركــز الوطنــي للقيــاس والتقويــم، وقــد تقــدم لهــذا االختبــار 
2600 طالــب وطالبــة موزعــن عــىل مختلــف املســارات الحيــة والهندســية والعلميــة، واســتكامال لهــذا االختبــار فقــد قــام قســم 
ــد املســتوى  ــار تحدي ــات اختب ــرب أحــد مكون ــذي يعت ــار الشــفوي وال ــذ االختب ــة باإلعــداد واإلرشاف عــىل تنفي ــة اإلنجليزي اللغ

)English Placement Test – EPT( لجميــع الطلبــة . 

وبعــد ظهــور نتائــج االختبــار فقــد تــم توزيعهــم عــىل ثــالث مســتويات: مبتــديء، ومتوســط، ومتقــدم مــن خــالل 88 مجموعــة 
)18: طــالب، 15: طالبــات يف املســار الصحــي، 12: طــالب و 5: طالبــات يف املســار الهنــديس، 9: طــالب و:13 طالبــات يف املســار 

العلمــي، و 8 يف كل مــن كليتــي مجتمــع القطيــف والدمــام(.

وبهــدف التعــرف عــىل مــدى ومســتويات التحســن والتقــدم يف تحســن قــدرات الطلبــة يف اللغــة اإلنجليزيــة فقــد تــم إعــادة 
ــة  ــج اللغ ــمل برنام ــي تش ــة والت ــة الراجع ــامدة بالتغذي ــد الع ــدي لتزوي ــار بع ــه كاختب ــة ووصف ــع الطلب ــار لجمي ــذا االختب ه
اإلنجليزيــة وآليــات تنفيــذه ونوعيــة املدرســن وكفاءاتهــم وطــرق التدريــس والوســائل التعليميــة والتقنيــة املســتخدمة والكتــب 
الدراســية التــي يتــم تدريســها للطلبــة، وتــدل التحليــالت واملعالجــات االحصائيــة التــي إجريــت عــىل نتائــج الطلبــة يف االختبــار 
البعــدي عــىل أن هنــاك نســبة تحســن تفــوق %30 يف جميــع املســارات، وتعكــف العــامدة عــىل كتابــة تقريــر منفصــل عــن 
نتائــج االختبــار يتضمــن جــدوال إحصائيــة ورســوم بيانيــة وتحليــل للنتائــج ومناقشــتها والتوصيــات يف تقريــر منفصــل؛ حيــث 

ســيتم رفعــه إىل إدارة الجامعــة. 

اختبار تحديد المستوى واالختبار البعدي للغة اإلنجليزية
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مركز دعم التعلم

1 - تعريف:
مركــز دعــم التعلــم هــو عبــارة عــن وحــدة داخــل الجامعــة تحتــوي عــىل مجموعــة مــن املصــادر التفاعليــة املتنوعــة مــن أجــل 
ــواع  ــة فــروع مجهــزة مبختلــف أن ــة. وقــد تــم تأســيس املركــز ســنة 2015  . ملركــز دعــم التعلــم مثاني ــة التعليمي دعــم العملي

املعــدات الســمعية و البرصيــة لتغطــي أغلــب مواقــع عــامدة الســنة التحضرييــة و تنقســم اىل قســمن » رجــال و نســاء » :

مبنى العامدة 450 » رجال » املبنى الصحي » رجال »    

مبنى العامدة بالراكه 900 » نساء »  مبنى العامدة بالراكه 300 » نساء »   

كلية املجتمع بالقطيف » نساء » كلية املجتمع بالدمام » نساء »    

مبنى العامدة للمسار اإلنساين » نساء » . مبنى العامدة بالربان للمسار العلمي » نساء »   

2 - املهمة:
يتطلــع املركــز إىل مســاعدة ومرافقــة الطــالب اىل النجــاح حيــث يهــدف أساســا اىل دعــم عمليــة التعلــم وتعزيــز فــرص النجــاح 
وذلــك بتوفــري بيئــة توفــر املســاعدة والدعــم األكادميــي املناســب لجميــع الطــالب خاصــة أولئــك الذيــن قــد تواجههــم صعوبــات 
يف عمليــة التعلــم خــالل الســنة الدراســية. ولقــد تــم وضــع جــدول شــامل بحيــث ميكــن للطالــب أن يتعــرف عــىل األوقــات التــي 
يتواجــد فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس لــكل مقــرر. كــام ميكــن للطالــب أن يطلــب تحديــد موعــد مــع أحــد أعضــاء التدريــس 
كــام ميكــن أيضــا ألحــد أعضــاء التدريــس أن يحيــل طالبــا اىل املركــز إذا رأى أن الطالــب يف حاجــة لدعــم أكادميــي لــي يعــزز 

فــرص نجاحــه. 

تتم معظم العمليات التي يقوم بها املركز الكرونيا.

3 -  الرؤية:
“No student left behind “

4 -  اإلنجازات:
 بعــد إنشــاء مركــز دعــم التعلــم يف ســنة 2015، تــم إحــداث خطــة عمــل ســنوية للمســاعدة يف الركيــز عــىل منــو املركــز وتطــوره. 
ــاه. وبدعــم مــن العــامدة والفريــق  ــة أدن ويف ســنة 2017، كانــت مخرجــات خطــة العمــل هــذه هــي الخطــة الســنوية املبين

املكــرس للمركــز، تــم تحقيــق جميــع النواتــج املقــررة كــام هــو مبــن أدنــاه.

خطة العمل املعتمدة للعام الدرايس 2018-2017

. الرؤية

، مت إحداث خطة عمل سنوية للمساعدة يف الرتكيز على منو املركز وتطوره.بعد إنشاء مركز دعم التعلم يف سنة  . اإلجنازات:

، كانت خمرجات خطة العمل هذه هي اخلطة السنوية املبينة أدانه. وبدعم من العمادة والفريق املكرس للمركز، مت ويف سنة 

حتقيق مجيع النواتج املقررة كما هو مبني أدانه

 خطة العمل املعتمدة للعام الدراسي 

التاريخ المتوقع  الحالة
لإلنجاز اإلستحقاقات التساسليالرقم 

تم اإلستحقاق ✓ 2017أبريل  والحصول على موافقة العمادة.  18-2017أنهاء خطة  •

تم اإلستحقاق ✓ 2017أكتوبر  تنظيم ورش عمل و تدريب لمنسقي مراكز دعم التعلم. • 2

تم اإلستحقاق ✓ 2017أكتوبر  إعداد الجداول المعمول بها داخل مراكز دعم التعلم للفصل الدراسي األول. • 3

تم اإلستحقاق ✓
2017أكتوبر 

 تعميم جداول دعم التعلم للفصل الدراسي األول بإستخدام كل الوسائل المتاحة  •
شفويا (. –ملصقات  –) الكترونيا  4

تم اإلستحقاق✓
2017أكتوبر 

إعداد ورش عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في برنامج دعم •
التعلم. 5

تم اإلستحقاق✓
2017أكتوبر 

طلب تخصيص ساعتين لكل عضو هيئة تدريس لضمان تواجده داخل مركز دعم •
. 2017/2018التعلم للفصل الدراسي األول  6

تم اإلستحقاق✓ 2017أكتوبر  عمل حملة دعائية لتعريف الطلبة بما يقدمه مركز دعم التعلم.• 7

تم اإلستحقاق✓ 2017نوفمبر  تحديث المرجع االرشادي لمركز دعم التعلم.• 8

تم اإلستحقاق✓ 2017نوفمبر  تحديث دليل المصادر الخاص بمركز دعم التعلم.• 9

تم اإلستحقاق✓
2017ديسمبر

إعداد ورشة عمل و حلقات تدريبية لمنسقي مراكز دعم التعلم الجدد بإستخدام •
.برنامج التواصل الشبكي  10

تم اإلستحقاق✓
2017ديسمبر

استمارة المتابعة الخاصة بالطلبة الذين تلقوا دعما تحليل البيانات الصادرة من •
من أعضاء هيئة التدريس داخل المركز. 11

تم اإلستحقاق✓ 2018يناير  إرسال التقرير الخاص بأنشطة مراكز دعم التعلم للفصل الدراسي االول .• 12

تم اإلستحقاق✓
2018يناير 

طلب تخصيص ساعتين لكل عضو هيئة تدريس لضمان تواجده داخل مركز دعم •
. 2017/2018التعلم للفصل الدراسي الثاني  13

تم اإلستحقاق✓ 2018فبراير  إعداد الجداول المعمول بها داخل مراكز دعم التعلم للفصل الدراسي الثاني.• 14
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. الرؤية

، مت إحداث خطة عمل سنوية للمساعدة يف الرتكيز على منو املركز وتطوره.بعد إنشاء مركز دعم التعلم يف سنة  . اإلجنازات:

، كانت خمرجات خطة العمل هذه هي اخلطة السنوية املبينة أدانه. وبدعم من العمادة والفريق املكرس للمركز، مت ويف سنة 

حتقيق مجيع النواتج املقررة كما هو مبني أدانه

 خطة العمل املعتمدة للعام الدراسي 

التاريخ المتوقع  الحالة
لإلنجاز اإلستحقاقات التساسليالرقم 

تم اإلستحقاق✓ 2017أبريل  والحصول على موافقة العمادة.  18-2017أنهاء خطة •

تم اإلستحقاق✓ 2017أكتوبر  تنظيم ورش عمل و تدريب لمنسقي مراكز دعم التعلم.• 2

تم اإلستحقاق✓ 2017أكتوبر  إعداد الجداول المعمول بها داخل مراكز دعم التعلم للفصل الدراسي األول.• 3

تم اإلستحقاق✓
2017أكتوبر 

 تعميم جداول دعم التعلم للفصل الدراسي األول بإستخدام كل الوسائل المتاحة •
شفويا (. –ملصقات  –) الكترونيا  4

تم اإلستحقاق✓
2017أكتوبر 

إعداد ورش عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في برنامج دعم •
التعلم. 5

تم اإلستحقاق✓
2017أكتوبر 

طلب تخصيص ساعتين لكل عضو هيئة تدريس لضمان تواجده داخل مركز دعم •
. 2017/2018التعلم للفصل الدراسي األول  6

تم اإلستحقاق✓ 2017أكتوبر  عمل حملة دعائية لتعريف الطلبة بما يقدمه مركز دعم التعلم.• 7

تم اإلستحقاق✓ 2017نوفمبر  تحديث المرجع االرشادي لمركز دعم التعلم.• 8

تم اإلستحقاق✓ 2017نوفمبر  تحديث دليل المصادر الخاص بمركز دعم التعلم.• 9

تم اإلستحقاق✓
2017ديسمبر

إعداد ورشة عمل و حلقات تدريبية لمنسقي مراكز دعم التعلم الجدد بإستخدام •
.برنامج التواصل الشبكي  10

تم اإلستحقاق✓
2017ديسمبر

استمارة المتابعة الخاصة بالطلبة الذين تلقوا دعما تحليل البيانات الصادرة من •
من أعضاء هيئة التدريس داخل المركز. 11

تم اإلستحقاق✓ 2018يناير  إرسال التقرير الخاص بأنشطة مراكز دعم التعلم للفصل الدراسي االول .• 12

تم اإلستحقاق✓
2018يناير 

طلب تخصيص ساعتين لكل عضو هيئة تدريس لضمان تواجده داخل مركز دعم •
. 2017/2018التعلم للفصل الدراسي الثاني  13

تم اإلستحقاق✓ 2018فبراير  إعداد الجداول المعمول بها داخل مراكز دعم التعلم للفصل الدراسي الثاني.• 14

. الرؤية

، مت إحداث خطة عمل سنوية للمساعدة يف الرتكيز على منو املركز وتطوره.بعد إنشاء مركز دعم التعلم يف سنة  . اإلجنازات:

، كانت خمرجات خطة العمل هذه هي اخلطة السنوية املبينة أدانه. وبدعم من العمادة والفريق املكرس للمركز، مت ويف سنة 

حتقيق مجيع النواتج املقررة كما هو مبني أدانه

 خطة العمل املعتمدة للعام الدراسي 

الحالة التاريخ المتوقع 
لإلنجاز اإلستحقاقات التساسليالرقم 

تم اإلستحقاق✓ 2017أبريل  والحصول على موافقة العمادة.  18-2017أنهاء خطة •

تم اإلستحقاق✓ 2017أكتوبر  تنظيم ورش عمل و تدريب لمنسقي مراكز دعم التعلم.• 2

تم اإلستحقاق✓ 2017أكتوبر  إعداد الجداول المعمول بها داخل مراكز دعم التعلم للفصل الدراسي األول.• 3

تم اإلستحقاق✓
2017أكتوبر 

 تعميم جداول دعم التعلم للفصل الدراسي األول بإستخدام كل الوسائل المتاحة •
شفويا (. –ملصقات  –) الكترونيا  4

تم اإلستحقاق ✓
2017أكتوبر 

إعداد ورش عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في برنامج دعم  •
التعلم. 5

تم اإلستحقاق ✓
2017أكتوبر 

طلب تخصيص ساعتين لكل عضو هيئة تدريس لضمان تواجده داخل مركز دعم  •
. 2017/2018التعلم للفصل الدراسي األول  6

تم اإلستحقاق ✓ 2017أكتوبر  عمل حملة دعائية لتعريف الطلبة بما يقدمه مركز دعم التعلم. • 7

تم اإلستحقاق ✓ 2017نوفمبر  تحديث المرجع االرشادي لمركز دعم التعلم. • 8

تم اإلستحقاق ✓ 2017نوفمبر  تحديث دليل المصادر الخاص بمركز دعم التعلم. • 9

تم اإلستحقاق ✓
2017ديسمبر

إعداد ورشة عمل و حلقات تدريبية لمنسقي مراكز دعم التعلم الجدد بإستخدام  •
.برنامج التواصل الشبكي  10

تم اإلستحقاق ✓
2017ديسمبر

استمارة المتابعة الخاصة بالطلبة الذين تلقوا دعما تحليل البيانات الصادرة من  •
من أعضاء هيئة التدريس داخل المركز. 11

تم اإلستحقاق ✓ 2018يناير  إرسال التقرير الخاص بأنشطة مراكز دعم التعلم للفصل الدراسي االول . • 12

تم اإلستحقاق ✓
2018يناير 

طلب تخصيص ساعتين لكل عضو هيئة تدريس لضمان تواجده داخل مركز دعم  •
. 2017/2018التعلم للفصل الدراسي الثاني  13

تم اإلستحقاق ✓ 2018فبراير  إعداد الجداول المعمول بها داخل مراكز دعم التعلم للفصل الدراسي الثاني. •  14
الحالة التاريخ المتوقع 

لإلنجاز اإلستحقاقات التساسليالرقم 

تم اإلستحقاق ✓
2018فبراير   

 تعميم جداول دعم التعلم للفصل الدراسي الثاني بإستخدام كل الوسائل المتاحة  •
شفويا (. –ملصقات  –) الكترونيا  15

تم اإلستحقاق ✓ 2018فبراير  عمل حملة دعائية لتعريف الطلبة بما يقدمه مركز دعم التعلم. •  16

تم اإلستحقاق ✓ 2018مارس  الذكور و اإلناث في علم الحاسوب.تطوير و تنفيذ دورة تقوية لمجموعتين من  •  17

تم اإلستحقاق ✓ 2018مارس  إرسال التقرير الخاص بأنشطة مراكز دعم التعلم. •  18

تم اإلستحقاق ✓ 2018أبريل  19 تحديث المنشورات الدعائية الخاصة بالمركز. • 

تم اإلستحقاق ✓ 2018أبريل    ارسال التقرير السنوي الخاص بمراكز دعم التعلم. • 

 

5. إحصائيات 
أعداد املتواجدين يف املركز حسب احلرم اجلامعي: 

فروع للطالب الذكور واإلانث يف فيما يتعلق بعدد الطلبة املدعومني واملستفيدين من قبل املركز ، يرد أدانه توزيع تفصيلي على 
املركز:

عدد املتواجدين فرع املركز

املبىن الطيب )احلرم الشرقي(

)احلرم الغريب(مبىن 

)احلرم الغريب(مبىن 

)احلرم الغريب(مبىن 

جممع الراين )علمي(

جممع الراين )إنساين(

كلية اجملتمع ابلدمام

كلية اجملتمع ابلقطيف

اجملموع

5 - إحصائيات 

5-1 . أعداد املتواجدين يف املركز حسب الحرم الجامعي: 

فيــام يتعلــق بعــدد الطلبــة املدعومــن واملســتفيدين مــن قبــل املركــز ، يــرد أدنــاه توزيــع تفصيــي عــىل 8 فــروع للطــالب الذكــور 
ــاث يف املركز: واإلن

الحالة التاريخ المتوقع 
لإلنجاز اإلستحقاقات التساسليالرقم 

تم اإلستحقاق✓
2018فبراير 

 تعميم جداول دعم التعلم للفصل الدراسي الثاني بإستخدام كل الوسائل المتاحة •
شفويا (. –ملصقات  –) الكترونيا  15

تم اإلستحقاق✓ 2018فبراير  عمل حملة دعائية لتعريف الطلبة بما يقدمه مركز دعم التعلم.• 16

تم اإلستحقاق✓ 2018مارس  الذكور و اإلناث في علم الحاسوب.تطوير و تنفيذ دورة تقوية لمجموعتين من • 17

تم اإلستحقاق✓ 2018مارس  إرسال التقرير الخاص بأنشطة مراكز دعم التعلم.• 18

تم اإلستحقاق✓ 2018أبريل  19 تحديث المنشورات الدعائية الخاصة بالمركز.•

تم اإلستحقاق✓ 2018أبريل   ارسال التقرير السنوي الخاص بمراكز دعم التعلم.•

 

5. إحصائيات 
أعداد املتواجدين يف املركز حسب احلرم اجلامعي: 

فروع للطالب الذكور واإلانث يف فيما يتعلق بعدد الطلبة املدعومني واملستفيدين من قبل املركز ، يرد أدانه توزيع تفصيلي على 
املركز:

 فرع املركز عدد املتواجدين

 املبىن الطيب )احلرم الشرقي( 2249

)احلرم الغريب( 450مبىن  1641  

)احلرم الغريب( 300مبىن  1016  

)احلرم الغريب( 900مبىن  268  

 جممع الراين )علمي( 811

 جممع الراين )إنساين( 824

 كلية اجملتمع ابلدمام 532

 كلية اجملتمع ابلقطيف 246

 اجملموع 7587
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 ( أعاله وكذلك اجلدول أن املركز استقبل عددا تقريبا متساو من الطلبة رقم )يشري الرسم التوضيحي

 و الطالبات. 

 

الطالب احملالني عن طريق النظام اإللكرتوين للمركز حسب املسار:

اإلحصائيات أدانه أن العدد األكرب منهم مت حتويله من قبل أعضاء من كامل جمموع الطالب الذين سجلوا حضورهم يف املركز تشري 
 طالبا هيئة التدريس عن طريق النظام اإللكرتوين للمركز وكان العدد 

و طالبة. 

عدد اإلحاالتاملوقع
جممع الراين ) علمي (
كلية اجملتمع ابلدمام
كلية اجملتمع ابلقطيف
جممع الراين ) إنساين (

ابلراكه ) طلبة (مبىن 

(1) رقم رسم توضيحي

 عدد املتواجدين يف املركز حسب احلرم اجلامعي

رسم توضيحي رقم )1(

عدد اإلحاالت ملراكز دعم التعلم

يشري الرسم التوضيحي رقم )1( أعاله وكذلك الجدول أن املركز استقبل عددا تقريبا متساو من الطلبة 

و الطالبات. 

5-2 . الطالب املحالن عن طريق النظام اإللكرتوين للمركز حسب املسار:

مــن كامــل مجمــوع الطــالب الذيــن ســجلوا حضورهــم يف املركــز تشــري اإلحصائيــات أدنــاه أن العــدد األكــرب منهــم تــم تحويلــه 
مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس عــن طريــق النظــام اإللكــروين للمركــز وكان العــدد 318 طالبــا وطالبــة.

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ( أعاله وكذلك اجلدول أن املركز استقبل عددا تقريبا متساو من الطلبة رقم )يشري الرسم التوضيحي

 و الطالبات. 

 

الطالب احملالني عن طريق النظام اإللكرتوين للمركز حسب املسار:

اإلحصائيات أدانه أن العدد األكرب منهم مت حتويله من قبل أعضاء من كامل جمموع الطالب الذين سجلوا حضورهم يف املركز تشري 
 طالبا هيئة التدريس عن طريق النظام اإللكرتوين للمركز وكان العدد 

و طالبة. 

 عدد اإلحاالت املوقع

 51 جممع الراين ) علمي (

 43 كلية اجملتمع ابلدمام

 27 كلية اجملتمع ابلقطيف

 166 جممع الراين ) إنساين (

 25 ابلراكه ) طلبة ( 450مبىن 

(1) رقم رسم توضيحي

عدد املتواجدين يف املركز حسب احلرم اجلامعي

ابلراكه ) طالبات (مبىن 
ابلراكه ) طالبات (مبىن 

اإلمجايل
 

 

 

 استشارة،  7587 مامجموعه وأجري  البرامج الدراسية من متنوعة بمجموعة يتعلق فيما الدعم الطالب تلقى
 :التوزيع حسب البرنامج الدراسي أدناه ويرد

 
ويبني الرسم البياين أعاله أن من مجيع الربامج الدراسية اليت تلقى الطالب الدعم فيها وكانت من أعلى ستة مواضيع هي: األحياء، 

% من اإلستشارات )أي الرايضيات، اللغة اإلجنليزية، التصميم اهلندسي،الفيزايء،مهارات البحث. وشكلت هذه املواضيع نسبة 
إستشارة(
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ابلراكه ) طالبات (مبىن 
ابلراكه ) طالبات (مبىن 

اإلمجايل
 

 

 

 استشارة،  7587 مامجموعه وأجري  البرامج الدراسية من متنوعة بمجموعة يتعلق فيما الدعم الطالب تلقى
 :التوزيع حسب البرنامج الدراسي أدناه ويرد

 
ويبني الرسم البياين أعاله أن من مجيع الربامج الدراسية اليت تلقى الطالب الدعم فيها وكانت من أعلى ستة مواضيع هي: األحياء، 

% من اإلستشارات )أي الرايضيات، اللغة اإلجنليزية، التصميم اهلندسي،الفيزايء،مهارات البحث. وشكلت هذه املواضيع نسبة 
إستشارة(

ويبــن الرســم البيــاين أعــاله أن مــن جميــع الربامــج الدراســية التــي تلقــى الطــالب الدعــم فيهــا وكانــت مــن أعــىل ســتة مواضيــع 
هــي: األحيــاء، الرياضيــات، اللغــة اإلنجليزيــة، التصميــم الهنديس،الفيزياء،مهــارات البحــث. وشــكلت هــذه املواضيــع نســبة 78% 

مــن اإلستشــارات )أي 5943/   7587 إستشــارة(

-5 طلبات الدعم املقدمة للمركز من قبل الطالب حسب الربنامج الدرايس:
فيــام يــي تقريــر مبــديئ عــن إحــاالت الطــالب عــرب اإلنرنــت واســتامرات املتابعــة ويهــدف التقريــر إىل التعــرف عــىل القضايــا 

األكــر تكــرارا التــي تلقــى الطــالب الدعــم فيهــا:

1 - الرياضيات

ــه(  ــوع نفس ــة يف املوض ــة )متأصل ــا موضوعي ــان: قضاي ــي نوع ــرارا ه ــر تك ــا األك ــإن القضاي ــات، ف ــق بالرياضي ــام يتعل في
ــة. ــة اللغ وقضي

املواضيع:

-عدم إتقان املفاهيم الرياضية األساسية

-استخدام املرافق لتبسيط الجذور أو األعداد املركبة

- حل املعادالت واملتباينات

-اختيار القانون املناسب لحل املسائل الرياضية

-صعوبات يف حل املتباينات بالقيمة املطلقة

تحليل كثريات الحدود والرسم البياين للدوال باستخدام اإلنسحابات

  - حل وظائف لوغاريتمية

- األعداد املعقدة

مواضيع لغوية:

-الفهم الكامل للسؤال

-فهم التعليامت الشفوية

-كيفية ترجمة الكلمة اىل مفهوم ريايض ومن ثم الحل
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اللغة اإلنجليزية:

وفيام يتعلق باللغة اإلنجليزية، يتم عرض معظم القضايا املبلغ عنها يف الرسم البياين أدناه.

وكانــت معظــم اإلحــاالت املقدمــة مــن قبــل الطــالب هــي للكتابــة تليهــا يف ترتيــب تنــازيل مــن عــدد اإلحــاالت: 
القــراءة والفهــم، التحــدث، االســتامع، النحــو والقواعــد، واملفــردات.

وكان من أهم اإلحاالت التي تم رصدها فيام يتعلق باللغة اإلنجليزية التايل:

- كيفية استخدام الضامئر

- هياكل وبناء الجمل

- اللفظ والنطق

- العالقة التوافقية مابن الفاعل والفعل

- استخدام الجمل البسيطة واملركبة

- القواعد العامة للغة اإلنجليزية

- الكتابة

الفيزياء:

-القوة والحركة

-ضعف يف مفاهيم الفيزياء الرئيسية

علم األحياء

-الفرق بن االنقسام االختزايل واالنقسام

-مشكلة فهم مربعات بونيت

-صعوبة استيعاب جميع املفاهيم بسبب حاجز اللغة

 وفيما يتعلق ابللغة اإلجنليزية، يتم عرض معظم القضااي املبلغ عنها يف الرسم البياين أدانه.

اإلحاالت: القراءة والفهم، التحدث، وكانت معظم اإلحاالت املقدمة من قبل الطالب هي للكتابة تليها يف ترتيب تنازيل من عدد 

االستماع، النحو والقواعد، واملفردات.

وكان من أهم اإلحاالت اليت مت رصدها فيما يتعلق ابللغة اإلجنليزية التايل:

كيفية استخدام الضمائر  

هياكل وبناء اجلمل 

اللفظ والنطق 

العالقة التوافقية مابني الفاعل والفعل 

ل البسيطة واملركبةاستخدام اجلم 

القواعد العامة للغة اإلجنليزية 

الكتابةالقراءة واإلستيعابالتحدثاإلستماعالقواعدمفردات
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الكيمياء:

-الفرق بن الجزيء واملركب

-كيفية حساب العائد النظري

-ما هي العازلة؟

-املركبات األيونية والجدول الدوري

-الركيب الذري والتكوين اإللكروين

-التكوينات اإللكرونية

-عدم استيعاب جميع املفاهيم بسبب صعوبة اللغة

اإلحصاء:

-املفاهيم األساسية لقوانن اإلحتامل

مهارات الحاسوب:

-العالقة مابن إف ك و ب ك

 -كيفية إنشاء الجداول أو النامذج

-استخدام برنامج اكسل

- خطوات إنشاء باور بوينت

مهارات التعلم والبحث:

-مقرح البحث ومكوناته

-التقرير ومكوناته

بنك املصادر التعليمية 

 متاشــياً مــع مهمــة مركــز دعــم التعلــم ورؤيتــه ، وكخطــوة لتوفــري الخدمــة األكــر احرافيــة للطــالب وتشــجيعهم عــىل
 زيــارة املركــز، تــم اســتخدام الشاشــة الذكيــة املتوفــرة يف املركــز. متــت دعــوة الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس لتقديــم
 مــا ميكنهــم املســاهمة بــه مــن مــواد تعليميــة يف شــكل تســجيالت أو  مطبوعــات. و قــد اســتجاب العديــد مــن أعضــاء

.هيئــة التدريــس لهــذه الدعــوة حيــث تــم اســتالم املــواد التاليــة

 

 

 

 

Einstein’s Mind 
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Einstein’s Mind 

 

 

 

 

Einstein’s Mind 

6. النشاطات والخدمات التي يقدمها املركز )صور توضيحية(:

التعلم السمعي-البرصي الرقمي –الدعم الفردي

 

. النشاطات واخلدمات اليت يقدمها املركز )صور توضيحية(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الدعم الفرديالبصري الرقميالتعلم السمعي

التعلم الزمايل

 

. النشاطات واخلدمات اليت يقدمها املركز )صور توضيحية(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الدعم الفرديالبصري الرقميالتعلم السمعي

التعلم الزمايلالتعلم الزمايل
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التعلم اجملموعايت  

التعلم املجموعايت

املبنى الصحي

مبنى 4٥0

أمثلة من داخل مراكز دعم التعلم
 مراكز دعم التعلم أمثلة من داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

املنىب الصحي

مبىن 

 مراكز دعم التعلم أمثلة من داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

املنىب الصحي

مبىن 
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كلية املجتمع بالدمام

مبنى ٣00

  
كلية اجملتمع ابلدمام

 مبىن 

  
كلية اجملتمع ابلدمام

 مبىن 
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مختبر اللغة اإلنجليزية:
     يعتــرب مختــرب اللغــة اإلنجليزيــة بعــامدة الســنة التحضرييــة أحــد الوســائل التــي تعزيــز فــرص تعليميــة أفضــل لطــالب املســارات 
املختلفــة بعــامدة الســنة التحضريية)صحي-هنديس-علمــي(. حيــث يتــم إعــداد جــدول زمنــي مخطــط للتأكــد مــن حصــول جميــع 
الطــالب عــىل فــرص متكافئــة ، الســتخدام املــوارد املتاحــة مبختــرب اللغــة اإلنجليزيــة لتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة، ويســتوعب املختــرب 

عــدد مــن الطالب)48(طالــب وذلــك لتنميــة مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة ىل الطــالب.

ــات  ــة والدراس ــنة التحضريي ــامدة الس ــالب ع ــبة لط ــة بالنس ــة اإلنجلزي ــرب اللغ ــدوى مخت ــىل ج ــة ع ــة علمي ــراء دراس ــم اج وقدت
 THE ENGLISH LANGUAGE LAB: STUDENTS’ & »املســاندة بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بعنــون

»TEACHERS’ SATISFACTION

وقد توصلت الدراسة اىل مجموعم من النتائج منها:

ــر  ــهامه يف تطوي ــرب واس ــم يف املخت ــة له ــات املقدم ــن التســهيالت والخدم ــدى الطــالب ع ــن الرضــا ل ــال م 1 -وجــود مســتوى ع
ــالب. ــدى الط ــة ل ــة اإلنجليزي ــارات اللغ ــن مه وتحس

ــوم( اال أن %83مــن الطــالب عــربوا عــن أن  ــة بأجزة)األبدي ــع القاعــات الدراســية بعــامدة الســنة التحضريي ــد جمي 2 -رغــم تزوي
مختــرب اللغــة اإلنجليزيــة يســهم بــدور كبــري يف تطويــر مهــارات اللغــة لديهــم.

3 -يســاهم مختيــرب اللغــة االنجليزيــة يف تلبيــة احتياجــات الطــالب الســمعية و البرصيــة لتعليــم مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة يف جــو 
مــن الهــدوء والركيــز بعيــدا عــن الضوضــاء التــي ميكــن أن تتواجــد يف القاعــات الدراســية.

4 - زاد مختــرب اللغــة اإلنجليزيــة مــن مهــارات نطــق اللغــة والطالقــة فيهــا الطــالب مقارنــة باالكتفــاء فقــط بالتدريــس يف القاعــات 
الدراسية.

5 - يوفر مخترب اللغة اإلنجليزية فرص أفضل للطالب يف التفاعل مع زمالئهم ومدرسيهم مقارنة بالقاعات الدراسية .

ــة  ــم اللغ ــارات يف تعل ــن أهــم امله ــاريت التحــدث واإلســتامع وهــام م ــان الطــالب مله ــن اتق ــة م ــة اإلنجليزي ــرب اللغ 6 - زاد مختت
ــة. اإلنجليزي
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مقدمة
لقــد تبــوأت عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل مكانــة مرموقــة مــن 
خــالل تبنيهــا افضــل املامرســات يف تقديــم الخدمــات األكادمييــة وغــري األكادمييــة لطالبهــا مبــا فيهــا الخدمــات اإللكرونيــة التــي 
ــري مــن  ــى أصبحــت العــامدة بيــت خــربة ومرجعــاً لكث ــة؛ حت ــة عالي ــأرسع وقــت، وبدق تهــدف إلنجــاز العمــل والخدمــات ب

الجهــات داخــل الجامعــة وخارجهــا.

ويقدم هذا التقرير ما تم إنجازه من خالل بوابة خدمات الطالب خالل الفرة التي تم فيها البث الجريبي للبوابة.

الرؤية 
ــة  ــة، ودق ــرس وســهولة و بجــودة عالي ــب بي ــات للطال ــري املعلوم ــة، وتوف ــري أكادميي ــة وغ ــات أكادميي ــم خدم ــادة يف تقدي الري

ــة. متناهي

 الرسالة 
     تقديــم أجــود خدمــات دعــم التعلــم، والنصــح واإلرشــاد للطــالب، وأن تكــون حلقــة وصــل فاعلــة بــن الطالــب وكل وحــدات 

ــام العامدة. وأقس

األهداف
• إمكانيــة االســتفادة مــن املعلومــات اإلرشافيــة يف أرشــيف الربنامــج للتعامــل مــع الطالــب يف الكليــات ومعرفــة ســريته الســلوكية • تطبيق الربنامج عىل كليات الجامعة.• توفري مصادر موثقة عن حالة الطالب السلوكية واألكادميية.• تبادل الخربات بني املرشفني وتفعيل العمل كفريق واحد.• تيسري التواصل مع املدرسني وحدة اإلرشاد األكادميي والنفيس ومركز دعم التعلم عن طريق برنامج إلكرتوين.• تقديم الخدمة اإللكرتونية ألكرب عدد ممكن من الطاب.• توفري وسيلة سهلة ورسيعة للتواصل مع الطاب ذوي املشكات املختلفة.

• تعميق مفهوم السامة الفكرية لدى طاب العامدة.• تقديم برامج إلكرتونية تفاعلية إرشافية موجهة للطاب.والدراسية.
أوالً: عدد الطلبات الواردة للبوابة 

بوابة خدمات الطالب

صحي طالب 
)2-1(

 178

1203املجموع

صحي 
طالبات
)٢-1(

  72

إنساين 
طالبات 
الجبيل

 52

علمي 
طالب

  43

هنديس 
طالبات

 52

كلية 
املجتمع 
القطيف

  11

هنديس 
طالب

 131

علوم طبية 
تطبيقة 
الجبيل

   53

إنساين 
طالبات 
الريان

 320

إنساين 
طالب

  9

علمي 
طالبات

 269

كلية 
املجتمع 
الدمام

13
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الطلبات عدد الواردة للبوابة أواًل
 

صحي طالب 
12

هندسي 
طالب

علمي 
طالب

إنساين 
طالب

صحي 
1طالبات) 2

علوم 
طبية 

تطبيقة 
اجلبيل

هندسي 
طالبات

علمي 
طالبات

إنساين 
طالبات 
اجلبيل

إنساين 
طالبات 
الراين

كلية 
اجملتمع 
القطيف

كلية 
اجملتمع 
الدمام

178131439725352269523201113
1203اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1203عدد الطلبات الواردة للبوابة 

عدد الطلبات الواردة للبوابة

ثانياً:توزيع الطالبات الواردة لبوابة خدمات الطالب حسب املجال)إرشاد أكادميي –مركز دعم التعلم(. مركز دعم التعلم(.توزيع الطالبات الواردة لبوابة خدمات الطالب حسب اجملال)إرشاد أكادميي اثنيًا
 

 اجملموع مركز دعم التعلم إرشاد أكادميي  نوع الطلب

 1203 482 721 العدد

 

 

: أهم املوضوعات اليت وردت هبا طلبات من الطالب خبصوص اإلرشاد األكادميياثلثًا
العددنوعية الطلب م
59صعوبة مادة املرسم وواجباهتا كثرية ومرهقة للطالب1
47كتاب الفيزايء املقرر غري جيد من حيث عرض املادة العلمية 2
التدريس غري مفعلة نتيجة طول دوام الطالب من الساعة الساعات املكتبية العضاء هيئة  3

الثامنة إىل الساعة اخلامسة وال يوجد وقت ملراجعة الطالب يف هذه الساعاعت
75

63أجهزة احلاسب يف املعامل بطيئة وحتتاج اىل صيانة4
44صعوبة أسئلة اختبار الفيزايء  5
إلمتام 1.00إىل الساعة 21.00ال يتم فتح املرسم يف وقت فراغ الطالب من الساعة 6

الواجبات اخلاصة ابملرسم 
34

35مدرسات الرايضيات ليهن صعوبة يف توصيل املعلومات للطالبات 7
46تعدد الواجبات املطلوبة من الطالبات مما ميثل ضغط عليهن 8

إرشاد أكادميي

مركز دعم التعلم

نوع الطلب

مركز دعم التعلم(.توزيع الطالبات الواردة لبوابة خدمات الطالب حسب اجملال)إرشاد أكادميي اثنيًا
 

اجملموعمركز دعم التعلمإرشاد أكادميي نوع الطلب
7214821203العدد

 

 

: أهم املوضوعات اليت وردت هبا طلبات من الطالب خبصوص اإلرشاد األكادميياثلثًا
العددنوعية الطلب م
59صعوبة مادة املرسم وواجباهتا كثرية ومرهقة للطالب1
47كتاب الفيزايء املقرر غري جيد من حيث عرض املادة العلمية2
التدريس غري مفعلة نتيجة طول دوام الطالب من الساعة الساعات املكتبية العضاء هيئة  3

الثامنة إىل الساعة اخلامسة وال يوجد وقت ملراجعة الطالب يف هذه الساعاعت
75

63أجهزة احلاسب يف املعامل بطيئة وحتتاج اىل صيانة4
44صعوبة أسئلة اختبار الفيزايء  5
إلمتام 1.00إىل الساعة 21.00ال يتم فتح املرسم يف وقت فراغ الطالب من الساعة  6

الواجبات اخلاصة ابملرسم 
34

35مدرسات الرايضيات ليهن صعوبة يف توصيل املعلومات للطالبات 7
46تعدد الواجبات املطلوبة من الطالبات مما ميثل ضغط عليهن 8

إرشاد أكادميي
60%

مركز دعم التعلم
40%

نوع الطلب
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ثالثاً: أهم املوضوعات التي وردت بها طلبات من الطالب بخصوص اإلرشاد األكادميي

مركز دعم التعلم(.توزيع الطالبات الواردة لبوابة خدمات الطالب حسب اجملال)إرشاد أكادميي اثنيًا
 

اجملموعمركز دعم التعلمإرشاد أكادميي نوع الطلب
7214821203العدد

 

 

: أهم املوضوعات اليت وردت هبا طلبات من الطالب خبصوص اإلرشاد األكادميياثلثًا
 العدد نوعية الطلب  م

 59 صعوبة مادة املرسم وواجباهتا كثرية ومرهقة للطالب 1

 47 كتاب الفيزايء املقرر غري جيد من حيث عرض املادة العلمية 2

التدريس غري مفعلة نتيجة طول دوام الطالب من الساعة الساعات املكتبية العضاء هيئة  3
 الثامنة إىل الساعة اخلامسة وال يوجد وقت ملراجعة الطالب يف هذه الساعاعت

75 

 63 أجهزة احلاسب يف املعامل بطيئة وحتتاج اىل صيانة 4

 44 صعوبة أسئلة اختبار الفيزايء  5

إلمتام  1.00إىل الساعة 21.00ال يتم فتح املرسم يف وقت فراغ الطالب من الساعة  6
 الواجبات اخلاصة ابملرسم 

34 

 35 مدرسات الرايضيات ليهن صعوبة يف توصيل املعلومات للطالبات 7

 46 تعدد الواجبات املطلوبة من الطالبات مما ميثل ضغط عليهن 8

إرشاد أكادميي

مركز دعم التعلم

نوع الطلب

 61 دعم التعلماستفسارات عن وقت دوام مركز  9

 32 شكوى الطالب يف املسار الصحي من صعوبة اختبارات مقرر الفيزايء 10

 71 سؤال الطالب حول مواعيد اعالن النتئاج النهائية وتسجيل التخصص 11

 39 استفسار الطالب حول األعذار وقوائم احلرمان يف املقررات 12

 74 التحضريية ومتطلبات الكليات للتخصصأسئلة حول حساب املعدل اخلاص ابلسنة  13

 42 أسئلة أخرى متفرقة 14

 721 اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوعية الطلب
نوعية الطلب

61دعم التعلماستفسارات عن وقت دوام مركز 9
32شكوى الطالب يف املسار الصحي من صعوبة اختبارات مقرر الفيزايء10
71سؤال الطالب حول مواعيد اعالن النتئاج النهائية وتسجيل التخصص11
39استفسار الطالب حول األعذار وقوائم احلرمان يف املقررات12
74التحضريية ومتطلبات الكليات للتخصصأسئلة حول حساب املعدل اخلاص ابلسنة 13
42أسئلة أخرى متفرقة14

721اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوعية الطلب
نوعية الطلب
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رابعاً: توزيع الطالب عىل مركز دعم حسب املبنى واملقررات

1 - المسار الصحي طالب )2-1(

 

توزيع الطالب على مركز دعم حسب املبىن واملقرراترابعًا

1املسار الصحي طالب )1 2

 اجملموع كيمياء فيزايء األحياء اللغة اإلجنليزية املقرر

 75 8 32 15 20 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450املسار اهلندسي والعلمي مبىن)2

احلاسب الفيزايءرايضياتاللغة اإلجنليزيةاملقرر
اآليل

أساسيات 
املرسم

اجملموع

1191161249العدد
 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
29%

األحياء
22%

الفيزياء
47%

الكيمياء
2%

(2-1)المسار الصحي طالب 

 

توزيع الطالب على مركز دعم حسب املبىن واملقرراترابعًا

1املسار الصحي طالب )1 2

اجملموعكيمياءفيزايءاألحياءاللغة اإلجنليزيةاملقرر
201532875العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450املسار اهلندسي والعلمي مبىن)2

احلاسب الفيزايءرايضياتاللغة اإلجنليزيةاملقرر
اآليل

أساسيات 
املرسم

اجملموع

1191161249العدد
 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
29%

األحياء
22%

الفيزياء
47%

الكيمياء
2%

(2-1)المسار الصحي طالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسار الكليات اإلنسانية طالب3
 

 اجملموع املهارات الكتابية التجويد مهارات اإلتصال اإلحصاء اللغة اإلجنليزية املقرر
 5 1 1 1 1 1 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية 
23%

الرياضيات
18%

الفيزياء
22%

الحاسب اآللي 
12%

أساسيات المرسم
25%

(450)المسار الهندسي والعلمي مبنى

 

توزيع الطالب على مركز دعم حسب املبىن واملقرراترابعًا

1املسار الصحي طالب )1 2

اجملموعكيمياءفيزايءاألحياءاللغة اإلجنليزيةاملقرر
201532875العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450املسار اهلندسي والعلمي مبىن)2

احلاسب  الفيزايء رايضيات اللغة اإلجنليزية املقرر
 اآليل

أساسيات 
 املرسم

 اجملموع

 49 12 6 11 9 11 العدد

 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
29%

األحياء
22%

الفيزياء
47%

الكيمياء
2%

(2-1)المسار الصحي طالب 

2 - المسار الهندسي والعلمي مبنى)450(
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 مسار الكليات اإلنسانية طالب3
 

 اجملموع املهارات الكتابية التجويد مهارات اإلتصال اإلحصاء اللغة اإلجنليزية املقرر
 5 1 1 1 1 1 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية 
23%

الرياضيات
18%

الفيزياء
22%

الحاسب اآللي 
12%

أساسيات المرسم
25%

(450)المسار الهندسي والعلمي مبنى

3 - مسار الكليات اإلنسانية طالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300املسار الصحي واهلندسي طالبات مبىن)4

اللغة  املقرر
 اإلجنليزية

مهارات  أحياء
 إتصال

أساسيات  الفيزايء
 املرسم

 اجملموع كيمياء

 57 5 13 11 5 6 17 العدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
30%

أحياء
10%

مهارات اتصال
9%

الفيزياء
19%

أساسيات المرسم 
23%

الكيمياء
9%

(300)المسار الصحي والهندسي طالبات مبنى

اللغة اإلنجليزية
20%

اإلحصاء
19%

مهارات اإلتصال
19%

التجويد
19%

المهارات الكتابية
23%

مسار الكليات اإلنسانية طالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300املسار الصحي واهلندسي طالبات مبىن)4

اللغة  املقرر
 اإلجنليزية

مهارات  أحياء
 إتصال

أساسيات  الفيزايء
 املرسم

 اجملموع كيمياء

 57 5 13 11 5 6 17 العدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
30%

أحياء
10%

مهارات اتصال
9%

الفيزياء
19%

أساسيات المرسم 
23%

الكيمياء
9%

(300)المسار الصحي والهندسي طالبات مبنى

اللغة اإلنجليزية
20%

اإلحصاء
19%

مهارات اإلتصال
19%

التجويد
19%

المهارات الكتابية
23%

مسار الكليات اإلنسانية طالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300املسار الصحي واهلندسي طالبات مبىن)4

اللغة  املقرر
 اإلجنليزية

مهارات  أحياء
 إتصال

أساسيات  الفيزايء
 املرسم

 اجملموع كيمياء

 57 5 13 11 5 6 17 العدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
30%

أحياء
10%

مهارات اتصال
9%

الفيزياء
19%

أساسيات المرسم 
23%

الكيمياء
9%

(300)المسار الصحي والهندسي طالبات مبنى

اللغة اإلنجليزية
20%

اإلحصاء
19%

مهارات اإلتصال
19%

التجويد
19%

المهارات الكتابية
23%

مسار الكليات اإلنسانية طالب

4 - المسار الصحي والهندسي طالبات مبنى)300(



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

220

5 - المسار العلمي بالريان

6 - مسار الكليات اإلنسانية بالريان

 

ابلرايناملسار العلمي 5
 

اللغة  املقرر
 اإلجنليزية

احلاسب  اإلحصاء
 اآليل

 اجملموع الفيزايء الرايضيات

 90 22 19 14 19 17 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

اللغة اإلنجليزية
19%

اإلحصاء
21%

الحاسب اآللي
15%

الرياضيات
21%

الفيزياء
24%

المسار العلمي بالريان

 

 مسار الكليات اإلنسانية ابلراين6

 اجملموع املهارات الكتابية التجويد مهارات اإلتصال اإلحصاء اللغة اإلجنليزية املقرر
 92 12 14 7 24 35 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
43%

اإلحصاء
30%

مهارات االتصال
9%

التجويد
17%

المهارات الكتابية
1%

مسار الكليات اإلنسانية بالريان

 

 مسار الكليات اإلنسانية ابلراين6

 اجملموع املهارات الكتابية التجويد مهارات اإلتصال اإلحصاء اللغة اإلجنليزية املقرر
 92 12 14 7 24 35 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
43%

اإلحصاء
30%

مهارات االتصال
9%

التجويد
17%

المهارات الكتابية
1%

مسار الكليات اإلنسانية بالريان

 

ابلرايناملسار العلمي 5
 

اللغة املقرر
اإلجنليزية

احلاسب اإلحصاء
اآليل

اجملموعالفيزايءالرايضيات

171914192290العدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

اللغة اإلنجليزية
19%

اإلحصاء
21%

الحاسب اآللي
15%

الرياضيات
21%

الفيزياء
24%

المسار العلمي بالريان
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7 - مسار الكليات اإلنسانية بالجبيل

8 - مسار العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

 مسار الكليات اإلنسانية ابجلبيل7

 اجملموع املهارات الكتابية التجويد مهارات اإلتصال اإلحصاء اللغة اإلجنليزية املقرر
 219 2 2 6 7 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسار العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل8

 اجملموع كيمياء فيزايء األحياء اللغة اإلجنليزية املقرر
 19 4 6 4 5 العدد

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
37%

اإلحصاء 
32%

مهارات االتصال
10%

الجويد 
10%

المهارات الكتابية
11%

مسار الكليات اإلنسانية بالجبيل

 مسار الكليات اإلنسانية ابجلبيل7

 اجملموع املهارات الكتابية التجويد مهارات اإلتصال اإلحصاء اللغة اإلجنليزية املقرر
 219 2 2 6 7 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسار العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل8

 اجملموع كيمياء فيزايء األحياء اللغة اإلجنليزية املقرر
 19 4 6 4 5 العدد

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
37%

اإلحصاء 
32%

مهارات االتصال
10%

الجويد 
10%

المهارات الكتابية
11%

مسار الكليات اإلنسانية بالجبيل

 مسار الكليات اإلنسانية ابجلبيل7

 اجملموع املهارات الكتابية التجويد مهارات اإلتصال اإلحصاء اللغة اإلجنليزية املقرر
 219 2 2 6 7 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسار العلوم الطبية التطبيقية ابجلبيل8

 اجملموع كيمياء فيزايء األحياء اللغة اإلجنليزية املقرر
 19 4 6 4 5 العدد

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
37%

اإلحصاء 
32%

مهارات االتصال
10%

الجويد 
10%

المهارات الكتابية
11%

مسار الكليات اإلنسانية بالجبيل

 

 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية
31%

األحياء
25%

الفيزياء
37%

الكيمياء
7%

مسار العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل
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األنشطة الخاصة بمقرر أساسيات المرسم
 لطالبات المسار الهندسي

مقدمة
الحمد لله والصاله والسالم عىل سيدنا محمد وعي آله وصحبه أجمعن وبعد ،،

ــق عمــل مبــادة أساســيات الرســم  ــرية كفري ــا ورســالتنا العظيمــة واملســؤولية الكب ــر انفســنا بدورن مــع إنطــالق هــذا العــام نذك
ــع  ــا م ــاء دامئ ــر والبن ــداع املثم ــة لإب ــل متطلع ــة عم ــق منهجي ــة ، ووف ــة بالجامع ــة التعليمي ــو العملي ــامري نح ــم املع والتصمي

ــي .  ــدم والرق ــن التق ــد م ــا املزي ــه ولطالبتن ــاء الل ــدرايس إن ش ــام ال ــة الع ــق األهــداف املرجــوة يف نهاي ــا, وتحقي طالباتن

و قد بدأ عامنا الدرايس بخطاب شكر من معايل مدير الجامعة د/ عبدالله الربيش حفظه الله  

مقدمة

وبعد ،،الحمد هلل والصاله والسالم على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين 

مع إنطالق هذا العام نذكر انفسنا بدورنا ورسالتنا العظيمة والمسؤولية الكبيرة كفريق عمل بمادة أساسيات الرسم والتصميم 
المعماري نحو العملية التعليمية بالجامعة ، ووفق منهجية عمل متطلعة لإلبداع المثمر والبناء دائما مع طالباتنا, وتحقيق األهداف 

ام الدراسي إن شاء هللا ولطالبتنا المزيد من التقدم والرقي . المرجوة في نهاية الع

بدأ عامنا الدراسي بخطاب شكر من معالي مدير الجامعة د/ عبدهللا الربيش حفظه هللا  و قد 

بمقرر أساسيات الرسم م علي العديد من األنشطة المرتبطة  2018-2017يشمل الفصل الدراسي األول  للعام األكاديمي       
( وبأعضاء هيئة التدريس ، وكذلك ببعض األنشطة الخاصة بالعمادة . وقد تعددت األنشطة الخاصة ما بين ورش عمل 1المعماري )

مرتبطة بتنمية المهارات داخل المقرر وإبراز المشاركات والعمل التعاوني  وإقامة المعارض ألعمال الطالبات .. يتم عرض تلك 
 وفقا لما يلي :األنشطة 

 األنشطة الخاصة بالمقرر: –أوال 
النشاط األول   ورشة عمل الرسم اليدوي الحر

ورشة عمل التصوير الفوتغرافي          النشاط الثاني
تكوينات ثالثية االبعاد  النشاط الثالث  

 النشاط الرابع               ورشة عمل التجريد                                   
النشاط الخامس                              ورشة عمل الورق الملون

مقدمة

وبعد ،،الحمد هلل والصاله والسالم على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين 

مع إنطالق هذا العام نذكر انفسنا بدورنا ورسالتنا العظيمة والمسؤولية الكبيرة كفريق عمل بمادة أساسيات الرسم والتصميم 
المعماري نحو العملية التعليمية بالجامعة ، ووفق منهجية عمل متطلعة لإلبداع المثمر والبناء دائما مع طالباتنا, وتحقيق األهداف 

ام الدراسي إن شاء هللا ولطالبتنا المزيد من التقدم والرقي . المرجوة في نهاية الع

بدأ عامنا الدراسي بخطاب شكر من معالي مدير الجامعة د/ عبدهللا الربيش حفظه هللا  و قد 

بمقرر أساسيات الرسم م علي العديد من األنشطة المرتبطة  2018-2017يشمل الفصل الدراسي األول  للعام األكاديمي       
( وبأعضاء هيئة التدريس ، وكذلك ببعض األنشطة الخاصة بالعمادة . وقد تعددت األنشطة الخاصة ما بين ورش عمل 1المعماري )

مرتبطة بتنمية المهارات داخل المقرر وإبراز المشاركات والعمل التعاوني  وإقامة المعارض ألعمال الطالبات .. يتم عرض تلك 
 وفقا لما يلي :األنشطة 

 األنشطة الخاصة بالمقرر: –أوال 
النشاط األول   ورشة عمل الرسم اليدوي الحر

ورشة عمل التصوير الفوتغرافي          النشاط الثاني
تكوينات ثالثية االبعاد  النشاط الثالث  

 النشاط الرابع               ورشة عمل التجريد                                   
النشاط الخامس                              ورشة عمل الورق الملون

      يشــمل الفصــل الــدرايس األول  للعــام األكادميــي 2017-2018 م عــي العديــد مــن األنشــطة املرتبطــة مبقــرر أساســيات الرســم 
املعــامري )1( وبأعضــاء هيئــة التدريــس ، وكذلــك ببعــض األنشــطة الخاصــة بالعــامدة . وقــد تعــددت األنشــطة الخاصــة مــا بــن 
ورش عمــل مرتبطــة بتنميــة املهــارات داخــل املقــرر وإبــراز املشــاركات والعمــل التعــاوين  وإقامــة املعــارض ألعــامل الطالبــات .. 

يتــم عــرض تلــك األنشــطة وفقــا ملــا يــي :

مقدمة

وبعد ،،الحمد هلل والصاله والسالم على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين 

مع إنطالق هذا العام نذكر انفسنا بدورنا ورسالتنا العظيمة والمسؤولية الكبيرة كفريق عمل بمادة أساسيات الرسم والتصميم 
المعماري نحو العملية التعليمية بالجامعة ، ووفق منهجية عمل متطلعة لإلبداع المثمر والبناء دائما مع طالباتنا, وتحقيق األهداف 

ام الدراسي إن شاء هللا ولطالبتنا المزيد من التقدم والرقي . المرجوة في نهاية الع

بدأ عامنا الدراسي بخطاب شكر من معالي مدير الجامعة د/ عبدهللا الربيش حفظه هللا  و قد 

بمقرر أساسيات الرسم م علي العديد من األنشطة المرتبطة  2018-2017يشمل الفصل الدراسي األول  للعام األكاديمي       
( وبأعضاء هيئة التدريس ، وكذلك ببعض األنشطة الخاصة بالعمادة . وقد تعددت األنشطة الخاصة ما بين ورش عمل 1المعماري )

مرتبطة بتنمية المهارات داخل المقرر وإبراز المشاركات والعمل التعاوني  وإقامة المعارض ألعمال الطالبات .. يتم عرض تلك 
 وفقا لما يلي :األنشطة 

 األنشطة الخاصة بالمقرر: –أوال 
النشاط األول   ورشة عمل الرسم اليدوي الحر

ورشة عمل التصوير الفوتغرافي          النشاط الثاني
تكوينات ثالثية االبعاد  النشاط الثالث  

 النشاط الرابع               ورشة عمل التجريد                                   
النشاط الخامس                              ورشة عمل الورق الملون

أوالً – األنشطة الخاصة باملقرر:
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 النشاط السادس الزخارف اإلسالمية 
2018أفكار المعرض لطالبات عام  النشاط السابع

 النشاط الثامن    طرق اإلظهار
 النشاط التاسع  ورشة الجواش

إظهار االلوان المائية   النشاط العاشر 

وفيما يلي استعراض موجز لتلك االنشطة موثقة بالصور
أوال : األنشطة الخاصة بالمقرر  

النشاط األول : ورشة عمل الرسم اليدوي الحر 

التاريخ :                    من األحد   للخميس لالسبوع االول والثاني                 

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة 8 صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال الرسم باألقالم الرصاص

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار 

الوصف الموجز للنشاط :

أسبوعين متتاليين في هذه الورشة , حيث تبدأ بالمحاضرة والتعريف بالرسم الحر واألدوات التي يمكن تم العمل مع الطالبات لمدة 
 3إستخدامها ، وكذلك تعريف الطالبات بالتكوين وطرق اإلظهار باألقالم الرصاص حسب تدرجاته ، ويراعي في عمل تكوين من 

 صر المرسومة وأماكن الظل الذاتي والظالل والنور المتكونة عليه .مجسمات وأن يكون الرسم باليد مع مراعاه إظهار خامة العنا

التوثيق بالصور للنشاط :

 التكوين ) معطى للطالبة (  الرسم الحر 

وفيام ييل استعراض موجز لتلك االنشطة موثقة بالصور

 أوال : األنشطة الخاصة باملقرر 
النشاط األول : ورشة عمل الرسم اليدوي الحر 

التاريخ : من األحد للخميس لألسبوع األول والثاين                 

املكان و التوقيت : قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة 8 صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط : تنمية مهارات الطالبات يف مجال الرسم باألقالم الرصاص

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط :    

د/ ياسمن قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تريك           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار 

الوصف املوجز للنشاط :

تــم العمــل مــع الطالبــات ملــدة أســبوعن متتاليــن يف هــذه الورشــة , حيــث تبــدأ باملحــارضة والتعريــف بالرســم الحــر واألدوات 
ــه ، ويراعــي  ــالم الرصــاص حســب تدرجات ــار باألق ــن وطــرق اإلظه ــات بالتكوي ــف الطالب ــك تعري ــي ميكــن إســتخدامها ، وكذل الت
يف عمــل تكويــن مــن 3 مجســامت وأن يكــون الرســم باليــد مــع مراعــاه إظهــار خامــة العنــارص املرســومة وأماكــن الظــل الــذايت 

والظــالل والنــور املتكونــة عليــه . 

التوثيق بالصور للنشاط :

 النشاط السادس الزخارف اإلسالمية 
2018أفكار المعرض لطالبات عام  النشاط السابع

 النشاط الثامن    طرق اإلظهار
 النشاط التاسع  ورشة الجواش

إظهار االلوان المائية   النشاط العاشر 

وفيما يلي استعراض موجز لتلك االنشطة موثقة بالصور
أوال : األنشطة الخاصة بالمقرر  

النشاط األول : ورشة عمل الرسم اليدوي الحر 

التاريخ :                    من األحد   للخميس لالسبوع االول والثاني                 

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة 8 صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال الرسم باألقالم الرصاص

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار 

الوصف الموجز للنشاط :

أسبوعين متتاليين في هذه الورشة , حيث تبدأ بالمحاضرة والتعريف بالرسم الحر واألدوات التي يمكن تم العمل مع الطالبات لمدة 
 3إستخدامها ، وكذلك تعريف الطالبات بالتكوين وطرق اإلظهار باألقالم الرصاص حسب تدرجاته ، ويراعي في عمل تكوين من 

 صر المرسومة وأماكن الظل الذاتي والظالل والنور المتكونة عليه .مجسمات وأن يكون الرسم باليد مع مراعاه إظهار خامة العنا

التوثيق بالصور للنشاط :

 التكوين ) معطى للطالبة (  الرسم الحر 

تكوين من إختيار الطالبة 
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 تكوين من إختيار الطالبة 
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المرسم النشاط الثاني : ورشة التصوير الفوتغرافي داخل

التاريخ :                    من األحد  2017/9/24 : الخميس 2017/9/28                  

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة9 صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال التصوير الفوتغرافي 

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار 

الوصف الموجز للنشاط :

وكيفية عمل تكوين من مجموعة من العناصر التي تستخدمها الطالبة في حياتها اليومية مع كيفية تم العمل مع الطالبات لمدةاسبوع 
التحكم في مقدار الظال بإستخدام وحات إضاءة ، وكذلك  تجهيز الخلفيات واألرضية إلظهار العناصر المطلوب تصويرها وكذلك 

 إختيار الزوايا المناسبة إلظهار تلك العناصر.

ور للنشاطالتوثيق بالص

النشاط الثاين : ورشة التصوير الفوتغرايف داخل املرسم
التاريخ : من األحد  2017/9/24 : الخميس 2017/9/28                  

املكان و التوقيت : قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة9 صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط : تنمية مهارات الطالبات يف مجال التصوير الفوتغرايف 

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط :    

د/ ياسمن قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تريك           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار 

الوصف املوجز للنشاط :

تــم العمــل مــع الطالبــات ملدةأســبوع وكيفيــة عمــل تكويــن مــن مجموعــة مــن العنــارص التــي تســتخدمها الطالبــة يف حياتهــا 
اليوميــة مــع كيفيــة التحكــم يف مقــدار الظــال بإســتخدام وحــات إضــاءة ، وكذلــك  تجهيــز الخلفيــات واألرضيــة إلظهــار العنــارص 

املطلــوب تصويرهــا وكذلــك إختيــار الزوايــا املناســبة إلظهــار تلــك العنــارص. 
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التوثيق بالصور للنشاط

المرسم النشاط الثاني : ورشة التصوير الفوتغرافي داخل

التاريخ :                    من األحد  2017/9/24 : الخميس 2017/9/28                  

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة9 صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال التصوير الفوتغرافي 

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي           م/ هدي فرج              م/ هبة النشار 

الوصف الموجز للنشاط :

وكيفية عمل تكوين من مجموعة من العناصر التي تستخدمها الطالبة في حياتها اليومية مع كيفية تم العمل مع الطالبات لمدةاسبوع 
التحكم في مقدار الظال بإستخدام وحات إضاءة ، وكذلك  تجهيز الخلفيات واألرضية إلظهار العناصر المطلوب تصويرها وكذلك 

 إختيار الزوايا المناسبة إلظهار تلك العناصر.

ور للنشاطالتوثيق بالص

النشاط الثالث :  ورشة عمل مجسمات  

التاريخ :                    من األحد: الخميس  من األسبوع الرابع                     

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة 8 صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال الرسم باألقالم الرصاص

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي 

م/ هدي فرج              م/ هبة النشار

الوصف الموجز للنشاط :

تم العمل مع الطالبات لمدة أسبوع , حيث تبدأ بالمحاضرة والتعريف بمبادي التصميم التي يمكن إستخدامها في عمل تكوين سواء ثنائي 
األبعاد أو ثالثي األبعاد، ، ويراعي في عمل التكوين تحقيق ثالثة مبادئ علي االقل وشرح الطالبة كيفيه تحقيقها وأن يكون التكوين 

فكرتهاالتي تستخدمها الطالبة إلظهار  بأبسط الخامات

النشاط الثالث :  ورشة عمل مجسامت   
التاريخ : من األحد إىل الخميس  من األسبوع الرابع                     

املكان و التوقيت : قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة 8 صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط : تنمية مهارات الطالبات يف مجال الرسم باألقالم الرصاص

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط :    

د/ ياسمن قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تريك               م/ هدي فرج              م/ هبة النشار
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النشاط الثالث :  ورشة عمل مجسامت   
التاريخ : من األحد إىل الخميس  من األسبوع الرابع                     

املكان و التوقيت : قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة 8 صباحا : 12 ظهرا 

التوثيق بالصور للنشاط :الهدف من النشاط : تنمية مهارات الطالبات يف مجال الرسم باألقالم الرصاص
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النشاط الرابع : ورشة عمل التجريد بالتحبير

التاريخ :                    من األحد : الخميس ) األسبوع السادس( 10/28 /2017 : 2017/11/2             

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني  900

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال الرسم بأقالم التحبير

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي    م/ هدي فرج              م/ هبة النشار  

الوصف الموجز للنشاط :

تم العمل مع الطالبات لمدة أسبوع في هذه الورشة , حيث تبدأ بشرح فكرة التكوين المجرد وذلك من خالل إختيار صورة من الطبيعة 
وتحليل العنصر األساسي لها بتحوليها لخطوط وأشكال هندسية مع مراعاه التوازن بين العنصر والخلفية وكذلك إستخدام اساليب الحبر 

نقاط األتية كماهو موضح بالجدول المختلفة وتحقيق ال

 
 

scribbling…)

بالصور للنشاطالتوثيق 
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النشاط الرابع : ورشة عمل التجريد بالتحبري
التاريخ : من األحد : الخميس ) األسبوع السادس( 10/28 /2017 : 2017/11/2             

املكان و التوقيت : قاعات الرسم مبني  900   

الهدف من النشاط : تنمية مهارات الطالبات يف مجال الرسم بأقالم التحبري

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط :    

د/ ياسمن قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تريك    م/ هدي فرج              م/ هبة النشار  

الوصف املوجز للنشاط :

تــم العمــل مــع الطالبــات ملــدة أســبوع يف هــذه الورشــة , حيــث تبــدأ بــرح فكــرة التكويــن املجــرد وذلــك مــن خــالل إختيــار 
ــرص  ــن العن ــوازن ب ــاه الت ــع مراع ــية م ــا لخطــوط وأشــكال هندس ــا بتحوليه ــرص األســايس له ــل العن ــة وتحلي ــن الطبيع صــورة م

ــة كامهــو موضــح بالجــدول  ــق النقــاط األتي ــة وتحقي ــك إســتخدام اســاليب الحــرب املختلف ــة وكذل والخلفي

النشاط الرابع : ورشة عمل التجريد بالتحبير

التاريخ :                    من األحد : الخميس ) األسبوع السادس( 10/28 /2017 : 2017/11/2             

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني  900

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال الرسم بأقالم التحبير

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي    م/ هدي فرج              م/ هبة النشار  

الوصف الموجز للنشاط :

تم العمل مع الطالبات لمدة أسبوع في هذه الورشة , حيث تبدأ بشرح فكرة التكوين المجرد وذلك من خالل إختيار صورة من الطبيعة 
وتحليل العنصر األساسي لها بتحوليها لخطوط وأشكال هندسية مع مراعاه التوازن بين العنصر والخلفية وكذلك إستخدام اساليب الحبر 

نقاط األتية كماهو موضح بالجدول المختلفة وتحقيق ال

 
 

scribbling…)

بالصور للنشاطالتوثيق 

النشاط الرابع : ورشة عمل التجريد بالتحبير

التاريخ :                    من األحد : الخميس ) األسبوع السادس( 10/28 /2017 : 2017/11/2             

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني  900

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال الرسم بأقالم التحبير

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي    م/ هدي فرج              م/ هبة النشار  

الوصف الموجز للنشاط :

تم العمل مع الطالبات لمدة أسبوع في هذه الورشة , حيث تبدأ بشرح فكرة التكوين المجرد وذلك من خالل إختيار صورة من الطبيعة 
وتحليل العنصر األساسي لها بتحوليها لخطوط وأشكال هندسية مع مراعاه التوازن بين العنصر والخلفية وكذلك إستخدام اساليب الحبر 

نقاط األتية كماهو موضح بالجدول المختلفة وتحقيق ال

 
 

scribbling…)

بالصور للنشاطالتوثيق 

النشاط الخامس : ورشة عمل الورق الملون 

التاريخ :                    من األحد 2017/10/22 : الخميس 2017/10/26                  

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة9  صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال لف الورق مع إستخدام نظريات األلوان 

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي             م/ هدي فرج             م/ هبة النشار 

الموجز للنشاط :الوصف 

تم العمل مع الطالبات لمدة اسبوع وكيفية

 

التوثيق بالصور للنشاط

بعض األمثلة المعطاه

توثيق بالصور للنشاط :
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النشاط الخامس : ورشة عمل الورق امللون 
التاريخ : من األحد 2017/10/22 : الخميس 2017/10/26                  

املكان و التوقيت : قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة9  صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط : تنمية مهارات الطالبات يف مجال لف الورق مع إستخدام نظريات األلوان 

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط :    

د/ ياسمن قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تريك             م/ هدي فرج             م/ هبة النشار 

الوصف املوجز للنشاط :

تم العمل مع الطالبات ملدة اسبوع وكيفية

التوثيق بالصور للنشاط

النشاط الخامس : ورشة عمل الورق الملون 

التاريخ :                    من األحد 2017/10/22 : الخميس 2017/10/26                  

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني 900

                            من الساعة9  صباحا : 12 ظهرا 

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال لف الورق مع إستخدام نظريات األلوان 

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي             م/ هدي فرج             م/ هبة النشار 

الموجز للنشاط :الوصف 

تم العمل مع الطالبات لمدة اسبوع وكيفية

 

التوثيق بالصور للنشاط

 بعض األمثلة المعطاه

 

 

 مراحل إنجاز النشاط 

الشكل النهائي للتسليم 
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 مراحل إنجاز النشاط 

 الشكل النهائي للتسليم 
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النشاط السادس : ورشة عمل الزخارف االسالمية 

التاريخ :                    من األحد : الخميس ) األسبوع السابع والثامن ( 10/28 /2017 : 2017/11/10  المكان و التوقيت :    
    قاعات الرسم مبني  900

الهدف من النشاط :       تنمية مهارات الطالبات في العمل الجماعي , استعمال األشكال ) مسطحات( لعمل زخارف ثالثية األبعاد , 
لتحسين مهارة عمل المجسمات وربط الخامات المختلفة معا , كذلك موكبة سوق العمل وربط الدراسة االكاديمية مع الحياة العملية 

 والتأكيد علي أهمية التعليم الصناعي من خالل التعرف علي ماكينات وأجهزة الفاب الب وتتجربة إستخدامها

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي            م/ هدي فرج              م/ هبة النشار 

الوصف الموجز للنشاط :

طالبة  12المرحلة االولي: تم العمل مع الطالبات لمدة خالل اسبوعين وفي هذا المشروع علي الطالبات العمل في مجموعات بمتوسط 
للمجموعه , حيث يعتمد المشروع علي وحدة زخرفة هندسية تتبع الفن اإلسالمي ويتم رسمها خالل العمل الفصلي في األسبوع األول 

بناءا علي خطوات تم شرحا مسبقا بشكل فردي , ثم تجميعها علي لوحة واحدة لكل مجموعه وتنسيقها واالتفاق علي توزيع األلوان 
.حسب نظرية االلوان 

المرحلة الثانية  : علي كل فريق عمل تحويل الوحدات الزخرفية من خالل عمل تكوين ثالثي األبعاد بإستخدام طبقات من الخامات 
المختلفة بإستخدام ماكينة تقطيع الليزر بالفاب الب 

شكل مميز للطالبات الحرية في إختيار الشكل النهائي واأللوان وطريقة التسليم علي أن يتم تسليم العمل ب

مادة الصقة  –مشرط  –قاعدة تقطيع  –مسطحات من األخشاب أو الورق المضغوط  –األدوات المستخدمة : أدزات الرسم األساسية 
 .   

التوثيق بالصور للنشاط
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النشاط السادس : ورشة عمل الزخارف االسالمية 

التاريخ : من األحد : الخميس ) األسبوع السابع والثامن ( 10/28 /2017 : 2017/11/10

املكان و التوقيت : قاعات الرسم مبني  900   

الهــدف مــن النشــاط : تنميــة مهــارات الطالبــات يف العمــل الجامعــي , اســتعامل األشــكال ) مســطحات( لعمــل زخــارف ثالثيــة 
األبعــاد , لتحســن مهــارة عمــل املجســامت وربــط الخامــات املختلفــة معــا , كذلــك موكبــة ســوق العمــل وربــط الدراســة االكادميية 
مــع الحيــاة العمليــة والتأكيــد عــي أهميــة التعليــم الصناعــي مــن خــالل التعــرف عــي ماكينــات وأجهــزة الفــاب الب وتتجربــة 

إســتخدامها 

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط :    

د/ ياسمن قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تريك            م/ هدي فرج              م/ هبة النشار 

الوصف املوجز للنشاط :

املرحلــة األوىل: تــم العمــل مــع الطالبــات ملــدة خــالل اســبوعن ويف هــذا املــروع عــي الطالبــات العمــل يف مجموعــات مبتوســط 
12 طالبــة للمجموعــه , حيــث يعتمــد املــروع عــي وحــدة زخرفــة هندســية تتبــع الفــن اإلســالمي ويتــم رســمها خــالل العمــل 
الفصــي يف األســبوع األول بنــاءا عــي خطــوات تــم رشحــا مســبقا بشــكل فــردي , ثــم تجميعهــا عــي لوحــة واحــدة لــكل مجموعــه 

وتنســيقها واالتفــاق عــي توزيــع األلــوان حســب نظريــة االلــوان .

املرحلــة الثانيــة  : عــي كل فريــق عمــل تحويــل الوحــدات الزخرفيــة مــن خــالل عمــل تكويــن ثــاليث األبعــاد بإســتخدام طبقــات 
مــن الخامــات املختلفــة بإســتخدام ماكينــة تقطيــع الليــزر بالفــاب الب 

للطالبات الحرية يف إختيار الشكل النهايئ واأللوان وطريقة التسليم عي أن يتم تسليم العمل بشكل مميز 

ــع – مــرط –  ــورق املضغــوط – قاعــدة تقطي األدوات املســتخدمة : أدزات الرســم األساســية – مســطحات مــن األخشــاب أو ال
مــادة الصقــة .    

التوثيق بالصور للنشاط
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 2018النشاط السابع : ورشة أفكار معرض طالبات المرسم 

التاريخ :                    من األحد : الخميس ) األسبوع التاسع( 11/21 /2017 : 2017/11/26             

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني  900

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال عرض األفكار وتوضيحها  بالرسم واالسكتشات 

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي        م/ هدي فرج              م/ هبة النشار  

الوصف الموجز للنشاط :

تم العمل مع الطالبات لمدة أسبوع في هذه الورشة , حيث تبدأ بشرح فكرة المعرض مع الطالبات والعمل كجروب للشعبة بأكملها 
ويليها عرض أفكارهم مع اعضاء هيئة التدريس ، ومن ثم عمل لوحة وتسليمها بعد أسبوع من تاريخه يحتوي داخلها لوجو وشعار 

ن وصور مرفقة للتوضيح بشكل عام ألفكارهن .  لمعرضهن وطريقة العرض الخاصة به

التوثيق بالصور للنشاط

النشاط السابع : ورشة أفكار معرض طالبات املرسم 2018 
التاريخ : من األحد : الخميس ) األسبوع التاسع( 11/21 /2017 : 2017/11/26             

املكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني  900   

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات يف مجال عرض األفكار وتوضيحها  بالرسم واالسكتشات 

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط :    

د/ ياسمن قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تريك        م/ هدي فرج              م/ هبة النشار  



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

236

الوصف املوجز للنشاط :

تــم العمــل مــع الطالبــات ملــدة أســبوع يف هــذه الورشــة , حيــث تبــدأ بــرح فكــرة املعــرض مــع الطالبــات والعمــل كجــروب 
للشــعبة بأكملهــا ويليهــا عــرض أفكارهــم مــع أعضــاء هيئــة التدريــس ، ومــن ثــم عمــل لوحــة وتســليمها بعــد أســبوع مــن تاريخه 

يحتــوي داخلهــا لوجــو وشــعار ملعرضهــن وطريقــة العــرض الخاصــة بهــن وصــور مرفقــة للتوضيــح بشــكل عــام ألفكارهــن .  

التوثيق بالصور للنشاط

 2018النشاط السابع : ورشة أفكار معرض طالبات المرسم 

التاريخ :                    من األحد : الخميس ) األسبوع التاسع( 11/21 /2017 : 2017/11/26             

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني  900

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال عرض األفكار وتوضيحها  بالرسم واالسكتشات 

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي        م/ هدي فرج              م/ هبة النشار  

الوصف الموجز للنشاط :

تم العمل مع الطالبات لمدة أسبوع في هذه الورشة , حيث تبدأ بشرح فكرة المعرض مع الطالبات والعمل كجروب للشعبة بأكملها 
ويليها عرض أفكارهم مع اعضاء هيئة التدريس ، ومن ثم عمل لوحة وتسليمها بعد أسبوع من تاريخه يحتوي داخلها لوجو وشعار 

ن وصور مرفقة للتوضيح بشكل عام ألفكارهن .  لمعرضهن وطريقة العرض الخاصة به

التوثيق بالصور للنشاط

النشاط الثامن : ورشة عمل ألوان وطرق اإلظهار 

التاريخ :                    من األحد : الخميس ) األسبوع الثالث عشر( 12/17 /2017 : 2017/11/21        المكان و التوقيت :  
      قاعات الرسم مبني  900

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال عرض األفكار وتوضيحها  بالرسم واالسكتشات 

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

نشار  د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي        م/ هدي فرج              م/ هبة ال

الوصف الموجز للنشاط

تبدا الورشة بمحاضرة لتعريف النشاط ومعرفة طرق اإلظهار المختلفة وبعد ذلك تطبيقها مع الطالبات وهي كاالتي ) استخدام الوان 
الحبر ( ومعرفة االختالف بين طرق االظهار وبعضها وعرض صور لكل منها  –االلوان الخشبية  -الماركر

النشاط الثامن : ورشة عمل ألوان وطرق اإلظهار 

التاريخ : من األحد : الخميس ) األسبوع الثالث عر( 12/17 /2017 : 2017/11/21

املكان و التوقيت : قاعات الرسم مبني  900   

الهدف من النشاط : تنمية مهارات الطالبات يف مجال عرض األفكار وتوضيحها  بالرسم واالسكتشات 

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط :    

د/ ياسمن قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تريك        م/ هدي فرج              م/ هبة النشار  

الوصف املوجز للنشاط

ــات وهــي كااليت  ــع الطالب ــا م ــك تطبيقه ــد ذل ــة وبع ــار املختلف ــة طــرق اإلظه ــف النشــاط ومعرف ــدا الورشــة مبحــارضة لتعري تب
)اســتخدام ألــوان املاركــر- األلــوان الخشــبية – الحــرب ( ومعرفــة االختــالف بــن طــرق االظهــار وبعضهــا وعــرض صــور لــكل منهــا 
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النشاط الثامن : ورشة عمل ألوان وطرق اإلظهار 

التاريخ :                    من األحد : الخميس ) األسبوع الثالث عشر( 12/17 /2017 : 2017/11/21        المكان و التوقيت :  
      قاعات الرسم مبني  900

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مجال عرض األفكار وتوضيحها  بالرسم واالسكتشات 

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

نشار  د/ ياسمين قنديل          د / نهي حسني        م/ مروة تركي        م/ هدي فرج              م/ هبة ال

الوصف الموجز للنشاط

تبدا الورشة بمحاضرة لتعريف النشاط ومعرفة طرق اإلظهار المختلفة وبعد ذلك تطبيقها مع الطالبات وهي كاالتي ) استخدام الوان 
الحبر ( ومعرفة االختالف بين طرق االظهار وبعضها وعرض صور لكل منها  –االلوان الخشبية  -الماركر

 

 

التاسع : ورشة الجواش النشاط

التاريخ :                    من األحد : الخميس ) األسبوع السابع( 3/3 /2018 : 2018/3/8             

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني  900

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مزج لون سواء اساسي او مخلط ومزج اللون المختارباألبيض ومرة أخري 
بالرمادي  واالسود

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

م/ مروة تركي       
الوصف الموجز للنشاط:

تم شرح نظري مبسط للطالبات عن االلوان الجواش من حيث الخصائص وكيفية أستخدامها واالدوات الالزمة النجاز الورشة من 
اوراق والوان وفرش بمقاسات مختلفة وعرض بعض االعمال السابقة لتطبيق الجواش، ومطلوب من كل طالبة إختيار لون واضافة 

صورة أدناه. وقمنا بتكوين اللون مع كل طالبة علي حدي سواء لون أساسي أو مركب وعمل عليه األبيض واالسود والرمادي كما بال
التدرجات له  

(لشكل المتوقع الحصول عليه من اللورشة ) مخرجات الورشةا

التاسع : ورشة الجواش النشاط

التاريخ :                    من األحد : الخميس ) األسبوع السابع( 3/3 /2018 : 2018/3/8             

المكان و التوقيت :        قاعات الرسم مبني  900

الهدف من النشاط :        تنمية مهارات الطالبات في مزج لون سواء اساسي او مخلط ومزج اللون المختارباألبيض ومرة أخري 
بالرمادي  واالسود

أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالنشاط :

م/ مروة تركي       
الوصف الموجز للنشاط:

تم شرح نظري مبسط للطالبات عن االلوان الجواش من حيث الخصائص وكيفية أستخدامها واالدوات الالزمة النجاز الورشة من 
اوراق والوان وفرش بمقاسات مختلفة وعرض بعض االعمال السابقة لتطبيق الجواش، ومطلوب من كل طالبة إختيار لون واضافة 

صورة أدناه. وقمنا بتكوين اللون مع كل طالبة علي حدي سواء لون أساسي أو مركب وعمل عليه األبيض واالسود والرمادي كما بال
التدرجات له  

 

(لشكل المتوقع الحصول عليه من اللورشة ) مخرجات الورشةا

 

التوثيق بالصور للنشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط التاسع : ورشة الجواش
التاريخ : من األحد : الخميس ) األسبوع السابع( 3/3 /2018 : 2018/3/8             

املكان و التوقيت : قاعات الرسم مبني  900   

الهــدف مــن النشــاط : تنميــة مهــارات الطالبــات يف مــزج لــون ســواء اســايس او مخلــط ومــزج اللــون املختارباألبيــض ومــرة أخــري 
بالرمــادي  واالســود

أعضاء هيئة التدريس املشاركن بالنشاط :    م/ مروة تريك       

الوصف املوجز للنشاط:

ــة أســتخدامها واالدوات الالزمــة النجــاز  ــص وكيفي ــث الخصائ ــوان الجــواش مــن حي ــات عــن االل ــم رشح نظــري مبســط للطالب ت
الورشــة مــن اوراق والــوان وفــرش مبقاســات مختلفــة وعــرض بعــض االعــامل الســابقة لتطبيــق الجــواش، ومطلــوب مــن كل طالبــة 
إختيــار لــون واضافــة عليــه األبيــض واالســود والرمــادي كــام بالصــورة أدنــاه. وقمنــا بتكويــن اللــون مــع كل طالبــة عــي حــدي 

ســواء لــون أســايس أو مركــب وعمــل التدرجــات لــه  
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تعريف اللجنة:
لجنــة التعلــم االلكــروين هــي احــدى لجــان عــامدة الســنة التحضرييــة، والتــي تُعــد انعــكاس الهتــامم وتوجــه جامعــة االمــام عبــد 

الرحمــن بــن فيصــل نحــو مواكبــة التطــور التكنولوجــي وتطبيقــه يف كلياتهــا وعامداتهــا املختلفــة.

الـــرؤيــــة:
التعلــم اإللكــروين جــزء ال يتجــزأ مــن العمليــة التعليميــة، وأداة هامــة مــن أدوات تطويــر أســاليب التدريــس لتحقيــق األهــداف 

األكادمييــة واملهنيــة املرغوبــة يف ظــل املتغــريات املســتقبلية الحديثــة.

الرسالة:
نــر ثقافــة التعلــم االلكــروين ورفــع كفــاءة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم، مــن خــالل املشــاركة الفعالــة 

مــن جميــع منســويب عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف توفــري وخلــق بيئــة محفــزة للتعلــم الهــادف.

األهداف )األدوار املنوطة بها(:

تُعنى اللجنة مبتابعة كل ما يستجد يف مجال تطوير التعليم االلكرتوين ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية للجنه من خالل:

- عمل ورش عمل للطالب لنر ثقافة التعلم االلكروين.

- عمل ورش عمل للسادة أعضاء هيئة التدريس لتوضيح دور التعلم االلكروين وتدريب املستجدين منهم.  

- تطوير محتوى املقررات الدراسية االلكرونية بالتعاون مع عامدة التعليم االلكروين والتعلم عن بعد.

- تصميــم وتطبيــق االســتبيانات الدوريــة عــىل الطــالب وعــىل الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس للوقــوف عــىل املشــكالت 
ــة حلهــا. واملعوقــات التــي تواجههــم ومحاول

- اعداد التقارير الدورية الخاصة باستخدام وتفعيل التعلم االلكروين للسادة أعضاء هيئة التدريس.

- تطبيق اسراتيجيات التعلم وصور التعلم االلكروين املختلفة.  

ــرق  ــن ط ــتجد م ــا يس ــىل م ــوف ع ــأنها الوق ــن ش ــي م ــروين والت ــم االلك ــال التعل ــاث يف مج ــات واألبح ــل الدراس - عم
وبرامــج جديــدة. واســراتيجيات وأدوات 

الفئة املستهدفة )املستفيدين(:
تستهدف لجنة التعليم االلكرتوين :                                                      

1 - الطلبة:

ــد ليســهم  ــذي تســعى العــامده والجامعــة إىل اعــداده بشــكل جي ــج ال ــة، واملنت ــة التعليمي وهــم املحــور األهــم يف العملي
بــدوره يف مزيــد مــن تقــدم الوطــن.

أعضاء هيئة التدريس:  - 2

الذيــن يقــع عــىل عاتقهــم تجهيــز وتأهيــل الطــالب لاللتحــاق بكليــات الجامعــة املختلفــة، لــذا يكــون االهتــامم بهــذه الفئــة 
حتــى تقــف دامئــاً عــىل أحــدث مــا يســتجد يف مجــال التعلــم االلكــروين وتطبيقــه بفاعليــة يف العمليــة التعليميــة. 

ما قامت به لجنة التعلم االلكروين العام الجامعي 2018م/1439ه:

لجنة التعلم االلكتروني
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أوالً- أقسام الطالب:

1 - إعــداد وتقديــم عــرض التعلــم االلكــروين وتفعيــل الخدمــات االلكرونيــة خــالل فعاليــات أســبوع التهيئــة لطــالب 
عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بتاريــخ 2017/09/12م.

 تستهدف جلنة التعليم االلكرتوين

الطلبة:

وهم احملور األهم يف العملية التعليمية، واملنتج الذي تسعى العماده واجلامعة إىل اعداده بشكل جيد ليسهم بدوره يف مزيد من تقدم 
الوطن.

أعضاء هيئة التدريس:

الذين يقع على عاتقهم جتهيز وأتهيل الطالب لاللتحاق بكليات اجلامعة املختلفة، لذا يكون االهتمام هبذه الفئة حىت تقف دائماً 
 على أحدث ما يستجد يف جمال التعلم االلكرتوين وتطبيقه بفاعلية يف العملية التعليمية. 

 ه:م/ما قامت به جلنة التعلم االلكرتوين العام اجلامعي 

أقسام الطالب: أوالً 

إعداد وتقدمي عرض التعلم االلكرتوين وتفعيل اخلدمات االلكرتونية خالل فعاليات أسبوع التهيئة لطالب عمادة السنة التحضريية 
م.والدراسات املساندة بتاريخ 

 
 عرض التعلم االلكتروني بعمادة السنة التحضيرية والدراسات  

م. املشاركة يف املعرض التعريفي للطالب املستجدين خالل اليوم الثالث لربانمج التهيئة للطالب املستجدين بتاريخ 

 

المعرض التعريفي للطالب الجدد

(، واالجابة عن اسئلة املشاركة يف حلقات النقاش )للتأكيد على انشاء حساابت جلميع الطالب على 
التايلواستفسارات الطالب وحل مشكالت الطالب اليت يواجهوهنا أثناء استخدام  للجدول طبقًا

التاريخحلقة النقاش ومكان االنعقاداملسار

مقاعة املؤمترات بكلية العمارة والتخطيطحلقة النقاش األوىل طالبالعلمي 

مقاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعيةحلقة النقاش األوىل طالباهلندسي 

اجلامعيةحلقة النقاش الثانية طالبالصحي  ابملدينة الصحي ابملبىن )فيديوكونفرنس( مالكرتونيًا

قاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعيحلقة النقاش الثالثة طالباهلندسي 

مببىنحلقة النقاش الرابعة طالباهلندسي  االجتماعات بقاعة )فيديوكونفرنس( مالكرتونيًا

مببىنحلقة النقاش الرابعة طالبالعلمي  االجتماعات بقاعة )فيديوكونفرنس( مالكرتونيًا

)فيديوكونفرنس(احلقة النقاش الرابعة طالباتالعلمي  ملكرتونيًا

)فيديوكونفرنس(حلقة النقاش الرابعة طالباتالصحي  مالكرتونيًا

المعرض التعريفي للطالب الجدد

(، واالجابة عن اسئلة املشاركة يف حلقات النقاش )للتأكيد على انشاء حساابت جلميع الطالب على 
التايلواستفسارات الطالب وحل مشكالت الطالب اليت يواجهوهنا أثناء استخدام  للجدول طبقًا

 التاريخ حلقة النقاش ومكان االنعقاد املسار

 م3/10/2017 قاعة املؤمترات بكلية العمارة والتخطيط -حلقة النقاش األوىل  طالب -العلمي 

 م17/10/2017 قاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعية -حلقة النقاش األوىل  طالب -اهلندسي 

 م19/12/2017 الكرتونياً )فيديوكونفرنس( ابملبىن الصحي ابملدينة اجلامعية -حلقة النقاش الثانية  طالب -الصحي 

 13/02/2018 قاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعي -حلقة النقاش الثالثة  طالب -اهلندسي 

مببىنحلقة النقاش الرابعة طالباهلندسي  االجتماعات بقاعة )فيديوكونفرنس( مالكرتونيًا

مببىنحلقة النقاش الرابعة طالبالعلمي  االجتماعات بقاعة )فيديوكونفرنس( مالكرتونيًا

)فيديوكونفرنس(احلقة النقاش الرابعة طالباتالعلمي  ملكرتونيًا

)فيديوكونفرنس(حلقة النقاش الرابعة طالباتالصحي  مالكرتونيًا

عرض التعلم االلكرتوين بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة

املعرض التعريفي للطالب الجدد

2 - املشــاركة يف املعــرض التعريفــي للطــالب املســتجدين خــالل اليــوم الثالــث لربنامــج التهيئــة للطــالب املســتجدين 
بتاريــخ 2017/9/14م.

3 - املشــاركة يف حلقــات النقــاش )للتأكيــد عــىل انشــاء حســابات لجميــع الطــالب عــىل Blackboard(، واالجابــة عــن اســئلة 
واستفســارات الطــالب وحــل مشــكالت الطــالب التــي يواجهونهــا أثنــاء اســتخدام Blackboard طبقــاً للجــدول التــايل:
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المعرض التعريفي للطالب الجدد

(، واالجابة عن اسئلة املشاركة يف حلقات النقاش )للتأكيد على انشاء حساابت جلميع الطالب على 
التايلواستفسارات الطالب وحل مشكالت الطالب اليت يواجهوهنا أثناء استخدام  للجدول طبقًا

 التاريخ حلقة النقاش ومكان االنعقاد املسار

مقاعة املؤمترات بكلية العمارة والتخطيطحلقة النقاش األوىل طالبالعلمي 

مقاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعيةحلقة النقاش األوىل طالباهلندسي 

اجلامعيةحلقة النقاش الثانية طالبالصحي  ابملدينة الصحي ابملبىن )فيديوكونفرنس( مالكرتونيًا

قاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعيحلقة النقاش الثالثة طالباهلندسي 

مببىنحلقة النقاش الرابعة طالباهلندسي  االجتماعات بقاعة )فيديوكونفرنس( مالكرتونيًا

مببىنحلقة النقاش الرابعة طالبالعلمي  االجتماعات بقاعة )فيديوكونفرنس( مالكرتونيًا

)فيديوكونفرنس(احلقة النقاش الرابعة طالباتالعلمي  ملكرتونيًا

)فيديوكونفرنس(حلقة النقاش الرابعة طالباتالصحي  مالكرتونيًا

المعرض التعريفي للطالب الجدد

(، واالجابة عن اسئلة املشاركة يف حلقات النقاش )للتأكيد على انشاء حساابت جلميع الطالب على 
التايلواستفسارات الطالب وحل مشكالت الطالب اليت يواجهوهنا أثناء استخدام  للجدول طبقًا

التاريخحلقة النقاش ومكان االنعقاداملسار

مقاعة املؤمترات بكلية العمارة والتخطيطحلقة النقاش األوىل طالبالعلمي 

مقاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعيةحلقة النقاش األوىل طالباهلندسي 

اجلامعيةحلقة النقاش الثانية طالبالصحي  ابملدينة الصحي ابملبىن )فيديوكونفرنس( مالكرتونيًا

 13/02/2018 قاعة املؤمترات ابملدينة اجلامعي -حلقة النقاش الثالثة  طالب -اهلندسي 

 م27/03/2018 450الكرتونياً )فيديوكونفرنس( بقاعة االجتماعات مببىن  -حلقة النقاش الرابعة  طالب -اهلندسي 

 م18/04/2018 450الكرتونياً )فيديوكونفرنس( بقاعة االجتماعات مببىن  -حلقة النقاش الرابعة  طالب -العلمي 

 م04/2018/ لكرتونياً )فيديوكونفرنس( ا -حلقة النقاش الرابعة  طالبات –العلمي 

 م04/2018/ الكرتونياً )فيديوكونفرنس( -حلقة النقاش الرابعة  طالبات -الصحي 

 
صحي والهندسينقاش المسار ال تيحلق

 االلكترونية نقاش المسار الصحي والهندسي يحلقت
وذلك لتلقي شكاوى الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس خبصوص للسادة أعضاء هيئة التدريس والطالب تصميم منوذج الكرتوين 

املشكالت اليت تصادفهم اثناء استخدام 

 نموذج السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب لتلقي المشكالت 

 
صحي والهندسينقاش المسار ال تيحلق

 االلكترونية نقاش المسار الصحي والهندسي يحلقت
وذلك لتلقي شكاوى الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس خبصوص للسادة أعضاء هيئة التدريس والطالب تصميم منوذج الكرتوين 

املشكالت اليت تصادفهم اثناء استخدام 

 نموذج السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب لتلقي المشكالت 

 
صحي والهندسينقاش المسار ال تيحلق

 االلكترونية نقاش المسار الصحي والهندسي يحلقت
وذلك لتلقي شكاوى الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس خبصوص للسادة أعضاء هيئة التدريس والطالب تصميم منوذج الكرتوين 

املشكالت اليت تصادفهم اثناء استخدام 

 

 نموذج السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب لتلقي المشكالت 

 
حلق تي نقاش المسار ال  صحي والهندسي

حلقت نقاش المسار الصحي والهندسي ي االلكترونية   
تصميم منوذج الكرتوين  للسادة أعضاء هيئة التدريس والطالب  وذلك لتلقي شكاوى الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس خبصوص 

املشكالت اليت تصادفهم اثناء استخدام 

نموذج السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب لتلقي المشكالت   

حلقتي نقاش املسار الصحي والهنديس

حلقتي نقاش املسار الصحي والهنديس االلكرتونية

منوذج السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب لتلقي املشكالت

ــة التدريــس والطــالب وذلــك لتلقــي شــكاوى الطــالب والســادة أعضــاء  4 - تصميــم منــوذج الكــروين للســادة أعضــاء هيئ
.Blackboard ــاء اســتخدام ــي تصادفهــم اثن ــة التدريــس بخصــوص املشــكالت الت هيئ
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5 - تــم االجابــه عــن جميــع استفســارات الطــالب، وحــل جميــع مشــكالت Blackboard التــي صادفتهــم خــالل الفصلــن 
الدراســين األول والثــاين، كــام تــم إعــداد مقطــع فيديــو ملســاعدة الطــالب الجــدد يف كيفيــة تفعيــل الخدمــات االلكرونيــة، 

.)Blackboard( وأوىل خطــوات اســتخدام التعليــم االلكــروين

ــة التدريــس )رجــال – نســاء( واملتعلقــة بانشــاء حســابات واســتخدام  ــم حــل جميــع مشــكالت الســادة أعضــاء هيئ 6 - ت
ــامدة  ــامدة وع ــجيل بالع ــول والتس ــئول القب ــع مس ــيق م ــعبهم بالتنس ــىل ش ــا ع ــواد وربطه ــجيل امل Blackboard و تس

ــروين. ــم االلك ــامدة التعلي ــاالت وع ــات واالتص ــا املعلوم تكنولوجي

ــعودين(  ــري الس ــن )غ ــات املقيم ــالب والطالب ــع الط ــابات لجمي ــاء حس ــروين النش ــم االلك ــامدة التعل ــع ع ــيق م 7 - التنس
 ، Blackboard ــا ــة E-Services وأهمه ــات االلكروني ــض الخدم ــىل بع ــاين 2018/2017م ع ــين األول والث ــن الدراس بالفصل
حتــى يتمكنــوا مــن اســتخدام البــالك بــورد يف متابعــة جميــع األنشــطة التعليميــة امللوبــة منهــم مثــل )االطــالع عــىل محتــوى 
ــارات – متابعــة تقدمهــم ودرجاتهــم – تصفــح التعليــامت  ــات – رفــع التكليفــات – حــل االختب املحــارضات - حــل املواجب

ــات(. واالعالن

اليت صادفتهم خالل الفصلني الدراسيني مت االجابه عن مجيع استفسارات الطالب، وحل مجيع مشكالت 
إعداد مقطع فيديو ملساعدة الطالب اجلدد يف كيفية تفعيل اخلدمات االلكرتونية، وأوىل خطوات استخدام األول والثاين، كما مت 

التعليم االلكرتوين )

 فيديو تعيمي لكيفية تفعيل الخدمات االلكترونية
 

و نساء( واملتعلقة ابنشاء حساابت واستخدام مت حل مجيع مشكالت السادة أعضاء هيئة التدريس )رجال 
تسجيل املواد وربطها على شعبهم ابلتنسيق مع مسئول القبول والتسجيل ابلعمادة وعمادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعمادة 

التعليم االلكرتوين.

جلميع الطالب والطالبات املقيمني )غري السعوديني( ابلفصلني الدراسيني األول دة التعلم االلكرتوين النشاء حساابت التنسيق مع عما
، حىت يتمكنوا من استخدام وأمهها على بعض اخلدمات االلكرتونية موالثاين 

رفع التكليفات حل املواجبات لوبة منهم مثل )االطالع على حمتوى احملاضرات البالكبورد يف متابعة مجيع األنشطة التعليمية امل
تصفح التعليمات واالعالانت(.متابعة تقدمهم ودرجاهتم حل االختبارات 

طالبات

طالب
 

 تقدمي جمموعة من ورش العمل ابلتعاون مع جلنة التدريب بقسم احلاسب اآليل:
 

Workshop Title Target 

Group 

Date Place No, of Attendees Responsible 

Using Blackboard in the Deanship of Preparatory Year and 

Supporting Studies 

New Staff 

members in 

Computer 

department 

Week 2 of 

the first 

semester 

Building 450, 

Room # 52 

Men        1 

 

Women    6 

 

 

E-Learning 

Committee 

Pools and Test on Blackboard  

 

Computer 

department 

Saturday 16 

December 

2017 @ 

10:00am – 

1:00pm 

Building 450, 

Room # 58 

Men         

 

 

Women     

 

Computer 

department E-

Learning 

Committee  

Exams and Assessments on Blackboard 

 

 

Computer 

department 

Tuesday 20 

February 

2018 @ 

10:00am – 

12:00noon 

 

Building 450, 

Room # 58 

 

Men         

 

 

Women     

 

Computer 

department E-

Learning 

Committee 

Flipped Classrooms Computer 

department 

May 2018 @ 

01:00am – 

02:00noon 

Building 450, 

Room # 52 

Men         

 

 

Women     

E-Learning 

Committee with 

Co-op. Training 

Committee 

Creating collaborative sessions to support students  Computer 

department 

May 2018 @ 

02:00am – 

03:00noon 

Building 450, 

Room # 52 

Men         

 

 

Women     

E-Learning 

Committee with 

Co-op. Training 

Committee 

اليت صادفتهم خالل الفصلني الدراسيني مت االجابه عن مجيع استفسارات الطالب، وحل مجيع مشكالت 
إعداد مقطع فيديو ملساعدة الطالب اجلدد يف كيفية تفعيل اخلدمات االلكرتونية، وأوىل خطوات استخدام األول والثاين، كما مت 

التعليم االلكرتوين )

 فيديو تعيمي لكيفية تفعيل الخدمات االلكترونية
 

و نساء( واملتعلقة ابنشاء حساابت واستخدام مت حل مجيع مشكالت السادة أعضاء هيئة التدريس )رجال 
تسجيل املواد وربطها على شعبهم ابلتنسيق مع مسئول القبول والتسجيل ابلعمادة وعمادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعمادة 

التعليم االلكرتوين.

جلميع الطالب والطالبات املقيمني )غري السعوديني( ابلفصلني الدراسيني األول دة التعلم االلكرتوين النشاء حساابت التنسيق مع عما
، حىت يتمكنوا من استخدام وأمهها على بعض اخلدمات االلكرتونية موالثاين 

رفع التكليفات حل املواجبات لوبة منهم مثل )االطالع على حمتوى احملاضرات البالكبورد يف متابعة مجيع األنشطة التعليمية امل
تصفح التعليمات واالعالانت(.متابعة تقدمهم ودرجاهتم حل االختبارات 

 59 طالبات

 29 طالب

 

فيديو تعليمي لكيفية تفعيل الخدمات االلكرتونية

8 - تقديم مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع لجنة التدريب بقسم الحاسب اآليل:
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 صور بعض ورش العمل:صور بعض ورش العمل:

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 صور بعض ورش العمل:

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 صور بعض ورش العمل:

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 ،Blackboard وذلــك مــن خالل التعلــم االلكــروين ،)HIS Chapter( يف )9 - تقديــم الدعــم لطــالب املســار الصحــي )متريــض
حيــث تــم إعــداد جلســات فيديــو كونفرنــس Collaborative لــكل شــعبة مــن شــعب طــالب التمريــض يف أوقــات متعــددة 
ــس  ــو كونفرن ــامع فيدي ــه يف اجت ــس بطالب ــة تدري ــث التقــى كل عضــو هيئ ــدوام الرســمي للمحــارضات بحي ــاء ال بعــد انته

مبــارش لــرح واالجابــة عــن استفســارات الطــالب.

10 - تطبيق اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف مقرر Computer Skills بقسم الحاسب اآليل، وتم ما ييل:

- إعــداد )بحــث وتجميــع( مجموعــة مــن الفيديوهــات التعليميــة التــي تخــص الوحدات/املوضوعــات التعليميــة التــي 
ســيتم التجريــب عليهــا.

- اجتامع بأعضاء هيئة التدريس بقسم الحاسب اآليل ملناقشة املوضوع.

• جدول زمني للتطبيق.• فيديو تعليمي قصري يرشح كيفية تضمني فيديو اىل الباك بورد )رابط مبارش(.• وصف مختر لفكرة التطبيق وما يلزمها من اجراءات.- ارسال ملف للسادة أعضاء هيئة التدريس يتضمن ما يي:
- تم تطبيق الفصول املقلوبة عىل بعض الشعب )طالب املسار العلمي – طالبات املسار االنساين(.

 Final تــم جمــع نتائــج التطبيــق وتحليلهــا وعمــل االحصــاءات الالزمــة )يف الوحــدة املطبــق عليهــا(. مــن خــالل اختبــار -
بالفصــل الــدرايس األول ملقــرر مهــارات الحاســب.

- أثبتت النتائج تفوق الشعب التي طبق عليها فكرة الفصول املقلوبة عىل الشعب التي درست بالطريقة التقليدية. 

- تــم تصميــم وتطبيــق اســتبيان للســادة أعضــاء هيئــة التدريــس ملعرفــة آرائهــم يف فكــرة تطبيــق   الفصــول املقلوبــة، وكان 
مــن أهــم اآلراء ونتائــج االســتبيان مــا يــي:

- عدد أعضاء هيئة التدريس الذين اجابوا عن اسئلة االستبيان )30 (  21 سيدات، 7 رجال.

- عدد أعضاء هيئة التدريس من الجنسن الذين قاموا بتطبيق اسراتيجية الفصول املقلوبة.

- تطبيق الفصول املقلوبة يوفر تجربة تعليمية أفضل للطالب.

- تطبيق الفصول املقلوبة مل يكن صعب يف تطبيقه.

- فهم الطالب لوحدة MS-Access كان أفضل باستخدام الفصول املقلوبة.

- تحسنت درجات الطالب إىل حد ما نتيجة تطبيق الفصول املقلوبة.

- بدا أن الطالب يفضلون طريقة الفصول املقلوبة عن الفصول التقليدية.

- املدرسن قادرون عىل تدريس املزيد من املفاهيم/املحتوى باستخدام الفصول املقلوبة.

- املدرسون راضون عن تجربة استخدام الفصول املقلوبة ويقرحون استخدامها مرة أخرى.

كــام قــدم املدرســون مجموعــة مــن اآلراء واملقرحــات لتطويــر خربة/تجربــة قســم الحاســب اآليل يف تطبيــق الفصــول املقلوبــة 
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ــد أكــر يف  ــة ســوف يفي ــق الفصــول املقلوب ــة، تطبي ــو تعليمــي للطــالب يــرح مفهــوم الفصــول املقلوب ــل عــرض فيدي مث
األجــزاء النظريــة التــي تحتــوي عــىل مفاهيــم ومعلومــات كثــرية، كــام يفيــد أيضــاً يف االجــزاء التــي تحتــاج تدريــب عمــي، 
تحفيــز الطــالب عــىل املشــاركة بشــكل أكــرب، تضمــن اختبــار )Quiz( يجيــب عنــه الطالــب بعــد مشــاهدة الفيديــو، تزويــد 
الطــالب مبزيــد مــن الفيديوهــات التعليميــة عــن موضوعــات املقــرر، وحثهــم عــىل مشــاهدتها، تحديــد املوضوعــات املناســبة 
مــن املقــرر والتــي ســوف يكــون تطبيــق الفصــول املقلوبــة عليهــا مفيــداً، توســيع نطــاق اســتخدامها يف أجــزاء اخــرى مــن 

املقــرر، تعميــم الفكــرة لتشــمل أقســام ومقــررات أخــرى.

- كــام تــم تصميــم اســتبيان للطــالب والطالبــات الذيــن طبــق عليهــم اســراتيجية الفصــول املقلوبــة، ملعرفــة آرائهــم يف فكــرة 
التطبيــق، ومــدى االســتفادة التعليميــة منهــا وهــل ســاهمت يف تحســن تعلمهــم ونتائجهــم، وكانــت أهــم نتائــج األســتبيان 

كــام يــي:

- ومــن أهــم ردود االســتبيان كانــت االجابــة عــن ســؤال: هــل كانــت مقاطــع الفيديــو التعليمــي مفيــدة؟ يوضحهــا املخطــط - تم تطبيق االستبيان عىل طالب املسار العلمي وطالبات املسار االنساين.
لتايل: ا

مل يكن صعب يف تطبيقه.تطبيق الفصول املقلوبة -
كان أفضل ابستخدام الفصول املقلوبة.فهم الطالب لوحدة -
حتسنت درجات الطالب إىل حد ما نتيجة تطبيق الفصول املقلوبة.-
بدا أن الطالب يفضلون طريقة الفصول املقلوبة عن الفصول التقليدية.-
املدرسني قادرون على تدريس املزيد من املفاهيم/احملتوى ابستخدام الفصول املقلوبة.-
املدرسون راضون عن جتربة استخدام الفصول املقلوبة ويقرتحون استخدامها مرة أخرى.-

ملقرتحات لتطوير خربة/جتربة قسم احلاسب اآليل يف تطبيق الفصول املقلوبة مثل عرض كما قدم املدرسون جمموعة من اآلراء وا
فيديو تعليمي للطالب يشرح مفهوم الفصول املقلوبة، تطبيق الفصول املقلوبة سوف يفيد أكثر يف األجزاء النظرية اليت حتتوي على مفاهيم 

ت حتتاج اليت االجزاء يف أيضًا يفيد كما كثرية، حتفيز الطالب على املشاركة بشكل أكرب، تضمني اختبار دريب عملي، ومعلومات
تزويد الطالب مبزيد من الفيديوهات التعليمية عن موضوعات املقرر، وحثهم على ( جييب عنه الطالب بعد مشاهدة الفيديو، 

أجزاءمشاهدهتا، حتديد املوضوعات املناسبة من املقرر واليت سوف يكون تطبيق الفصول املقلوب يف استخدامها نطاق توسيع مفيداً، عليها ة
اخرى من املقرر، تعميم الفكرة لتشمل أقسام ومقررات أخرى.

كما مت تصميم استبيان للطالب والطالبات الذين طبق عليهم اسرتاتيجية الفصول املقلوبة، ملعرفة آرائهم يف فكرة التطبيق، -
حتسن تعلمهم ونتائجهم، وكانت أهم نتائج األستبيان كما يلي:ومدى االستفادة التعليمية منها وهل سامهت يف

مت تطبيق االستبيان على طالب املسار العلمي وطالبات املسار االنساين.-

ومن أهم ردود االستبيان كانت االجابة عن سؤال: هل كانت مقاطع الفيديو التعليمي مفيدة؟ يوضحها املخطط التايل:-

 

سؤال: هل تقرتح استخدام الفصول املقلوبة مرة أخرى يف أجزاء أخرى من املقرر أو يف مقررات اخرى؟ يوضحها كما كانت االجابة عن 
املخطط التايل:

رسم بياين خمتصر يوضح نتائج تطبيق أو عدم تطبيق 

الفصول املقلوبة على  درجات االختبار النهائي  

العمادة: حيث قام أحد املهندسني من عمادة التعليم االلكرتوين ابالجتماع مع األقسام املختلفة تفعيل التعليم االلكرتوين أبقسام 
لالجابة عن  االستفسارات واملساعدة يف استخدام مصادر التعليم االلكرتوين للمقررات األكادميية مبا خيدم حتقيق أهداف التعليم 

االلكرتوين.

املوضوعات التالية:ويف قسم احلاسب اآليل مت مناقشة -

وما يلزم لتطبيقه مبقررات القسم.•

)احملاضرات املسجلة( مع نظام إدارة التعلم اإللكرتوين مزامنة املقررات بنظام االيكو •

حل بعض مشكالت انشاء حساابت اخلدمات االلكرتونية للطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس.•

           

رسم بياين خمتصر يوضح نتائج تطبيق أو عدم تطبيق 

الفصول املقلوبة على  درجات االختبار النهائي  

العمادة: حيث قام أحد املهندسني من عمادة التعليم االلكرتوين ابالجتماع مع األقسام املختلفة تفعيل التعليم االلكرتوين أبقسام 
لالجابة عن  االستفسارات واملساعدة يف استخدام مصادر التعليم االلكرتوين للمقررات األكادميية مبا خيدم حتقيق أهداف التعليم 

االلكرتوين.

املوضوعات التالية:ويف قسم احلاسب اآليل مت مناقشة -

وما يلزم لتطبيقه مبقررات القسم.•

)احملاضرات املسجلة( مع نظام إدارة التعلم اإللكرتوين مزامنة املقررات بنظام االيكو •

حل بعض مشكالت انشاء حساابت اخلدمات االلكرتونية للطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس.•

ــة مــرة أخــرى يف أجــزاء أخــرى مــن املقــرر أو يف  ــة عــن ســؤال: هــل تقــرح اســتخدام الفصــول املقلوب ــايل:كــام كانــت االجاب ــا املخطــط الت ــررات اخــرى؟ يوضحه مق

رسم بياين مخترص يوضح نتائج تطبيق أو عدم تطبيق الفصول املقلوبة عىل  درجات االختبار النهايئ  
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11 - تفعيــل التعليــم االلكــروين بأقســام العــامدة: حيــث قــام أحــد املهندســن مــن عــامدة التعليــم االلكــروين باالجتــامع مــع 
األقســام املختلفــة لالجابــة عــن  االستفســارات واملســاعدة يف اســتخدام مصــادر التعليــم االلكــروين للمقــررات األكادمييــة مبــا 

يخــدم تحقيــق أهــداف التعليــم االلكــروين.

- ويف قسم الحاسب اآليل تم مناقشة املوضوعات التالية:

• Master Course وما يلزم لتطبيقه مبقررات القسم.
.Blackboard املحارضات املسجلة( مع نظام إدارة التعلم اإللكروين( Echo360  حل بعض مشكات انشاء حسابات الخدمات االلكرتونية للطاب والسادة أعضاء هيئة التدريس.• مزامنة املقررات بنظام االيكو •

• تزويــد املســار الصحــي ببعــض الفيديوهــات التعليميــة عــن HIS Chapter مــن مقــرر مهــارات الحاســب للمســار 
الصحــي 2.

ثانياَ: أقسام الطالبات :

1 - إحصائية مبا تم إنجازه خالل الفصل األول )املسار االنساين(:

من مقرر مهارات احلاسب للمسار الصحي  ملسار الصحي ببعض الفيديوهات التعليمية عن تزويد ا•

الطالبات أقسام اثنيَا

إحصائية مبا مت إجنازه خالل الرتم األول )املسار االنساين(:-1

 املسؤول الفئة املستهدفة الفاعلية التاريخ م
1 

17/9/2017-

م10/10/2017  
البالك بورد للطالباتحل مشكالت   عضوات الفريق الطالبات 

م2017/ 17/10 2  
دورات تدريبيه للطالبات لتعرف أساسيات 

 استخدام البالك بورد
 م/نسرين القاقوجي الطالبات

 د. أمساء عبد السالم 

م 30/10/2017 3  د.رحياب حممد ثروت عضوات هيئة التدريس ورشة عمل البالك بورد املتقدم 

  م 2/11/2017 4

مت تصميم استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية 
  لسعادة عضوات هيئة التدريس ابملسار االنساين

ومن نتائج االستبانه مت حتديد أهم متطلبات 
سعادة عضوات هيئة التدريس وادراجها جبدول 

 زمين للتدريب. 

 عضوات هيئة التدريس

 د.أمساء عبد السالم
 م/ نسرين القاقوجي

https://drive.google.com/open?id=1BKniyCucMUuVi9JqWW0pVEwp0_tUW8_mlJGQQ8LvDO8     :رابط االستبانه       

م 28/11/2017 5  
مبادئ برانمج اإلكسيل واستخدامه يف إدخال 

 م/ البندري العامر عضوات هيئة التدريس الدرجات  

6 12/12/2017  
 

 محلة خليك الكرتوين
 د. أمساء عبد السالم الطالبات

7 
م 13/12/2017  

م 19/12/2017  

 

 د. أمساء عبد السالم الطالبات تفعيل التعليم املتزامن

 

بيان ابلصور لبعض الفاعليات اليت مت إجنازها خالل الرتم األول-2
 

من مقرر مهارات احلاسب للمسار الصحي  ملسار الصحي ببعض الفيديوهات التعليمية عن تزويد ا•

الطالبات أقسام اثنيَا

إحصائية مبا مت إجنازه خالل الرتم األول )املسار االنساين(:-1

املسؤولالفئة املستهدفةالفاعليةالتاريخم

عضوات الفريقالطالباتالبالك بورد للطالباتحل مشكالت م

م
دورات تدريبيه للطالبات لتعرف أساسيات 

استخدام البالك بورد
م/نسرين القاقوجيالطالبات

د. أمساء عبد السالم 

د.رحياب حممد ثروتعضوات هيئة التدريسورشة عمل البالك بورد املتقدمم

م

مت تصميم استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية 
 لسعادة عضوات هيئة التدريس ابملسار االنساين

ومن نتائج االستبانه مت حتديد أهم متطلبات 
سعادة عضوات هيئة التدريس وادراجها جبدول 

 زمين للتدريب. 

عضوات هيئة التدريس

د.أمساء عبد السالم
م/ نسرين القاقوجي

      رابط االستبانه:     

م
مبادئ برانمج اإلكسيل واستخدامه يف إدخال 

م/ البندري العامرعضوات هيئة التدريسالدرجات  

د. أمساء عبد السالمالطالباتمحلة خليك الكرتوين

م
د. أمساء عبد السالمالطالباتتفعيل التعليم املتزامنم

بيان ابلصور لبعض الفاعليات اليت مت إجنازها خالل الرتم األول-2
 

 

 

 

 

2 - بيان بالصور لبعض الفاعليات التي تم إنجازها خالل الفصل األول



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

245

3 - مبــادرة لتفعيــل اســتخدام التعليــم اإللكــروين املتزامــن يف التفاعــل واملشــاركة الصفيــة لطالبــات املســار اإلنســاين بالســنة 
التحضرييــة اعــداد ســعادة الدكتــورة أســامء عبــد الســالم )ملحــق(

يتضمن امللحق: 

- االجراءات

- منوذج لتطبيق جلسة التعليم املتزامن مع احدى الشعب

- نتائج استامرة استطالع الرأي

ثالثــاً - اعــداد الخطــة الســنوية للتعلــم االلكــرتوين للعــام الجامعــي 1440 – 2019م والتــي تتضمــن قســمي )الطــالب 
– الطالبــات(:

• توضيح مفهوم التعلم االلكرتوين بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.- املشاركة يف أسبوع تهيئة الطالب الجدد:
.)Blackboard( رشح طرق تفعيل الخدمات االلكرتونية – ومن أهم هذه الخدمات •

- املشاركة يف حلقات النقاش والفعاليات الخاصة بحل مشكالت الطالب والطالبات املتعلقة بالتعليم االلكروين.

- ورش عمل مقدمه للسادة أعضاء هيئة التدريس الجدد )رجال – نساء(.

)Advanced( يف كيفية استخدام بالك بورد ،)ورش عمل مقدمه لجميع منسويب العامدة )رجال – نساء -

- دعم الطالب الكرونياً من خالل حلقات النقاش وجلسات الفيديوكونفرنس.

- تشــجيع تفعيــل بعــض امنــاط التعليــم اإللكــروين بالبــالك بــورد يف بعــض املقــررات لزيــادة التفاعــل بــن الطــالب وأعضــاء 
هيئــة التدريــس.

- اعــداد تقريــر عــن اســتخدام وتفعيــل التعلــم االلكــروين )Blackboard( كل فصــل درايس، وتكريــم املتميزيــن مــن الســادة 
أعضــاء هيئــة التدريــس يف التفعيــل واالســتخدام.

- عمل الدراسات )االستبيانات( يف حالة الرورة للوقوف عىل واقع التعلم االلكروين.

التحضريية مبادرة لتفعيل استخدام التعليم اإللكرتوين املتزامن يف التفاعل واملشاركة الصفية لطالبات املسار اإلنساين ابلسنة -3
اعداد سعادة الدكتورة أمساء عبد السالم )ملحق(

يتضمن امللحق: 
االجراءات-
منوذج لتطبيق جلسة التعليم املتزامن مع احدى الشعب-
نتائج استمارة استطالع الرأي-

الطالبات(:م واليت تتضمن قسمي )الطالب اعداد اخلطة السنوية للتعلم االلكرتوين للعام اجلامعي اثلثًا

املشاركة يف أسبوع هتيئة الطالب اجلدد:-

توضيح مفهوم التعلم االلكرتوين بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة.•

ومن أهم هذه اخلدمات ) شرح طرق تفعيل اخلدمات االلكرتونية •

والطالبات املتعلقة ابلتعليم االلكرتوين.املشاركة يف حلقات النقاش والفعاليات اخلاصة حبل مشكالت الطالب -

نساء(. ورش عمل مقدمه للسادة أعضاء هيئة التدريس اجلدد )رجال -

نساء(، يف كيفية استخدام بالك بورد ) ورش عمل مقدمه جلميع منسويب العمادة )رجال -

دعم الطالب الكرتونياً من خالل حلقات النقاش وجلسات الفيديوكونفرنس-
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة تعرض
)QASD( تجربتها في قيادة نظم ضمان جودة األداء 

نظمــت عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بالتعــاون مــع وكالــة الجامعــة للشــؤون األكادمييــة صبــاح يــوم األحــد 9 صفــر 1439 ه 
- املوافــق 29 أكتوبــر 2017م املعــرض التعريفــي لربنامــج قيــادة نظــم جــودة األداء األكادميــي )بــــــانوراما QASD( وذلــك بتريــف معايل مدير 

الجامعــة الدكتــور / عبــد اللــه بــن محمــد الربيــش والســادة وكالء الجامعــة وعــدداً مــن عمــداء ووكالء كليــات الجامعــة والعــامدات املســاندة .
بــدأ اللقــاء باســتقبال ســعادة الدكتــور / عبــد العزيــز بــن فهــد الفهيــد عميــد عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة ملعــايل مديــر 
الجامعــة والســادة الحضــور ، ثــم رشع ســعادة الدكتــور / غــازي بــن عبــد الرحمــن العتيبــي وكيــل الجامعــة للشــؤون األكادمييــة واملــرف عــىل 
الربنامــج يف تقديــم عــرض مختــرص لفكــرة الربنامــج كونــه أحــد آليــات إنشــاء نظــم داخليــة لجــودة األداء األكادميــي وذلــك مــن خــالل مجموعــة 
مــن املــؤرشات واملعايــري يف إطــار منظومــة متكاملــة تحقــق الريــادة والتميــز لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل ، حيــث أوضــح ســيادته 
أن وكالــة الجامعــة للشــؤون األكادمييــة إرتــأت أن تكــون إنطالقــة ذلــك النظــام الداخــي للجــودة مــن عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات 

املســاندة باعتبارهــا نقطــة إنطالقــة للطالــب يف دراســته الجامعيــة ومــا لهــا مــن أثــر يف تشــكيل طالبــأً جامعيــاً قــادراً عــىل التميــز واإلبــداع .
يف أعقــاب ذلــك تفقــد معــايل مديــر الجامعــة والســادة الحضــور أقســام املعــرض والــذي شــمل 15 قســاًم متثــل آليــات عمــل الربنامــج بعــامدة 
الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة ومراحلــه الزمنيــة منــذ الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام األكادميــي 1437/1436 ه -  2016/2015م 
حتــى اآلن ، حيــث أوضــح ســعادة الدكتــور / عبــد العزيــز الفهيــد ملعــايل مديــر الجامعــة أهــداف وملخــص كل مرحلــة مــن مراحــل الربنامــج أو 
قســم ، فيــام عــرض أعضــاء هيئــة التدريــس بعــامدة الســنة التحضرييــة آليــات التنفيــذ وتحدياتهــا وأفضــل املامرســات التــي هدفــت إيل تطويــر 

األداء األكادميــي بالعــامدة يف كل مرحلــة .
يف نهايــة املعــرض - والــذي اســتمر أكــر مــن ســاعتن - أعــرب معــايل مديــر الجامعــة عــن ســعادته البالغــة بالجهــد املبــذول مــن قبــل القامئــن 
ــىل املســتوين املحــي  ــة ع ــادة للجامع ــز والري ــق التمي ــة وتحق ــة التعليمي ــم العملي ــات تدع ــات ومامرس ــن آلي ــه م ــا قدم ــج وم ــىل الربنام ع
ــة  ــة الجامعــة للشــؤون األكادميي ــه ســواء مــن وكال ــن شــكره ودعمــه املســتمرين للربنامــج والقامئــن علي ــه ع واإلقليمــي ، كــام أعــرب معالي

ــة والدراســات املســاندة .  وعــامدة الســنة التحضريي
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ــار املتعلقــة بالعــامدة، ومــا  تعتــرب مجلــة الســنة التحريــة هــي النافــذة التــي نطــل منهــا العديــد مــن املوضوعــات واالخب
يســتجد مــن أنشــطة تعــود بالفائــدة عــىل الطــالب والطالبــات. كــام ان املجلــة تعتــرب مبثابــة توثيقــا لألحــداث والفعاليــات التــي 
تحتضنهــا العــامدة خــالل العــام الجامعــي، ولهــذا فإنــه جديــر بالذكــر أن املجلــة تصــدر مرتــن يف العــام الــدرايس وتتضمــن 
ــث  ــاءات و األحادي ــات، اللق ــة،  االحــداث و الفعالي ــد الســنة التحضريي ــة ســعادة عمي ــات وهــي: كلم ــن املوضوع ــد م العدي
ــع  ــن املواضي ــد م ــان، والعدي ــاء والعرف ــن الوف ــري ع ــس، تعب ــة التدري ــاء هيئ ــادة أعض ــة والس ــهامات الطالبي ــة، اإلس الصحفي

املختلفــة  ذات الصلــة بالعــامدة وحيــاة الطــالب األكادمييــة كــام يــدل عــىل ذلــك عنــوان املجلــة.

 

طل منها العديد من املوضوعات واالخبار املتعلقة نتعترب جملة السنة التحضرية هي النافذة اليت 

ابلعمادة، وما يستجد من أنشطة تعود ابلفائدة على الطالب والطالبات. كما ان اجمللة تعترب مبثابة توثيقا 

معي، وهلذا فإنه جدير ابلذكر أن اجمللة تصدر لألحداث والفعاليات اليت حتتضنها العمادة خالل العام اجلا

مرتني يف العام الدراسي وتتضمن العديد من املوضوعات وهي: كلمة سعادة عميد السنة التحضريية،  

االحداث و الفعاليات، اللقاءات و األحاديث الصحفية، اإلسهامات الطالبية والسادة أعضاء هيئة 

العديد من املواضيع املختلفة  ذات الصلة ابلعمادة وحياة الطالب و التدريس، تعبري عن الوفاء والعرفان،

األكادميية كما يدل على ذلك عنوان اجمللة.

 

طل منها العديد من املوضوعات واالخبار املتعلقة نتعترب جملة السنة التحضرية هي النافذة اليت 

ابلعمادة، وما يستجد من أنشطة تعود ابلفائدة على الطالب والطالبات. كما ان اجمللة تعترب مبثابة توثيقا 

معي، وهلذا فإنه جدير ابلذكر أن اجمللة تصدر لألحداث والفعاليات اليت حتتضنها العمادة خالل العام اجلا

مرتني يف العام الدراسي وتتضمن العديد من املوضوعات وهي: كلمة سعادة عميد السنة التحضريية،  

االحداث و الفعاليات، اللقاءات و األحاديث الصحفية، اإلسهامات الطالبية والسادة أعضاء هيئة 

العديد من املواضيع املختلفة  ذات الصلة ابلعمادة وحياة الطالب و التدريس، تعبري عن الوفاء والعرفان،

األكادميية كما يدل على ذلك عنوان اجمللة.
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برامج خدمة المجتمع بعمادة السنة التحضيرية
للعام الجامعي 1438 – 1439 هـ

ــات  ــة قطاع ــن كاف ــا وب ــل بينه ــيخ التواص ــاندة يف ترس ــات املس ــة والدراس ــنة التحضريي ــامدة الس ــة ع ــن رؤي ــا م      انطالق
املجتمــع املحــي وتوظيــف كافــة إمكانيــات العــامدة وخــربات أعضــاء هيئــة التدريــس يف تنميــة املجتمــع واالرتقــاء بــه،و تقويــة 
احســاس املجتمــع املحــي بــدور عــامدة الســنة التحضرييــة وأهميتهــا يف تلبيــة احتياجاتــه وتحقيــق تطلعاتــه مــن خــالل الربامــج 

والــدورات التدريبيــة، تــم تنفيــذ مجموعــة مــن الربامــج يف الفــرة الصيفيــة للعــام 1438/1437هـــ ، كاآليت : 

الهدف:

تنمية مهارات الفئات املستفيدية يف مجال اللغة االنجليزية . 

املشاريع التي عقدت لتحقيق الهدف :

-دبلوم اللغة اإلنجليزية )املستوى املبتدأ(.

-دبلوم اللغة اإلنجليزية )املستوى املتوسط(.

-دبلوم اللغة اإلنجليزية )املستوى املتقدم(.

-دورة اللغة اإلنجليزية يف السكرتارية والعالقات العامة.

-دورة اللغة االنجليزية لألطفال.

الهدف: 

 تنمية مهارات  املستفيدين يف مهارات الحاسب اآليل والربمجيات.

املشاريع التي عقدت لتحقيق الهدف :

-دورة الحاسب اآليل ألعامل اإلدارة والسكرتارية.

-دورة الحاسب اآليل عىل األطفال .

الرؤية: 

احصائيات املشاركن يف الربامج التدريبية خالل العام الدرايس 1437 1438- هـ:

 احصائية املستفيدين واملستفيدات من برامج خدمة املجتمع خالل العام الدرايس 1437 1438- هـ.
هـ: 1438 1437الدراسي خالل العام احصائيات المشاركين في البرامج التدريبية 

 هـ.  ي احصائية املستفيدين واملستفيدات من برامج خدمة اجملتمع خالل العام الدراس 

جدول )

احصائيات املشاركني يف برامج خدمة اجملتمع بعمادة السنة التحضريية يف اللغة اإلجنليزية واحلاسب اآليل 

 مسمى الدورة
 عدد املستفيدين/ املستفيدات

 السيدات الرجال اجملموع
 16 12 4 دبلوم اللغة اإلجنليزية املستوى املبتدئ

 12 8 4 اإلجنليزية املستوى املتوسطدبلوم اللغة 

 4 4 0 دبلوم اللغة اإلجنليزية املستوى املتقدم

 30 20 10 دورة اللغة اإلجنليزية يف السكراتراي والعالقات العامة

 29 24 5 دورة احلاسب اآليل ألعمال اإلدارة والسكراترية

 29 15 14 الربانمج الصيفي يف اللغة االجنليزية واحلاسب اآليل لألطفال

 120 83 37 اجملموع

 

 

 

جدول )1(

 احصائيات املشاركن يف برامج خدمة املجتمع بعامدة السنة التحضريية يف اللغة اإلنجليزية والحاسب اآليل
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مخطط بياين ألعداد املشاركن يف برامج خدمة املجتمع بعامدة السنة التحضريية يف اللغة اإلنجليزية والحاسب اآليل.
مخطط بياني ألعداد المشاركين في برامج خدمة المجتمع بعمادة السنة التحضيرية في اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي.

 

 

 

 

 

 

 
 

دبلوم اللغة اإلنجليزية 
المستوى المبتدئ

دبلوم اللغة اإلنجليزية 
المستوى المتوسط

دبلوم اللغة اإلنجليزية 
المستوى المتقدم

دورة اللغة اإلنجليزية في
امةالسكرتاريا والعالقات الع

دورة الحاسب اآللي ألعمال 
اإلدارة والسكرتارية

لغة البرنامج الصيفي في ال
االنجليزية والحاسب اآللي

لألطفال
الرجال السيدات المجموع

ــام  ــن الع ــين م ــن الدراس ــة الفصل ــامدة طيل ــل الع ــراج وداخ ــل خ ــدورات وورش العم ــن ال ــة م ــذ مجموع ــة إىل تنفي إضاف
ــي كاآليت : 1439/1438هـــ وه

ما تم تحقيقه خالل الفصل من العام 1439/1438هـ

التدريب على 
حقيبة الحوار 

 املجتمعي

 

الفصل 
 الثاني

 

املسار 
 العلمي

 

 الطالبات

 

تنمية مهارات التسامح 
والتراحم واملوظنة لدى 

 الطالبات

 

اكتساب   -
الطالبات قيم 

من الحقيبة 
التعاون 

والتراحم بين 
 أفراد املجتمع

. 

 

تحمس الطالبات 
للتدرب على 

 الحقيبة وقيمها

 

مكان   -
التدريب غير 
مالئم لعرض 

 الحقيبة

 

 

ورشة إدارة 
الوقت وترتيب 

 االولويات

 

18/3/14

 هـ39

 

قاعة 
الورش 
بكلية 
 العلوم

 

إداريات 
 الجامعة

 

التعرف على أساليب 
عملية للتحكم في 

الوقت في مضيعات 
 بيئة العمل

 

القدرة على 
تطبيق 

استراتيجيات 
إدارة الوقت و 

ترتيب 
 األولويات

 

تفاعل املتدربات 
واالستفادة من 
محتوى الورشة 

 التدريبية

 

 ال يوجد

 

 

ورشة أسس 
البحث العلمى

28/2/20

م
املدرسة 
الثانوية 
الثامنة 
للبنات 
بالدمام

طالبات نادى 
البحث العلمى 

باملدرسة

التعرف على املنهجية 
العلمية الصحيحة عند 
اجراء البحوث العلمية

القدرة على 
تطبيق 

خطوات 
البحث وذلك 
لالشتراك فى 

مؤتمر البحث 
العلمى 

الخاص بوزارة 
التعليم

إستفادة 
الطالبات فى 

التطبيق العملى 
ومراجعة املدربة 

عند اجراء 
البحوث

اليوجد 
سوى )ضيق 

الوقت (

 

التعريف في 
بنك املسولية 

املجتمعية

املسار 
االنساني / 

مصادر 
التعلم

االداريات 
وعضوات هيئة 

التدريس و 
خريجات

الجث على خدمة 
املجمع

 ال يوجد

 هـ وهي كاآلتي 1438/1439إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الدورات وورش العمل خراج وداخل العمادة طيلة الفصلين الدراسيين من العام 
 هـ1438/1439ما تم تحقيقه خالل الفصل من العام 

اسم 
 الفاعلية

وقت 
 التنفيذ

مكان 
 التنفيذ

الفئة 
 املستهدفة

أبرز  أبرز النتائج أبرز األهداف
 اإلجيابيات

أبرز 
 املعيقات

 الواثئق

القراءة 
 سعادتنا

11  /

12  /

 م2017

كلية 
 اآلداب

طالبات السنة 
 -التحضريية 

ابملسار 
  -االنساين 

 كلية اآلدب

حتفيز الطالبات على 
املشاركة الفعالة يف 

االنشطة االمنهجية . 
معرفة أمهية القراءة وأهنا 
سبب السعادة . تنمية 

الناحية الثقافية 
 للطالبات .

حتفيز  -
الطالبات على 

القراءة 
واالطالع / 
تنمية اجلانب 
الثقايف لدى 

 الطالبات

استجابة 
الطالبات / 

حتقيق االهداف 
املرجوة من 

 النشاط

https://www.questionpro.com/qp_userim ال يوجد

ages/sub-

3/2730670/5976878/58829646/83709156

-58829646----.docx 

 الطيرانعالم 

 

27 / 11 / 

 م2017

 

 كلية اآلداب

 

طالبات السنة 
 -التحضيرية 

املسار االنساني 
 كلية اآلداب -

 

توعية الطالبات • 
• بفوبيا الطيران  

تثقيف الطالبات بعالم 
 الطيران

 

الترفيه على  -
 -الطالبات 

التكيف مع 
 بيئة الجامعة

 

 تحقق االهداف

 

 ال يوجد

 
 

جولة حول 
 العالم

 

22 /11 / 

 م2017

 

 كلية اآلداب

 

طالبات السنة 
 -التحضيرية 

املسار االنساني 
 كلية اآلداب -

 

التعرف على ثقافات • 
البلدان املختلفة وأهم 

تنوع • الشخصيات   
الثقافات لدى 

اكتساب • الطالبات . 
املعلومات عن البلدان 

 املختلفة .

 

التعرف على  -
ابرز الثقافات 
التي تتميز بها 

ن البلدا
املختلفة 

االستفادة /
من تجارب 
املجتمعات 

 االخرى 

 

تفاعل الطالبات 
تحقيق اهداف  /

 النشاط

 

 ال يوجد
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التدريب على 
حقيبة الحوار 

املجتمعي

الفصل 
الثاني

املسار 
العلمي

تنمية مهارات التسامح الطالبات
والتراحم واملوظنة لدى 

الطالبات

اكتساب 
الطالبات قيم 

من الحقيبة 
التعاون 

والتراحم بين 
أفراد املجتمع

تحمس الطالبات 
للتدرب على 

الحقيبة وقيمها

مكان 
التدريب غير 
مالئم لعرض 

الحقيبة

 

ورشة إدارة 
الوقت وترتيب 

االولويات
هـ

قاعة 
الورش 
بكلية 
العلوم

إداريات 
الجامعة

التعرف على أساليب 
عملية للتحكم في 

الوقت في مضيعات 
بيئة العمل

القدرة على 
تطبيق 

استراتيجيات 
إدارة الوقت و 

ترتيب 
األولويات

 

تفاعل املتدربات 
واالستفادة من 
محتوى الورشة 

التدريبية

ال يوجد

 

ورشة أسس 
 البحث العلمى

 

28/2/20

 م18

 

املدرسة 
الثانوية 
الثامنة 
للبنات 
 بالدمام

 

طالبات نادى 
البحث العلمى 

 باملدرسة

 

التعرف على املنهجية 
العلمية الصحيحة عند 
 اجراء البحوث العلمية

 

القدرة على 
تطبيق 

خطوات 
البحث وذلك 
لالشتراك فى 

مؤتمر البحث 
العلمى 

الخاص بوزارة 
 التعليم

 

إستفادة 
الطالبات فى 

التطبيق العملى 
ومراجعة املدربة 

عند اجراء 
 البحوث

 

اليوجد 
سوى )ضيق 

 الوقت (

 

 

التعريف في 
بنك املسولية 

 املجتمعية

 

2/11/20

17 

 

املسار 
االنساني / 

مصادر 
 التعلم

 

االداريات 
وعضوات هيئة 

التدريس و 
 خريجات

 

الجث على خدمة 
 املجمع

 

  ال يوجد  

النجاح مفاتيح 
في العمل 
 الوظيفي

 

23/11/2

017 

 

املسار  
االنساني / 

مصادر 
 التعلم

 

دااريات 
وعضوات هيئة 

التدريس 
 وخريجات

 

التعريف يشروط 
 النجاح في العمل

 

  ال يوجد  

التعامل مع 
ضغوطات 

 العمل

 

6/12/20

17 

 

مسار  
االنساني / 

مصادر 
 التعلم

 

اداريات 
 وخريجات

 

ا التعريف باستراتيجية 
 ادارة الضغوط

 

  ال يوجد  

استراتيجيات 
فاعلة في إدارة 

 الوقت

 

7/12/20

17 

 

املسار   
االنساني / 

مصادر 
 التعلم

 

داريات 
 وخريجات

 

التعريف في اساليب  
استغالل الوقت 
 وتجنب املضيعات

 

  ال يوجد  

فن االتصال 
 مع االخرين

 

24/10/2

017 

 

املسار   
العلمي 

قاعة /
 االنشطة

طالبات 
 وخريجات

التعريف باساليب 
االتصال الجيد وكسب 

 القلوب والعقول 

 ال يوجد  

عادات 
الشخصية 

 الناجحة

28/11/2

017 

القطيف 
كلية /

 املجتمع

طالبات 
 وخريجات

التعريف في عالمات 
النجاح واساليب 

 النجاح

 ال يوجد  

29/11/2 إدارة الوقت

017 

مسار  
االنساني / 

مصادر 
 التعلم

طالبات 
 وخريجات

التعريف بمقهومالوقت 
 وخصائصه واستغالله

 ال يوجد  

حفزي نفسك 
واصنعي 
 مستقبلك

20/12/2

017 

مسار  
االنساني / 

مصادر 
 التعلم

طالبات 
 وخريجات

التعريف ياسس 
التخطيط والتنفيذ 

 الجيد

  ال يوجد  

استراتيجيات 
فاعلة لتحقيق 

 النجاح

30/11/2

017 

املسار 
االنساني 
مصادر 
 التعلم

طالبات 
 وخريجات

التعريف في مبادى 
 التيير لالفضل

  ال يوجد  

زيادة الدافعية 
قبل 

 االمتحانات

14/12/2

017 

املسار 
االنساني 
مصادر 
 التعلم

طالبات 
 وخريجات

التعريف في يفية 
 االستعداد لالمتحانات

  ال يوجد  

محاضرة حول 
صحة الفم 
 واالسنان

20/2/20

18 

املسار 
االنساني 
مصادر 
 التعلم

طالبات 
وعضوات هيئة 

 تدريس

كيفية الحفاظ  على 
 صحة الفم واالسنان

  ال يوجد  

مدربه بورش 
مهارات الحياة 

الجامعية 
)كيف تكو 

طالبا جامعيا 
متميزا / ابدأ 

باملهم / 
خطوات 

التفوق / إعلن 
مسؤوليتك / 
 حفز نفسك(

الفصل 
الدراس ى 
االول من 
العام 

الجامعى 
2017- 
 م2018

كلية العلوم 
 الريان -

طالبات املسار 
عمادة  -العلمى 

السنة 
 التحضيريه

تدريب الطالبات على 
خوض الحياه الجامعيه 

وحثهم على وضع 
اهداف والسعى 

لتحقيقها للوصول 
للتفوق فى حياتهن 
 العلمية والعملية

إستفادة 
الطالبات من 

محتوى 
الورش 

وإقبالهن على 
 باقى الورش

حماس الطالبات 
علهن / تنوع وتفا

طرق العرض 
داخل الورش / 
تنوع االنشطة 
 املقدمه بالورش

  ال يوجد

إعطاء  ورشة 
معتقدات 
خاطئة عن 
 الرياضة

الفصل 
الدراس ى 
االول من 
العام 

الجامعى 
2017- 
 م2018

كلية التربيه 
 الجبيل -

طالبات املسار 
 -اإلنسانى 

عمادة السنة 
 التحضيريه

معرفة الطالبات بعض 
املعتقدات الخاطئة عن 
الرياضة وتصحيحها 
لديهم حتى يتثنى لهم 
ممارسة الرياضه 

واإلستفاده منها على 
الوجه األكمل ليتمكن 

تصحيح بعض 
املعتقدات 
الخاطئة عن 
الرياضة  لدي 

 الطالبات

حماس الطالبات 
وتفاعلهن / تنوع 
طرق العرض 

 شداخل الور 

  ال يوجد

من إتباع نمط حياه 
 صحى

إعطاء سلسلة 
دورات تدريبية 
عملية للدفاع 
عن النفس

الفصل 
الدراس ى 
االول من 
العام 

الجامعى 
2017- 
م2018

القاعة 
الرياضية 
بمجمع 
الريان

طالبات املسار 
عمادة  -العلمى 

السنة 
التحضيريه / 
طالبات كلية 

البات \االداب / 
كلية العلوم / 
طالبات كلية 

التربيه

البات تعليم الط
أساسيات الدفاع عن 

النفس والفوائد 
املتعدده ملمارسة 

الرياضة

حماس 
الطالبات 
وتفاعلهن 

إقبالهن على 
الدورة

حماس الطالبات 
وتفاعلهن

صغر حجم 
القاعة 
الرياضية

 

تنفيذ مجموعة 
من الدورات 
والحمالت 
والفعاليات 
ضمن خطة 

النادى الصحى 
بوكالة عمادة 

شؤون 
الطالبات 
لالنشطة 

بالريان حيث 
أنى مشرفة 

النادى الصحى 
)فعالية 

الخاسر األكبر 
زيارة لنادى  /

صحى /  دورة 
الدفاع عن 

النفس / حملة 

الفصل 
الدراس ى 
االول  

والثانى من 
العام 

الجامعى 
2017- 
م2018

مجمع 
الريان

طالبات املسار 
عمادة  -العلمى 

السنة 
التحضيريه / 
طالبات كلية 

البات \االداب / 
كلية العلوم / 
طالبات كلية 

التربيه

انشاء اول فريق اسعافي 
متخصص مكون من 

سوبيها. الطالبات ومن
وتوزيعهم في عيادات 
الجامعة لكل من 

اآلداب، علوم، تربية 
توعية الطالبات /

وارشادهم عن اهمية 
ممارسة رياضة املش ى 
وتفعليلها في بيئة 

الجامعة وجعلها عادة 
صحية / توعية 
الطالبات بأهمية 
الفحص االذاتى 
والتثقيف الصحي 
والوقائي للطالبات 

حول سرطان الثدي من 
 5ملة  / عمل خالل الح

اركان تعريفيه عن 

تحقيق الهدف 
من كل فعالية

إقبال الطالبات 
على الفعاليات 
وتحقيق الهدف 
من كل فعالية

ال يوجد
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من إتباع نمط حياه 
صحى

إعطاء سلسلة 
دورات تدريبية 
عملية للدفاع 
 عن النفس

الفصل 
الدراس ى 
االول من 
العام 

الجامعى 
2017- 
 م2018

القاعة 
الرياضية 
بمجمع 
 الريان

طالبات املسار 
عمادة  -العلمى 

السنة 
التحضيريه / 
طالبات كلية 

البات \االداب / 
كلية العلوم / 
طالبات كلية 

 التربيه

البات تعليم الط
أساسيات الدفاع عن 

النفس والفوائد 
املتعدده ملمارسة 

 الرياضة

حماس 
الطالبات 
وتفاعلهن 

إقبالهن على 
 الدورة

حماس الطالبات 
 وتفاعلهن

صغر حجم 
القاعة 
 الرياضية

 

تنفيذ مجموعة 
من الدورات 
والحمالت 
والفعاليات 
ضمن خطة 

النادى الصحى 
بوكالة عمادة 

شؤون 
الطالبات 
لالنشطة 

بالريان حيث 
أنى مشرفة 

النادى الصحى 
)فعالية 

الخاسر األكبر 
زيارة لنادى  /

صحى /  دورة 
الدفاع عن 

النفس / حملة 

الفصل 
الدراس ى 
االول  

والثانى من 
العام 

الجامعى 
2017- 
 م2018

مجمع 
 الريان

طالبات املسار 
عمادة  -العلمى 

السنة 
التحضيريه / 
طالبات كلية 

البات \االداب / 
كلية العلوم / 
طالبات كلية 

 التربيه

انشاء اول فريق اسعافي 
متخصص مكون من 

سوبيها. الطالبات ومن
وتوزيعهم في عيادات 
الجامعة لكل من 

اآلداب، علوم، تربية 
توعية الطالبات /

وارشادهم عن اهمية 
ممارسة رياضة املش ى 

وتفعليلها في بيئة 
الجامعة وجعلها عادة 

صحية / توعية 
الطالبات بأهمية 
الفحص االذاتى 
والتثقيف الصحي 
والوقائي للطالبات 

حول سرطان الثدي من 
 5ملة  / عمل خالل الح

اركان تعريفيه عن 

تحقيق الهدف 
 من كل فعالية

إقبال الطالبات 
على الفعاليات 
وتحقيق الهدف 
 من كل فعالية

  ال يوجد

توعوية عن 
سرطان الثدى 

فريق رفيدة  /
االسعافى / 

ون املش ى / مارث
فعالية صحتك 

 (حياة

الرياضة والتغذية ,ركن 
االناقة والحمية 

النفسية ، ركن عادات 
التفكير اإليجابي , ركن 

االمراض 
السيكوسوماتيةائد 
 الرياضة واألكل الصحي

/ 

توعوية حمالت 
من تنفيذ 
الطالبات 

كنشاط منهجى 
بفرعى الريان 
والجبيل )يد 
بيد لنحب 

الحياة / مرض 
السكرى / 

فصائل الحياه 
الرياضة  /

والحمل / 
إحمى قلبك 

عبادتى صحة  /
الصحة  /

النفسية / 
وعاء الطاقة / 

الصحة 
 الذكية(

الفصل 
الدراس ى 
االول من 
العام 

الجامعى 
2017- 
 م2018

كلية العلوم 
الريان /  -

كلية التربيه 
 الجبيل -

طالبات املسار 
عمادة  -العلمى 

السنة 
التحضيريه / 
طالبات املسار 

 -اإلنسانى 
عمادة السنة 
 التحضيريه

تعاون الطالبات / زيادة 
وعى الطالبات بأهمية 

 املثقف الصحى

تحقيق الهدف 
من الحمالت 

 التوعوية

حماس الطالبات 
فى عرض 

حمالتهن / تفاعل 
 الحضور 

  ال يوجد

نشاط رياض ى 
ال صفى 

لطالبات املسار 

الفصل 
الدراس ى 
االول من 

كلية التربيه 
 الجبيل -

طالبات املسار 
 -اإلنسانى 

عمادة السنة 

زيادة التفعال بين 
الطالبات والتعاون 

فيما بينهن ونشر روح 

حماس 
الطالبات 
 وتفاعلهن

حماس الطالبات 
 وتفاعلهن

  ال يوجد

االنسانى فرع 
 الجبيل

العام 
الجامعى 
2017- 
 م2018

روح املنافسة وال التحضيريه
 الرياضية

مدربه بورش 
مهارات الحياة 

الجامعية 
)ورشة تحديد 
األهداف / 

ورشة املشاركة 
داخل القاعات 

 الدراسية(

الفصل 
الدراس ى 
االول من 
العام 

الجامعى 
2016- 
 م2017

كلية العلوم 
 الريان -

طالبات املسار 
عمادة  -العلمى 

السنة 
 التحضيريه

تدريب الطالبات على 
خوض الحياه الجامعيه 

وحثهم على وضع 
اهداف والسعى 

لتحقيقها للوصول 
للتفوق فى حياتهن 
 العلمية والعملية

إستفادة 
الطالبات من 

محتوى 
الورش 

وإقبالهن على 
 باقى الورش

حماس الطالبات 
وتفاعلهن / تنوع 
طرق العرض 
داخل الورش / 

شطة تنوع االن
 املقدمه بالورش

  ال يوجد

إعطاء  ورشة 
 انتى والترويح

الفصل 
الدراس ى 
الثانى من 
العام 

الجامعى 
2016- 
 م2017

كلية 
املجتمع 
 بالدمام

طالبات املسار 
عمادة  -العلمى 

السنة 
 التحضيريه

معرفة الطالبات 
بكيفية االستثمار 

االمثل لوقت الفراغ فى 
 أنشطة ترويحيه هادفه

معرفة 
بات الطال

بكيفية 
االستثمار 

االمثل لوقت 
الفراغ فى 
أنشطة 
ترويحيه 
 هادفه

حماس الطالبات 
وتفاعلهن / تنوع 
طرق العرض 
 داخل الورشة

  ال يوجد

خير الناس 
أنفعهم للناس

الثالثاء 
 24املوافق 

/4/1439 
ه  

12/12/
م2017

مستشفى 
امللك فهد 
التخصص ي 

عيادة  –
اورام 
االطفال

مرض ى االورام 
السرطانية 
االطفال

تأثر الطالبات واملشرفة 
بالحاالت وشكر هللا 
على نعمه والشعور 
بااليجابية والقيام 
بانشطة اخرى شبيهه

تأثر الطالبات 
واملشرفة 
بالحاالت 

وشكر هللا على 
نعمه والشعور 
بااليجابية 
والقيام 

بانشطة اخرى 
شبيهه

 ال يوجد
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االنسانى فرع 
الجبيل

العام 
الجامعى 
2017- 
م2018

روح املنافسة والالتحضيريه
الرياضية

مدربه بورش 
مهارات الحياة 

الجامعية 
)ورشة تحديد 
األهداف / 

ورشة املشاركة 
داخل القاعات 

الدراسية(

الفصل 
الدراس ى 
االول من 
العام 

الجامعى 
2016- 
م2017

كلية العلوم 
الريان -

طالبات املسار 
عمادة  -العلمى 

السنة 
التحضيريه

تدريب الطالبات على 
خوض الحياه الجامعيه 

وحثهم على وضع 
اهداف والسعى 

لتحقيقها للوصول 
للتفوق فى حياتهن 
العلمية والعملية

إستفادة 
الطالبات من 

محتوى 
الورش 

وإقبالهن على 
باقى الورش

حماس الطالبات 
وتفاعلهن / تنوع 
طرق العرض 
داخل الورش / 

شطة تنوع االن
املقدمه بالورش

ال يوجد

إعطاء  ورشة 
انتى والترويح

الفصل 
الدراس ى 
الثانى من 
العام 

الجامعى 
2016- 
م2017

كلية 
املجتمع 
بالدمام

طالبات املسار 
عمادة  -العلمى 

السنة 
التحضيريه

معرفة الطالبات 
بكيفية االستثمار 

االمثل لوقت الفراغ فى 
أنشطة ترويحيه هادفه

معرفة 
بات الطال

بكيفية 
االستثمار 

االمثل لوقت 
الفراغ فى 
أنشطة 
ترويحيه 
 هادفه

حماس الطالبات 
وتفاعلهن / تنوع 
طرق العرض 
داخل الورشة

ال يوجد

خير الناس 
 أنفعهم للناس

الثالثاء 
 24املوافق 

/4/1439 
ه  

12/12/
 م2017

مستشفى 
امللك فهد 
التخصص ي 

عيادة  –
اورام 
 االطفال

مرض ى االورام 
السرطانية 
 االطفال

تأثر الطالبات واملشرفة 
بالحاالت وشكر هللا 
على نعمه والشعور 
بااليجابية والقيام 
 .بانشطة اخرى شبيهه

تأثر الطالبات 
واملشرفة 
بالحاالت 

وشكر هللا على 
نعمه والشعور 

بااليجابية 
والقيام 

بانشطة اخرى 
 .شبيهه

 
 ال يوجد

 

ترميم غرفة 
املعلمات في 
املدرسة 

وتقديم ورش 
تدريبية 
لطالبات 
املرحلة 
 الثانوية

 18الثالثاء 
ابريل 
2017 

املدرسة 
الثانوية 
الثانية 

)مقررات ( 
 بالخبر

طالبات املرحلة 
 الثانوية

ترميم غرفة املعلمات في 
املدرسة وتقديم ورش 

تدريبية لطالبات 
 املرحلة الثانوية

تقديم طالبات 
املسار 

الهندس ي 
العمال 
الديكور 

والتصميم 
والرسم 
والدهان 

وتقديم ورش 
تدريبية 
لتطبيق 
الهندسة 
لطالبات 
املرحلة 
 الثانوية

-https://www.questionpro.com/qp_userimages/sub ال يوجد 

3/2730670/5976878/58829646/83738986-58829646-

PROJECT-GF2.pdf 

املوافق - بذرة خير
ابريل  15

لعام 
2017 

مركز 
الرعاية 

ية في النهار 
 الدمام

فئة مرض ى 
 (متالزمة داون 

بتقديم اعمال تطوعية 
منهجية ضمن مقرر 
مهارات إبتكار ألعاب 
ونماذج يتم تطبيق 
املهارات الهندسية 

 بها.االتصال

ادخال 
البسمة على 
وجوه االطفال 
وتقديم يوم 

 ترفيهي

  ال يوجد 

Brightness 23/11/2

017 

املسار 
العلمي 
 الريان

طالبات املسار 
العلمي بفرع 

 الريان

توعيه الطالبات ملتابعة 
 االحداث العاملية

تنمية الوعي 
بقيم التعايش 
واالعتدال 

،وتنمية مهاراة 
التواصل مع 

 . اآلخرين

-https://www.questionpro.com/qp_userimages/sub ال يوجد 

3/2730670/5976878/58829646/83935111-58829646--

---Brightness.docx 

النادي ورش ب
 االجتماعي

الفصل 
الدراس ي 
 االول 

مجمع 
االنشطة 
 بالريان

طالبات  بمجمع 
 الريان

ادارة الوقت وتحفيز 
الطالبات واالستعداد 

 لالختبارات

ادارة الوقت 
وتحفيز 
الطالبات 

   

واالستعداد 
 لالختبارات

ورش مهارات 
الحياة 
 الجامعية

الفصل 
الدراس ي 
االول 
 والثاني

مجمع 
االنشطة 
 بالريان

طالبات املسار 
 العلمي بالريان

ادارة الوقت وتحفيز 
الطالبات واالستعداد 

 لالختبارات

ادارة الوقت 
وتحفيز 
الطالبات 
واالستعداد 
 لالختبارات

   

حقيبة الحوار 
 الوطني

الفصل 
 الثاني

املسار 
 الصحي

تعريف الطالب ببعض  الطالب
مفاهيم املواطنة 
 والتراحم والتعاون 

تشكيل فكر 
وشحصية 
الطالب من 
االنتماء 
واملواطنة 
 والتسامح

تحمس الطالب 
للتدريب على 
 حقيبة الحوار

القاعات غير 
مجهزة 
 للتدريب

 

Using 

Blackboard 

in 

Assessment  

and 

Assignments 

27/02/2

018 

Worksho

p room 

(1023) , 

new 

campus 

اعضاء هيئة 
التدريس في 
قسم تطوير 

 الذات

لى تدريب الزمالء ع
إنشاء مخازن األسئلة 

واإلختبارات 
اإللكترونية على نظام 

 البالكبورد

تدريب الزمالء 
على استخدام 
النظام وتوزيع 

دليل 
املستخدم على 

املتدربين 
وتكوين 

مجموعات 
خبراء في كل 
 تخصص

تم إعداد دليل 
مستخدم ملهارات 
الدورة وتوزيعه 
 على املتدربين

عدم توفر 
أجهزة 

كمبيوتر 
كافية 

 متدربينلل

 

نبع عطاء زيارة 
 دار األيتام

 

الفصل 
 الثاني 

راد 
الحضانه 
االجتماعية 
 بالدمام 

 

طالبات السنة 
 التحضيرية 

 

ادخال السعادة ورسم 
االبتسامة في وجوه 
األطفال واعطائهم 
جرعة من التفاؤل 
واألمل واملشاركة 

 املجتمعية .

 

تطبيق مهارات 
التطوع 

وتكوين فريق 
 العمل 

 

غرس الفرحة 
واالبتسامه ع 
هذه الفئة من 
االطفال في 
 املجتمع 

 

 اليوجد 

 
https://www.questionpro.com/qp_userimages/sub-

3/2730670/5976878/58829646/84983836-58829646--

-----.docx 
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الزيارات2018/2017م

مالزايرات

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت الزايرات املشرفة على النشاط الرقم

 مركز تنمية الطفل ملصد بسمه   .1

 

5/3/2018 

 

ذو االحتياجات  د بسمه ملص  .2
اخلاصة قي التنمية 

 االجتماعية

6/3/2018 

 

 7/3/2018 مدرسة الرتبية االهلية د بسمه ملص  .3

 

مركز االمري سلطان   د بسمه ملص  .4
 بن عبد العزيز

11/3/2018 

 

معهد الصم والبكم يف  د بسمه ملص  .5
 الدمام

13/3/2018 

 

روضة ملتقى الراعم  بسمه ملصد   .6
 األوىل

15/3/2018 

 

1 - مركز تنمية الطفل يف الدمام

• تأًصيل ثقافة التطوع• تقديم العون واملساعدة ملرشفات األطفال .• بث السعادة يف قلوب االطفال ذوي االحتياجات الخاصةاألهداف :
الصور :

2 - ذو االحتياجات الخاصة ، التنمية االجتامعية/حي الروضة .

• ادخال السعادة لقلوب االطفال من خال تقديم هدايا معنوية لهم• تعليم االطفال وتثقيفهم عن طريق بعض االركان التعليمية والرتفهيه.أهداف املروع :

يف الدمام مركز تنمية الطفل
األهداف :

بث السعادة يف قلوب االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة•
تقدمي العون واملساعدة ملشرفات األطفال .•
أًتصيل ثقافة التطوع•

 الصور :

 
 
 
 
 

ذو االحتياجات اخلاصة ، التنمية -
.االجتماعية/حي الروضة 

 أهداف املشروع :

تعليم االطفال وتثقيفهم عن طريق بعض االركان التعليمية والرتفهيه.•
 ادخال السعادة لقلوب االطفال من خالل تقدمي هدااي معنوية هلم•
 

 
 
 
 
 
 

يف الدمام مركز تنمية الطفل
األهداف :

بث السعادة يف قلوب االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة•
تقدمي العون واملساعدة ملشرفات األطفال .•
أًتصيل ثقافة التطوع•

 الصور :

 
 
 
 
 

ذو االحتياجات اخلاصة ، التنمية -
.االجتماعية/حي الروضة 

 أهداف املشروع :

تعليم االطفال وتثقيفهم عن طريق بعض االركان التعليمية والرتفهيه.•
 ادخال السعادة لقلوب االطفال من خالل تقدمي هدااي معنوية هلم•
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3 - تقديم معونات  للعامالت يف مدرسة الرتبية االهلية

• ادخال الفرح و الرسور عىل قلوب العامات وغرس القيم السامية • دعم هذه الفئة – العامات – معنوياً وشحذ هممهن .أهداف املروع :

4 -زيارة اىل مركز  األمري سلطان بن عبد العزيز  يف الدمام

• متد جسم الطفل بالطاقة ملامرسة نشاطه خال النهار وتشعره بالهدوء والرضا.• تعويد الطفل وتحبيبه يف الفطور الجيد• ترسيخ معنى الصحة لدى االطفالأهداف املروع :

تقدمي معوانت  للعامالت يف مدرسة الرتبية االهلية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  أهداف املشروع

مهمهنالعامالت دعم هذه الفئة • وشحذ معنواًي
 ادخال الفرح و السرور على قلوب العامالت وغرس القيم السامية•

 
 
 
 
 
 
 

زايرة اىل مركز  األمري سلطان بن عبد العزيز  يف الدمام
  املشروع أهداف

االطفاللدىالصحةمعىنترسيخ•
اجليدالفطوريفوحتبيبهالطفلتعويد•
والرضاابهلدوءوتشعرهالنهارخاللنشاطهملمارسةابلطاقةالطفلجسممتد•

 
 
 

تقدمي معوانت  للعامالت يف مدرسة الرتبية االهلية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  أهداف املشروع

مهمهنالعامالت دعم هذه الفئة • وشحذ معنواًي
 ادخال الفرح و السرور على قلوب العامالت وغرس القيم السامية•

 
 
 
 
 
 
 

زايرة اىل مركز  األمري سلطان بن عبد العزيز  يف الدمام
  املشروع أهداف

االطفاللدىالصحةمعىنترسيخ•
اجليدالفطوريفوحتبيبهالطفلتعويد•
والرضاابهلدوءوتشعرهالنهارخاللنشاطهملمارسةابلطاقةالطفلجسممتد•

 
 
 

تقدمي معوانت  للعامالت يف مدرسة الرتبية االهلية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  أهداف املشروع

مهمهنالعامالت دعم هذه الفئة • وشحذ معنواًي
 ادخال الفرح و السرور على قلوب العامالت وغرس القيم السامية•

 
 
 
 
 
 
 

زايرة اىل مركز  األمري سلطان بن عبد العزيز  يف الدمام
  املشروع أهداف

االطفاللدىالصحةمعىنترسيخ•
اجليدالفطوريفوحتبيبهالطفلتعويد•
والرضاابهلدوءوتشعرهالنهارخاللنشاطهملمارسةابلطاقةالطفلجسممتد•

 
 
 

تقدمي معوانت  للعامالت يف مدرسة الرتبية االهلية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  أهداف املشروع

مهمهنالعامالت دعم هذه الفئة • وشحذ معنواًي
 ادخال الفرح و السرور على قلوب العامالت وغرس القيم السامية•

 
 
 
 
 
 
 

زايرة اىل مركز  األمري سلطان بن عبد العزيز  يف الدمام
  املشروع أهداف

االطفاللدىالصحةمعىنترسيخ•
اجليدالفطوريفوحتبيبهالطفلتعويد•
والرضاابهلدوءوتشعرهالنهارخاللنشاطهملمارسةابلطاقةالطفلجسممتد•

 
 
 

تقدمي معوانت  للعامالت يف مدرسة الرتبية االهلية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  أهداف املشروع

مهمهنالعامالت دعم هذه الفئة • وشحذ معنواًي
 ادخال الفرح و السرور على قلوب العامالت وغرس القيم السامية•

 
 
 
 
 
 
 

زايرة اىل مركز  األمري سلطان بن عبد العزيز  يف الدمام
  املشروع أهداف

االطفاللدىالصحةمعىنترسيخ•
اجليدالفطوريفوحتبيبهالطفلتعويد•
والرضاابهلدوءوتشعرهالنهارخاللنشاطهملمارسةابلطاقةالطفلجسممتد•

 
 
 

تقدمي معوانت  للعامالت يف مدرسة الرتبية االهلية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  أهداف املشروع

مهمهنالعامالت دعم هذه الفئة • وشحذ معنواًي
 ادخال الفرح و السرور على قلوب العامالت وغرس القيم السامية•

 
 
 
 
 
 
 

زايرة اىل مركز  األمري سلطان بن عبد العزيز  يف الدمام
  املشروع أهداف

االطفاللدىالصحةمعىنترسيخ•
اجليدالفطوريفوحتبيبهالطفلتعويد•
والرضاابهلدوءوتشعرهالنهارخاللنشاطهملمارسةابلطاقةالطفلجسممتد•
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5 - معهد الصم والبكم يف الدمام

• كسب األجر والثواب .• إدخال الفرح والرسور عىل أطفال الصم والبكم.أهداف املروع:

6 -زيارة زوضة أطفال ملتقى الرباعم األوىل .

• اعطاء فرصة لألطفال لتقديم أنفسهم بطرقهم الخاصة• التعرف عىل امكانيات ومهارات االطفال وتدعيمها• تعزيز مفهوم صديق البيئة لدى االطفالأهداف املروع:

 
 
 
 

معهد الصم والبكم يف الدمام5

املشروعأهداف

 إدخال الفرح والسرور على أطفال الصم والبكم.•
 . كسب األجر والثواب•

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

األوىل .زايرة زوضة أطفال ملتقى الرباعم 

 
 
 
 

معهد الصم والبكم يف الدمام5

املشروعأهداف

 إدخال الفرح والسرور على أطفال الصم والبكم.•
 . كسب األجر والثواب•

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

األوىل .زايرة زوضة أطفال ملتقى الرباعم 

 أهداف املشروع:

 تعزيز مفهوم صديق البيئة لدى االطفال•
 التعرف على امكانيات ومهارات االطفال وتدعيمها•
 اعطاء فرصة لألطفال لتقدمي أنفسهم بطرقهم اخلاصة•

 

 

 
 

 

 

 أهداف املشروع:

 تعزيز مفهوم صديق البيئة لدى االطفال•
 التعرف على امكانيات ومهارات االطفال وتدعيمها•
 اعطاء فرصة لألطفال لتقدمي أنفسهم بطرقهم اخلاصة•
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وكاالت 
المسارات
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وكالة المسار الهندسي

التعريف بوكالة املسار الهنديس

ــة  ــة املوضوع ــم حســب الخطــة األكادميي ــاد الطــالب وتوجيه ــديس هــو إرش ــة املســار الهن ــن وجــود وكال ــدف األســايس م إن اله
ــات التــي تصادفهــم يف دراســتهم،  ــة، ومعاونتهــم عــىل تذليــل الصعوب للحصــول عــىل أعــىل املعــدالت وتخطــي الســنة التحضريي
وتقديــم النصــح يف األمــور التــي تؤثــر يف مســار تعليمــه، ويتحقــق هــذا الهــدف الرئيــس مــن خــالل األهــداف الفرعيــة التاليــة: -

تهيئــة الطــالب املســتجدين يف املســار الهنــديس للتأقلــم والتكيــف مــع الحيــاة الجامعيــة مــن خــالل برامــج إرشــادية . 1
ــه عــىل خدماتهــا. ــة وأقســامها املســاندة وكيفيــة حصول ــة للتعريــف بالســنة التحضريي وتوجيهي

توعية الطالب بجميع اللوائح واألنظمة الخاصة باملسار.. 2

التعرف عىل الصعوبات والعقبات واالحتياجات التي يواجهها الطالب. 3

التواصل بن الطالب وأعضاء هيئة التدريس بحيث يكون النقاش مفتوحا ًإلزالة الحواجز بن الطالب ومدرسيهم. 4

تعريف الطالب باملتغريات التي قد تواجههم يف حياتهم وكيفية التعامل معها.. 5

مساعدة الطالب عىل تسجيل املقررات الدراسية وفقاً للخطة األكادميية الخاصة باملسار الهنديس.. 6

مســاعدة الطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة عــىل مواجهــة الصعوبــات األكادميية، خــالل حياتهــم الجامعية ومســاعدتهم . 7
يف التحصيــل األكادميــي وفقــاً لقدراتهم.

تشــجيع الطــالب املتفوقــن عــىل املزيــد مــن التحصيــل وتوجيههــم نحــو اســتثامر قدراتهــم وإمكاناتهــم يف املجــاالت التــي . 8
تتناســب مــع ميولهــم واهتامماتهــم العلمية.

نر الوعي باللوائح واألنظمة األكادميية لدى الطالب ومساعدتهم عىل فهم خطط الدراسة وأنظمتها.. 9

متابعة الطالب املتعرين دراسياً ومساعدتهم عىل اكتساب املهارات الالزمة لزيادة تحصيلهم الدرايس.. 10

املساعدة يف تنفيذ املهام التي تحقق أهداف عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.. 11

وكيل املسار الهنديس: 

إن اإلرشاف األكادميــي خدمــة مهنيــة تهــدف التــي التعــرف عــىل املشــكالت التــي تعــوق قــدرة الطالــب عــىل التحصيــل العلمــي 
ــئولياتهم  ــة مبس ــي الطلب ــادة وع ــق زي ــن طري ــم ع ــاعدة والدع ــم املس ــم تقدي ــة. وتت ــاة الجامعي ــات الحي ــع متطلب ــل م والتفاع
ــم  ــول دون تحقيقه ــي تح ــخصية الت ــة والش ــكالت األكادميي ــل املش ــد يف ح ــن الجه ــد م ــذل مزي ــىل ب ــجيعهم ع ــة وتش األكادميي
أهدافهــم التعليميــة ويتــم ذلــك عــن طريــق تزويــد الطلبــة باملهــارات األكادمييــة املتنوعــة التــي ترفــع مــن تحصيلهــم الــدرايس 

ــة. ــم العلمي ومناقشــة طموحاته
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مهام سعادة وكيل املسار الهنديس: -

ــص . 1 ــام يخ ــة في ــة الجامعي ــارات للمرحل ــات واالختب ــة الدراس ــة لالئح ــد التنفيذي ــح والقواع ــذ اللوائ ــىل تنفي اإلرشاف ع
ــديس. املســار الهن

االرشاف عــىل إعــداد الجــداول الدراســية لطلبــة املســار الهنــديس والتنســيق مــع األقســام والكليــات األخــرى بالتعــاون . 2
مــع عــامدة القبــول والتســجيل.

االرشاف عىل سري االختبارات النهائية للمسار الهنديس بالتنسيق مع األقسام األكادميية وعامدة القبول والتسجيل.. 3

اإلرشاف عــىل معادلــة املقــررات الدراســية الخاصــة باملســار الهنــديس فيــام يخــص الطلبــة املحولــون للســنة التحضرييــة . 4
مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

اإلرشاف عىل األنشطة الالصفية الطالبية الخاصة باملسار الهنديس والزيارات واملعارض السنوية.. 5

ــة املســار الهنــديس . 6 ــات الحــذف واالضافــة لطلب ــك عملي ــذار عــن الدراســة وكذل ــل واالعت ــات التأجي اإلرشاف عــىل طلب
وفقــا لألنظمــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الخصــوص.

االرشاف عــىل إعــداد قوائــم الحرمــان وحــرص أعــداد الطــالب والطالبــات باملســار الهنــديس املجتازيــن واملتعريــن بربنامــج . 7
ــنة التحضريية. الس

االرشاف عــىل فعاليــات األســبوع التعريفــي الــذي تقيمــه العــامدة فيــام يخــص املســار الهنــديس مــن إعــداد الكتيبــات . 8
واملنشــورات والقواعــد والتعليــامت املطبوعــة واملرئيــة والجــداول والتســجيل االلكــروين للمقــررات الدراســية الفصليــة 

والســنوية

توجيــه وإرشــاد الطــالب والطالبــات باملســار الهنــديس وحــل القضايــا املتعلقــة بالتحصيــل األكادميــي بالســنة التحضرييــة . 9
والتواصــل مــع مركــز االرشــاد الجامعــي فيــام يخــص الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة اجتامعيــة أو توجيــه نفــي.

تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الســنة التحضرييــة عــن ســري العمــل يف املســار الهنــديس باملهــام املناطــة بــه والصعوبــات . 10
التــي قــد تواجهــه.

متابعة تحديث موقع العامدة االلكروين فيام يخص وكالة املسار الهنديس.. 11

مخاطبة الجهات ذات الصلة داخل الجامعة يف اختصاص ونطاق عمل الوكالة باملسار الهنديس.. 12

إصــدار القــرارات الداخليــة التــي يقتضيهــا ســري العمــل يف وكالــة املســار الهنــديس بالعــامدة مبــا ال ينشــئ حقــوق أو مزايــا . 13
وظيفيــة، فــإن أنشــأت حقــوق أو مزايــا وظيفيــة يتعــن أخــذ موافقــة مديــر الجامعــة يف هذا الشــأن.

اقراح الوسائل والسبل التي تساهم يف فعالية وتطوير العمل باملسار الهنديس.. 14

مهام ومسئوليات املرف الطاليب يف عملية االرشاف األكادميي:

إعداد ملف الطالب: . 1

: يقوم املرف الطاليب بإعداد ملف خاص لكل طلب من طالب املسار ويحتوي امللف عىل االيت 

استامرة بيانات الطالب• 

قامئة مقررات التخصص الدرايس املؤدية لتخرج الطالب• 

استامرة مشاكل التسجيل• 

نسخة حديثة من السجل الدرايس كشف العالمات• 

الوثائق اإلدارية األخرى ... الخ• 
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التعامل مع مشاكل التسجيل اإللكرتوين للمقررات:. 2

حرصــت العــامدة أن يتــم تســجيل الطلبــة للمقــررات الدراســية مــن خــالل دخــول الطلبــة عــىل موقــع الجامعــة مــن خــالل 
حســابهم الشــخي

ــررات  ــار املق ــح يف اختي ــعيا وراء النص ــب س ــأيت الطال ــث ي ــالب، حي ــجيل الط ــل تس ــامت قب ــي التعلي ــرف ع ــل امل يحص
ــول والتســجيل االلكــروين  ــع عــامدة القب ــك ايل موق ــب بعــد ذل ــم يوجــه الطال ــة الخطــوات الخاصــة بالتســجيل ث ومعرف

ــب. ــية للطال ــة الدراس ــب الخط ــا حس ــررات إلكروني ــجيل املق ــوم بتس ليق

ولقــد لوحــظ وقــوع بعــض الطلبــة بأخطــاء يف التســجيل وعــدم قــدرة البعــض عــىل الدخــول إىل حســاباتهم أو مل يتمكنــوا 
مــن التســجيل يف الوقــت املحــدد، لــذا يقــوم املــرف الطــاليب مبعالجــة األخطــاء التــي وقــع بهــا الطــالب وتســجيل للطلبــة 
ــام  ــون أرق ــن يحمل ــة الذي ــع الطلب ــايل اســتكامل التســجيل لجمي ــت املحــدد وبالت ــن التســجيل بالوق ــوا م ــن مل يتمكن الذي
ــىل الشــعب يف  ــم ع ــم توزيعه ــري ســعودين يت ــتجدين الغ ــول ســوفت( وبالنســبة الطــالب املس ــام )بيب ــىل نظ ــة ع جامعي
جميــع املســارات التــي قبلــوا فيهــا مؤقتــا وتســجيل املقــررات الدراســية لديهــم بشــكل يــدوي لعــدم قدرتهــم عــىل التســجيل 

الكرونيــا يف نظــام )بيبــول ســوفت( لعــدم وجــود أرقــام جامعيــة إىل حــن اســتكامل اجراءاتهــم للحصــول عليهــا.

ــالت عــىل تســجيلهم أو لديهــم مشــكالت او  ــون بإجــراء تعدي ــن يرغب ــة الذي ــز منــوذج للطلب عــي املــرف الطــاليب تجهي
ــدرايس. ــن مــن الفصــل ال تعــارض بتســجيلهم خــالل األســبوعن األول

التعامل مع غياب الطالب:. 3

تعتــرب مراقبــة غيــاب الطــالب مــن مهــام مــدرس املقــرر، والسياســة العامــة للعــامدة تنــص عــىل توصيــل رســالة انــذار اول 
ايل الطالــب يف حالــة تغييبــه اقــل %15 وأعــىل مــن 10 % مــن الســاعات التدريســية للمقــررات ورســالة حرمــان مــن حضــور 

االمتحــان النهــايئ يف حالــة تغييبــه لنســبة أكــرب مــن 15 %.

ــول ســوفت( يف  ــا مــن نظــام )البيب ــم تحميله ــي ت ــة الت ــاب مــن خــالل الجــداول االلكروني ــداد كشــوف الغي ــم اع ــذا يت ل
ــم نســخ األســامء مــن منســق النصــوص اىل برنامــج الجــداول الحســابية يف جــداول  ــث يت صفحــات منســق النصــوص حي
خاصــة ويتــم توزيــع اســامء مــدريس كل مقــرر عــىل الشــعب حتــى يتــم متابعــة أعــذار الطــالب والــذي يتــم مــن خاللــه 

ــة التدريــس بهــا. ــد أعضــاء هيئ ــا وتزوي حســاب أعــذار الطــالب الكروني

ــغ أعــذار  ــم تفري ــم يت ــول األعــذار ث ــة قب ــل لجن ــم املوافقــة عليهــا مــن قب ــة التــي يت ــة املقبول ــم اســتالم أعــذار الطلب ويت
الطــالب يف كشــوف األعــذار الخاصــة ويتــم حســاب غيــاب الطلبــة أوال بــأول مــن بدايــة الفصــل الــدرايس وذلــك بالتواصــل 
مــع األقســام لتزويدنــا بنســب غيــاب الطــالب بشــكل دوري  كل أســبوعن دراســن ) 14 يــوم ( أثنــاء الفصــل الــدرايس ليتــم 
حــرص الطلبــة الذيــن اقربــوا مــن النســبة املســموح بهــا يف الغيــاب ويتــم اســتدعائهم مــن قبــل املــرف الطــاليب وتوقيعهــم 
عــىل انــذار تحذيــري مبكــر وتوقيعهــم عــىل تعهــد بعــدم الغيــاب مــرة أخــرى إال بأعــذار مقبولــة التــي تــم االتفــاق عليهــا 

مــن قبــل لجنــة قبــول األعــذار.

التعامل مع الطلبة املنقطعن واملنسحبن:. 4

ــم  ــذر ويت ــدون ع ــذر وب ــاب بع ــن تجــاوزوا نســبة الغي ــة املنقطعــن الذي ــم حــرص الطلب ــايئ يت ــار النه ــد االختب ــل موع قب
االعــالن عــن أســامئهم عــىل لوحــة االعالنــات ومنعهــم مــن دخــول االختبــار النهــايئ كــام يتــم تحديــد الطلبــة املنســحبن 

ــم التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن نظــام )البيبــول ســوفت( إلزالتهــم مــن القوائ

تجهيز كشوف التوقيع لالختبارات الفصلية والنهائية:. 5

تجهيز كشوف بأسامء الطالب.• تقتيض مهام املرف الطاليب يف االختبارات الفصلية والنهائية عىل:
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ــار وتوقيعهــم عــىل تعهــدات إلحضارهــا           •  ــاء االختب متابعــة الطــالب الذيــن مل يحــروا البطاقــة الجامعيــة أثن
اســتقبال أعــذار الطــالب والنظــر فيهــا مــن قبــل لجنــة قبــول األعــذار مــن أجــل اعــادة االختبــار بعــد املوافقــة • وعــدم تكرارهــا. 

. عليها

مسؤوليات ومهام ودور الطالب يف عملية االرشاف األكادميي:

للطــالب دور أســايس يف عمليــة االرشاف األكادميــي فعليهــم تقــع مســؤولية متابعــة التقــدم الــدرايس وطلــب النصيحــة والتوجيــه 
ــد مــن  ــق أكــرب عائ ــاز املقــررات برسعــة ونجــاح، ولتحقي ــن يقدمــون املســاعدة للطــالب الجتي ــن واللذي مــن املرفــن األكادميي

ــة: ــاع الخطــوات التالي ــالت بإتب ــب لهــذه املقاب ــالت االرشاف األكادميي.يجــب أن يســتعد الطال مقاب

تحديــد املوعــد مــع املــرف األكادميــي ويفضــل أن تكــون املقابــالت عــىل األقــل مــرة كل شــهر وأن يجتهــد يف • معرفة الساعات املكتبية للمرف األكادميي.• قبل مقابلة املرف األكادميي: -. 1
ــة والجامعــة مــن • كتابة جميع التساؤالت واالهتاممات التي تشغل الطالب وإحضارها يف املقابلة األكادميية.• تحديــد هــذه املواعيــد مبكــراً. ــا تحتاجــه الكلي ــب كل م ــدا وهــذا الســجل يــرح للطال مراجعــه الســجل األكادميــي جي

ــه. ــراه غــري واضحــاً ليســأل املــرف األكادميــي عن ــد ي ــزة عــىل أي بن ــب عالمــة ممي ــات، وتضــع الطال إعداد وتحضري معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة مبا يحتاجه الطالب قبل اجتامعه باملرف األكادميي.• متطلب

ــتها • إحضار قامئة األسئلة التي ترغب يف االستفسار عنها.• أثناء مقابلة املرف األكادميي:. 2 ــي يف مناقش ــرف األكادمي ــية وإرشاك امل ــة والدراس ــب املهني ــداف الطال ــن أه ــة ع ــرة واضح ــاء فك إعط
ــفافية. ــة وش طــرح جميــع األســئلة التــي تشــغل اهتــامم الطالــب عــىل املــرف األكادميــي فهــو يســتطيع مســاعدة الطالــب • برصاح

عندمــا يكــون لديــه رؤيــة واضحــة ملــا يــدور يف ذهنــه.

مقابالت املتابعة:. 3

ــه أو • االتصال أو اإلرسال إلكرونيا )الربيد اإللكروين( بأي أسئلة أو استفسارات إضافية للمرف األكادميي.• إتباع ما يويص به املرف األكادميي.•  ــىل أدائ ــر ع ــد تؤث ــي ق ــة يف الخطــة الدراســية والت ــريات الهام ــب بالتغ ــرب املــرف األكادميــي الطال يخ
ــية. ــه الدراس ينشــئ الطالــب لنفســه ملــف لإرشــاد األكادميــي يوضــع بــه نســخة مــن كل املســتندات بحيــث يجــد لنفســه • إبالغ املرف األكادميي الطالب بعدم إمكانية حذف أي مقرر درايس أو تأجيله• اإلملام باألجندة الدراسية وخصوصاً مواعيد االختبارات وهي عادة تنر يف لوحة االعالنات بالعامدة.• التأكد من الفهم الواضح لكافة متطلبات االجتياز عىل مستوى املسار.• أهداف

تحمــل مســؤولية تقدمــه الــدرايس، فالنصــح واإلرشــاد أداة هامــة للنجــاح ولكــن وقبــل كل يشء فالطالــب هــو • إجابــة رسيعــة لتســاؤالته.
املســئول األول عــن نجاحــه ويجــب أن يعلــم ذلــك بوضــوح.
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ورش عمل يف وكالة املسار الهنديس:

بالتعــاون مــع وحــدة التطويــر األكادميــي تــم عقــد ورش عمــل عــىل مــدار الفصلــن األول والثــاين للعــام الجامعــي 1438-1439هـــ 
لطــالب املســار الهنــديس حيــث تــم تدريــب عــدد مــن طــالب املســار الهنــديس يف الفصــل األول بواقــع ) 3 ( ورش عمــل عــىل 

النحــو التــايل:

ورشة العمل

ورشة العمل األوىل: )كيف تنجح يف السنة التحضريية ؟(
ورشة العمل الثانية:  )  إدارة  الوقت  (

ورشة العمل الثالثة: ) العالقات مع املدرسن والزمالء (

ورشة العمل

ورشة العمل األوىل: )التعامل مع االساتذة والزمالء(

)?How to improve your English (  :ورشة العمل الثانية

) Time Management( :ورشة العمل الثالثة

ورشة العمل الرابعة: )االتصال مع االساتذة(

عدد الحضور ) طالب(

50

40

20

عدد الحضور ) طالب(

42

25

10

20

وتم عقد ورش عمل أثناء الفصل الثاين بواقع ) 4 ( ورش عمل عىل النحو التايل :

العملية التعليمية وتطويرها يف املسار األكادميي:

أ.توزيع أعداد الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية:

تم قبول عدد 514 طالباً وطالبة باملسار الهنديس بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1438 – 1439 هـ  كام بجدول )1(

( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار اهلندسي ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي جدول )

ه

 اإلمجايل اجملموع الطالبات الطالب

 غري سعودي سعودي غري سعودايت سعودايت غري سعودي سعودي

352 23 126 13 478 36 514 

( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار الهندسي بالسنة التحضيرية للعام 1شكل )
 هـ1438-1437الجامعي 

املسار اهلندسي)طالب(توزيع طالب 
طالب املسار اهلندسي)طالب(احصائية 

هللعام اجلامعي 

سعودي غير سعودي سعوديات غير سعوديات سعودي غير سعودي
الطالب الطالبات المجموع اإلجمالي

1سلسلة

ب
طال

 ال
عدد

عنوان المحور

توزيع الطالب المستجدين 

جدول )1( توزيع الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية يف املسار الهنديس بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1438-1439ه

( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار اهلندسي ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي جدول )

ه

اإلمجايلاجملموعالطالباتالطالب

غري سعوديسعوديغري سعودايتسعودايتغري سعوديسعودي

 

 

 

 

 

 

 

( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار الهندسي بالسنة التحضيرية للعام 1شكل )
 هـ1438-1437الجامعي 

املسار اهلندسي)طالب(توزيع طالب 
طالب املسار اهلندسي)طالب(احصائية 

هللعام اجلامعي 

سعودي غير سعودي سعوديات غير سعوديات سعودي غير سعودي
الطالب الطالبات المجموع اإلجمالي

1سلسلة

ب
طال

 ال
عدد

عنوان المحور

توزيع الطالب المستجدين 

شكل )1( رسم بياين ألعدد الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية يف املسار الهنديس بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1437-1438هـ
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توزيع طالب املسار الهنديس)طالب(

( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار اهلندسي ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي جدول )

ه

اإلمجايلاجملموعالطالباتالطالب

غري سعوديسعوديغري سعودايتسعودايتغري سعوديسعودي

( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار الهندسي بالسنة التحضيرية للعام 1شكل )
 هـ1438-1437الجامعي 

املسار اهلندسي)طالب(توزيع طالب 
 طالب املسار اهلندسي)طالب(احصائية 

 ه1438/1439للعام اجلامعي  

سعودي غير سعودي سعوديات غير سعوديات سعودي غير سعودي
الطالب الطالبات المجموع اإلجمالي

1سلسلة

ب
طال

 ال
عدد

عنوان المحور

توزيع الطالب المستجدين 

 الطالب املسارات

 املنسحبني املنقطعني املنتظمني املقبولني

 15 30 330 375 املسار اهلندسي

 

علمي(:هندسيتوزيع طالبات عمادة السنة التحضريية حسب املسارات)صحي
املسار اهلندسي)طالبات(احصائية

هاجلامعيللعام
الطالباتاملسارات

املنسحباتاملنقطعاتاملنتظماتاملقبوالت

الطالباملسارات
املنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني

املسار اهلندسي

 

علمي(:هندسيتوزيع طالبات عمادة السنة التحضريية حسب املسارات)صحي
املسار اهلندسي)طالبات(احصائية

هاجلامعيللعام
الطالباتاملسارات

املنسحباتاملنقطعاتاملنتظماتاملقبوالت

توزيع طالبات عامدة السنة التحضريية حسب املسارات)صحي-هنديس-علمي(:

الطالباملسارات
املنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني

املسار اهلندسي

علمي(:هندسيتوزيع طالبات عمادة السنة التحضريية حسب املسارات)صحي
 املسار اهلندسي)طالبات( احصائية

 ه1438/1439 اجلامعي للعام

 الطالبات املسارات

 املنسحبات املنقطعات املنتظمات املقبوالت

 4 2 133 139 املسار اهلندسي

 

 

 
 

 

 

 

هاخلطة األكادميية للمسار اهلندسي بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي 

هـ( اخلطة األكادميية للمسار اهلندسي بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي جدول )

الفصل الدراسي األول

ساعةاسم املقرررقم املقرر

معتمدة

ساعة

نظري

ساعة

عملي

ساعة

اتصال

املتطلب السابق

القبول يف الربانمجلغة إجنليزية عامة

القبول يف الربانمج(رايضيات )

املسار اهلندسي

 

 
 

 

 

 

هاخلطة األكادميية للمسار اهلندسي بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي 

هـ( اخلطة األكادميية للمسار اهلندسي بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي جدول )

الفصل الدراسي األول

ساعةاسم املقرررقم املقرر

معتمدة

ساعة

نظري

ساعة

عملي

ساعة

اتصال

املتطلب السابق

القبول يف الربانمجلغة إجنليزية عامة

القبول يف الربانمج(رايضيات )
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الخطة األكادميية للمسار الهنديس بربنامج السنة التحضريية للعام الجامعي 1438-1439ه

املسار اهلندسي

 

 
 

 

 

 

هاخلطة األكادميية للمسار اهلندسي بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي 

هـ( اخلطة األكادميية للمسار اهلندسي بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي جدول )

 الفصل الدراسي األول

 ساعة اسم املقرر رقم املقرر

 معتمدة

 ساعة

 نظري

 ساعة

 عملي

 ساعة

 اتصال

 املتطلب السابق

ENGL-101 لغة إجنليزية عامة * 

General English Language 

 القبول يف الربانمج 20 5 15 5

MATH-111 ( 1رايضيات) القبول يف الربانمج 3 0 3 3 

Mathematics (1) 

ARCH-121 ( 1مرسم أساسيات التصميم) 

Basic Design Studio (1) 

 القبول يف الربانمج 4 4 0 3

LRSK-141 مهارات التعلم والبحث 

Learning and Searching 

Skills 

 الربانمجالقبول يف  2 0 2 2

PHEDU-162 الرتبية البدنية والصحية 

Health & Physical Education 

 القبول يف الربانمج 2 2 0 1

  31   14 اجملمـــــــــوع

 الفصل الدراسي الثاين

ENGL-101 *لغة إجنليزية عامة 

General English Language 

 القبول يف الربانمج 8 0 8 2

ENGL-102  أكادميية وختصصيةلغة إجنليزية 

English for Academic and 

Specific Purpose 

 القبول يف الربانمج 12 0 12 3

MATH-112 ( 2رايضيات) 

Mathematics (2) 

3 3 0 3 MATH-

111 

ARCH-122 ( 2مرسم أساسيات التصميم) 

Basic Design Studio (2) 

3 0 4 4 ARCH-

121 

PHYS-132  فيزايءPhysics 3 3 0 3 القبول يف الربانمج 

LRSK -142 اتصال مهارات 

Communication Skills 

 القبول يف الربانمج 2 0 2 2

COMP-131 احلاسب اآليل مهارات 

Computer Skills 

 القبول يف الربانمج 4 4 0 3

جدول )3( الخطة األكادميية للمسار الهنديس بربنامج السنة التحضريية للعام الجامعي 1438-1439 هـ

  36   18 اجملمـــــــــوع

 :مالحظة

 مقرر اللغة اإلجنليزية على النظام السنوي.     *

وكالة المسار العلمي
التعريف ابملسار العلمي :

، واملسار العلمي يقوم إبعداد الطلبة للتخصصات يف كلييت يعترب املسار العلمي احد مسارات عمادة السنة التحضريية والدراسات 

( أو أي من الكليات اليت تضم إىل برانمج  السنة التحضريية  ، كلية العلوم: )علوم احلاسب وتقنية املعلومات ، إدارة األعمال

اجلامعة جملس حيددها اليت القبول لشروط وفقًا مستقباًل

األهداف:
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وكالة المسار العلمي

التعريف باملسار العلمي :

يعتــرب املســار العلمــي احــد مســارات عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات ، واملســار العلمــي يقــوم بإعــداد الطلبــة للتخصصــات 
يف كليتــي : )علــوم الحاســب وتقنيــة املعلومــات ، إدارة األعــامل، كليــة العلــوم ( أو أي مــن الكليــات التــي تضــم إىل برنامــج  الســنة 

التحضرييــة  مســتقبالً وفقــاً لــروط القبــول التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة.

األهداف:

تنبثق أهداف املسار العلمي من أهداف عامدة السنة التحضريية كام يىل :

-تهيئة الطالب للتعليم الجامعي.

-تطوير مهارات الطالب يف اللغة اإلنجليزية وتقنية املعلومات .

-تشجيع االبتكار واإلبداع وتنمية مهارات التعلم والبحث والتفكري واالتصال  .

-تنمية  املعارف العلمية األساسية التي يحتاج إليها الطالب يف تخصصاتهم املستقبلية.

-تنمية  الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.

-تنمية قدرات الطالب وتشجيعهم عىل املشاركة الفعالة يف األنشطة الطالبية .

-تطوير برامج السنة التحضريية مبا يتوافق مع معايري ومتطلبات الجودة واالعتامد األكادميي .

مهام وكالة العامدة للمسار العلمي:

ــص . 1 ــام يخ ــة في ــة الجامعي ــارات للمرحل ــات واالختب ــة الدراس ــة لالئح ــد التنفيذي ــح والقواع ــذ اللوائ ــىل تنفي اإلرشاف ع
ــف (. ــام والقطي ــع )الدم ــات املجتم ــنة األوىل يف كلي ــي والس ــار العلم املس

اإلرشاف عــىل إعــداد الجــداول الدراســية لطلبــة املســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع ) الدمــام والقطيــف . 2
( و التنســيق مــع األقســام و الكليــات األخــرى بالتعــاون مــع عــامدة القبــول والتســجيل.

ــف (  . 3 ــام والقطي ــع ) الدم ــات املجتم ــنة األوىل يف كلي ــي والس ــار العلم ــة للمس ــات النهائي ــري االمتحان ــىل س اإلرشاف ع
ــجيل . ــول والتس ــامدة القب ــة وع ــام األكادميي ــع األقس ــيق م ــك بالتنس ــا، وذل ــكيل لجانه وتش

اإلرشاف عــىل عمليــة معادلــة املقــررات الدراســية  الخاصــة باملســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع ) الدمــام . 4
والقطيــف ( .

ــام . 5 ــع ) الدم ــات املجتم ــنة األوىل يف كلي ــي والس ــار العلم ــة باملس ــة الخاص ــة الطالبي ــطة الالصفي ــىل األنش االرشاف ع
والقطيــف (.
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ــة املســار العلمــي . 6 ــة لطلب ــات الحــذف واإلضاف ــك عملي ــن الدراســة وكذل ــذار ع ــل واالعت ــات التأجي اإلرشاف عــىل طلب
ــوص . ــذا الخص ــادرة به ــرارات الص ــة والق ــا لألنظم ــف( وفق ــام والقطي ــع )الدم ــات املجتم ــنة األوىل يف كلي والس

اإلرشاف عــىل إعــداد قوائــم الحرمــان و اعــداد الطــالب والطالبــات املســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع . 7
)الدمــام والقطيــف( املجتازيــن لربنامــج الســنة التحضرييــة .

ــع . 8 ــات املجتم ــنة األوىل يف كلي ــي والس ــار العلم ــة باملس ــامدة الخاص ــي بالع ــبوع التعريف ــات األس ــىل فعالي اإلرشاف ع
ــف( . ــام والقطي )الدم

توجيــه وإرشــاد طلبــة املســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع ) الدمــام والقطيــف ( وحــل القضايــا املتعلقــة . 9
بالتحصيــل األكادميــي مــع مركــز اإلرشــاد والتوجيــه  .

.تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد العــامدة عــن ســري العمــل  يف املســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع )الدمــام . 10
والقطيــف( باملهــام املناطــة بــه والصعوبــات التــي تواجههــا .

متابعة تحديث موقع العامدة يف ما يخص وكالة املسار العلمي.. 11

مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل الجامعة يف اختصاص ونطاق عمل الوكالة باملسار العلمي.. 12

إصــدار القــرارات الداخليــة التــي يقتضيهــا ســري العمــل يف وكالــة العــامدة باملســار العلمــي مبــا ال ينشــئ حقــوق أو مزايــا . 13
وظيفيــة ، فــإن أنشــأت حقــوق أو مزايــا وظيفيــة يتعــن أخــذ موافقــة مديــر الجامعــة .

.اقــراح الوســائل والســبل التــي تســاهم يف فعاليــة تطويــر العمــل باملســار العلمــي والســنة األوىل يف كليــات املجتمــع . 14
)الدمــام والقطيــف( .

مهام املرف األكادميي للمسار العلمي: 

يقوم بدور املرف األكادميي مساعد وكيل العامدة للمسار العلمي ومن أهم إنجازاته :

متابعة مهام الوكالة اليومي. 1

اإلرشاف عىل االختبارات الفصلية والنهائية  وتنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة . 2

اإلعداد واإلرشاف واملساهمة يف برنامج األسبوع التمهيدي . 3

إعــداد الجــداول الدراســية للعــامدة يف الفصــل الــدرايس األول مبســاراتها الثالثــة ورفعهــا عــىل البيبــول ســوفت ومتابعــة . 4
التســجيل للطــالب والطالبــات 

إعــداد الجــداول الدراســية للطــالب والطالبــات يف املســار العلمــي وكليــات املجتمــع للفصــل الــدرايس الثــاين ورفعهــا عــىل . 5
البيبــول ســوفت ومتابعــة التســجيل 

إعداد جداول االختبارات الفصلية للطالب والطالبات يف املسار وكليتي املجتمع . 6

إعداد جداول املالحظن عىل االختبارات الفصلية . 7

إعداد جداول االختبارات النهائية للطالب والطالبات يف املسار العلمي. 8

إعداد جداول املالحظن عىل االختبارات النهائية  . 9

إعداد الجداول الدراسية للفصل الصيفي طالب وطالبات  . 10

اإلرشاف عىل قوائم الحرمان يف مختلف املقررات يف املسار العلمي . 11

متابعة الطالب الضعاف وعمل برامج محارضات إضافية لهم يف املقررات العلمية )الرياضيات واالحصاء( . 12

اإلعــداد واإلرشاف عــىل برامــج التدريبيــة لطــالب العــامدة )برنامــج العمــل التطوعــي ... متعــة املشــاركة ، برنامــج إدارة . 13
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الــذات والشــخصية وبرنامــج اكتســب جــدارة وتعلــم مهــارة .. مهــارة التفكــري االبداعــي ..تطبيقــات عمليــة( 

اإلعــداد واملشــاركة يف حلقــات النقــاش االربعــة  ومتابعــة طباعــة اإلعالنــات والبانــرات املتعلقــة بهــا للطــالب والطالبــات . 14
وكليــات املجتمــع  

دعوة الدكتور اكرم رضا من جامعة البرول واملعادن للمشاركة يف حلقات النقاش الثانية . 15

املشاركة بإعداد الخطة االسراتيجية للعامدة من خالل حضور 12 اجتامع مع اللجنة . 16

املشاركة بحضور االجتامعات الخاصة بلجنة الجداول واالختبارات . 17

املشاركة بحضور اجتامعات لجنة العالقات العامة للمؤمتر الوطني األول للسنة التحضريية . 18

إعــداد الخطــة االســراتيجية لالحتياجــات اإلضافيــة مــن وظائــف أعضــاء هيئــة التدريــس خــالل الخمــس ســنوات القادمــة . 19
بالعامدة 

إعداد خطة انضامم كلية العلوم للمسار العلمي وإعداد الجداول الدراسية للعام القادم لها . 20

إعداد خطة انضامم كلية الربية واآلداب للمسار االنساين . 21

املشاركة يف إعداد كتاب املؤمتر الوطني األول للسنة التحضريية بالجامعات السعودية. 22

العملية التعليمية وتطويرها يف املسار األكادميي:

أ. توزيع أعداد الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية:

تم قبول عدد 1530 طالباً وطالبة باملسار العلمي بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1438 – 1439 هـ كام بجدول )1(

األكادميي:العملية التعليمية وتطويرها يف املسار 
توزيع أعداد الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية:أ.

ابملسارمت قبول عدد  وطالبة هـ ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي العلميطالبًا

كما جبدول )

ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي العلمي( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار جدول )
هـ

 اإلمجايل اجملموع الطالبات الطالب

 غري سعودي سعودي غري سعودايت سعودايت غري سعودي سعودي

462 25 961 82 1423 107 1530 

 

ة اجلنسي اجلدد حسب  لطالب  ا ع  وزي ت

جدول )1( توزيع الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية يف املسار العلمي بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1438-1439هـ

شكل )1( رسم بياين ألعدد الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية يف املسار العلمي بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1438-1439هـ
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توزيع طالب املسار العلمي )طالب(

توزيع طالب املسار العلمي )طالبات(

بالسنة التحضيرية للعام العلمي ( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار 1شكل )
هـ1439-1438الجامعي 

املسار العلمي )طالب(توزيع طالب 

 طالب املسار العلمي)طالب(احصائية 

 هـ1438/1439للعام اجلامعي  

 الطالب املسارات

 املنسحبني املنقطعني املنتظمني املقبولني

العلمياملسار   487 450 22 15 

 

المقبولين المنتظمين المنقطعين المنسحبين

الطالب

المسار العلمي

المسار العلمي

 العلمي)طالبات(طالب املسار احصائية 

 هـ1438/1439 اجلامعي للعام  

 الطالب املسارات

 املنسحبات املنقطعات املنتظمات املقبوالت

العلمياملسار   1043 988 39 16 



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

268

الخطة األكادميية للمسار االعلمي بربنامج السنة التحضريية للعام الجامعي 1438-1439ه

الفصل الدرايس األول

هاخلطة األكادميية للمسار االعلمي بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي 

الفصل الدراسي األول

وحدات  اسم املقرر رقم املقرر

 معتمدة

ساعة 

 نظرى

ساعات  ساعة عملى

 االتصال

ENGL-101 لغة اجنليزية عامة 

 

5 20 0 20 

MATH-111 ( 1رايضيات) 3 0 3 3 

COMP-131 4 4 0 2 مهارات احلاسب االىل 

LRSK-141 2 0 2 2 مهارات التعلم والبحث 

PHEDU-162  2 2 0 1 الرتبية البدنية والصحية 

 الفصل الدراسي الثاين

وحدات  اسم املقرر رقم املقرر

 معتمدة

ساعة 

 نظرى

ساعات  ساعة عملى

 االتصال

ENGL-101 8 0 8 2 لغة اجنليزية عامة 

 

ENGL-102 12 0 12 3 لغة اجنليزية اكادميية 

MATH-112 ( 2رايضيات) 3 0 3 3 

COMP-122 5 4 1 3 تطبيقات احلاسب االىل 

STAT-132 3 0 3 3 احصاء 

LRSK-142 2 0 2 2 مهارات االتصال 

وكالة المسار الصحي
يقوم إبعداد الطلبة للتخصصات يف  لصحياحد مسارات عمادة السنة التحضريية والدراسات ، واملسار االصحييعترب املسار 

( أو أي من الكليات اليت تضم إىل كلية الطب، طب األسنان، التمريض، العلوم الطبية التطبيقية، الصيدلة اإلكلينكيةكليات

ال لشروط وفقًا مستقباًل التحضريية السنة قبول اليت حيددها جملس اجلامعة.برانمج

مهام وكيل املسار الصحي: 
اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية فيما خيص املسار 

الصحي.

خرى ابلتعاون مع االشراف على إعداد اجلداول الدراسية لطلبة املسار الصحي والتنسيق مع األقسام والكليات األ

عمادة القبول والتسجيل.

االشراف على سري االختبارات النهائية للمسار الصحي ابلتنسيق مع األقسام األكادميية وعمادة القبول والتسجيل.

اإلشراف على معادلة املقررات الدراسية اخلاصة ابملسار الصحي فيما خيص الطلبة احملولون للسنة التحضريية من داخل 

اجلامعة.وخارج 

اإلشراف على األنشطة الالصفية الطالبية اخلاصة ابملسار الصحي والزايرات واملعارض السنوية.
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التعريف باملسار الصحي:

يعتــرب املســار الصحــي احــد مســارات عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات ، واملســار الصحــي يقــوم بإعــداد الطلبــة للتخصصــات 
يف كليــات : )كليــة الطــب، طــب األســنان، التمريــض، العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، الصيدلــة اإلكلينكيــة ( أو أي مــن الكليــات التــي 

تضــم إىل برنامــج  الســنة التحضرييــة  مســتقبالً وفقــاً لــروط القبــول التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة.

مهام وكيل املسار الصحي: -

ــص . 1 ــام يخ ــة في ــة الجامعي ــارات للمرحل ــات واالختب ــة الدراس ــة لالئح ــد التنفيذي ــح والقواع ــذ اللوائ ــىل تنفي اإلرشاف ع
املســار الصحــي.

االرشاف عــىل إعــداد الجــداول الدراســية لطلبــة املســار الصحــي والتنســيق مــع األقســام والكليــات األخــرى بالتعــاون . 2
مــع عــامدة القبــول والتســجيل.

االرشاف عىل سري االختبارات النهائية للمسار الصحي بالتنسيق مع األقسام األكادميية وعامدة القبول والتسجيل.. 3

اإلرشاف عــىل معادلــة املقــررات الدراســية الخاصــة باملســار الصحــي فيــام يخــص الطلبــة املحولــون للســنة التحضرييــة . 4
مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

اإلرشاف عىل األنشطة الالصفية الطالبية الخاصة باملسار الصحي والزيارات واملعارض السنوية.. 5

اإلرشاف عــىل طلبــات التأجيــل واالعتــذار عــن الدراســة وكذلــك عمليــات الحــذف واالضافــة لطلبــة املســار الصحــي وفقــا . 6
لألنظمــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الخصــوص.

االرشاف عــىل إعــداد قوائــم الحرمــان وحــرص أعــداد الطــالب والطالبــات باملســار الصحــي املجتازيــن واملتعريــن بربنامــج . 7
الســنة التحضرييــة.

االرشاف عــىل فعاليــات األســبوع التعريفــي الــذي تقيمــه العــامدة فيــام يخــص املســار الصحــي مــن إعــداد الكتيبــات . 8
واملنشــورات والقواعــد والتعليــامت املطبوعــة واملرئيــة والجــداول والتســجيل االلكــروين للمقــررات الدراســية الفصليــة 

والســنوية

توجيــه وإرشــاد الطــالب والطالبــات باملســار الصحــي وحــل القضايــا املتعلقــة بالتحصيــل األكادميــي بالســنة التحضرييــة . 9
والتواصــل مــع مركــز االرشــاد الجامعــي فيــام يخــص الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة اجتامعيــة أو توجيــه نفــي.

تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الســنة التحضرييــة عــن ســري العمــل يف املســار الصحــي باملهــام املناطــة بــه والصعوبــات . 10
التــي قــد تواجهــه.

وكالة المسار الصحي
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متابعة تحديث موقع العامدة االلكروين فيام يخص وكالة املسار الصحي.. 11

مخاطبة الجهات ذات الصلة داخل الجامعة يف اختصاص ونطاق عمل الوكالة باملسار الصحي.. 12

إصــدار القــرارات الداخليــة التــي يقتضيهــا ســري العمــل يف وكالــة املســار الصحــي بالعــامدة مبــا ال ينشــئ حقــوق أو مزايــا . 13
وظيفيــة، فــإن أنشــأت حقــوق أو مزايــا وظيفيــة يتعــن أخــذ موافقــة مديــر الجامعــة يف هــذا الشــأن.

اقراح الوسائل والسبل التي تساهم يف فعالية وتطوير العمل باملسار الصحي.. 14

مهام املرف األكادميي:

يعتــرب االرشاف الطــاليب يف املســار الصحــي حلقــة وصــل مــا بــن الطــالب مــن جهــة ومــا بــن املحارضيــن واالدارة مــن جهــة وذلــك 
مــن خــالل املهــام التاليــة :

•استام االعذار الطبية
•اعداد الخطابات الرسمية مع املراكز الطبية واملستشفيات بخصوص التقارير الطبية

•استام كشوف الحضور والغياب من األساتذة بعد التحضري من النظام
•تجهيز قامئة بالطاب املقبول أعذارهم وارسالها للوكالة واألقسام

•تجهيز االنذارات الخاصة بالطاب املتجاوزين 10%
•املساهمة يف تنفيذ القواعد السلوكية الطابية يف املسار .

•االعان عن االختبارات .
•تجهيز كشوفات واالرشاف عىل تجهيز اظرف االختبارات .

•االرشاف عىل عملية حصول الطاب عىل الكتب الدراسية .
•متابعة تسجيل املقررات للطاب ومتابعة انسحاب الطاب وتحديد املنقطعني عن الدراسة .

•متابعــة االعــذار ومخاطبــة الجهــات املختصــة واعــداد جــدول دوري بأعــذار الطــاب وتوجيههــا لألقســام املعنيــة ومــن 
ثــم اســتقبال النســب مــن املحارضيــن وذلــك لتجهيــز االنــذارات واعــداد قوائــم الحرمــان .

العملية التعليمية وتطويرها يف املسار األكادميي:

أ.توزيع أعداد الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية:

تم قبول عدد 682 طالباً وطالبة باملسار الصحي بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1437 – 1438 هـ  كام بجدول )1(

املتجاوزينابلطالباخلاصةاالنذاراتجتهيز•

املساريفالطالبيةالسلوكيةالقواعدتنفيذيفاملسامهة•

االختباراتعناالعالن•

االختباراتاظرفجتهيزعلىواالشرافكشوفاتجتهيز•

الدراسيةالكتبعلىالطالبحصولعمليةعلىاالشراف•

الدراسةعناملنقطعنيوحتديدالطالبانسحابومتابعةللطالباملقرراتتسجيلمتابعة•

النسباستقبالمثومناملعنيةلألقساموتوجيههاالطالبأبعذاردوريجدولواعداداملختصةاجلهاتوخماطبةاالعذارمتابعة•
احلرمانقوائمواعداداالنذاراتلتجهيزوذلكاحملاضرينمن

العملية التعليمية وتطويرها يف املسار األكادميي:
 توزيع أعداد الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية:أ.

ابملسارمت قبول عدد  وطالبة هـ ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي العلميطالبًا

كما جبدول )

اجلامعيللعامابلسنة التحضريية العلمي( توزيع الطالب املستجدين حسب اجلنس واجلنسية يف املسار جدول )

هـ

 اإلمجايل اجملموع الطالبات الطالب

 غري سعودي سعودي غري سعودايت سعودايت غري سعودي سعودي

637 0 491 1 1128 1 1129 

ة اجلنسي لصحي حسب  ا ر  ملسا ا بات  ل طالب وطا
جدول )1( توزيع الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية يف املسار الصحي بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1437 – 1438 هـ
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شكل )1( رسم بياين ألعدد الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية يف املسار الصحي بالسنة التحضريية للعام الجامعي 1437-1438هـ

توزيع طالب املسار الصحي )طالب(

توزيع طالب املسار الصحي )طالبات(

بالسنة التحضيرية للعام الصحي ( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار 1شكل )

هـ1438-1437الجامعي 

املسار الصحي )طالب(توزيع طالب 
 طالب املسار الصحي)طالب(احصائية 

 هـ1438-1437 اجلامعي للعام

 الطالب املسارات

 املنسحبني املنقطعني املنتظمني املقبولني

الصحياملسار   637 559 14 64 

 

المقبولين

المنتظمين

المنقطعين

المنسحبين

المقبولين

المنتظمين

المنقطعين

المنسحبين

المسار الصحي

بالسنة التحضيرية للعام الصحي ( رسم بياني ألعدد الطالب المستجدين حسب الجنس والجنسية في المسار 1شكل )

هـ1438-1437الجامعي 

املسار الصحي )طالب(توزيع طالب 
طالب املسار الصحي)طالب(احصائية 
هـاجلامعيللعام

الطالباملسارات
املنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني

الصحياملسار 

المقبولين

المنتظمين

المنقطعين

المنسحبين

المقبولين

المنتظمين

المنقطعين

المنسحبين

المسار الصحي

 طالب املسار الصحي)طالبات(احصائية 

 ه1437/1438للعام اجلامعي  

 الطالب املسارات

 املنسحبات املنقطعات املنتظمات املقبوالت

العلمياملسار   491 460 16 15 

 

المقبوالت

المنتظمات

المنقطعات

المنسحبات

المقبوالت

المسجالت

المنقطعات

المنسحبات

المـــسار الصحي  
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طالب املسار الصحي)طالبات(احصائية 
هللعام اجلامعي 

الطالباملسارات
املنسحباتاملنقطعاتاملنتظماتاملقبوالت

العلمياملسار 

 

 

 

 

 

المقبوالت

المنتظمات

المنقطعات

المنسحبات

المقبوالت

المسجالت

المنقطعات

المنسحبات

المـــسار الصحي  

الخطة األكادميية للمسار الصحي بربنامج السنة التحضريية للعام الجامعي 1437-1438ه

الفصل الدرايس األول

وحدات اسم املقرررقم املقرر
معتمدة

ساعة 
ساعات ساعة عمىلنظرى

االتصال

ENGL-101502002لغة انجليزية عامة

BIOL-1022202أحياء

CHEM-1031101كيمياء

PHYS-1041121فيزياء

COMP-1312044مهارات الحاسب اآليل

LRSK-1412202مهارات التعلم والبحث

ISLM-2712202العقيدة واألخالق

5123املجموع

الفصل الدرايس الثاين

وحدات اسم املقرررقم املقرر
معتمدة

ساعة 
ساعات ساعة عمىلنظرى

االتصال

ENGL-1012808لغة انجليزية عامة

BIOL-1023224أحياء

CHEM-1032123كيمياء

PHYS-1042123فيزياء

PHEDU-1621022الربية والبدنية والصحية

ENGL-102312012لغة انجليزية أكادميية وتخصصية

ISLM-2722202النظام االجتامعي يف االسالم

1736املجموع



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

273

أعضاء هيئة التدريس بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة:

املسمى الوظيفي

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

االعــــــداد

2

16

93

92

19

 أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة:
االعــــــداداملسمى الوظيفي

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

حماضــــــر
معيـــــــــد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد
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التعريف باملسار اإلنساين 

يعتــرب املســار اإلنســاين أحــد مســارات عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة، ويقــوم املســار بإعــداد الطلبــة لتخصصــات 
كليــة اآلداب وكليــة الربيــة أو أي مــن الكليــات التــي تضــم إىل برنامــج  الســنة التحضرييــة  مســتقبالً وفقــاً لــروط القبــول التــي 

يحددهــا مجلــس الجامعــة.

مهام مساعد عميد السنة التحضريية للمسار اإلنساين: -

ــص . 1 ــام يخ ــة في ــة الجامعي ــارات للمرحل ــات واالختب ــة الدراس ــة لالئح ــد التنفيذي ــح والقواع ــذ اللوائ ــىل تنفي اإلرشاف ع
املســار اإلنســاين.

اإلرشاف عــىل إعــداد الجــداول الدراســية لطلبــة املســار اإلنســاين والتنســيق مــع األقســام والكليــات األخــرى بالتعــاون . 2
مــع عــامدة القبــول والتســجيل.

اإلرشاف عىل سري االختبارات النهائية للمسار اإلنساين بالتنسيق مع األقسام األكادميية وعامدة القبول والتسجيل.. 3

اإلرشاف عــىل معادلــة املقــررات الدراســية الخاصــة باملســار اإلنســاين فيــام يخــص الطلبــة  املحولــن للســنة التحضرييــة . 4
مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

اإلرشاف عىل األنشطة الالصفية الطالبية الخاصة باملسار ااإلنساين والزيارات واملعارض السنوية.. 5

اإلرشاف عــىل طلبــات التأجيــل واالعتــذار عــن الدراســة وكذلــك عمليــات الحــذف واالضافــة لطلبــة املســار اإلنســاين وفقــا . 6
لألنظمــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الخصوص.

ــازات واملتعــرات بربنامــج الســنة . 7 ــة باملســار اإلنســاين املجت ــم الحرمــان وحــرص أعــداد الطلب اإلرشاف عــىل إعــداد قوائ
ــة. التحضريي

اإلرشاف عــىل فعاليــات األســبوع التعريفــي الــذي تقيمــه العــامدة فيــام يخــص املســار اإلنســاين مــن إعــداد الكتيبــات . 8
واملنشــورات والقواعــد والتعليــامت املطبوعــة واملرئيــة والجــداول والتســجيل االلكــروين للمقــررات الدراســية الفصليــة 

والســنوية

توجيــه وإرشــاد الطلبــة باملســار اإلنســاين وحــل القضايــا املتعلقــة بالتحصيــل األكادميــي بالســنة التحضرييــة والتواصــل . 9
مــع مركــز االرشــاد الجامعــي فيــام يخــص الحــاالت التــي تحتــاج إىل رعايــة اجتامعيــة أو توجيــه نفــي.

تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الســنة التحضرييــة عــن ســري العمــل يف املســار اإلنســاين باملهــام املناطــة بــه والصعوبــات . 10
التــي قــد تواجهــه.

وكالة المسار اإلنساني
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متابعة تحديث موقع العامدة االلكروين فيام يخص وكالة املسار اإلنساين.. 11

مخاطبة الجهات ذات الصلة داخل الجامعة يف اختصاص ونطاق عمل الوكالة باملسار اإلنساين.. 12

إصــدار القــرارات الداخليــة التــي يقتضيهــا ســري العمــل يف وكالــة املســار اإلنســاين بالعــامدة مبــا ال ينشــئ حقــوق أو مزايــا . 13
وظيفيــة، فــإن أنشــأت حقــوق أو مزايــا وظيفيــة يتعــن أخــذ موافقــة مديــر الجامعــة يف هــذا الشــأن.

اقراح الوسائل والسبل التي تساهم يف فعالية وتطوير العمل باملسار اإلنساين.. 14

مهام املرف الطاليب:

يعتــرب املــرف الطــاليب يف املســار اإلنســاين حلقــة وصــل مــا بــن الطلبــة مــن جهــة ومــا بــن أعضــاء هيئــة التدريــس واالدارة مــن 
جهــة وذلــك مــن خــالل املهــام التاليــة :

•استام االعذار الطبية
•اعداد الخطابات الرسمية مع املراكز الطبية واملستشفيات بخصوص التقارير الطبية

•استام كشوف الحضور والغياب من األستاذات بعد التحضري من النظام
•تجهيز قامئة بالطلبة املقبولة أعذارهم وارسالها للوكالة واألقسام

•تجهيز االنذارات الخاصة بالطلبة املتجاوزين نسبة 10%
•املساهمة يف تنفيذ القواعد السلوكية الطابية يف املسار .

•االعان عن االختبارات .
•تجهيز كشوفات واالرشاف عىل تجهيز اظرف االختبارات .
•االرشاف عىل عملية حصول الطلبة عىل الكتب الدراسية .

•متابعة تسجيل املقررات للطلبة ومتابعة انسحابهم وتحديد املنقطعني عن الدراسة .
•متابعــة االعــذار ومخاطبــة الجهــات املختصــة واعــداد جــدول دوري بأعــذار الطلبــة وتوجيههــا لألقســام املعنيــة ومــن 

ثــم اســتقبال النســب مــن املحــارضات وذلــك لتجهيــز االنــذارات واعــداد قوائــم الحرمــان .

العملية التعليمية وتطويرها يف املسار األكادميي:

أ.توزيع أعداد الطالبات املستجدات باملسار اإلنساين بالريان:

ــه  ــة للعــام الجامعــي 1438 – 1439 هـــ، كــام يبين ــة باملســار اإلنســاين بالســنة التحضريي ــا وطالب ــول عــدد 1533 طالب ــم قب ت
ــدول )1(. الج

العملية التعليمية وتطويرها يف املسار األكادميي:
 ات املستجدات ابملسار اإلنساين ابلراين:أ.توزيع أعداد الطالب

دول يبينه اجلكما ،  هـطالبة ابملسار اإلنساين ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي طالبا و مت قبول عدد 

 اإلمجايل اجملموع الطالبات الطالب

 غري سعودي سعودي غري سعودايت سعودايت غري سعودي سعودي

57 10 1441 25 1498 35 1533 

 هـ1439 – 1438يف املسار اإلنساين للعام اجلامعي  ين حسب اجلنس واجلنسيةاملستجد الب(: توزيع الط1جدول)

هـ.يف املسار اإلنساين للعام اجلامعي  يناملستجد لبةعداد الطأ رسم بياين )

 اكةاملسار اإلنساين ابلر  البتوزيع ط

 هـللعام اجلامعي )ذكور( املسار اإلنساين  طالباحصائية 

(سعوديون)طالب  (غير سعوديين)طالب  (سعوديات)طالبات  (غير سعوديات)طالبات 

يةطالب وطالبات المسار اإلنساني حسب الجنس و الجنس

جدول)1(: توزيع الطالب املستجدين حسب الجنس والجنسية يف املسار اإلنساين للعام الجامعي 1438 – 1439هـ
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العملية التعليمية وتطويرها يف املسار األكادميي:
 ات املستجدات ابملسار اإلنساين ابلراين:أ.توزيع أعداد الطالب

دول يبينه اجلكما ،  هـطالبة ابملسار اإلنساين ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي طالبا و مت قبول عدد 

 اإلمجايلاجملموع الطالبات الطالب

غري سعودي سعوديغري سعودايتسعودايتغري سعوديسعودي

57 

هـيف املسار اإلنساين للعام اجلامعي ين حسب اجلنس واجلنسيةاملستجدالب(: توزيع الطجدول)

 

هـ.يف املسار اإلنساين للعام اجلامعي  يناملستجد لبةعداد الطأ رسم بياين )

 اكةاملسار اإلنساين ابلر  البتوزيع ط

 هـللعام اجلامعي )ذكور( املسار اإلنساين  طالباحصائية 

(سعوديون)طالب  (غير سعوديين)طالب  (سعوديات)طالبات  (غير سعوديات)طالبات 

يةطالب وطالبات المسار اإلنساني حسب الجنس و الجنس

رسم بياين )1(: أعداد الطلبة املستجدين يف املسار اإلنساين للعام الجامعي 1438-1439هـ.

توزيع طالب املسار اإلنساين بالراكة:

توزيع طالبات املسار اإلنساين بفرع الريان:

العملية التعليمية وتطويرها يف املسار األكادميي:
 ات املستجدات ابملسار اإلنساين ابلراين:أ.توزيع أعداد الطالب

دول يبينه اجلكما ،  هـطالبة ابملسار اإلنساين ابلسنة التحضريية للعام اجلامعي طالبا و مت قبول عدد 

 اإلمجايلاجملموع الطالبات الطالب

غري سعودي سعوديغري سعودايتسعودايتغري سعوديسعودي

57 

هـيف املسار اإلنساين للعام اجلامعي ين حسب اجلنس واجلنسيةاملستجدالب(: توزيع الطجدول)

هـ.يف املسار اإلنساين للعام اجلامعي  يناملستجد لبةعداد الطأ رسم بياين )

 اكةاملسار اإلنساين ابلر  البتوزيع ط

 هـ1439-1438للعام اجلامعي )ذكور( املسار اإلنساين  طالباحصائية 

(سعوديون)طالب  (غير سعوديين)طالب  (سعوديات)طالبات  (غير سعوديات)طالبات 

يةطالب وطالبات المسار اإلنساني حسب الجنس و الجنس

 الفصل الدراسي األول املسارات

 أتجيل/اعتذار املنسحبني املنقطعني املنتظمني املقبولني

 

 املسار اإلنساين
 

67 32 12 23 0 

 الفصل الدراسي الثاين
 أتجيل/اعتذار املنسحبني املنقطعني املنتظمني املقبولني

32 32 0 0 0 

 

الراين:فرع توزيع طالبات املسار اإلنساين ب

هـللعام اجلامعي احصائية طالبات املسار اإلنساين ابلراين
الفصل الدراسي األولاملسارات

أتجيل/اعتذاراملنسحباتاملنقطعاتاملنتظماتاملسجالت

الفصل الدراسي الثايناملسار اإلنساين
أتجيل/اعتذاراملنسحباتاملنقطعاتاملنتظماتاملسجالت

هـ.الراين للعام اجلامعي فرع (: توزيع طالبات املسار اإلنساين برسم بياين )
بيلاجلفرع توزيع طالبات املسار اإلنساين ب

المسجالت المنتظمات المنقطعات المنسحبات اعتذار/تأجيل

هـ1439-1438احصائية طالبات المسار اإلنساني بالريان للعام الجامعي 

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األولاملسارات
أتجيل/اعتذاراملنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني

الفصل الدراسي الثايناملسار اإلنساين
أتجيل/اعتذاراملنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني

الراين:فرع توزيع طالبات املسار اإلنساين ب

 هـ1439-1438للعام اجلامعي  احصائية طالبات املسار اإلنساين ابلراين

 الفصل الدراسي األول املسارات

 أتجيل/اعتذار املنسحبات املنقطعات املنتظمات املسجالت

 

 املسار اإلنساين
 

1255 1213 39 3 0 

 الفصل الدراسي الثاين
 أتجيل/اعتذار املنسحبات املنقطعات املنتظمات املسجالت

1218 1195 8 12 3 

 

هـ.الراين للعام اجلامعي فرع (: توزيع طالبات املسار اإلنساين برسم بياين )
بيلاجلفرع توزيع طالبات املسار اإلنساين ب

المسجالت المنتظمات المنقطعات المنسحبات اعتذار/تأجيل

هـ1439-1438احصائية طالبات المسار اإلنساني بالريان للعام الجامعي 

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األولاملسارات
أتجيل/اعتذاراملنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني

الفصل الدراسي الثايناملسار اإلنساين
أتجيل/اعتذاراملنسحبنياملنقطعنياملنتظمنياملقبولني

الراين:فرع توزيع طالبات املسار اإلنساين ب

هـللعام اجلامعي احصائية طالبات املسار اإلنساين ابلراين
الفصل الدراسي األولاملسارات

أتجيل/اعتذاراملنسحباتاملنقطعاتاملنتظماتاملسجالت

الفصل الدراسي الثايناملسار اإلنساين
أتجيل/اعتذاراملنسحباتاملنقطعاتاملنتظماتاملسجالت

 

هـ.الراين للعام اجلامعي فرع (: توزيع طالبات املسار اإلنساين برسم بياين )
بيلاجلفرع توزيع طالبات املسار اإلنساين ب

المسجالت المنتظمات المنقطعات المنسحبات اعتذار/تأجيل

هـ1439-1438احصائية طالبات المسار اإلنساني بالريان للعام الجامعي 

الفصل الدراسي األول الفصل الدراسي الثاني

رسم بياين )2(: توزيع طالبات املسار اإلنساين بفرع الريان للعام الجامعي 1438-1439هـ.
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توزيع طالبات املسار اإلنساين بفرع الجبيل:

 هـ1439-1438للعام اجلامعي بيل احصائية طالبات املسار اإلنساين ابجل

 الطالبات املسارات

 املنسحبات املنقطعات املنتظمات املقبوالت
 3 7 201 211 املسار اإلنساين

 هاخلطة األكادميية للمسار اإلنساين بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي 
 الفصل الدراسي األول

ساعات االتصالعملىساعةساعة نظرىوحدات معتمدةاسم املقرر رقم املقرر

   اللغة اإلجنليزية )

 النحو التطبيقي

 صحة ولياقة

 مهارات احلاسب اآليل

 ثحمهارات التعلم والب

  ثقافة إسالمية

الفصل الدراسي الثاين
ساعات االتصالساعة عملىساعة نظرىوحدات معتمدةاسم املقرر رقم املقرر

    اللغة اإلجنليزية )

  مهارات الكتابة

مبادئ علم النفس

 مقدمة يف اإلحصاء

 مهارات االتصال

  ثقافة إسالمية

  تالوة وجتويد

 أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة )املسار اإلنساين(:

الخطة األكادميية للمسار اإلنساين بربنامج السنة التحضريية للعام الجامعي 1438-1439ه

هـللعام اجلامعي بيل احصائية طالبات املسار اإلنساين ابجل
الطالباتاملسارات

 املنسحباتاملنقطعات املنتظمات املقبوالت
املسار اإلنساين

 هاخلطة األكادميية للمسار اإلنساين بربانمج السنة التحضريية للعام اجلامعي 
 الفصل الدراسي األول

 ساعات االتصال عملى ساعة ساعة نظرى وحدات معتمدة اسم املقرر رقم املقرر

ENGL-104 ( 1اللغة اإلجنليزية) 5 0 5 3 

ARAB-101 3 0 3 2 النحو التطبيقي 

PHEDU-105 2 0 2 1 صحة ولياقة 

COMP-102 4 3 1 3 مهارات احلاسب اآليل 

LRSK-103 2 0 2 2 ثحمهارات التعلم والب 

ISLM-271 2 0 2 2 (1) ثقافة إسالمية 

 الفصل الدراسي الثاين

 ساعات االتصال ساعة عملى ساعة نظرى وحدات معتمدة اسم املقرر رقم املقرر

ENGL-113 ( 2اللغة اإلجنليزية) 5 0 5 3 

LRSK-111 3 0 3 2 مهارات الكتابة 

PSYCO-115 2 0 2 2 مبادئ علم النفس 

STAT-114 3 0 3 2 مقدمة يف اإلحصاء 

LRSK- 110 3 0 3 2 مهارات االتصال 

ISLM -272 2 0 2 2 (2) ثقافة إسالمية 

QURN-112 3 0 3 2 تالوة وجتويد 

أعضاء هيئة التدريس بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة )املسار اإلنساين(: أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة )املسار اإلنساين(:

املسمى الوظيفي

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

االعداد بالفصل الدرايس الثاين

1

2

22

26

1

االعداد بالفصل الدرايس األول

1

2

19

22

4
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املسمى الوظيفي

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

االعداد بالفصل الدرايس الثاين

1

1

1

0

االعداد بالفصل الدرايس األول

0

5

4

1

 األعــــــداد ابلفصل الدراسي الثاين األعــــــداد ابلفصل الدراسي األولاملسمى الوظيفي
 أستاذ

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

حماضــــــر
معيـــــــــد

 هـعداد أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية ابملسار اإلنساين للعام اجلامعي أرسم بياين )

 

 

أعضاء هيئة التدريس املتعاوانت من كلية اآلداب:

 األعــــــداد ابلفصل الدراسي الثاين الدراسي األولاألعــــــداد ابلفصل املسمى الوظيفي
 أستاذ

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

حماضــــــر
معيـــــــــد

  

الفصل الدراسي األول

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

الفصل الدراسي الثاني

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

 األعــــــداد ابلفصل الدراسي الثاين األعــــــداد ابلفصل الدراسي األولاملسمى الوظيفي
 أستاذ

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

حماضــــــر
معيـــــــــد

 هـعداد أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية ابملسار اإلنساين للعام اجلامعي أرسم بياين )

 

 

أعضاء هيئة التدريس املتعاوانت من كلية اآلداب:

 األعــــــداد ابلفصل الدراسي الثاين الدراسي األولاألعــــــداد ابلفصل املسمى الوظيفي
 أستاذ

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

حماضــــــر
معيـــــــــد

  

الفصل الدراسي األول

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

الفصل الدراسي الثاني

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

رسم بياين )3(: أعداد أعضاء هيئة التدريس بعامدة السنة التحضريية باملسار اإلنساين للعام الجامعي 1438-1439هـ

أعضاء هيئة التدريس املتعاونات من كلية اآلداب

املسمى الوظيفي

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

االعداد بالفصل الدرايس الثاين

0

0

4

5

0

االعداد بالفصل الدرايس األول

0

0

8

4

5

 هـ1439-1438(: أعداد أعضاء هيئة التدريس املتعاوانت من كلية اآلداب للتدريس ابملسار اإلنساين للعام اجلامعي رسم بياين )

:ابلدماممن كلية الرتبيةنيأعضاء هيئة التدريس املتعاون

األعــــــداد ابلفصل الدراسي الثايناألعــــــداد ابلفصل الدراسي األولاملسمى الوظيفي
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

حماضــــــر
معيـــــــــد

)طالبات(الراينلراكة )طالب( و للتدريس ابملسار اإلنساين ابابلدمام من كلية الرتبية ونالتدريس املتعاون(: أعداد أعضاء هيئة رسم بياين )

الفصل الدراسي األول
(كلية التربية بالدمام)أعداد المتعاونون 

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

الفصل الدراسي الثاني
(كلية التربية بالدمام)أعداد المتعاونون 

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

الفصل الدراسي األول
كلية اآلدابأعداد المتعاونات 

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

الفصل الدراسي الثاني
)  كلية اآلداب(أعداد المتعاونات 

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

 

هـ(: أعداد أعضاء هيئة التدريس املتعاوانت من كلية اآلداب للتدريس ابملسار اإلنساين للعام اجلامعي 4رسم بياين )

 

 

 

 

 

:ابلدماممن كلية الرتبيةنيأعضاء هيئة التدريس املتعاون

األعــــــداد ابلفصل الدراسي الثايناألعــــــداد ابلفصل الدراسي األولاملسمى الوظيفي
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

حماضــــــر
معيـــــــــد

)طالبات(الراينلراكة )طالب( و للتدريس ابملسار اإلنساين ابابلدمام من كلية الرتبية ونالتدريس املتعاون(: أعداد أعضاء هيئة رسم بياين )

الفصل الدراسي األول
(كلية التربية بالدمام)أعداد المتعاونون 

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

الفصل الدراسي الثاني
(كلية التربية بالدمام)أعداد المتعاونون 

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

الفصل الدراسي األول
)  كلية اآلداب(أعداد المتعاونات 

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

الفصل الدراسي الثاني
كلية اآلدابأعداد المتعاونات 

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

رسم بياين )4(: أعداد أعضاء هيئة التدريس املتعاونات من كلية اآلداب للتدريس باملسار اإلنساين للعام الجامعي 1438-1439هـ

أعضاء هيئة التدريس املتعاونن من كلية الرتبية بالدمام:
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هـ(: أعداد أعضاء هيئة التدريس املتعاوانت من كلية اآلداب للتدريس ابملسار اإلنساين للعام اجلامعي رسم بياين )

:ابلدماممن كلية الرتبيةنيأعضاء هيئة التدريس املتعاون

األعــــــداد ابلفصل الدراسي الثايناألعــــــداد ابلفصل الدراسي األولاملسمى الوظيفي
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

حماضــــــر
معيـــــــــد

)طالبات(الراينلراكة )طالب( و للتدريس ابملسار اإلنساين ابابلدمام من كلية الرتبية ونالتدريس املتعاون(: أعداد أعضاء هيئة رسم بياين )

 

الفصل الدراسي األول
(كلية التربية بالدمام)أعداد المتعاونون 

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

الفصل الدراسي الثاني
(كلية التربية بالدمام)أعداد المتعاونون 

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

الفصل الدراسي األول
كلية اآلدابأعداد المتعاونات 

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

الفصل الدراسي الثاني
كلية اآلدابأعداد المتعاونات 

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

هـ(: أعداد أعضاء هيئة التدريس املتعاوانت من كلية اآلداب للتدريس ابملسار اإلنساين للعام اجلامعي رسم بياين )

:ابلدماممن كلية الرتبيةنيأعضاء هيئة التدريس املتعاون

األعــــــداد ابلفصل الدراسي الثايناألعــــــداد ابلفصل الدراسي األولاملسمى الوظيفي
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

حماضــــــر
معيـــــــــد

)طالبات(الراينلراكة )طالب( و للتدريس ابملسار اإلنساين ابابلدمام من كلية الرتبية ونالتدريس املتعاون(: أعداد أعضاء هيئة رسم بياين )

 

الفصل الدراسي األول
(كلية التربية بالدمام)أعداد المتعاونون 

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

الفصل الدراسي الثاني
(كلية التربية بالدمام)أعداد المتعاونون 

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

الفصل الدراسي األول
كلية اآلدابأعداد المتعاونات 

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

الفصل الدراسي الثاني
كلية اآلدابأعداد المتعاونات 

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

رسم بياين )5(: أعداد أعضاء هيئة التدريس املتعاونون من كلية الربية بالدمام للتدريس باملسار اإلنساين بالراكة )طالب( والريان )طالبات(

 للعام الجامعي 1438-1439ه

هللعام اجلامعي 

ابجلبيلأعضاء هيئة التدريس املتعاوانت من كلية الرتبية 

االعــــــداداملسمى الوظيفي
أستاذ

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

حماضــــــر
معيـــــــــد

األعداد

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

أعضاء هيئة التدريس املتعاونات من كلية الرتبية بالجبيل

املسمى الوظيفي

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضــــــر

معيـــــــــد

االعــــــداد

0

1

5

1

0



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

280

األقسام األكاديمية:



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

281

أواًل: التعريف بالقسم
الوصف:  

أحــد الكيانــات األكادمييــة بعــامدة الســنة التحضرييــة تحــت اإلرشاف املبــارش لســعادة عميــد الســنة التحضرييــة  ، و يعَنــى بتقديم 
مقــررات االحيــاء ، الكيميــاء، الفيزيــاء ، الرياضيــات واالحصــاء للطــالب بهــدف الوصــول بهــم إىل إتقــان املهــارات األساســية مبــا 

يؤهلهــم ملواصلــة دراســتهم الجامعيــة

األهداف: 
تهيئة بيئة علمية تشجع عىل اإلبداع والتعاون بني الطاب. تكوين اتجاهات إيجابية نحو العلوم األساسية واالستمتاع بها.•  تنمية مهارات التفكري العلمي السليم لدى الطلبة.•   •

املهام:
يقوم بتدريس مقررات: مقدمة يف الرياضيات واالحصاء ، االحياء، الكيمياء ، الفيزياء يعمــل عــىل تقديــم املحتــوى التعليمــي للمقــررات الدراســية للطالــب إلكرتونيــاً عــرب الوســائط املتعــددة املتوفــرة عــىل •   •

يعمــل عــىل تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن امليــزات املقدمــة لتطويــر القــدرات الذاتيــة للطالــب وتحســني التحصيــل املوقــع اإللكــروين بشــكل يســمح لــه بالتفاعــل النشــط مــع مــا يتضمنــه مــن رشوحــات ومتاريــن وواجبــات واختبــارات.  •
يوظــف التقنيــات املتقدمــة يف تدريــس مقرراتــه مثــل تجهيــز  معامــل االحيــاء والكيــامء والفيزيــاء بأحــدث التجهيــزات الــدرايس يف املقــررات لتحقيــق اســراتيجية التعلــم حتــى التمكــن.  •

واالدوات العلميــة ، وشــبكة اإلنرنــت الالســلكية، وأجهــزة العــرض، ووســائل العــرض الذكيــة، واملصــادر التعليميــة املتوفــرة 
يعمــل عــىل تطويــر مصــادر التعلــم بالقســم لتزويــد الطــاب باملهــارات واملعــارف واملعلومــات التــي تعمــل عــىل إثــراء عــىل الشــبكة العنكبوتيــة .  •

ــني دراســتهم للمقــررات الدراســية، وتقربهــم مــن مصــادر املعلومــات وآليــات التواصــل مــع مجتمــع املعرفــة. ــس واملدرب ــة التدري ــاء هيئ ــاءة أعض ــع كف ــدف رف ــم به ــذ بالقس ــي تنف ــة الت ــة املهني ــج التنمي ــىل برام ــرشف ع ي  •
ــوبن. ــع املنس ــبة وجمي ــس مناس ــرتوين، اســرتاتيجيات تدري ــم إلك ــرر، تعل ــب )مق ــة للطال ــة صفي ــة تعليمي ــري أفضــل بيئ ــىل توف ــل ع يعم  •

ومتقدمــة مثــل: التعلــم التعــاوين، أســلوب حــل املشــكالت، العصــف الذهنــي، ..( قامئــة عــىل الحــوار واملناقشــة والركيــز 
يعمــل عــىل ربــط البيئــة الصفيــة باملشــكات الحياتيــة والعلميــة مــع اقــرتاح حلــول إبداعيــة وعمليــة لهــا مــن قبــل عــىل املفاهيــم واالســتنتاج لــدى الطــالب.  •

يعمل عىل تقديم أساليب تقويم وتقييم مستمرة ومتصلة ومتطورة للربامج التي يقدمها القسم للطاب.الطــالب لتعويدهــم عــىل التفكــري البنــاء والناقــد واإلبداعــي. ــاً •  ــه وفق ــة ل ــررات التابع ــل بالقســم، واملق ــري العم ــن س ــة ع ــد الســنة التحضريي ــة لســعادة عمي ــر دوري ــدم تقاري يق  •
ــه ــي تواجه ــات الت ــه والصعوب ــة ب ــام املناط للمه

قسم العلوم األساسية 
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ثانيًا: الهيكل التنظيمي للقسم
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ثالثًا:أعضاء هيئة التدريس بالقسم

    م            أستاذ       أستاذ مشارك        أستاذ مساعد     محاضر      المجموع

العدد

عدد البحوث 
املنشورة

1

0

6

6

52

22

25

0

84

28

رابعًا:مقررات القسم

يضم قسم العلوم االساسية على ثمانية مقررات اساسية وهي :
مقررات القسم

STAT 132   - احصاء

يهــدف املقــرر إىل التعــرف عــىل املصطلحــات اإلحصائيــة األساســية ودور اإلحصــاء يف تقــدم العلــوم اإلنســانية و إكتســاب مهــارة 
ــات  ــك القــدرة عــىل وصــف البيان ــة أو املجتمــع. وكذل ــن العين ــا بالصــورة املناســبة ســواء م ــات وعرضه ــم البيان يف جمــع وتنظي
باســتخدام املقاييــس املختلفــة واســتخدامها يف وصــف الظاهــرة موضــع الدراســة و التعــرف عــىل املفاهيــم االساســية لالحتــامالت 
وتطبيــق طــرق مختلفــة لحســابها كــام أنــه يســاعد عــىل فهــم مبــادئ العــد وطــرق اســتخدامها لحســاب االحتــامالت و إكتســاب 
ــع الطبيعــي و  ــص التوزي ــم خصائ ــة وفه ــة متقطع ــات احتاملي ــا يف توزيع ــة وتنظيمه ــن التجــارب اإلحتاملي ــز ب ــارة يف التميي امله

القــدرة عــىل وصــف العالقــة بــن متغرييــن باســتخدام معامــل االرتبــاط واالنحــدار.

)Math-111( الرياضيات

يهــدف املقــرر إىل امتــالك املهــارات االساســية للرياضيــات والقــدرة عــىل تحديــد نوعيــة املســائل و حلهــا وكذلــك القــدرة عــىل 
ــي  ــة الت ــة الرياضي ــة للتفكــري واســتخدام طــرق التفكــري املنطقي ــالك طــرق مختلف ــة وامت ــادة باللغــة االنجليزي ــم امل ــل وفه تحلي

ــت املــواد األساســية يف املســار العلمــي. ــرب ن ــة وتعت ــا يف املواقــف الحياتي تعلمه

)Math-112( الرياضيات

يهــدف املقــرر إىل تعزيــز مهــارات الطــالب االساســية يف الرياضيــات. و تشــمل هــذه املهــارات القــدرة عــىل حــل املســائل الرياضيــة 
باتبــاع خطــوات منطقيــة، وتحليــل وتفســري البيانــات. ويهــدف املقــرر يف املقــام األول اىل تنميــة التفكــري النقــدي لــدى الطــالب مــن 
خــالل املفاهيــم الرياضيــة. وتشــمل املواضيــع  التــي يتــم دراســتها الــدوال املثلثيــة، الهندســة التحليليــة، نظــم املعــادالت الخطيــة، 

املصفوفــات، مقدمــة يف التفاضــل والتكامــل وتطبيقاتهــا كــام تعتــرب مــن املــواد األساســية يف الفــرع الهنــديس.

PHYS-132 مقرر الفيزياء

ــة  ــد الرسع ــة وتحدي ــف الحرك ــل وص ــة مث ــادئ الفيزيائي ــن واملب ــامذج والقوان ــتخدام الن ــة باس ــر الطبيعي ــرر الظواه ــف املق يص
والتســارع واالزاحــة , ســقوط األجســام الحــرة تحــت تأثــري الجاذبيــة األرضيــة وحركــة املقذوفــات باســتخدام قوانــن نيوتــن الثــالث 

وتطبيقاتهــا.

يســتخدم األســس العلميــة يف التطبيقــات العمليــة لــى يــدرك أهميــة الفيزيــاء يف العــامل الحديــث ويتمكــن مــن تفســري العديــد 
مــن الظواهــر الطبيعيــة املختلفــة. ومــن أمثلــة هــذه األســس العلميــة الفيزيائيــة : الزخــم الحــريك وقــوة الدفــع, الشــغل والطاقــة 
والقــدرة والعالقــة بينهــام, الحركــة الدائريــة وقوانينهــا , قوانــن كبلــر لرصــد حركــة الكواكــب واألجــرام الســاموية , قــوة الجاذبيــة, 
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ــع ,  ــة املوائ ــا بحرك ــة وعالقته ــكا الحراري ــا ,الدينامي ــع وخصائصه ــف املوائ ــا, تعري ــة وقوانينه ــام الصلب ــة لألجس ــة الدوراني الحرك
الكهربــاء الســكونية وتطبيقاتهــا , قانــون كولومــب يف تحديــد القــوة املتبادلــة بــن شــحنتن كهربائيتــن , التيــار الكهربــايئ , طريقــة 
ــة , الضــوء  ــة املوجي ــا والحرك ــواج وأنواعه ــية, األم ــوة املغناطيس ــي والق ــة, املجــال املغناطي ــر الكهربائي ــات الدوائ رســم وتطبيق
ــا والعدســات وتطبيقاتهــا املختلفــة وهــي مــن املــواد  والبرصيــات ومنــه تحديــد عمــل األمــواج وموجــات الضــوء واللــون واملراي

األساســية لطــالب الفــرع الهنــديس. 

-104PHYS مقرر الفيزياء

يصــف املقــرر الحركــة ثنائيــة وثالثيــة األبعــاد، املقذوفــات، أنظمــة الجســيامت: مركــز الكتلــة لألجســام الصلبــة، حركتهــا، كميــة 
الحركــة الخطيــة للجســم، وللجســيامت املتعــددة، حفــظ كميــة الحركــة، الصواريــخ. التصادمــات: مــا هــو التصــادم، الدفــع وكميــة 
ــة، املتغــريات  ــة. الــدوران: الحركــة الدوراني ــز الكتل ــة الحركــة، التصادمــات يف بعــد وبعديــن، إحداثيــات مرك الحركــة، حفــظ كمي
الدورانيــة، التســارع الــزاوي الثابــت، كميــات الحركــة الدورانيــة كمتجهــات، العالقــة بــن املتغــريات الخطيــة الدورانيــة ككميــات 
قياســية ومتجهــه، العــزم، الشــغل. الدحرجــة، والعــزم وكميــة الحركــة الزاويــة: الــدوران، طاقــة الــدوران، القصــور، العــزم، دوران 
األجســام الصلبــة، حفــظ كميــة الزاويــة، الرنــح. تــوازن األجســام الصلبــة: رشوط التــوازن، مركــز الجاذبيــة، أمثلــة عــىل التــوازن، 

اســتقرار واالتــزان الطبيعــي لألجســام الصلبــة تحــت مجــال الجاذبيــة.

الجاذبيــة: قانــون الجــذب العــام، ثابــت الجــذب العــام، الســقوط الحــر، الجاذبيــة بالقــرب مــن ســطح األرض، طاقــة الوضــع التجــاذيب، 
حركــة الكواكــب واألقــامر، قانــون املســاحة، طاقــة املــدار. النســبية الخاصــة تــدرس هــذه املــادة لطــالب املســار الصحــي بفرعيــة.

BIOL-102  االحياء 

يعتــرب علــم األحيــاء مــن العلــوم الهامــة يف حياتنــا وذلــك نظــرا لتطبيقاتهــا املختلفــة يف شــتى نواحــي الحيــاة. فهــذا العلــم يهتــم 
بدراســة الكائنــات الحيــة املختلفــة وكذلــك بيئاتهــا وعالقاتهــا مــع بعضهــا وتأثــري العوامــل البيئيــة املختلفــة عليهــا. ويهتــم هــذا 
ــات الســنة  ــم تدريســه لطــالب و طالب ــذي يت ــاء ال ــات. يهــدف مقــرر االحي ــم أيضــا بدراســة تركيــب ووظائــف هــذه الكائن العل
التحضرييــة إىل التعــرف عــي املصطلحــات و املفاهيــم الرئيســية لعلــم األحيــاء البــري و التــي تســمح للطــالب باكتســاب املعرفــة 
مــن املوضوعــات املختلفــة مــن االحيــاء ذات الصلــة املبــارشة بدراســتهم الالحقــة يف املجــال الصحــي. كذلــك يهــدف ايل اكســاب 
الطــالب و الطالبــات املعرفــة بأجهــزة جســم االنســان املختلفــة تركيبــا و وظيفــة تعتــرب مــادة االحيــاء مــن املــواد املهمــة للمســار 

الصحــي بفرعيــة.

BIOL-222  االحياء

ــي  ــرف ع ــات إىل التع ــا املعلوم ــب االيل و تكنولوجي ــة الحاس ــات كلي ــالب و طالب ــه لط ــم تدريس ــذي يت ــرر ال ــذا املق ــدف ه يه
ــة و االنســجة املختلفــة املوجــودة يف الجســم. كــام يعطــي  املصطلحــات و املفاهيــم الرئيســية لعلــم األحيــاء مثــل تركيــب الخلي
املفاهيــم الرئيســية عــن الوراثــة و انقســام الخليــة و اجهــزة الجســم املختلفــة تركيبيــا و وظيفيــا الريحــة املســتهدفة مــن هــذه 

املــادة هــم طــالب علــم الحاســوب .

 Chem-103 مقرر الكيمياء

ــات  ــة، املركب ــة الذري ــذرات والنظري ــاتها، ال ــادة وقياس ــص امل ــل خصائ ــاء مث ــية يف الكيمي ــم األساس ــاق املفاهي ــذا املس ــج ه يعال
الكيميائيــة ،التفاعــالت يف املحاليــل املائيــة، الغــازات ، الكيميــاء الحراريــة واإللكرونــات يف الــذرة كــام يتضمــن هــذا املســاق دراســة 
ــاء  ــة  وكيمي ــالت الكيميائي ــدالت التفاع ــايئ، مع ــزان الكيمي ــات، االت ــن الجزيئ ــوى ب ــة، الق ــط الكيميائي ــدوري، الرواب ــدول ال الج
ــة. دراســة لعــدد مــن  ــة والكيميائي ــا الفيزيائي ــة وخواصه ــات العضوي ــة املركب ــن بني ــة ب األحــامض والقواعــد، كــام يناقــش العالق
التفاعــالت العضويــة مثــل األســتبدال، الحــذف، اإلضافــة. كــام يتــم يتضمــن مقدمــة لدراســة الكيميــاء الفراغــي تعطــى هــذه املــادة 

لطــالب املســار الصحــي بفرعيــة .
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عقــد مجلــس شــعبة االحيــاء بقســم العلــوم األساســية عــدد مــن االجتامعــات خــالل العــام الــدرايس 1439/1438هـــ • خامسا:إنجازات وأنشطة القسم
ــات. ــد مــن القــرارات والتوصي ــا العدي ــي تهــم القســم أصــدر خالله ــة الت ــد مــن األمــور االكادميي ملناقشــة العدي

توزيــع الجــداول واألنصبــة والقاعــات عــىل أعضــاء هيئــة التدريــس، يف بدايــة كل فصــل درايس، والتأكــد مــن عــدم وجــود • 
أي تعــارض يف تلــك الجــداول واملهــام. 

قامــت شــعبة االحيــاء بإعــداد خطــة تدريــس ملقــرر االحيــاء لطــالب و طالبــات الســنة التحضرييــة تتضمــن تفصيــال كامــال • 
بوحــدات الدراســية وأســاليب التقييــم والكتــب التــي يدرســها الطلبة.

مناقشــة وتحليــل نتائــج االختبــارات الفصليــة واقــراح حلــول عالجيــة منهــا حــرص أســامء الطلبــة ضعيفــي التحصيــل يف • 
مقــرر االحيــاء.

ــام •  ــات واألي ــب األوق ــد حس ــزام بالتواج ــم وااللت ــادر التعل ــز مص ــس مبرك ــة التدري ــاء هيئ ــد أعض ــدول تواج ــداد ج اع
ــة. ــريتهم التعليمي ــاح يف مس ــاعدتهم للنج ــاراتهم ومس ــتجابة الستفس ــة واالس ــالب األكادميي ــات الط ــة احتياج ــة ومتابع املدرج

 •Pearson دراسة ومراجعة الكتب املقررة واملقدمة من دور النر العاملية مثل

إعداد ملفات توصيف وتقرير املقررات حسب متطلبات قسم الجودة يف العامدة.• 

تشــكيل لجــان إلعــداد اإلختبــارات وتصحيحهــا واجــراء املقابــالت مــع املتقدمــن للتوظيــف عــىل رتبــة  محــارض أو معيــد • 
يف اختصاصــات الرياضيــات واإلحصــاء والفيزيــاء.

حضور جميع النقاشات وورش العمل واالجتامعات املجدولة من عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.• 

دراســة طلبــات ابتعــاث ألعضــاء مــن شــعبة االحيــاء بقســم العلــوم االساســية إلكــامل دراســة املاجســتري والدكتــوراه يف • 
جامعــات خارجيــة.

ــؤون •  ــة الش ــم ومتابع ــامل القس ــام بأع ــي للقي ــدرايس الصيف ــل ال ــن يف الفص ــية املكلف ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض تعي
ــة  ــنة التحضريي ــامدة الس ــن بع ــة املتعري ــة للطلب ــارات التكميلي ــس و باالختب ــق بالتدري ــي تتعل ــة الت ــة واألكادميي االداري

ــاندة. ــات املس والدراس

قامــت لجنــة اإلرشــاد األكادميــي ودعــم الطالــب مبتابعــة احتياجــات الطلبــة والوقــوف عــىل املشــكالت التــي تواجههــم • 
ــارات  ــق أهــداف القســم لتحســن مه ــم بهــدف تحقي ــا لهــم واالســتامع إىل مقرحاته ورشح الخطــة الدراســية وتوضيحه

االتصــال والتواصــل يف اللغــة اإلنجليزيــة.

إعــداد بنــك أســئلة ميكــن مــن  اختيــار أســئلة عشــوائية بحيــث ال تتكــرر النــامذج بــن الطلبــة لضــامن اســتقاللية أداء • 
. BlackBoard الطــالب وصــدق اإلختبــار، ورفعهــا عــىل

مراجعة شاملة لجميع املقررات مبا يخدم رؤية الجامعة • 

ربط املادة النظرية باملادة العملية من حيث املحتوى وترتيب املواضيع• 

اعــداد تقاريــر مفصلــة وعــىل أســس علميــة لالختبــارات املختلفــة وســوف يقــع تثمــن هــذه التقاريــر بتكويــن الزمــالء • 
منســقي املقــررات مبختلــف األقســام لتعميــم وتطبيــق هــذه التقاريــر عــىل اختباراتهــم.

ــة، أوراق •  ــات املنزلي ــة، الواجب ــارات االلكروني ــة، االختب ــارات القصــرية والطويل ــة عــرب االختب ــم الطلب ــات تقيي ــع الي تنوي
ــة. العمــل خــالل املحــارضات واملشــاريع التطبيقي

تفعيــل الواجبــات االلكرونيــة األســبوعية مــن خــالل نظــام BlackBoard ، تغطــي جميــع أجــزاء املقــرر لتدعيــم اتقــان • 
ــة  ــو هيئ ــاعد عض ــام تس ــدرايس. ك ــل ال ــالل الفص ــتمر خ ــكل مس ــأول وبش ــة أوال ب ــة والتقني ــارات العلمي ــة للمه الطلب

ــا برسعــة. ــة ومعالجته ــد نقــاط ضعــف الطلب التدريــس عــىل تحدي
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تنظيم دروس اضافية دورية للطلبة املتعرين لرفع مستوى تحصيلهم العلمي ومعالجة نقاط ضعفهم. • 

تكويــن مجموعــات بحثيــه صغــريه مــن طالبــات املســار الهنــديس الطالعهــم وتدريبهــم عــىل طــرق البحــث العلميــه و • 
اطالعهــم عــىل احــدث االبحــاث العلميــه يف مجــاالت الطاقــه املتجــدده و أطيــاف الليــزر وتقنيــة النانــو. وقامــت الطالبــات 
ــة Prep. Student Life لنرهــا بالعــدد  ــر مجل ــق تحري ــم ارســالها اىل فري ــة ت ــة باللغــة االنجليزي ــة مقــاالت علمي بكتاب

القــادم للمجلــة.

ــة اىل •  ــاعات متواصل ــع 3 س ــبوعيا بواق ــدة أس ــارضة واح ــن مح ــاء م ــاء واالحص ــات والفيزي ــارضات الرياضي ــل مح فص
ــن )تيتوريــل(  ــة  وســاعة لحــل ورقــة التامري ــة التطبيقي ــة واألمثل محارضتــن منفصلتــن بواقــع ســاعتن للــدروس النظري

ــاوين. ــم التع والتعل

اعداد خطة عمل واضحة قبل بداية الفصل الدرايس يتم خاللها تقسيم العمل وتريك كل األعضاء• 

توظيف طرق التعلم والتعليم الحديثة وفقا للدراسات واألبحاث العلمية.• 

إعــداد محــارضات بوربوينــت شــاملة للتامريــن واألمثلــة تعتمــد عــىل التسلســل يف عــرض املعلومــات وضــامن تفاعــل • 
 BlackBoard . الطلبــة مــع محتــوى املحــارضة ورفعهــا عــىل نظــام ادارة التعلــم

ــخة •  ــو، نس ــة، فيدي ــن تفاعلي ــم )متاري ــادر تعل ــن مص ــه م ــا يحتوي ــع كل م ــرر م ــاب مق ــروين لكت ــع االلك ــط املوق رب
الكرونيــة مــن الكتــاب...( بنظــام BlackBoard. وقــد اســتغل الطلبــة مصادرالتعلــم املتوفــرة وهــو مــا ســاعدهم يف فهــم 

ــر مســتواهم. ــن وســاهم يف تطوي ــدرب عــىل التامري ــة والت ــادة العلمي امل

تقديم مقرحات جديدة لتحقيق األهداف األكادميية.• 

 •Pearson, McGraw-( : تطويــر املناهــج الدراســية ودراســة ومراجعــة الكتــب املقــررة واملقدمة مــن دور النــر العامليــة
Hill, Wiley(. وبعــد أن تــم تغيــري الكتــب املقــررة للرياضيــات خــالل هــذه الســنة، تقــرر تغيــري كتــاب مقــرر الفيزيــاء 
حتــى يوائــم التطــور األكادميــي ومعايــري الجــودة بالقســم والعــامدة ومــن أهمهــا أن يكــون الكتــاب مدعومــا الكرونيــا 

مبحتــوى متكامــل وعــايل الجــودة. وقــد تــم اختيــار الكتــاب الجديــد للســنة القادمــة.

استخدام اللغة االنجليزية )لغة املقرر( يف تدريس املواد املقررة يف قسم العلوم االساسية.• 

حضور جميع النقاشات وورش العمل واالجتامعات املجدولة من عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.• 

مشــاركة أعضــاء مــن قســم العلــوم األساســية يف جميــع اللجــان التــي تــم تشــكيلها يف العــامدة والتوصيــة بــأن تكــون • 
هــذه املشــاركة فعالــة وذات أثــر ملمــوس.

ــدد •  ــن الج ــاءة املتعاقدي ــن كف ــة تضم ــري عالي ــق رشوط ومعاي ــم وف ــل بالقس ــس للعم ــة تدري ــاء هيئ ــتقطاب أعض اس
ــة. ــامدة والجامع ــم والع ــة للقس ــم املضاف وقيمته

إعداد ملفات توصيف وتقرير املقررات و ملف عضو هيئه التدريس  حسب متطلبات قسم الجودة يف العامدة.• 

ــوى منشــورات العــامدة عــرب بعــض •  ــراء محت ــا العــامدة واملســاهمة يف اث ــي تنظمه ــة الت املشــاركة يف األنشــطة الثقافي
ــة التدريــس وطالبهــم. ــاالت املنشــورة مــن أعضــاء هيئ املق

عقــد مجلــس قســم العلــوم األساســية 6 اجتامعــات خــالل العــام الــدرايس 1439/1438هـــ ملناقشــة العديــد مــن األمــور • 
االكادمييــة التــي تهــم القســم أصــدر خاللهــا عديــد القــررات والتوصيــات.
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 اعضاء هيئة التدريس ة ملف المقرر

 د. نور الدايم حسين لجنة البالكبورد 
 متابعة انشطة البالكبورد د. فايزة احمد

 لجنة االستقطاب 5

 د. نائف القرشي
 د. وسام عبد الوهاب

 د. مجاهد هاشمي
 عبدهللا المحاسنة د. 

 د. معن غرايبة 
 د. ياسر المريسي

اجراء المقابالت، اختيار واستقطاب أعضاء 
هيئة تدريس من غير السعوديين للعمل بشعبة 

 االحياء

 د. عبدهللا المحاسنة رئيسا  االرشاد االكاديميلجنة  6
 وجميع أعضاء القسم 

عقد لقاءات بصفة دورية مع الطالب و 
الطالبات للوقوف علي المشكالت االكاديمية و 

 الغير اكاديمية التي تواجههم

لجنة جودة االختبارات و  7
 التقويم

 د. عبدالعظيم عمر
 د. وسام عبد الوهاب

 معن الغرايبة د. 
 د. ياسر المريسي

 

التأكد من جودة االختبارات وفقا للمعايير 
 الموجودة
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سابعًا: الدورات وورش العمل
 

 سابعاً: الدورات وورش العمل

  

Training/Workshop 

 

Place and 

Organizer 
Date Faculty attended 

1 

Role of faculty member in the 

development of professional 

performance 

Deanship of 

education 

development 

11/9/2017 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

Dr. Gaber Saad 

2 
Facilitating Meta-cognition in 

the classroom 

Deanship of 

education 

development 

12/9/2017 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Ada Ischei 

 

3 

Using collaborative 

applications in teaching 

Deanship of 

education 

development 

13/9/2017 

 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

4 
Workshops and meeting with 

UCL CLIE team members 

Main Campus, Bldg 

300 and Rayyan 

workshops hall 

16-18 

/10/2017 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

5 
Writing effective research 

proposal 

Deanship of 

education 

development 

17/10/2017 

Dr. Mohd Sajjad Khan 

Dr. Mujahid Hashimi  

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

6 
The first intuitional event of 

research units laboratories 

Rayyan buildings, 

Science faculty, 

workshops hall 

22/10/2017 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

7 Digital library 
Main Campus, Bldg 

300, Computer lab 2 
24/10/2017 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

8 Web of Science 
Central library, 

building 20 
24/10/2017 

Dr. Mujahid Hashimi 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

9 PubMed 
Central library, 

building 20 
31/10/2017 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

10 

Mentor Training Session at 

Deanship of 

Academic Development 

(mentor training session) 

Deanship of 

education 

development 

1-2 

/11/2017 

Dr. Mohd Sajjad Khan  

Dr. Abeer Shaban 

11 Cooperative learning 

Clinical pharmacy 

colleague, ground 

floor, room no. 1023 

7/11/2017 

Dr. Wessam Abdel-Wahab 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Gaber Saad 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 
Mrs. Afaf Khalil Alawis 

12 
Preparation of course 

portfolio 

Main Campus, Bldg 

300, class 3231 
12/11/2017 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

13 
Providing constructive 

feedback 

Deanship of 

education 

development 

14/11/2017 
Dr. Hebatallah Aboelmagd 

Mrs. Afaf Khalil Alawis 

Dr. Gaber Saad 

5
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development 

14 
LRSC Staff  members 

(Health Track) 

University of 

Dammam 

Building 11 

19/11/ 2017 

Dr. Gaber Saad 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

15 
Learning outcomes for 

program and courses 

Deanship of 

education 

development 

21/11/2017 
Dr. Hebatallah Aboelmagd 

Mrs. Afaf Khalil Alawis 

16 Faculty Portfolio Building 11 22/11/ 2017 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

17 Active learning 

Deanship of 

education 

development 

28/11/2017 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Gaber Saad 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

18 
Motivation students and 

learning 

Deanship of 

education 

development 

28/11/2017 
Dr. Gaber Saad 

Mrs. Afaf Khalil Alawis 

19 
Teaching assistants and 

lecturer orientation 

Deanship of 

education 

development 

3-4 

/12/2017 
Mrs. Afaf Khalil Alawis 

20 Active learning 

Clinical pharmacy 

colleague Bldg, 

ground floor, room 

no. 1023 

5/12/2017 

Dr. Gaber Saad 

Dr. Ahmed Mokhtar 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

Mrs. Afaf Khalil Alawis 

21 
Creative and active teaching 

strategies 

Deanship of 

education 

development 

5/12/2017 
Dr. Ahmed Mokhtar 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

22 Classroom management 

Deanship of 

education 

development 

12/12/2017 

Dr. Wessam Abdel-Wahab 

Dr. Ahmed Mokhtar 

Dr. Gaber Saad 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

23 
Projects depending teaching 

strategies 

Deanship of 

education 

development 

13/12/2017 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Ahmed Mokhtar 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

24 
Orientation and preparing 

preparatory year students 

Clinical pharmacy 

colleague Bldg, 

ground floor, room 

no. 1023 

2/1/2018 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Ahmed Mokhtar 

Dr. Gaber Saad 

Dr. Mohd Sajjad Khan  

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

25 
Making Blueprint of the 

exams 

Deanship of 

education 

development 

23/1/ 2018 

Dr. Wessam Abdel-Wahab 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Mujahid Hashimi 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Abdullah Bedeer 

30
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Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

26 Quality in the classroom 

Clinical pharmacy 

colleague Bldg, 

ground floor, room 

no. 1023 

23/1/ 2018 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

Mrs. Afaf Khalil Alawis 

27 Visual Learning 

Deanship of 

education 

development 

24/1/ 2018 Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

28 Endnote 
Central library, 

building 20 
30/1/2018 Dr. Hebatallah Aboelmagd 

29 Reflecting thinking 

Deanship of 

education 

development 

6/2/ 2018 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

30 
Plans to follow the QASD 

program 

Deanship of 

education 

development 

13/2/ 2018 

Dr. Wessam Abdel-Wahab 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Gaber Saad 

Dr. Mujahid Hashimi 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

Dr. Ada Ischei 

31 

Errors that learners of English 

Tend to Commit in writing 

Research 

Reports/Manuscripts 

Deanship of 

education 

development 

27/2/2018 

Dr. Wessam Abdel-Wahab 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Gaber Saad 

Dr. Mujahid Hashimi 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

32 Pentecostal education 

Clinical pharmacy 

colleague Bldg, 

ground floor, room 

no. 1023 

27/3/2018 

 

Dr. Werssam Abdel-Wahab 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

Mrs. Afaf Khalil Alawis 

33 Skill of working in a team 

Clinical pharmacy 

colleague Bldg, 

ground floor, room 

no. 1023 

17/4/2018 

Dr. Wessam Abdel-Wahab 

Dr. Abdullah Bedeer 

Dr. Faiza Khair 

Dr. Safaa Zaky 

Dr. Abeer Shaban 

Dr. Mona Khalil 

Dr. Nada Sulaiman Daifalla 

Dr. Hebatallah Aboelmagd 

Mrs. Afaf Khalil Alawis 

34 Leadership skills 

University of 

Dammam 

Building 11 

6/3/2018 Dr. Wessam Abdel-Wahab 

 

  :في المؤتمرات العلمية الدولية ثامناً: المشاركة
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  :في المؤتمرات العلمية الدولية ثامناً: المشاركة

   Place and Organizer Date Faculty attended 

1 
the 2nd International 

Vaccine Summit 
Dubai, UAE 

21-22/ 

11/2017 

Dr. Nada Sulaiman 

Daifalla (Speaker) 

2 

Egu general assembly  

European geosciences 

union 

Austria, Vienna 8-12/4/ 2018 
Dr. Faiza Khair 

(Participate by poster) 

3 
The First Gulf Chemists 

Symposium 

Meridian hotel, 

Conference hall 
25/4/2018 

Dr. Faiza Khair 

(attended) 

Dr. Abeer Shaban 

(attended) 

4 

Saudi Food and Drug 

Authority Annual 

Conference 

Riyadh, KSA 7-9/11/2017 Dr. Sajjad Khan (Poster) 

 

 

ثامنًا: المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية:

 تاسعًا: الرؤية التطورية للقسم

ــي •  ــة  للطــالب يف مختلــف التخصصــات الت ــة قوي ــة ومعرفي ــوم األساســية ان نكــون قاعــدة علمي نهــدف يف قســم العل
يقدمهــا القســم.

يسعى القسم أن يحقق الغرض األسايس من برنامج »قصد« بعد أن قطع شوط كبرييف ذلك.• 

تطويري معامل املسار الصحي بربامج حديثة.• 

كام نسعى ان نكون من طالئع األقسام عىل مستوى البحث العلمي يف الجامعة.• 

اعــداد منظومــة متكاملــة وشــاملة لقســم العلــوم األساســية عــىل صفحــة القســم مبوقــع الجامعــة االليكــروين لتعريــف • 
الطــالب الجــدد والحاليــن بجميــع مــا يعنــي الطــالب والطالبــات اكادمييــاً ومجتمعيــاً.

ــة بطالقــة ومتخرجــن مــن جامعــات •  ــون اللغــة اإلنجليزي اســتقطاب أعضــاء تدريــس مؤهلــن يف تخصصاتهــم ويتحدث
مشــهود لهــا عامليــاً. 
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قسم الحاسب اآللي

أواًل: التعريف بالقسم
الوصف:  

قســم الحاســب هــو أحــد اقســام عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة.  يســعى قســم الحاســب اآليل مــن خــالل مقرراته 
ــة  ــة املختلف ــة التعليمي ــا يف البيئ ــب اآليل وتوظيفه ــع الحاس ــل م ــالب للتعام ــدى الط ــة ل ــية واملتقدم ــارات األساس ــة امله إىل تنمي

وتطويــر املهــارات املهنيــة والنظريــة حســب تخصصاتهــم املســتقبلية. وتتلخــص أهــداف القســم كــام يــي:

تنمية املهارات األساسية و املتقدمة يف التعامل مع الحاسب اآليل و مفاهيم تقنية املعلومات.  . 1

ــة وجــداول . 2 ــج الكلــامت و إنشــاء عــروض تقدمي ــة لتمكنهــم مــن التعامــل مــع معال ــة قــدرات الطــالب التطبيقي تنمي
الكرونيــة مبــا يخــدم مســريته التعليميــة

مســاعدة  الطــالب يف تطويــر مهاراتهــم يف اســتخدام الربامــج التــي تســاعد يف  معالجــة الصــور و إنشــاء الرســومات و . 3
ربطهــا يف برامــج تطبيقيــة مختلفــة

تعريف الطالب باملبادئ االساسية بنظم املعلومات الصحية وكيفية تطبيقها من خالل برامج قواعد البيانات. 4

ــن . 5 ــد م ــاز العدي ــم مبســاعدة الحاســب اآليل يف انج ــرسم و التصمي ــج الـ ــا برام ــي توفراه ــات الت ــن التقني ــتفادة م االس
ــة. ــورة احرافي ــا بص ــرب وتقدميه ــة اك ــة وبدق ــومية برسع ــات الرس العملي

تطوير معرفة الطالب عن محركات البحث عىل شبكة االنرنت والربيد اإللكروين وإنشاء املواقع عىل اإلنرنت. . 6

تنميــة مهــارات التحليــل و التصميــم و إنتــاج قواعــد البيانــات لــدى الطــالب و التعــرف عــىل كيفيــة إنشــاء الجــداول و . 7
النــامذج واالســتعالمات و التقاريــر.

ثانياً: الهيكل التنظيمي للقسم
رئيس القسم: د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد مساعد رئيس القسم  ومنسق الجودة: د. حسن  خليل العراقي•  مساعد رئيس القسم لإلختبارات:: د. عادل حيدري •  مساعد رئيس القسم للتدريب والتطوير: د. سهيل خان•  منسق التعليم االلكرتوين: د. احمد عباس •  منسق شؤون الطاب: د. وليد العموش•  ــي •  ــدري ، رام ــادل حي ــوش، د. ع ــد عم ــان، د. ولي ــهيل خ ــاس، د. س ــد عب ــي، د. أحم ــن العراق ــم: د. حس ــاء القس أعض  •

الجامعــن، محمــد بــكار، ارشف العمــوش، محمــد يونــس، اميــن عمــر، معــاذ الكنــاين، بشــار الذيــب، محمــد أمــن، ريحــان 
خــان.
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ثالثًا:أعضاء هيئة التدريس بالقسم

المجموع م            أستاذ   أستاذ مشارك  أستاذ مساعد   محاضر   المعيدين 

العدد

عدد البحوث 
املنشورة

0

0

0

0

12

1

9

6

2

0

23

4

رابعًا:مقررات القسم

عنوان المقرر

مهارات الحاسب اآليل      

تطبيقات الحاسب  اآليل     

رقم المقرر

 COMP-131

COMP-122

خامسا:إنجازات وأنشطة القسم

اعداد وتطوير محتوى املقررات ووصفها مبا يتناسب مع املسار )صحي، علمي، هنديس، انساين( الحصول عىل دعم الكرث من مرشوع من عامدة البحث العلمي •  نرش أبحاث يف مجاالت متنوعة ضمن موضوع  علوم الحاسب •  خدمة املجتمع املحي وموظفي الجامعة باعداد دورات للكبار والصغار•  تقديم االستشارات الفنية للمجتمع املحي•   •
سادسًا: لجان القسم

لجنة الجودة  لجنة جودة التقويم واالختبارات•  لجنة التدريب والتطوير•  لجنة التعلم االلكرتوين•  لجنة شؤون الطاب•   •
سابعًا: الدورات وورش العمل

ورش عمل أسبوع التهيئة ألعضاء هيئة التدريس  •
Developing Core Competencies in Teaching & learning in Higher Education  •

EndNote Desktop  •
)Student Information System )SIS  •

Alternative Assessment الفهم الجيد لطاب السنة التحضريية•   •
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ادارة الصف توصيف املقرر و تقرير ملف املقرر وملف أعضاء القسم•   •
)QASD برنامج قصد )َ مباديء تصميم املقرر•   •

Question Mark  •
ثامنًا: الخدمات التي قدمها القسم للمجتمع

االشرتاك يف اللجنة االستشارية لكليات التميز ممثا يف سعادة الدكتور / حسن العراقي االشرتاك يف تطوير الخطة االسرتاتيجية الدارة التعليم بالظهران ممثا يف سعادة الدكتور / حسن العراقي•  دورة االكسيل ألعضاء الهيئة االدارية بالعامدة )املوظفني(•  دورة الرسم والتلوين بالحاسب لاطفال•  ورشة عمل عن  نظام سجات الطاب ألعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة االنجليزية •   •
تاسعًا: الرؤية التطورية للقسم

يتطلع القسم الستقطاب عدد من الكفاءات لسد الحاجة خاصة يف القسم النسايئ وذلك مع اضافة املساراالنساين.  متابعة تطوير املقررات ومراجعتها •  التواصل مع كليات الجامعة من اجل التأكد من متطلبات الجامعة العادة صياغة وصف املقررات •  تشكيل لجان فرعية للعناية بشؤون الطاب وتطوير أعضاء الهيئة التدريسية •   •
)QASD(التطبيق العمي لربنامج قصد العمل عىل تدريس اخر ما توصل الية التكمولوجيا يف مجال التطبيقات ملواكبة التطور•  العمل عىل زيادة فاعلية خدمة املجتمع وموظفي الجامعة بتقديم دورت حاسوبية ذات صلة بالعمل •  التواصل مع عامدة تكنولوجيا املعلومات من اجل تحسن ظروف مختربات الحاسب•  تجهيز مخترب خاص للمسار الهنديس من أجل تدريس الفوتوشوب واالتوكاد•   •
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قسم الدراسات االسالمية

أواًل: التعريف بالقسم:
الرسالة :

إعداد كفاءات علمية متميزة ،ترتبط باإلسام، فكرا« وسلوكا«، مام يتيح لها املشاركة الفاعلة يف بناء الوطن.  •
غرس األسس االعتقادية والتعبدية واألخاقية الصحيحة.أهداف القسم : تكوين الشخصية العلمية املتميزة يف فهمها لإلسام.•  نرش الفكر الوسطي الصحيح، ودعم األمن الفكري.•  تعزيز املواطنة.•   •

ثانيًا: الهيكل التنظيمي للقسم

د. أحمد بن عبدالعزيز القصير 
)رئيس القسم(

د. علي عثمان شحاتة

 ) مساعد رئيس القسم(

د. عادل رشاد غنيم
) مساعد رئيس القسم 

للتطوير والجودة(

د. أميمة بنت أحمد الجالهمة
 ) مساعدة رئيس قسم 

الطالبات(

أ. سالم حمد العنيزي
)السكرتارية(

أ. دانة الراشد 
أ. نورة الدوسري
)مديرة المكتب 

والسكرتارية(

لجنة 
الجودة

لجنة 
التطوير

األكاديمي

د. ماجد 
محمد 
الداللعة

منسق مقرر 
العقيدة 

اإلسالمية 
ومقرر 
النظام 

االجتماعي

د. هبة 
بنت بكر 
خميس 

منسقة مقرر 
العقيدة 

اإلسالمية 
ومقرر 
النظام 

االجتماعي

د. أحمد 
أحمد  
سالم 
منسق 

مقرر النظام 
االقتصادي 

ومقرر 
النظام 

السياسي

لجنة 
االختبارات 

للطالب

د. هدى 
بنت محمد 
التيسان 
منسقة 

مقرر النظام 
االقتصادي 

ومقرر 
النظام 

السياسي

لجنة 
االختبارات 
للطالبات
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أعضاء هيئة التدريس ومهامهم :
أوالً: قسم الطالب :

الوظيفة - المهام

رئيس القسم
عضو هيئة تدريس
رئيس مجلس القسم

رئيس لجنة االختبارات
مساعد رئيس القسم
عضو هيئة تدريس
أمن مجلس القسم

عضو لجنة االختبارات للطالب
مساعد رئيس القسم للتطوير والجودة

عضو هيئة تدريس.
عضو يف مجلس القسم.

عضو لجنة االختبارات للطالب
منسق مقرر النظام االقتصادي ومقرر النظام السيايس

عضو هيئة تدريس.
عضو لجنة االختبارات للطالب

عضو لجنة دراسة ملفات التميز بالقسم
منسق مقرر العقيدة اإلسالمية ومقرر النظام االجتامعي

عضو هيئة تدريس
عضو لجنة الجودة 

عضو يف مجلس القسم
عضو لجنة االختبارات للطالب

اإلرشاف عىل الطالب والطالبات غري الناطقن باللغة العربية
عضو مجلس القسم

عميد التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد 
عضو لجنة املقابلة للمتقدمن للقسم

عضو هيئة تدريس
عضو يف مجلس القسم

عضو لجنة االختبارات للطالب
عضو لجنة دراسة ملفات التميز بالقسم

محارض
عضو لجنة االختبارات للطالب

عضو لجنة دراسة ملفات التميز بالقسم
محارض

عضو لجنة االختبارات للطالب
مبتعث

معيد
عضو لجنة االختبارات للطالب

اسم عضو هيئة التدريس

د. أحمد بن عبدالعزيز القصري

أستاذ مشارك

د. عيل عثامن شحاته

أستاذ مشارك

د. عادل رشاد غنيم

أستاذ مشارك

د. أحمد أحمد سامل

أستاذ مساعد

د. ماجد محمد الداللعة

أستاذ مساعد

د. بندر بن عبدالوهاب آل عامر
أستاذ مساعد

د. أنس أحمد عقل

أستاذ مساعد)تعاقد(

د. فيصل بن خالد التويجري
محارض

عيل بن عبدالرحمن العويشز
محارض

كامل بن عبداللطيف الدعيس
محارض

يارس بن عبدالله الزامل
معيد
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ثانيا قسم الطالبات :

الوظيفة - المهام
مساعدة رئيس قسم الدراسات اإلسالمية للطالبات

عضو هيئة تدريس
عضو يف مجلس القسم.

املرف العام ملروع قيمي
عضو هيئة تدريس.

منسقة مقرر العقيدة اإلسالمية – 271
منسقة مقرر النظام االجتامعي – 272
اإلرشاف عىل املعيدات واملحارضات.

اإلرشاف عىل طالبات التعلم اإللكرتوين غري الناطقات باللغة العربية 
رئيسة لجنة االختبارات املوحدة ملقرري العقيدة اإلسالمية والنظام 

االجتامعي يف اإلسالم
عضو يف مجلس القسم.
عضو يف لجان قيمي .
عضو هيئة تدريس.

عضو يف مجلس القسم.
منسقة الجودة للطالبات.

املرف التنفيذي ملروع قيمي.
رئيسة لجنة االختبارات املوحدة ملقرري النظام االقتصادي يف اإلسالم 

والنظام السيايس يف اإلسالم
منسقة مقرر النظام االقتصادي يف اإلسالم – 273.
منسقة مقرر النظام السيايس يف اإلسالم – 274.

عضو هيئة تدريس
عضو يف لجنة االختبارات املوحدة.

عضو يف مجلس القسم.

مساعد منسقة الجودة.
رئيسة لجنة التصحيح اآليل بالقسم 

عضو يف لجان قيمي.
منسق مقرر العقيدة والنظام االجتامعي بالجبيل والريان

مسئولة ملف املقرر باملسار االنساين
عضو هيئة تدريس

عضو يف لجنة االختبارات املوحدة.
عضو يف مجلس القسم.
عضو يف لجان قيمي.
عضو هيئة تدريس

عضو يف لجنة االختبارات املوحدة.
عضو يف لجان قيمي.

اسم عضو هيئة التدريس

د. أميمة بنت أحمد الجالهمة

أستاذ مشارك

د. هبة بنت بكر عباس ُخمّيس

أستاذ مساعد

د. هدى بنت محمد التيسان

أستاذ مساعد

د. سلوى بنت محمد دفع الله

أستاذ مساعد

د. سناء بنت هاشم املغريب

أستاذ مساعد

أ. أسامء بنت  محمد الغامدي

معيد
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الوظيفة - المهام
عضو هيئة تدريس 

املرف عىل فعاليات قيمي بالجبيل
عضو هيئة تدريس

عضو يف لجنة االختبارات املوحدة.
عضو يف لجان قيمي.
عضو هيئة تدريس

عضو يف لجنة االختبارات املوحدة.
عضو يف لجان قيمي.
عضو هيئة تدريس

عضو يف لجنة االختبارات املوحدة.
عضو يف لجان قيمي. 

عضو هيئة تدريس
عضو يف لجان قيمي.

عضو هيئة تدريس
عضو يف لجان قيمي.

مبتعثة

مبتعثة

مبتعثة

إجازة استثنائية )مرافقة زوج (

معيد

اسم عضو هيئة التدريس

أ. سمية بنت محمد الصايغ
معيد

م. منرية عايض عبدالله العتيبي
محارض )تعاقد(

م. نورة السبيعي
محارض)تعاقد(

م. ابتهال نور أحمد مقصود الرتكستاين
محارض)تعاقد(

م. عائشة محمد عبدالله الشمراين 
محارض )تعاقد(

م.عزيزة سعد ابراهيم الداود 

محارض )تعاقد(

م. أمينة بنت راشد التميمي

محارض

م. هبة بنت عبد اللطيف الصالح

محارض

م.وضحة بنت عبد الله العتيبي

محارض

أ. بسمة بنت صالح السواط

معيد

أ. أسامء بنت صالح اللحيدان

معيد

ثالثاً: أعضاء هيئة التدريس بالقسم :

المجموع م            أستاذ   أستاذ مشارك  أستاذ مساعد   محاضر   المعيدين 

العدد

عدد البحوث 
املنشورة

0

0

3

1

3

0

4

3

1

0

11

4

أ - قسم الطالب :
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المجموع م            أستاذ   أستاذ مشارك  أستاذ مساعد   محاضر   المعيدين 

العدد

عدد البحوث 
املنشورة

0

0

1

0

9

0

4

0

3

0

17

0

ب- قسم الطالبات :

رابعاً: مقررات القسم

عنوان المقرر

العقيدة اإلسالمية

النظام االجتامعي يف اإلسالم

النظام االقتصادي يف اإلسالم

النظام السياســي يف اإلسالم

اإلنجاز أو النشاط

كلامت إرشادية  أسبوعية مبسجد  الجامعة .

تدريس مقررات قسم الدراسات االسالمية  ) العقيدة 

اإلسالمية، والنظام السيايس، والنظام االقتصادي، 

والنظام االجتامعي( باللغة االنجليزية.

خطب الجمعة مبسجد اإلسكان الجامعي

رقم المقرر

ISLM-271

ISLM-272

ISLM-273

ISLM-274

اسم عضو هيئة التدريس
د. أحمد عبدالعزيز القصري

د. عيل عثامن شحاته
د. عادل رشاد غنيم

د. أحمد سامل
م. عيل العويشز

د. ماجد الداللعة

د. عادل رشاد غنيم

خامسا: إنجازات وأنشطة القسم :

أ - قسم الطالب :
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اإلنجاز أو النشاط
االرشاف العام عىل جميع فعاليات القسم
االرشاف العام عىل جميع فعاليات قيمي

اإلرشاف عىل طالبات التعلم اإللكرتوين لغري الناطقات باللغة العربية.
اإلرشاف عىل املعيدات واملحارضات فيام يخص ماديت العقيدة والنظام االجتامعي
اإلرشاف عىل تطبيق االختبارات املوحدة  ملاديت العقيدة واالجتامعي

اإلرشاف عىل الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.
املرفة التنفيذية ملروع قيمي

اإلرشاف عىل تطبيق االختبارات املوحدة  ملاديت النظام االقتصادي والنظام السيايس
اإلرشاف عىل اعداد االختبارات املوحدة  ملاديت العقيدة واالجتامعي بالريان والجبيل

اإلرشاف عىل الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.

اإلرشاف عىل الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.
املشاركة يف تحكيم مسابقة القرآن الكريم التابعة لعامدة الدراسات 

الجامعية لشؤون الطالبات للعام الجامعي.
اإلرشاف عىل الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.

 املشاركة يف تحكيم مسابقة القرآن الكريم التابعة لعامدة الدراسات 
الجامعية لشؤون الطالبات للعام الجامعي.

اإلرشاف عىل الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.

اإلرشاف عىل الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.

اإلرشاف عىل الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.

رئاسة لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم التابعة لعامدة الدراسات 
الجامعية لشؤون الطالبات للعام الجامعي.

اإلرشاف عىل الطالبات أثناء تفعيل نشاط قيمي.
القاء دورة املسائل الفقهية بالجبيل

املشاركة يف يوم اليتيم
القاء دروس فقهية يف معهد إعداد معلامت القرآن بالجبيل

اعداد املادة العلمية ملنهجية التدبر
إلقاء دروس التدبر ومنهجية التدبر يف معهد إعداد معلامت القرآن بالجبيل

اللقاء اإلرشادي النفيس يف اسس االستذكار لطالبات املسار االنساين
اللقاء اإلرشايف األكادميي يف طرق التعامل مع البوابة االلكرتونية لطالبات 

املسار اإلنساين بالجبيل
اللقاء اإلرشادي النفيس يف طرق التخلص من قلق االختبارات لطالبات 

املسار اإلنساين بالجبيل

اسم عضو هيئة التدريس

د. أميمة بنت أحمد الجالهمة

د. هبة بنت بكر عباس ُخمّيس

د. هدى بنت محمد التيسان

د. سلوى بنت محمد دفع الله

د. سناء بنت هاشم املغريب

أ. أسامء بنت  محمد الغامدي

معيد

أ. سمية بنت محمد  الصايغ )معيد(

م. منرية عايض عبدالله العتيبي
محارض )تعاقد(

م. نورة السبيعي محارض)تعاقد(

م. ابتهال نور أحمد مقصود الرتكستاين

محارض)تعاقد(

م. عائشة محمد عبدالله الشمراين 
محارض )تعاقد(

م. عزيزة سعد ابراهيم الداود 

محارض )تعاقد(

أ - قسم الطالب :
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اللجنة

لجنة الجودة 

لجنة االمتحانات 

لجنة جودة التقويم واالختبارات

اللجنة

لجنة الجودة 

لجنة االختبارات والكنرتول

لجنة اختبارات املقررات املوحدة ملاديت العقيدة 

والنظام االجتامعي

األعضاء
د. عادل رشاد غنيم

د. أحمد إسامعيل سامل

د. ماجد الداللعة

د. عىل عثامن

د. أحمد إسامعيل سامل

د. أنس أحمد عقل

 د. فيصل التويجري 

م. عيل العويشز

 أ. يارس الزامل

د. عادل رشاد غنيم

د. أحمد إسامعيل  سامل

د. ماجد الداللعة

األعضاء
د. هدى بنت محمد التيسان ) رئيسة (

د. ســــــــلوى محمد دفع الله   ) عضو(

د. سلوى بنت محمد دفع الله ) رئيسة (

م. نورة  السبيعي

م. منرية عايض العتيبي

د. هبة بنت بكر خميس    ) رئيسة (

د. سلوى بنت محمد دفع الله ) عضو (

د. سناء بنت هاشم املغريب ) عضو (

أ. أسامء بنت  محمد الغامدي معيد ) عضو (

م. ابتهال نور أحمد مقصود الرتكستاين

محارض)تعاقد( ) عضو (

م. منرية عايض عبدالله العتيبي ) عضو (

محارض )تعاقد(

م. نورة السبيعي محارض)تعاقد( ) عضو (

سادساً: لجان القسم :

أ - قسم الطالب :

ب - قسم الطالبات :
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اللجنة

لجنة اختبارات املقررات املوحدة ملاديت النظام 

االقتصادي والنظام السيايس

لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم التابعة لعامدة 
الدراسات الجامعية لشؤون الطالبات.

املشاركة بتحكيم برنامج ربيع قلب التابع لوكالة 
شئون الطالبات

عنوان الدورة

الربنامج التدريبي املكثف: »تطوير 

الكفايات األساسية يف التعليم 

والتعلم لألستاذ الجامعي«

حضور وعرض بحث يف ملتقى 

الوسطية وتحقيق األمن.

ورشة عمل: »التعلم النشط«

ورشة عمل: »تهيئة وتدريس طالب 

السنة التحضريية«

الجهة المنفذة

عامدة التطوير الجامعي

كلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة

عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة

األعضاء
د. هدى بنت محمد التيسان ) رئيسة(

د. سلوى بنت محمد دفع الله ) عضو (

د. سناء بنت هاشم املغريب ) عضو (

أ. أسامء بنت  محمد الغامدي معيد ) عضو (

م. ابتهال نور أحمد مقصود الرتكستاين

محارض)تعاقد( ) عضو (

م. منرية عايض عبدالله العتيبي ) عضو (

محارض )تعاقد(

م. نورة السبيعي محارض)تعاقد( ) عضو (

م. ابتهال نور أحمد مقصود الرتكستاين )رئيس اللجنة(

د. سناء  بنت هاشم املغرب )عضو محكم(

أ. أسامء بنت  محمد الغامدي )عصو محكم(

أ. أسامء بنت محمد الغامدي

المشاركون
د. عادل رشاد غنيم

د. عيل عثامن شحاته

د. أحمد سامل

د. ماجد محمد الداللعة

د. عادل رشاد غنيم

د. عيل عثامن شحاته

د. عادل رشاد غنيم

د. عيل عثامن شحاته

د. أحمد سامل

د. ماجد محمد الداللعة

د. أنس أحمد عقل

عادل رشاد غنيم

د. عيل عثامن شحاته

د. أحمد سامل

د. ماجد محمد الداللعة«

سابعاً: الدورات وورش العمل:
أ - قسم الطالب :
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عنوان الدورة

ورشة عمل: »الجودة داخل قاعات 

التدريس«

ورشة استخدام قاعدة البيانات
]املنهل ،دار املنظومة[

ورشة: فعالية البحث عرب اإلنرتنت 

أسس صياغة االختبارات 

صياغة أسئلة االختيار من متعدد لقياس 

مهارات التفكري العليا 

تحليل وتفسري نتائج االختبارات

إعداد واستخدام أدوات التقويم البديل 

ورشة  التقويم والتقييم داخل العامدة

فرق العمل 

اسرتاتيجيات التدريس الحديثة 

التعلم التعاوين ) اسرتاتيجية مجموعات الخرباء ( 

البحث يف قواعد البيانات العربية 

البحث يف بوابة مصادر املعلومات اإللكرتونية

الجهة المنفذة

عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة

املكتبة املركزية

املكتبة املركزية

مركز جودة التقويم واالختبارات

مركز جودة التقويم واالختبارات

عامدة التطوير الجامعي

مركز جودة التقويم واالختبارات

عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة

عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة

عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة

عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة

املكتبة املركزية 

املكتبة املركزية 

المشاركون
عادل رشاد غنيم

د. عيل عثامن شحاته

د. أحمد سامل

د. ماجد محمد الداللعة

د. أنس أحمد عقل

م. يارس الزامل

د. أحمد إسامعيل سامل

د. عيل عثامن شحاته

د. عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيم

د.عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيم

د. عيل عثامن شحاته

د. أحمد سامل

د. ماجد محمد الداللعة

د. أنس أحمد عقل

د. عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيم
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ب - قسم الطالبات :

الدورات وورش العمل
ورشة عمل كاريزما عضو هيئة التدريس د. أسامء خنفر

ورشة عمل املحارضة األخرية د. أميمة الجالهمة

ورشة عمل بناء جدول املواصفات

ورشة عمل اسرتاتيجية التعلم القائم عىل املشاريع

ورشة عمل التعلم التعاوين

ورشة عمل التعلم النشط

google scholar ورشة عمل إمكانات البحث املتقدم يف

ورشة عمل ملف املقرر

ورشة عمل ملف عضو هيئة التدريس

مؤمتر الجودة الوطني السادس

ورشة عمل املحارضة األخرية 

ورشة عمل الذكاء الوجداين بتاريخ 6يونيو2017م

ورشة عمل أساليب فعالة يف تقويم الطالب بتاريخ 8يونيو2017م

ورشة عمل اسرتاتيجية التعلم القائم عىل املشاريع

ورشة عمل التعلم التعاوين

ورشة عمل التعلم النشط

ورشة عمل التقويم املستخدم يف االختبارات وكيفية بناء جدول 

املواصفات بتاريخ 9يونيو2017م

ورشة عمل التعلم املمتع بتاريخ 9يونيو2017م

ورشة عمل استخدام التطبيقات التعاونية يف تدريس الطالب بتاريخ 

13 سبتمرب2017م

ورشة عمل إمكانات البحث املتقدم يف google scholar الفهرس 

االلكرتوين ملكتبات الجامعة opac  بتاريخ16 اكتوبر2017م

دورة تطوير األنشطة لتعزيز القيم بتاريخ 25 أكتوبر 2017م

دورة استخدام املوارد التعليمية املفتوحة بتاريخ 1 نوفمرب2017م

ورشة عمل إعداد ملف املقرر بتاريخ 14 نوفمرب2017م

ورشة عمل إعداد ملف عضو هيئة التدريس بتاريخ 22 نوفمرب2017م

ورشة عمل التعلم املريئ بتاريخ 23يناير2018م

ورشة عمل العبء املعريف من خالل تصميم التعليم بتاريخ 

23يناير2018م

ورشة عمل البحث يف قواعد البيانات العربية بتاريخ 5 فرباير 2018م

إسم عضو هيئة التدريس
د. هبة بنت بكر عباس ُخمّيس )أستاذ مساعد(

د. هبة بنت بكر عباس ُخمّيس )أستاذ مساعد(

د. هدى بنت محمد التيسان

أستاذ مساعد

د. سلوى بنت محمد دفع الله

أستاذ مساعد



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

305

الدورات وورش العمل
دورة تدريبية بعنوان: استخدام املوارد التعليمية املفتوحة

 بتاريخ 1 نوفمرب2017م

ورشة عمل بعنوان: املحارضة األخرية بتاريخ 6 مارس 2018م

ورشة عمل اسرتاتيجية التعلم القائم عىل املشاريع

ورشة عمل الذكاء الوجداين

ورشة عمل التعلم التعاوين

ورشة عمل التعلم النشط

ورشة عمل ملف املقرر

ورشة عمل ملف عضو هيئة التدريس

مؤمتر الجودة الوطني السادس

ورشة عمل تهيئة طالب السنة التحضريية بالدمام 

ورشة عمل اسرتاتيجية التعلم القائم عىل املشاريع

ورشة عمل التعلم التعاوين

ورشة عمل التعلم النشط

ورشة عمل ملف املقرر

ورشة عمل ملف عضو هيئة التدريس

مؤمتر الجودة الوطني السادس

 ورشة عمل تهيئة طالب السنة التحضريية بالدمام

ورشة عمل املحارضة االخرية عامدة التطوير الجامعي

املؤمتر الوطني السادس للجودة

ورشة عمل تدريس وتهيئة طالب السنة التحضريية

ورشة عمل إعداد ملف عضو هيئة التدريس

ورشة عمل التعلم النشط

ورشة عمل اسرتاتيجية التعلم القائم عىل املشاريع

ورشة عمل تدريس وتهيئة طالب السنة التحضريية

ورشة عمل التعلم النشط

ورشة عمل التعلم التعاوين

إجازة سامع ورواية لكتاب االدب املفرد للبخاري

دورة يف الطريق اىل علم أصول الفقه

دورة يف التأهيل الفقهي

املؤمتر الوطني السادس للجودة

ورشة عمل ملف املقرر

ورشة عمل ملف عضو هيئة التدريس

إسم عضو هيئة التدريس
د. سلوى بنت محمد دفع الله

أستاذ مساعد

د. سناء بنت هاشم املغريب

استاذ مساعد

أ. أسامء بنت  محمد الغامدي

معيد

أ. سمية بنت محمد الصايغ

معيد

م. منرية عايض عبدالله العتيبي

محارض )تعاقد(

م. نورة السبيعي

محارض)تعاقد(
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الدورات وورش العمل
ورشة عمل بناء جدول املواصفات

ورشة عمل اسرتاتيجية التعلم القائم عىل املشاريع

ورشة عمل التعلم التعاوين

ورشة عمل التعلم النشط

ورشة عمل ملف املقرر

ورشة عمل ملف عضو هيئة التدريس

مؤمتر الجودة الوطني السادس

ورشة عمل تحليل االختبارات واالستفادة من قراءة النتائج

ورشة عمل العنف ضد املعلم

ورشة عمل جدول املواصفات

ورشة عمل الية عمل مركز االختبارات والتقييم

ورشة عمل الخاليا الجذعية كلية الرتبية بالجبيل

إسم عضو هيئة التدريس

م. ابتهال نور أحمد مقصود الرتكستاين

محارض)تعاقد(

م. عائشة محمد عبدالله الشمراين 

محارض )تعاقد(

م. عزيزة سعد ابراهيم الداود 

محارض )تعاقد(

الخدمات

 عضوية الجمعية العلمية السعودية للثقافة اإلسالمية

عضوية الجمعية العلمية لعلوم القرآن ) تبيان (

الكتابة يف صحيفة اليوم  السعودية يف املجاالت الرتبوية 
واالجتامعية  والتنمية البرية .

تقديم حلقات متلفزة يف اإلرشاد األرسي يف قناة املنطقة 
DMM الرقية الفضائية

املشاركة يف أنشطة النادي الصيفي األول

العضو
د. عادل رشاد غنيم

د. عيل عثامن شحاته

د. أحمد سامل

د. عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيم

د. عادل رشاد غنيم

د. عيل عثامن شحاته

ثامناً: الخدمات التي قدمها القسم للمجتمع :

أ - قسم الطالب :
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الخدمات
 محارضة املحارضة األخرية - قدمت يف عامدة التطوير الجامعي

عضوية الجمعية العلمية لعلوم القرآن ) تبيان (

عضو يف الجمعية الفقهية السعودية

مرفة عىل حلقات تحفيظ القران التابعة للجنة الشئون 

االسالمية داخل سكن جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

مرفة قياس يف مدرسة اسامء بنت ايب بكر 

معلمة يف حلق التالوة عىل رواية ورش عن نافع

القيام برحلة اىل شاطئ الجامعة الصطحاب العامالت كفعالية 

من فعاليات قيمي

تفعيل يوم شتاء دايفء موجه للعامالت داخل الحرم الجامعي 

بالراكة وذلك كأحد فعاليات قيمي

القاء دورة املسائل الفقهية بالجبيل

املشاركة يف يوم اليتيم

        القاء دروس فقهية يف معهد اعداد معلامت القران 

بالجبيل

اعداد املادة العلمية ملنهجية التدبر 

إلقاء دروس التدبر ومنهجية التدبر يف معهد اعداد معلامت 

القران بالجبيل

اللقاء االرشادي النفيس يف اسس االستذكار لطالبات املسار 

االنساين

اللقاء االرشايف االكادميي يف طرق التعامل مع البوابة االلكرتونية 

لطالبات املسار االنساين بالجبيل

اللقاء االرشادي النفيس يف طرق التخلص من قلق االختبارات 

لطالبات املسار االنساين بالجبيل

العضو
د. أميمة بنت احمد الجالهمة

د. هدى بنت محمد التيسان

د. سلوى بنت محمد دفع الله

م. ابتهال نور أحمد مقصود الرتكستاين

م. منرية عايض عبدالله العتيبي

محارض )تعاقد(

م. عائشة محمد عبدالله الشمراين 

محارض )تعاقد(

م. عزيزة سعد ابراهيم الداود 

محارض )تعاقد

ب - قسم الطالبات :
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تاسعاً: الرؤية التطورية للقسم :
ــاة  ــا املعــارصة يف املنظــور  الرعــي مــن خــالل تدريــس املقــررات و ربطهــا بالحي ــادة االهتــامم مبعالجــة القضاي زي  -

ــب. ــة للطال الواقعي

رفع مستوى أداء املهارات التدريسية يف قاعات الدرس بعد الدورات التدريبية ذات الصلة .  -

 حماضر )تعاقد( لراكة وذلك كأحد فعاليات قيميتفعيل يوم شتاء دايفء موجه للعامالت داخل احلرم اجلامعي اب
 القاء دورة املسائل الفقهية ابجلبيل 

 املشاركة يف يوم اليتيم
 م. عائشة حممد عبدهللا الشمراين 

 حماضر )تعاقد(
 القاء دروس فقهية يف معهد اعداد معلمات القران ابجلبيل         

 اعداد املادة العلمية ملنهجية التدبر 
 إلقاء دروس التدبر ومنهجية التدبر يف معهد اعداد معلمات القران ابجلبيل
 اللقاء االرشادي النفسي يف اسس االستذكار لطالبات املسار االنساين

  ابجلبيلاللقاء االشرايف االكادميي يف طرق التعامل مع البوابة االلكرتونية لطالبات املسار االنساين
 اللقاء االرشادي النفسي يف طرق التخلص من قلق االختبارات لطالبات املسار االنساين ابجلبيل

 م. عزيزة سعد ابراهيم الداود 
 حماضر )تعاقد

للقسم التطورية الرؤية اتسعًا

ابحلياة الواقعية  هاربط و قرراتاملمن خالل تدريس يف املنظور  الشرعي مبعاجلة القضااي املعاصرة زايدة االهتمام 
للطالب.

رفع مستوى أداء املهارات التدريسية يف قاعات الدرس بعد الدورات التدريبية ذات الصلة .

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 حماضر )تعاقد( لراكة وذلك كأحد فعاليات قيميتفعيل يوم شتاء دايفء موجه للعامالت داخل احلرم اجلامعي اب
 القاء دورة املسائل الفقهية ابجلبيل 

 املشاركة يف يوم اليتيم
 م. عائشة حممد عبدهللا الشمراين 

 حماضر )تعاقد(
 القاء دروس فقهية يف معهد اعداد معلمات القران ابجلبيل         

 اعداد املادة العلمية ملنهجية التدبر 
 إلقاء دروس التدبر ومنهجية التدبر يف معهد اعداد معلمات القران ابجلبيل
 اللقاء االرشادي النفسي يف اسس االستذكار لطالبات املسار االنساين

  ابجلبيلاللقاء االشرايف االكادميي يف طرق التعامل مع البوابة االلكرتونية لطالبات املسار االنساين
 اللقاء االرشادي النفسي يف طرق التخلص من قلق االختبارات لطالبات املسار االنساين ابجلبيل

 م. عزيزة سعد ابراهيم الداود 
 حماضر )تعاقد

للقسم التطورية الرؤية اتسعًا

ابحلياة الواقعية  هاربط و قرراتاملمن خالل تدريس يف املنظور  الشرعي مبعاجلة القضااي املعاصرة زايدة االهتمام 
للطالب.

رفع مستوى أداء املهارات التدريسية يف قاعات الدرس بعد الدورات التدريبية ذات الصلة .
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قسم تطوير الذات

أواًل: التعريف بالقسم
الرسالة:

تقديــم برامــج تســاعد الطــالب يف تنميــة الجوانــب املعرفيــة والوجدانيــة واملهاريــة مبــا يتوافــق مــع رؤيــة ورســالة عــامدة الســنة 
التحضرييــة مــن خــالل تنميــة مهــارات التعلــم والتفكــري، ومهــارات التواصــل مــع اآلخريــن ، ومهــارات إعــداد البحــث، وتهيئتهــم 

نفســياً واجتامعيــاً لالندمــاج يف مجتمــع الجامعــة، ومتيــز أدائهــم يف حياتهــم املســتقبلية.

أهداف القسم: 

يهدف القسم اىل :
تنمية مهارات الطالب للتواصل الفعال مع ذاته واآلخرين يف البيئة الجامعية وخارجها.. 1
اكتساب الطالب املهارات الالزمة يف إعداد وكتابة البحوث وفق املعايري العلمية.. 2
تنمية املهارات املختلفة يف التعلم ومناشط الحياة عامة وبصورة تساعد الطالب عىل التفوق واإلبداع.. 3
تهيئة الطالب ملامرسة مهارات  التفكري بأشكاله املتنوعة.. 4
تنمية  الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.. 5
مســاعدة الطــالب عــىل التكيــف مــع البيئــة الجامعيــة، واملشــاركة االيجابيــة الفعالــة يف األنشــطة املختلفــة داخــل . 6

املجتمــع الجامعــي وخارجــه.
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ثانيًا: الهيكل التنظيمي للقسم
الهيكل التنظيمي واإلداري لقسم تطوير الذات

ثانياً: الهيكل التنظيمي للقسم

 الهيكل التنظيمي واإلداري لقسم تطوير الذات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساعد رئيس القسم
 للشئون األكاديمية

  لعربية اللمقررات باللغة 

الجودة منسق

والبحثالتعلم 

وا و منسقات منسق
  املقررات التالية :

مساعد رئيس القسم 
 للتطوير والجودة

 

 ساعد رئيس القسمم
للشئون األكاديمية    

  للمقررات باللغة اإلنجليزية 

مهارات االتصال

مباديء علم النفس 

النحو التطبيقي

المهارات الكتابية 

 رئيس القسم 
 

وا و منسقات منسق
  املقررات التالية :

التعلم والبحث

مهارات االتصال

أساسيات التصميم

منسق التطوير األكاديمي

ن

مساعد رئيس القسم 
 للتقييم واالختبارات

 

 أمانة القسم

 اإلدارية للشئون  القسم  مساعد رئيس
 يمية األكاد

 منسق االختبارت 

 

 القسم  مجلس
 

نائب مساعد رئيس القسم للشؤون 
قسم  الطالبات\األكاديمية 

مساعد رئيس القسم للشؤون نائب 
قسم  الطالبات\األكاديمية 

ثانياً: الهيكل التنظيمي للقسم

الهيكل التنظيمي واإلداري لقسم تطوير الذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساعد رئيس القسم
 للشئون األكاديمية

  لعربية اللمقررات باللغة 

الجودة منسق

والبحثالتعلم 

وا و منسقات منسق
  املقررات التالية :

مساعد رئيس القسم 
 للتطوير والجودة

 

 ساعد رئيس القسمم
للشئون األكاديمية    

  للمقررات باللغة اإلنجليزية 

مهارات االتصال

مباديء علم النفس 

النحو التطبيقي

المهارات الكتابية 

التربية البدنية والصحية  
الكتابية 

 رئيس القسم 
 

وا و منسقات منسق
  املقررات التالية :

التعلم والبحث

مهارات االتصال

أساسيات التصميم

منسق التطوير األكاديمي

ن

مساعد رئيس القسم 
 للتقييم واالختبارات

 

 أمانة القسم

 اإلدارية للشئون  القسم  مساعد رئيس
 يمية األكاد

 منسق االختبارت 

 

 القسم  مجلس
 

نائب مساعد رئيس القسم للشؤون 
قسم  الطالبات\األكاديمية 

مساعد رئيس القسم للشؤون نائب 
قسم  الطالبات\األكاديمية 

ثالثاً: أعضاء هيئة التدريس بالقسم :

المجموع م            أستاذ   أستاذ مشارك  أستاذ مساعد   محاضر   المعيدين 

العدد

عدد البحوث 
املنشورة

1

3

11

3

23

13

45

20

1

0

81

39
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رابعاً: مقررات القسم

عنوان المقرر
مهارات التعلم والبحث

مهارات االتصـال

الرتبية البدنية و الصحية

أساسيات التصميم

أساسيات التصميم

مهارات الكتابة 

مبادئ علم النفس 

رقم المقرر
Lrsk-141

Lrsk-142

PHEDU-162

ARCH – 121

ARCH – 122

Lrsk-111

PSYCO115

خامسا:إنجازات وأنشطة القسم

م
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

االنجاز والنشاط 
انجاز مشاريع بحثية واالرشاف عليها يف مقرر مهارات التعلم والبحث بلغت »170« مروع بحثي لعدد 

الشعب من الطالب والطالبات

انجاز مشاريع تطوعية لطالب وطالبات  ضمن متطلبات مقرر مهارات االتصال

مشاركة أعضاء القسم يف تنفيذ برنامج الحوار الوطني » نسيج وطن » للطالب والطالبات

حصول عضو هيئة التدريس يف القسم عىل أكر مجموع ساعات مسجلة يف بنك املسؤولية املجتمعية

مشاركة أعضاء من القسم يف الخطة االسرتاتيجية يف العامدة

إشرتاك أعضاء هيئة التدريس من القسم باالرشاف والتنسيق عىل بعض الوكاالت واللجان عىل مستوى العامدة

مشاركة  أعضاء قسم تطوير الذات يف تطوير املقررات عىل مستوى العامدة

تنفيذ املعارض التي تخدم تحقيق أهداف املقررات الدراسية 

املشاركة يف بنك املسئولية االجتامعية

معرض مجسامت مروعات الطالب

املشاركة يف الدورات وورش العمل عىل مستوى القسم والعامدة

االرشاف عىل االعامل التطوعية للطالب والطالبات

مشاركة أعضاءمن القسم يف تصميم وتجهيز الجناح التعريفي لعامدة السنة التحضريية املعرض التعريفي 

للكليات والعامدات املساندة بالجامعة

مشاركة أعضاء من القسم يف اعداد فيلم الحفل الختامي

QASD مشاركة أعضاء من قسم تطوير الذات يف مبادرة

مشاركة أعضاء من القسم يف دوائر التعلم يف التطوير االكادميي 

اقامة نشاط للطالبات بالقيام يتدريب الطالبات بتامرين وتدريبات يف كرة السلة .كلية املجتمع 
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.18

 .19

 .20

 .21

 .22

 .23

 .24

 .25

 .26

 .27

 .28

 .29

.30

 .31 

 .32

 .33

 .34

 .35

 .36

 .37

 .38

 .39

 .40

 .41

 .42

 .43

اقامة نشاط لدى الطالبات بعنوان » دول وثقافات » وهو يوم يتناول  اركان ملعامل بعض الدول االثرية

اقامة نشاط حريك للطالبات بالجبيل بتنظيم بعض املسابقات الحركية

أقامة نشاطات يف فرع الراكة يتعلق مبشاركة الطالبات بتمرينات يف كرة السلة وكرة القدم والجري والوثب بالحبل

مشاركة أعضاء من القسم مبجلة التحضريية

معرض مروعات طالب املرسم

معرض مجسامت مروعات الطالب

QASD املشاركة باللقاء التعريفي األول لربنامج قصد

نر أبحاث ألعضاء من القسم يف مجالت دولية

حضور املؤمتر العلمي الحادي عر« بقيادة الطلبة » من قبل طالبات التعليم العام مبختلف مناطق 
اململكة: االدارة العامة للتعليم باملنطقة الرقية بتاريخ 1439/5/8 املوافق 2018/1/25

حضوراملؤمترالسادس للجودة بعنوان » الجودة الطريق للتميز والريادة« 1439/3/10 
املوافق2017/11/28 هيئة املواصفات واملقاييس والجودة السعودية.

مشاركة أعضاء من القسم مبعرض عامدة السنة التحضريية مبلتقى املهنة

معرض أعامل طالب مرسم أساسيات التصميم للعام الجامعي 1439/1438هـ املوافق 2017 / 2018م

مشاركة د. محمد فاروق االيب  ببحث يف املؤمتر الدويل الخامس عر للتشغيل والصيانة يف البلدان 
العربية، ببريوت، بالجمهورية اللبنانية

االرشاف عىل الجداول وتوزيع األنصبة عىل عضوات القسم

مراجعة توصيف املقررات واعتامدها يف مجلس القسم

املشاركة يف صياغة رسالة وأهداف القسم ، ومن خالل حضور جلسات القسم

حضور األعضاء لجميع حلقات النقاش الطالبية واالشرتك بها بفاعلية

اعداد بنك األسئلة وفق تطوير املقررات املقررات

حصول أعضاء من القسم عىل التكريم عىل االنجاز خالل السنوات الثالث السابقة

تنفيذ 220 حملة توعوية خالل الفصل الدرايس األول والثاين للطالبات

تنفيذ 8 أنشطة حركية صفية بفروع العامدة ومساراتها املختلفة

أقامة نشاط خاص »بيوم الصحة »لدى الطالبات

اقامة نشاط » معاً لغد أفضل » للطالبات

اقامة الحملة التوعوية لطالب املسار العلمي 

اقامة الحملة التوعوية لطالب املسار الهنديس 

اقامة الحملة التوعوية لطالب املسار الصحي 

االنجاز والنشاط م
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سادساً: لجان القسم

م

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

م

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

اللجنة 

لجنة االختبارات 

لجنة التكليفات 

لجنة تطوير املقررات  . 

لجنة توثيق االعامل التطوعية 

لجنة فرز السري الذاتية القسم 

لجنة املقابالت الختيار أعضاء هيئة التدريس بالقسم .

برنامج الحوار الوطني املجتمعي » نسيج وطن »

لجنة الجودة 

اللجنة على مستوى العمادة

 QASD برنامج

برنامج الحوار الوطني »نبض وطن«

لجنة بناء ومراجعة الخطة االسرتاتيجية 

لجنة التعليم االلكرتوين 

لجنة تهيئة أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

لجنة اإلرشاف عىل موقع العامدة

وحدة اإلرشاد األكادميي

لجنة مجلة  التحضريية 

لجنة التطوير والتخطيط

لجنة التطوير األكادميي 

لجنة مجلة دراسات التحضريية »وحدة البحوث«

لجنة ضبط السلوك الطاليب

لجنة التصحيح اآليل

لجنة خدمة املجتمع »املسؤولية املجتمعية«

لجنة االرشاف األكادميي

لجنة األشطة الطالبية

لجنة الحوار املجتمعي

لجنة اإلرشاف عىل بوابة الخدمات الطالبية

باالضافــة اىل اشــرتاك مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم باللجــان التايعــة للعــامدة مثــل 

اللجــان التاليــة 
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سابعاً: الدورات وورش العمل

أ. الدورات والورش التي تم حضورها :
ــر االكادميــي  ــدورات وورش العمــل التــي عقدتهــا وحــدة التطوي ــة التدريــس بالقســم بحضــور معظــم ال قــام أعضــاء هيئ
ســواء نفــذت داخــل القســم او العــامدة أو عــامدة التطويــر الجامعــي وكانــت أبــرز تلــك الــورش والــدورات كــام يــي :

التاريخ        الوقت       المكان المبنى   عنوان الدورة / الورشة   م 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

إدارة العبء املعريف من خالل تصميم التعليم

التعليم املريئ

كيفية االرتقاء بجودة األبحاث متهيداً للنر 

  Scoops العاملي باستخدام قاعدة املعلومات

دورة التعلم الخامسية

الجودة داخل الفصل الدرايس

تهيئه طالب السنه التحضرييه

اسرتاتيجيه التعلم النشط

دعم تدريس املقررات بالوسائط 

املتعددة – التعلم االلكرتوىن

اسرتاتيجيه التعلم القائم عىل املشاريع

خطه التقييم وجدول املواصفات 

 QASDبرنامج

 Doker Inc Birthday#5

Celebration damma

دورة النزاهة االكادميية وكيفية 

تفادى االنتحال العلمى

ورشة برنامج أألكسل

ورشة أدوات البالك بورد

الذكاء الوجداين 

أساسيات كتابة البحث العلمى و ورقة العمل   

ادارة العبء املعريف من خالل تصميم التعليم

Reflections on adult learning

ADDIE ورشة عمل تصميم التعليم وفق منوذج

افضل املامرسات يف التعلم والتعليم وفقا ملعايري 

)Best Practices ( الهيئة الوطنية بعنوان

ملف املقرر وملف عضو هيئة التدريس  

مبنى تطوير التعليم الجامعي  

عامدة تطوير التعليم الجامعي

قاعة الورش مببنى علوم بالريان

قاعة الورش مببنى الكليات الصحية 

قاعة الورش مببنى الكليات الصحية

قاعة الورش مببنى الكليات الصحية

قاعة الورش مببنى الكليات الصحية الجامعى

مبنى  السنة التحضريية

  

مبنى عامدة التطوير الجامعى

مبنى 11

مبنى 11

مجمع الكليات بالريان

 

مجمع الكليات بالريان

مجمع الكليات بالريان

عامدة التطوير الجامعي

كلية املجتمع بالدمام 

مبنى عامدة التطوير الجامعى

مبنى عامدة التطوير الجامعى

عامدةالتطوير الجامعى

عامدة الجودة 

مبنى 11

2018/1/23

2018/1/23.م

2018/2/20م

27/3/2018م

23-1-2018م

-19 12 – 2017م

28 – -11 2017م

24-10-2017م

2017-10-3

2017-9-19

19/3/2018-18 م

2018/3/19

2018/3/28م

2018/3/7م

2018/1/22م

2018/4/1

23/1/2018م

2018/2/13

2018/2/13

2017/11 /1

2017/11/21

10ص:12ظ

10ص:12ظ

10ص:12ظ

10ص:12ظ

03:01ظ

10ص:12ظ

10ص:12ظ

10ص:12ظ

10ص:12ظ

10ص:12ظ

10م :12

 12 : 10

12 : 10

12 : 10

12 : 10

12 : 10

12:10

10ص:12ظ

12:10

12:10

12 :10

عامدة التطوير التعليم الجامعي

عامدة التطوير التعليم الجامعي

عامدة شوون املكتبات 

وحدة التطوير االكادميى

وحدة التطوير االكادميى

وحدة التطوير االكادميى

وحدة التطوير الجامعى

عامدةالتطوير الجامعى

وحدة التطويراالكادميى 

وحدة التطويراالكادميى

وحدة التطويراالكادميى

عامدة شؤون املكتبات 

املسار االنساين .

املسار األنساين 

عامدة التطوير الجامعي

كلية املجتمع بالدمام

املكتبةالرقميةالسعودية

وحدة التطويراالكادميى 

وحدة التطويراالكادميى

وحدة الجودة 

وحدة الجودة
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التاريخ        الوقت       المكان المبنى   عنوان الدورة / الورشة   م 

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

كيفية صياغة اسرتاتيجية البحث 

للوصول إىل معلومات بحثك

 Strategy & Tips for Writing

High-Quality Research Article

إدارة االستشهاد املرجعي باستخدام 

EndNote Desktop برنامج

Questionpro لنظام االستبيانات 

ضامن جودة أساليب التقييم والتقويم

فعالية خطط متابعة برنامج قصد 

)QASD(

 Author Workshop in

Scholarly Publishing

مبني املكتبة املركزية الجديدة

مبنى 11

مبنى املكتبة املركزية

أون الين 

مجمع الكليات الصحية 

مبنى 11

عامدة تطوير التعليم الجامعي

2017/10/24

2017/10/24

2017/10/21

2017/09/14

2018/03/22

2017/01/13

2017/09/24

12:10

12:10

12:10

12:10

12:10

12:10

09:12

عامدة شوون املكتبات

عامدة شوون املكتبات

عامدة شوون املكتبات

عامدة شوون املكتبات

وحدة التطوير األكادميي

لجنة التطوير والجودة – 

عامدة السنة التحضريية 

عامدة تطوير التعليم 

الجامعي

وتم تقديم عدد من ورش العمل ومنها :
. )Free Hand( ورشة عمل الرسم اليدوي الُحر ملف املقرر .•  ورشة عمل مرشوع الزخارف اإلسامية•  ورشة عمل األلوان املائية•  ورشة عمل إظهار املرشوعات•  ورشة عمل الرسم ثايث األبعاد•  ورشة عمل التقييم الذايت للطاب•  ورشة عمل التجريد .•  ورشة عمل الورق امللون .•  ورشة عمل اظهار االلون املائية .•   •

ورشة أفكار معرض طالبات املرسم 2018. ورشة الجواش .•   •
ب : كــام  قــام مجموعــة مــن الزمــالء بتنفيــذ بعــض الــدورات لألعضــاء ســواء داخــل القســم او العــامدة 

وكان مــن ابرزهــا :
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.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

العمل الجامعى و قيادة الفريق

إدارة الوقت وترتيب األولويات

أسس البحث العلمي

مهارات التعامل مع املرؤسن

اسس البحث العلمي 2«

التعريف يف بنك املسولية املجتمعية

مفاتيح النجاح يف العمل الوظيفي

التعامل مع ضغوطات العمل

اسرتاتيجيات فاعلة يف إدارة الوقت

فن االتصال مع االخرين

عادات الشخصية الناجحة

إدارة الوقت

اسرتاتيجيات فاعلة لتحقيق النجاح

وكالة التطوير االداري  

وكالة التطوير االداري  

باملدرسة الثانوية 

الثامنة للبنات بالدمام.

وكالة التطوير االداري

باملدرسة الثانوية 

الثامنة للبنات بالدمام

بعامدة السنة التحضريية 

بعامدة السنة التحضريية

وكالة التطوير االداري

وكالة التطوير االداري

بعامدة السنة التحضريية

بعامدة السنة التحضريية

بعامدة السنة التحضريية

بعامدة السنة التحضريية

1439/3/25هـ

2017/12/6

2017/12/16

1439/3/5

1439 /6/17

2017/11/2

2017/11/23

2017/12/6

2017/12/7

2017/10/24

2017/11/28

2017/11/29

2017/11/30

ا ملوظفات الجامعة بالتعاون مع وكالة 

التطوير اإلداري  

ملوظفات الجامعة بالتعاون مع وكالة 

التطوير اإلداري

باملدرسة الثانوية الثامنة للبنات بالدمام.

ملوظفات الجامعة بالتعاون مع وكالة 

التطوير اإلداري

باملدرسة الثانوية الثامنة للبنات بالدمام

االداريات  وعضوات هيئة التدريس 

االداريات وعضوات هيئة التدريس

االداريات

االداريات

الطالبات

الطالبات

الطالبات

الطالبات

عنوان الدورة أو الورشة
دورة التعلم الخامسية 

تهيئة طالب السنة التحضريية 

دورة التعلم الخامسية .

اسرتاتيجية التعلم النشط 

اسرتاتيجية التعلم التعاوين

التعامل مع ضغوط العمل 

ادارة فريق العمل .

ورشة عمل » نظرة ايجابية ألعامل املراة املنزلية«

ثامناً: الخدمات التي قدمها القسم للمجتمع  :

قدم أعضاء القسم مجموعة من الدورات متها :

الفئة المستفيدة م     الدورة أو الورشة             المكان        التوقيت  
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.14

.15

.16

.17

.18

 .19

زيادة الدافعية قبل االمتحانات

حفزي نفسك واصنعي مستقبلك

مهرجان االلعاب 

ورشة اسرتاتيجيات تعلم االقران

 

املشاركة يف تحكيم أبحاث الطلبة يف 

وزارة التعليم 

تنفيذ التدريب يف حقيبة الحوار 

املجتمعي

بعامدة السنة التحضريية

بعامدة السنة التحضريية

حضانة وقت الحياة األهلية 

مدرسة 18 الثانوية 

بحي القادسية

مديرية التعليم – 

الرقية 

عامدة السنة التحضريية 

2017/12/14

2017/12/20

2018/3/20

2018/3/22

.2018/1/25

.2018/1/25

الطالبات

الطالبات

االطفال يف الحضانة 

الطالبات يف مدرسة 18 الثانوية 

للطالبات يف مديرية التعليم .

للطالبات يف املسارات 

الفئة المستفيدة م     الدورة أو الورشة             المكان        التوقيت  

قــام طلبــة املقــررات يف قســم تطويــر الــذات بتقديــم مــا يقــرب مــن 3000 ســاعة عمــل تطوعــي داخــل 

وخــارج العــامدة ،وكانــت مجــاالت العمــل التطوعــي تحــث عــىل :

) املواطنة ، والتعاون ، والتجانس املجتمعي ، والوالء املجتمعي ، واالحرتام ، والراي والراي االخر ، والحوار ، البناء (

م

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

عنوان المشروع التطوعي 

مروع عطاؤنا أثر 

الرتاحم .

بريد السعادة .

رحلة عطاء .

عاملي بيدي 

ايادي صغرية تالمس النجوم .

أمال حياتك بالعطاء .

متالزمة الحب .

االنسجام 

جرعات ايجابية .

لنشجر سويا ً

مثلك انت 

مساعدة وتحسن عائلة فقرية وتقديم مساعدات عينية وغذائية لها  

التصدق عىل باملالبس والتربع بها الحدى الجمعيات الخريية .

املحافظة عىل املمتلكات العامة

تنظيف الكورنيش )الخرب ، الدمام (

ارتواء .
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.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

قيمة االحسان .

الرفق 

نتكاتف الجلهم .

صندوق الطوارئ .

أهدي من تحب .

Brightness ركن  

خري الناس أنفعهم للناس 

فعاليات املراة »هي الحياة«

نبع عطاء

عنوان المشروع التطوعي م

تاسعاً: الرؤية التطورية للقسم

تنطلق الرؤية التطويرية للقسم من 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

تحديدرسالة واضحة للقسم 

تطوير الهيكل التنظيمي للقسم 

سد حاجة القسم من أعضاء هيئة التدريس مبا يتناسب من زيادة الطلبة املقبولن وإدخال مسارات 

جديدة يف العامدة .

تطوير املقررات الدراسية 

االستمرار يف رفع كفايات أعضاء هيئة التدريس وفق احتياجاتهم املهنية .

التوسع يف مساهمة القسم يف العمل التطوعي وخدمة املجتمع .

تحويل جزيئ للمقررات اىل مقررات الكرتونية .

تشكيل فرق بحثية داخل القسم 

الرؤية التطويرية للقسمم
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قسم اللغة اإلنجليزية

أواًل: التعريف بالقسم

ــنة  ــامدة الس ــام يف ع ــرب األقس ــد أك ــز الفهي ــد العزي ــور عب ــد الدكت ــعادة العمي ــه س ــذي يرأس ــة ال ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــرب قس يعت
التحضرييــة والدراســات املســاندة. ويتــوىل القســم تدريــس قرابــة 6300 مــن الطلبــة املنتســبن لربنامــج الســنة التحضرييــة هــذا 
ــة،  ــة اإلكلينيكي ــنان، والصيدل ــات الطــب، واألس ــول يف كلي ــن للقب ــام يســاعدهم ليصبحــوا مؤهل ــام األكادميــي 2017-2018 ك الع

ــة واآلداب. ــة الربي ــوم وكلي ــامل، والعل ــة، وإدارة األع ــة، والهندس ــة العام ــض والصح والتمري
يســعى القســم لألخــذ بيــد الطلبــة والطالبــات مــن أجــل إتقــان املهــارات األربــع يف اللغــة األنجليزيــة وهــي القــراءة، والكتابــة، 
ــة. ومــع إمتــام برنامــج  ــر فكرهــم وثقافتهــم وقدراتهــم اإلبداعي ــة. كــام يهــدف أيضــاً إىل مســاعدتهم لتطوي واالســتامع، واملحادث
الســنة التحضرييــة يجــب عــىل جميــع الطلبــة أن يكونــوا قادريــن عــىل تبــادل األفــكار واملعلومــات مــع أنــاس مــن ثقافــات مختلفــة 

وخلفيــات تخصصيــة أخــرى، باإلضافــة إىل قدرتهــم عــىل أن يكونــوا خــري ســفراء للملكــة العربيــة الســعودية.

الرؤية  •
ــة  ــز برنامــج اللغــة اإلنجليزي يســعى قســم اللغــة اإلنجليزيــة يف عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة إىل تعزي
ــا الراهــن متعــدد  ــات القادمــة يف عاملن ــة ، حيــث يقــوم بتهيئتهــم ملواجــه التحدي ــة اللغوي لالرتقــاء مبســتوى كفــاءة الطلب
ــادة العامليــة يف تهيئــة الطلبــة باملهــارات اللغويــة والقــدرات التــي تخولهــم تحقيــق  الثقافــات. كــام يطمــح الربنامــج للري

ــة. التفــوق األكادميــي عــىل جميــع األصعــدة املحليــة واإلقليميــة والعاملي

الرسالة  •
ــم  ــم وتعل ــة تعلي ــم بيئي ــز ودع ــة والدراســات املســاندة بتعزي ــة يف عــامدة الســنة التحضريي ــة اإلنجليزي ــوم قســم اللغ يق
ــة  ــة للطلب ــاءة اللغوي ــتوى الكف ــر مبس ــاء أك ــدف إىل اإلرتق ــي يه ــة عامل ــة إنجليزي ــج لغ ــري برنام ــالل توف ــن خ ــبة م مناس
املنخرطــن يف النظــام الجامعــي. كــام يقــوم بتأســيس ثقافــة اإلبتــكار واإلبــداع واالعتــامد عــىل الــذات والتعــاون. ويســعى 
الربنامــج لتهيئــة الطلبــة ملواجهــة التحديــات املســتقبلية وتزويدهــم بأساســيات البحــث العلمــي والتقانــات الحديثــة. بينــام 
يهــدف املقــرر إىل تهيئــة الطلبــة مــن الناحيــة األكادمييــة والفكريــة ليتمكنــوا مــن تحقيــق أعــىل درجــات الوعــي واإلدراك 

مــام يجعلهــم متأهبــن للقبــول يف أي مــن كليــات جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.

لجان القسم )املنجزات واإلستحقاقات(  •
فيام ييل نبذة عن ماتحقق من إنجازات قام بها القسم عىل مستوى لجانه الخمس:

مركز املصادر ودعم التعلم:  .1
يقــوم مركــز دعــم التعلــم بتقديــم خدماتــه التعليميــة لطــالب الســنة التحضرييــة يف منهــج اللغــة اإلنجليزيــة عــىل مــدار 
العــام الــدرايس مــن خــالل االستشــارات االكادمييــة و اتاحــة مختلــف أنــواع املصــادر مــن منشــورات تعليميــة عــىل هيئــات 

مختلفــة ) كتــب أو مــواد فيلميــة (.
يتطلــع املركــز إىل مســاعدة ومرافقــة الطــالب اىل النجــاح حيــث يهــدف أساســا اىل دعــم عمليــة التعلــم وتعزيــز فــرص النجاح 
ــم  ــد تواجهه ــن ق ــك الذي ــع الطــالب خاصــة أولئ ــم األكادميــي املناســب لجمي ــر املســاعدة والدع ــة توف ــري بيئ ــك بتوف وذل
صعوبــات يف عمليــة التعلــم خــالل الســنة الدراســية. ولقــد تــم وضــع جــدول شــامل بحيــث ميكــن للطالــب أن يتعــرف عــىل 
األوقــات التــي يتواجــد فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس لــكل مقــرر. كــام ميكــن للطالــب أن يطلــب تحديــد موعــد مــع أحــد 
أعضــاء التدريــس كــام ميكــن أيضــا ألحــد أعضــاء التدريــس أن يحيــل طالبــا اىل املركــز إذا رأى أن الطالــب يف حاجــة لدعــم 
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أكادميــي لــي يعــزز فــرص نجاحــه. 
تتم معظم العمليات التي يقوم بها املركز الكرونيا.

ــات يف مختلــف  ــد مــن الطــالب و الطالب ــم بإســتقبال العدي ــام مركــز مصــادر التعل ــدرايس 2018/2017 ، ق خــالل العــام ال
أنحــاء العــامدة الذيــن كانــت لديهــم استشــارات تتعلــق مبــادة اللغــة اإلنجليزيــة . ويبــن التقريــر املرفــق الخــاص باملركــز 
ــة أخــرى ومــواد  ــم  واألنشــطة املتعــددة وفعاليــات طالبي األعــداد التــي تــم إســتقبالها حســب مواقــع مراكــز دعــم التعل
ــر خطــط العمــل  ــن التقري ــك ي ــة والعمــل عــىل تطورهــم األكادميــي. كذل ــع الطلب مســاعدة وفرهــا املركــز ملســاعدة جمي
املقرحــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والقامئــن عــىل املركــز للتعامــل مــع ومعالجــة مشــاكل الطلبــة واستشــاراتهم العلميــة.

وموامئــة مــع رؤيــة و رســالة مراكــز دعــم التعلــم يف تقديــم الدعــم االكادميــي للطلبــة و الطالبــات ، و كخطــوة نحــو تقديــم 
خدمــة أكادمييــة أكــر إحرافيــة إعتــامدا عــىل املصــادر و الوســائل املتاحــة ملركــز دعــم التعلــم باملبنــى الصحــي تحديــدا، 
ــة  ــواد فيلمي ــك بعــرض م ــز و ذل ــة املوجــودة باملرك ــل الشاشــة الذكي ــام بتفعي ــز  هــذا الع ــل باملرك ــق العم ــام فري ــد ق فق

مقدمــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف مختلــف املــواد الدراســية.
كــام قــام املركــز هــذا العــام بنــاًء عــىل املفاهمــة بــن ســعادة عميــد كليــة علــوم الحاســب وتقنيــة املعلومــات و ســعادة 
عميــد عــامدة الســنة التحضرييــة والعــامدات املســاندة بتقديــم برنامــج لغــة إنجليزيــة كامــل عــىل مــدى الفصــل الــدرايس 
ــن  ــاون املشــرك ب ــار التع ــك يف إط ــة وذل ــة اإلنجليزي ــة يف اللغ ــات الكلي ــر مســتوى طــالب وطالب ــدف إىل تطوي ــاين يه الث

العــامدة والكليــة.  

2. التعليم االلكرتوين:
ــات  ــع التحدي ــم اإللكــروين، فعــىل الرغــم مــن جمي ــق التعلي ــدرايس 7201-8201 قصــة نجــاح أخــرى لفري شــهد العــام ال
ــر الخــاص  ــن التقري ــة. ويب ــة للطلب ــم إلكــروين رائع ــة تعلي ــم تجرب ــن تقدي ــق العمــل م ــن فري ــة متك ــات التقني والصعوب
بلجنــة التعليــم اإللكــروين بعضــا مــن اإلنجــازات التــي تحققــت هــذا العــام مــن اختيــار أعضــاء جــدد لإنضــامم إىل الفريــق 
ــوا مــن أداء واجباتهــم عــىل أكمــل  والعمــل كمنســقن يف املواقــع املختلفــة وتوفــري التدريــب املناســب لهــم حتــى يتمكن
وجــه. كذلــك إنشــاء املقــررات 101 و102 و 104 و113 مــع مراعــاة املســتويات واملســارات املختلفــة ونــر اإلختبــارات عــىل 
بالكبــورد مبــا يتــامىش مــع الخطــة الدراســية وتوفــري امتحانــات تحضرييــة عــىل بالكبــورد قبــل كل امتحــان أســايس وإنشــاء 
مقــرر خــاص باملدرســن عــىل بالكبــورد حيــث متــت إضافتهــم بصالحيــات طلبــة ومتــت فيــه مشــاركة جميــع املســتندات 

الهامــة والخاصــة بجميــع اللجــان والوحــدات يف القســم.
ــاء  ــالل االرتق ــن خ ــازات م ــات واإلنج ــن النجاح ــد م ــق املزي ــادم إىل تحقي ــام الق ــروين يف الع ــم اإللك ــة التعل ــع لجن وتتطل
باالختبــارات التحضرييــة لجعلهــا تحــايك صعوبــة االختبــارات الحقيقيــة، وتوفــري املزيــد مــن الدعــم الفنــي للمدرســن والــذي 
ميكــن الحصــول عليــه ذاتيــاً، وإضافــة مصــادر تعلــم متنوعــة لدعــم عمليــة التعليــم والتعلــم، باإلضافــة إىل التعــاون مــع دار 

أكســفورد للنــر مــن أجــل تحســن املنصــة الخاصــة بهــم وتقديــم تجربــة أفضــل يف التعليــم اإللكــروين.

االمتحانات واالختبارات:  .3
ــاران  ــة وإختب ــة العام ــة اإلنجليزي ــرر اللغ ــة ملق ــارات دوري ــالث إختب ــذ ث ــداد وتنفي ــارات بالقســم بإع ــة اإلختب قامــت لجن
دوريــان ملــادة اللغــة اإلنجليزيــة التخصصيــة باإلضافــة لإختبــاران النهائــن لــكل املقرريــن. ويحــرص القســم مــن خــالل لجنة 
ــة بأســلوب  ــع الطلب ــارات لجمي ــذ اإلختب ــة إلدارة وإعــداد وتنفي ــارات عــىل األهــداف واألغــراض العام ــات واإلختب اإلمتحان
ــادة الشــفافية  ــارات وزي ــة االختب ــن واإلرتقــاء مبســتوى و جــودة ومصداقي ــق القوان ــي عــال وتشــديد األنظمــة وتطبي مهن
والتغذيــة الراجعــة و الكفــاءة يف الــرد عــىل الشــكاوى واملشــاكل والحــد مــن األخطــاء يف عمليــة اإلعــداد والتنقيــذ وإعــالن 

النتائــج النهائيــة.

4. لجنة ضامن الجودة
قامــت لجنــه الجــودة يف قســم اللغــة اإلنجليزيــة خــالل العــام الــدرايس 2017-2018  مبجموعــه من املهــام واالنجــازات والتي 
ــاً عــىل االداء االكادميــي فيــام يخــص مقــررات قســم اللغــة اإلنجليزيــة ورفــع كفــاءه أداء أعضــاء  انعكســت نتائجهــا ايجاب
هيئــه التدريــس والتحصيــل االكادميــي للطلبــه. فقــد قامــت الوحــدة مبجموعــه مــن اســتطالعات الــراي حــول اراء الطلبــة 
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يف املقــررات واداء أعضــاء هيئــه التدريــس عــىل مرحلتــن) الفصــل الــدرايس األول والثــاين( وكانــت النتائــج ايجابيــه وتشــري 
اىل التطــور امللمــوس مــن خــالل القــرارات واالجــراءات املتّبعــة يف القســم. ويف ضــوء ذلــك عقــد قســم اللغــة اإلنجليزيــة يف 
العــامدة مجموعــه مــن الورشــات التدريبيــة الخاصــة بالقســم مثــل) ورشــه تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة لألغــراض الخاصــة( 
والتــي عقــدت بالتعــاون مــع جامعــه أكســفورد بتاريــخ 7نيســان 2018. كــام ُعقــدت ورشــات تدريبــه اخــرى بالتنســيق مــع 
وحــده ضــامن الجــودة يف العــامدة كورشــه )التقييــم والتقويــم داخــل غرفــه التدريــس والعمــل يف الفريــق( وغريهــا مــن 
الــدورات التــي تســاهم عــىل املــدى البعيــد يف تطويــر االداء للعمليــة التعليميــة يف القســم. وتعمــل اللجنــه بشــكل مســتمر 
عــىل اعــداد محتويــات ملــف املقــرر وعضــو هيئــه التدريــس كمتطلــب اســايس لعمــل لجنــه الجــودة يف القســم وذلــك مبــا 
ينســجم مــع تطلعــات ومتطلبــات برنامــج االعتــامد وبرنامــج قســط للتطويــر والجــودة. وتتطلــع لجنــه الجــودة يف الســنوات 
القادمــه إىل االرتقــاء بالعمــل االكادميــي مــن عــده جوانــب وهــي املقــررات واملدرســن والوســائل التعليميــة املتاحــه وســبل 
ــي  ــاءه للمقــرر وللمدرســن عــىل حــد ســواء مــام يعن ــع الكف ــث تســاهم يف رف ــارص بحي ــر وتحســن اداء هــذه العن تطوي

بالــرورة ايجابــا عــىل التحصيــل العلمــي للطلبــة داخــل العــامدة.

5. لجنة التطوير املهني:
قامــت وحــدة التطويــر املهنــي بقســم اللغــة االنجليزيــة بالعديــد مــن ورش العمــل خــالل العــام األكادميــي 2018/2017. يف 

الجــدول أدنــاه ملخــص لبعــض الــدورات التــي تــم أقامتهــا:

برنامج تهيئة أعضاء التدريس

إدارة الغرفة الصفية

تصميم خطة الدروس 

دمج أدوات التعليم االلكرتوين )املرشد يف مهارة الكتابة( داخل الغرفة الصفية

طرق تدريس اللغة االنجليزية للبالغن 

تطبيقات معمل اللغة االنجليزية لتدريس املهارات االربعة

صياغة اسئلة االختبارات ذات االختيار املتعدد

برنامج التدريب لتدريس اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة 

يوم التدريب املهني 

برنامج التدريب لتدريس اللغة اإلنجليزية لألغراض االكادميية بالراكة 

مع دار النر لجامعة اكسفورد

الربنامج الصيفي لتطوير املهني ألعضاء هيئة التدريس 

الثالثاء 2017/9/12 إىل 

الخميس 2017/9/14

 2017/11/7

2017/11/7

2017/11/14

2018/2/13

2018/2/6

2017/11/18

الجمعة 2017/12/8         

السبت 2017/12/9

السبت 2017/12/1      

السبت2017/12/23

السبت 2018/4/7

االحد 2018/5/13 إىل الثالثاء 

2018/05/15

2018/5/27 االحد إىل 

الثالثاء 2018/5/29

ثالثة أيام

ساعتن

ساعتن

ساعتن

ساعتن

ساعتن

 واحد يوم 

 

أربع أيام

واحد يوم

ثالثة أيام 

ثالثة أيام

كام قام القسم بدعوة مدربن عاملن متخصصن يف جوانب تدريب اللغة االنجليزية من أبرزهم األسامء التالية:
إيدرين أندرهل: املعروف بتطوير خارطة مواقع نطق اصوات اللغة االنجليزية.  )1

ــا يف  ــوبية وتطبيقاته ــات الحاس ــال اللغوي ــدة يف مج ــة والرائ ــامل أريزون ــة الش ــورة يف جامع ــن: الربوفس ــدي رب د. ران  )2
ــة. ــة االنجليزي ــس اللغ تدري
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الدكتورة جنيفر فنام بلوم : الربوفسورة يف جامعة فيني يف اوهايو واملتخصصة يف أساليب تدريس اللغة االنجليزية.  )3
تري كرادك: من نارش جامعة أكسفورد   )4

ريتشارد هاريسون املؤلف للعديدة من الكتب يف مجال الكتابة االكادميية   )5
نك ميكولندس: واملتخصص يف تدريس اللغة اإلنجليزية لألغراض االكادميية    )6

كام وتجدون باألسفل بعض الصور من الربامج املذكورة.

الخدمات التي قدمها القسم للمجتمع  •
يقــدم قســم اللغــة اإلنجليزيــة ســنوياً العديــد مــن الربامــج الصيفيــة بهــدف خدمــة املجتمــع ومــن ضمنهــا دبلــوم اللغــة اإلنجليزية، 
ــا لخدمــة  ــة لألطفــال مبــا يتوافــق مــع إلتزاماته ــة، وفصــول اللغــة اإلنجليزي ــة املكثفــة ألهــداف وظيفي ودورات اللغــة اإلنجليزي

املجتمــع وتطويــر الفــرد مــن أجــل مســتقبل مــرق.
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الرؤية التطورية للقسم  •
يعمــل القســم وفقــاً لخطــة تطويــر اترساتيجيــة ملــدة خمــس ســنوات متتــد مــن الســنة الدراســية 2014-2015 وحتــى 2019-

2020 م. تتميــز هــذه الخطــة بالطمــوح واإلبــداع والشــمولية حيــث يــرف عليهــا فريــق متمــرس مــن الخــرباء يف جميــع 
املجــاالت املتعلقــة بتدريــس وتعليــم اللغــة. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف الســامي قــام القســم بوضــع خطــة زمنيــة 

لاللتــزام بهــا، كــام تــم البــدء والعمــل يف العديــد مــن مراحلهــا وتنفيذهــا يف حيــز الواقــع.

وهذا توصيفاً للخطط واألنشطة من ضمن سياق الخطة االسرتاتيجية الخمسية:

توظيف أعضاء هيئة تدريس  .1
تعتــرب جهــود القســم لتوظيــف مدرســن لغــة ذوي كفــاءة عاليــة مــن جميــع أنحــاء العــامل مــن أهــم الخطــط. وال يعتــرب 
ــع املدرســن  ــع الناطقــن األصليــن باللغــة لديهــم القــدرة عــىل التدريــس، كــام أن القســم ال يرفــض جمي القســم أن جمي
غــري الناطقيــن األصليــن أو الذيــن يجيــدون اللغــة كالناطقيــن األصليــن بســبب لكناتهــم. كــام يســعى القســم لتوظيــف 
املدرســن القادريــن عــىل تنفيــذ برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة يف الســنة التحضرييــة بفعاليــة وبغــض النظــر عــن خلفياتهــم. 
كــام أن القســم مــدرك متامــاً للمنافســة عــىل املــوارد البريــة يف ســوق التعليــم العامليــة، ويبــذل كل مــايف وســعه لتوظيــف 

واســتقطاب أفضــل القــدرات املتاحــة.
ــاتذة  ــاركن، أس ــاتذة مش ــاتذة، أس ــال: أس ــبيل املث ــىل س ــة، ع ــف األكادميي ــن الوظائ ــدد م ــئ ع ــاً ملل ــم حالي ــط القس يخط
ــة يف  ــن ومدرســن. ويســعى القســم ضمــن اســراتيجية الخمــس ســنوات الســتقطاب الكــوادر املؤهل مســاعدين، محارضي

ــة. ــزودي الخدم ــىل م ــامد ع ــن االعت ــص التدريجــي م ــايل التقلي ــن وبالت ــن مبارشي ــابقاً كمتعاقدي ــورة س ــات املذك الفئ

تعزيز البحث العميل  .2
يعمــل القســم بالتعــاون مــع وحــدة البحــوث، عــىل حــث كل عضــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بإنتــاج بحــث واحــد كل 

ســنة عــىل األقــل . ويتــم تقديــم الدعــم والتدريــب يف مجــال األبحــاث بشــكل منتظــم بالتعــاون مــع إدارة الوحــدة .

التطوير املهني ألعضاء هيئة التدريس  .3
ــر املهنــي بأفضــل صــورة للمدرســن مــن األهــداف اإلداريــة األساســية يف القســم. حيــث يــأيت  ــم دعــم التطوي يعتــرب تقدي
املدرســون مــن خلفيــات مهنيــة وثقافيــة متنوعــة ومختلفــة، ومــن أهــداف القســم أيضــاً ضــامن تدريــس املقــرر وفقــاً ألعــىل 

املعايــري وبشــكل متناســق يف جميــع األحــرام الجامعيــة للذكــور واإلنــاث ويف جميــع املســارات أيضــاً.
كــام أنشــئت وحــدة التطويــر املهنــي لتقديــم برامــج تدريبيــة متنوعــة. وتســعى الوحــدة لزيــادة الفــرص التدريبيــة ألعضــاء 
القســم مــن خــالل تســهيل حضورهــم للــدورات التدريبيــة محليــاً وعامليــاً. كــام أن الوحــدة تعمــل أيضــاً عــىل تحديــد برامــج 
ومــواد علميــة ومتحدثــن عامليــن ملســاعدة أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل اكتســاب أحــدث املهــارات يف التدريــس مــن أجــل 

تحقيــق رؤيــة ورســالة الجامعــة.

تطوير املنهج  .4
يتــم حاليــاً دراســة أفضــل املامرســات يف مجــال تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة إىل جانــب تدريــس اللغــة اإلنجليزية 
ألغــراض محــددة وذلــك مــن وجهــة نظــرة خاصــة باملنهــج والتقويــم. ويهــدف القســم إىل جعــل املقــررات اإلنجليزيــة التــي 
يتــم تدريســها تتــامىش مــع اإلطــار األوريب املرجعــي مــن أجــل تحقيــق االعــراف الــدويل للعمــل الــذي نقــوم بــه، وذلــك إىل 

جانــب تحقيــق كافــة متطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكادميــي.
ــىل  ــة ع ــع إدارة الجامع ــات املســاندة بالتشــاور م ــة والدراس ــامدة الســنة التحضريي ــة يف ع ــة اإلنجليزي ــل قســم  اللغ يعم
تحســن وتوســيع برامجــه الحاليــة كــام يســعى دامئــاً لتقديــم أفضــل دعــم ممكــن للمنضمــن لربنامــج الســنة التحضرييــة مــن 
الطلبــة الذيــن  لديهــم خلفيــة محــدودة يف اللغــة اإلنجيزيــة حتــى يتــم تدريجيــاً تقديــم مقــررات لغــة انجليزيــة مناســبة 

لهــم ليصــار فيــام بعــد اســتيعابهم يف املنهــج الجامعــي.
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 إدارة التخطيط والميزانية
 )1دول رقم )

 هـ1438/1439عام األقسام العلمية بالكلية موزعة حسب الدرجة التي تمنحها 

 اسم القسم الكلية
 التخصصات 

 بمرحلة البكالوريوس
 sالتخصصات 

 بمرحلة الدبلوم الجامعي
 العليا برامج الدراساتبتخصصات ال

 دبلوم عالي ماجستير زمالة دكتوراه

        

       

       

       

       اإلجمالي

 

 ) 2جدول رقم )

 هـ1438/1439عام  الجامعي(الطلبة المستجدون )البكالوريوس / الدبلوم 

 الكلية
 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي اإلجمالي اإلجمالي طالبات طلبة

       
 

 
 

 
 

 ) 3جدول رقم )

 هـ1438/1439عام  (الجامعيالطلبة المقيدون )البكالوريوس / الدبلوم 

 الكلية

  السنة والجنس     
 

              القسم )التخصص( 
 

السنة األولي 
 )التحضيرية(

 اإلجمالي السنة السادسة السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية

 طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة

 

 
               سعودي

               غير سعودي

 
               سعودي

               غير سعودي

 اإلجمالي
                             سعودي

                             غير سعودي
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 إدارة التخطيط والميزانية
 ) 4رقم ) جدول

 هـ1438/1439عام  (الجامعيالطلبة الخريجون )البكالوريوس / الدبلوم 

 الكلية
                                

         الجنسيةو الجنس                                    
 القسم )التخصص( 

 اإلجمالي طالبات طلبة
 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي اإلجمالي

 
        

        

        

               اإلجمالي

 

 ) 5رقم ) جدول
 هـ1438/1439عام  بعد(عن  )التعليمالطلبة المستجدون بمرحلة البكالوريوس 

 الكلية
 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي اإلجمالي اإلجمالي طالبات طلبة

        
        

        اإلجمالي
 

 ) 6رقم ) جدول
 هـ1438/1439عام  بعد(عن  )التعليمالطلبة المقيدون بمرحلة البكالوريوس 

 الكلية

  السنة والجنس
 القسم 

              )التخصص( 
 الجنسيةو

 اإلجمالي السنة السادسة السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية ىاألولالسنة 

 طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة طالبات طلبة

  
  
  
  

  
  

                             سعودي

                             غير سعودي

  
  

                             سعودي

                             غير سعودي

 اإلجمالي
                             سعودي

                             غير سعودي
 

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
 في أرقام
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 إدارة التخطيط والميزانية
 ) 7رقم ) جدول

 هـ1438/1439عام  بعد(عن  )التعليمالطلبة الخريجون بمرحلة البكالوريوس 

 الكلية
 والجنسية الجنس                                    

                                  
 القسم )التخصص( 

 اإلجمالي طالبات طلبة
 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي سعوديغير  سعودي اإلجمالي

 
        

        

               اإلجمالي
 

 )8رقم ) جدول

 هـ1438/1439عدد الطالب المنسحبين والراسبين والمفصولين والمنقطعين عن الدراسة عام 

 الكلية
 المستوى الدراسي

 
 

 عدد الطالب الراسبين
 هـ1438/1439خالل العام 

 المنسحبين عدد الطالب
 هـ1438/1439خالل العام 

 عدد الطالب المفصولين
 هـ1438/1439خالل العام 

 عدد الطالب المنقطعين عن الدراسة
 هـ1438/1439خالل العام 

 
 عدد الطلبة

النسبة إلى عدد 
الطلبة في العام 

 الدراسي )٪(

 
 عدد الطلبة

النسبة إلى عدد الطلبة 
 في العام الدراسي )٪(

 
 الطلبةعدد 

النسبة إلى عدد 
الطلبة في العام 

 الدراسي )٪(

 
 عدد الطلبة

النسبة إلى عدد الطلبة 
 في العام الدراسي )٪(

         السنة األولى 

         السنة الثانية

         السنة .....

         السنة .....

         اإلجمالي

 

 )9رقم ) جدول

 هـ1438/1439عام التدريب العملي الذي قدمته الكلية للطالب 

 عدد الطلبة املستفيدين من التدريب مدة التدريب جهة التدريب القسم الكلية
 

 عمادة السنة التحضريية 
 طالب  388 ساعة  72 وحدة التطوير االكادميي وحدة التطوير االكادميي

 طالبة  1206 ساعة  68 املسار االنساىن طالبات تطوير الذات
 طالبة  558 ساعة 18 املسار العلمي الراين تطوير الذات
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 إدارة التخطيط والميزانية

 طالبة  884 اسبوع  مركز االرشاد اجلامعي الراين -املسار االنساين طالبات 
 طالبة 496 اسبوع مركز االرشاد اجلامعي الراين -املسار االنساين طالبات 
 طالبة 1046 اسبوعني املشرفات االكادمييات الراين -املسار االنساين طالبات 
 طالبة  999 اسبوعني املشرفات االكادمييات الراين -املسار االنساين طالبات 
 طالبة 37 ساعتني جمموعة من الطالبات الراين -املسار االنساين طالبات 
 طالبة 32 ساعتني جمموعة من الطالبات الراين -املسار االنساين طالبات 
 طالبة 37 ساعتني جمموعة من الطالبات الراين -املسار االنساين طالبات 
 طالبة 1000 اسبوع جمموعة من الطالبات الراين -املسار االنساين طالبات 
 طالبة 32 ساعتني  جمموعة من الطالبات الراين -املسار االنساين طالبات 
 طالبة  1046 اسبوعني  االكادميياتاملشرفات  الراين -املسار االنساين طالبات 

 طالب 50 ساعتان وحدة التطوير األكادميي طالب -املسار اهلندسي 
 طالب 40 ساعتان وحدة التطوير األكادميي طالب -املسار اهلندسي 
 طالب 20 ساعتان وحدة التطوير األكادميي طالب -املسار اهلندسي 
 طالب 42 ساعتان األكادمييوحدة التطوير  طالب -املسار اهلندسي 
 طالب 25 ساعتان وحدة التطوير األكادميي طالب -املسار اهلندسي 
 طالب 10 ساعتان وحدة التطوير األكادميي طالب -املسار اهلندسي 
 طالب 6 ساعتان مركز التوجيه واالرشاد اجلامعي طالب -املسار العلمي 
 طالب 8 ساعتان واالرشاد اجلامعيمركز التوجيه  طالب -املسار العلمي 
 طالب 15 ساعتان مركز التوجيه واالرشاد اجلامعي طالب -املسار العلمي 
 طالب 8 ساعتان مركز التوجيه واالرشاد اجلامعي طالب -املسار العلمي 
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 إدارة التخطيط والميزانية

 طالب 14 ساعتان مركز التوجيه واالرشاد اجلامعي طالب -املسار العلمي 
 

 ) 10رقم ) جدول
 هـ1438/1439طلبة الدراسات العليا )مستجدون( عام 

 الكلية

 العلمية والجنسالدرجة      
 والجنسية 

  
 القسم )التخصص(

 اإلجمالي دبلوم عالي ماجستير زمالة دكتوراه
 اإلجمالي

 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

  
  

                                        

                    

                                       اإلجمالي
 

 ) 11رقم ) جدول
 هـ1438/1439طلبة الدراسات العليا )مقيدون( عام 

 الكلية

 العلمية والجنسالدرجة      
 والجنسية 

          
 )التخصص(القسم 

 اإلجمالي دبلوم عالي ماجستير زمالة دكتوراه
 اإلجمالي

 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

  
 

                    

                    

                                       اإلجمالي
 

 ) 12رقم ) جدول

 هـ1438/1439طلبة الدراسات العليا )خريجون( عام 

 الكلية

 العلمية والجنسالدرجة      
 والجنسية 

              
 القسم )التخصص(

 اإلجمالي دبلوم عالي ماجستير زمالة دكتوراه
 اإلجمالي

 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
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 إدارة التخطيط والميزانية
                    

                                       اإلجمالي
 

 ) 13رقم ) جدول
 (*) هـ1438/1439أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عام 

 الكلية
 العلمية  الرتبة            

 والجنس
 القسم والجنسية     

 اإلجمالي مدرس لغة معيد محاضر أستاذ مساعد مشاركأستاذ  أستاذ

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

عمادة السنة 
التحضيرية والدراسات 

 المساندة
 

 قسم العلوم األساسية
 8 1   4  1  3 1     سعودي

  93     20 9 29 26 1 7  1 غير سعودي

 اإلسالميةالدراسات 
 14 6 - - 3 1 3 2 2 2 1 1   سعودي

 2 5 - - - - - - 1 2 - 2   غير سعودي

 قسم اللغة االنجليزية
 19 4 2  4 1 13   1  2   سعودي

 20 22 1    16 14 3 7    1 غير سعودي

 قسم الحاسب اآللي
     3  2 2       سعودي

       3 9 4 6     غير سعودي

 تطوير الذاتقسم 
               سعودي

       11 13 26 28   1  غير سعودي

 
 اإلجمالي

 29 11 2  14 2 19 4 5 4 1 3   سعودي

 36 120 1  0 0 50 45 63 69 1 9 1 2 غير سعودي

 المملكة.أعداد المحاضرين والمعيدين المبتعثين إلى داخل أو خارج جميع  الجدول)*( يجب أن يشمل هذا 

 

 )14رقم ) جدول
 هـ1438/1439المتفرغين خالل العام ومن في حكمهم أعداد أعضاء هيئة التدريس 

 الدرجة العلمية القسم الجهة / الكلية
 أنثى ذكر  أنثى ذكر  مالحظات  تفرغ جزئي تفرغ تام

         1  أستاذ علوم األساسيةقسم ال 

       1  7  أستاذ مشارك
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 إدارة التخطيط والميزانية
       29  27  أستاذ مساعد

       20  9  محاضر 

       4    معيد

           مدرس 

  

           أستاذ

           أستاذ مشارك

           أستاذ مساعد

           محاضر 

           معيد

           مدرس 

 
 )15رقم ) جدول

 (*) هـ1438/1439تدريبية داخل المملكة عام الدورات العلمية أو اللقاءات المؤتمرات أو الندوات أو في الأعضاء هيئة التدريس  مشاركات وحضور

 نوع المشاركة الجهة/  الكلية
 أنثى ذكر اإلجمالي أنثى ذكر اإلجمالي أنثى ذكر اإلجمالي أنثى ذكر اإلجمالي أنثى ذكر اإلجمالي اإلجمالي *)(تدريبية دورات  لقاء علمي مؤتمر ندوة

  

 96 56 40 95 63 54 - 2 5 1 1 - - - - حضور فقط
المشاركة ببحث علمي أو 
القاء محاضرة أو كمدرب 

 25 12 13 21 12 10 2 - 2 2 1 2 2 - 2 أو ......

 اإلجمالي

                               حضور فقط

المشاركة ببحث علمي أو 
القاء محاضرة أو كمدرب 

 أو ......

                              

 العامة.ت المنفذة بمعهد اإلدارة جميع الدورات التدريبية عدا الدورا الجدوليشمل هذا  (*)
 )16رقم ) جدول

 هـ1438/1439المملكة عام  خارجتدريبية الدورات العلمية أو اللقاءات المؤتمرات أو الندوات أو في الأعضاء هيئة التدريس  مشاركات وحضور

 نوع المشاركة الجهة/  الكلية
 أنثى ذكر اإلجمالي أنثى ذكر اإلجمالي أنثى ذكر اإلجمالي أنثى ذكر اإلجمالي أنثى ذكر اإلجمالي اإلجمالي دورات تدريبية لقاء علمي مؤتمر ندوة

  

                               حضور فقط

المشاركة ببحث علمي أو القاء 
 محاضرة أو كمدرب أو ......

      3   3                    

 

 

  

 إدارة التخطيط والميزانية

 اإلجمالي
                               حضور فقط

المشاركة ببحث علمي أو القاء 
 محاضرة أو كمدرب أو ......

                              

 
 )17رقم ) جدول

 هـ1438/1439د أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على اتصال علمي خالل العام اعدأ

 الجهة/  الكلية
مكان 

االتصال 
 العلمي

 نوع االتصال العلمي

 أخرى )تذكر( عضو زائر ممتحن خارجي مشاركة علمية أو بحثية مالحظات 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
                   داخل المملكة 

                   خارج المملكة

 ( 18رقم ) جدول
 (*) هـ1438/1439عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عام الدورات المقدمة من عمادة تطوير التعليم الجامعي أل

 عدد الدورات
 عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر اإلجمالي اإلجمالي مدرس لغة معيد محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
 1 - 3 - 12 4 14 15 - - - 3 30 22 52 

                اإلجمالي

 
 )19رقم ) جدول

 هـ1438/1439أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز علمية خالل عام أعداد 
 التي استحق عليها الجائزةاألعمال  مجال الجائزة الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة الكلية / الجهة اسم الفائز بالجائزة م
1       
2       
3       
4       

       
 

 رقم ) جدول
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 إدارة التخطيط والميزانية

اإلجمالي
               حضور فقط

المشاركة ببحث علمي أو القاء 
               محاضرة أو كمدرب أو ......

 
 رقم ) جدول

 هـد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على اتصال علمي خالل العام اعدأ

الجهة/  الكلية
مكان 

االتصال 
العلمي

نوع االتصال العلمي
مالحظات  أخرى )تذكر(عضو زائرممتحن خارجيمشاركة علمية أو بحثية

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
داخل المملكة 

خارج المملكة
 ( رقم ) جدول

 هـعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عام الدورات المقدمة من عمادة تطوير التعليم الجامعي أل

 عدد الدورات
 عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر اإلجمالي اإلجمالي مدرس لغة معيد محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
 30 

 اإلجمالي

 رقم ) جدول
 هـأعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز علمية خالل عام أعداد 

 التي استحق عليها الجائزةاألعمال  مجال الجائزة الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة الكلية / الجهة اسم الفائز بالجائزة م
       
       
       
       
       

 

 )20رقم ) جدول

 

 

  

 إدارة التخطيط والميزانية
 هـخالل عام أو التعاقد معهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم عداد أ

اإلجمالياإلجماليمدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدمشاركأستاذأستاذالجنسيةالكلية / الجهة أنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر
سعودي

وديغير سع
ياإلجمال

رقم )جدول
 هـخالل عام الذين تم إعارتهم أو انتدابهم ومن في حكمهم أعداد أعضاء هيئة التدريس 

الجهة المعار أو المنتدب إليهاالدرجة العلميةالعددالكلية / الجهة

اإلجمالي
 

رقم )جدول
 هـخالل عام  ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمةأعضاء هيئة التدريسأعداد 

سبب ترك الخدمةالدرجة العلميةالعددالكلية / الجهة

التعاقد مع جامعو اخرىأستاذ مساعد
استقالة/ ظروف خاصةمحاضر

اإلجمالي

  

 إدارة التخطيط والميزانية
 هـ1438/1439خالل عام أو التعاقد معهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم عداد أ

 الجنسية الكلية / الجهة
 أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر اإلجمالي اإلجمالي مدرس لغة معيد محاضر أستاذ مساعد مشارك أستاذ أستاذ

         1 2 3     سعودي 
        6 3 6 2     وديغير سع

                ياإلجمال

 

رقم )جدول
 هـخالل عام الذين تم إعارتهم أو انتدابهم ومن في حكمهم أعداد أعضاء هيئة التدريس 

الجهة المعار أو المنتدب إليهاالدرجة العلميةالعددالكلية / الجهة

اإلجمالي
 

رقم )جدول
 هـخالل عام  ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمةأعضاء هيئة التدريسأعداد 

سبب ترك الخدمةالدرجة العلميةالعددالكلية / الجهة

التعاقد مع جامعو اخرىأستاذ مساعد
استقالة/ ظروف خاصةمحاضر

اإلجمالي

 إدارة التخطيط والميزانية
 هـخالل عام أو التعاقد معهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم عداد أ

اإلجمالياإلجماليمدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدمشاركأستاذأستاذالجنسيةالكلية / الجهة أنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر
سعودي

وديغير سع
ياإلجمال

 )21رقم ) جدول
 هـ1438/1439خالل عام الذين تم إعارتهم أو انتدابهم ومن في حكمهم أعداد أعضاء هيئة التدريس 

 الجهة المعار أو المنتدب إليها الدرجة العلمية العدد الكلية / الجهة

  

 

 
  اإلجمالي

 
رقم )جدول

 هـخالل عام  ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمةأعضاء هيئة التدريسأعداد 

سبب ترك الخدمةالدرجة العلميةالعددالكلية / الجهة

التعاقد مع جامعو اخرىأستاذ مساعد
استقالة/ ظروف خاصةمحاضر

اإلجمالي
9 

 إدارة التخطيط والميزانية
 هـخالل عام أو التعاقد معهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم عداد أ

اإلجمالياإلجماليمدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدمشاركأستاذأستاذالجنسيةالكلية / الجهة أنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكرأنثيذكر
سعودي

وديغير سع
ياإلجمال

رقم )جدول
 هـخالل عام الذين تم إعارتهم أو انتدابهم ومن في حكمهم أعداد أعضاء هيئة التدريس 

الجهة المعار أو المنتدب إليهاالدرجة العلميةالعددالكلية / الجهة

اإلجمالي
 

 )22رقم ) جدول
 هـ1438/1439خالل عام  ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمة أعضاء هيئة التدريسأعداد 

 سبب ترك الخدمة الدرجة العلمية العدد الكلية / الجهة

  

 

التعاقد مع جامعو اخرىأستاذ مساعد 1
استقالة/ ظروف خاصةمحاضر 3

  اإلجمالي

  

 إدارة التخطيط والميزانية
 .(24رقم ) الجدولاألعداد الواردة في  مع الجدول)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا 

 ( 26رقم ) جدول

 هـ1438/1439 عام خالل الخريجين المبتعثين أعداد

 نوع االبتعاث الكلية / الجهة
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر اإلجمالي اإلجمالي أخرى التدريب الماجستير الزمالة  الدكتوراه

                1       2    خارجي 

                        1   داخلي

                           اإلجمالي

10 

 إدارة التخطيط والميزانية

 

 ) 23رقم ) جدول

 هـ1438/1439 عام الجدد المبتعثين أعداد

 نوع االبتعاث / الجهة الكلية
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر اإلجمالي اإلجمالي أخرى التدريب الماجستير الزمالة  الدكتوراه

                           خارجي 

               1        3   1 داخلي

                           اإلجمالي
 

 ) 24رقم ) جدول

 (*) هـ1438/1439 عام على رأس البعثة المبتعثين أعداد

 نوع االبتعاث الكلية / الجهة
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر اإلجمالي المجموع أخرى التدريب الماجستير الزمالة  الدكتوراه

              1        10  5 خارجي 

              داخلي

                           اإلجمالي
 .)25رقم ) الجدولاألعداد الواردة في  مع الجدول)*( يجب أن تتطابق األعداد الواردة في هذا 

 

 )25رقم ) جدول
 (*) هـ1438/1439 عامموزعين حسب الدولة  على رأس البعثة المبتعثين أعداد

 والجنس الدرجة العلمية                                 
 

 الدولة

 المجموع أخرى التدريب البكالوريوس الماجستير الزمالة الدكتوراه
 اإلجمالي

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

                

                

                اإلجمالي
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 إدارة التخطيط والميزانية
 )27رقم ) جدول

 هـ1438/1439عام عدد مقتنيات مكتبات الجامعة 

 اسم المكتبة النوع
 اإلجمالي الكتب األجنبية الكتب العربية

 عناوين نسخ  عناوين نسخ  عناوين نسخ 
        الكتب

        مطبوعات حكومية
        دوريات

        مخطوطات

        قواعد معلومات إلكترونية
        إلكترونيةمصادر معلومات 

        رسائل جامعية مطبوعة
        أو وسائط رقمية أقراص علمية محفوظة بواسطةرسائل 

-        
        أخرى )تذكر(

        اإلجمالي

 

 )28رقم ) جدول
 هـ1438/1439عام عدد الكتب التي تضمها مكتبات الجامعة 

 اسم المكتبة
 اإلجمالي  الكتب األجنبية الكتب العربية

 عناوين نسخ  عناوين نسخ  عناوين نسخ 

       

       

       

       

       

       

       اإلجمالي

 

 )29رقم ) جدول
 هـ1438/1439عام مكتبات الجامعة  منأعداد الكتب المعارة وأعداد المستعيرين 

 أعداد المستعيرين الكتب المعارة

 اإلجمالي آخرون أساتذة طلبة اإلجمالي أجنبي عربي

       

 

 )30رقم ) جدول
 هـ1438/1439عام عدد رواد مكتبات الجامعة 

 عدد الرواد اسم المكتبة

  

  

  

  
  اإلجمالي
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13 

 إدارة التخطيط والميزانية
 )31رقم ) جدول

 هـ1438/1439عام التي زودت بها مكتبات الجامعة  والمراجع أعداد الكتب يتوزيع إجمال
 إجمالي إنجليزية عربية

 عدد الكتب ن يواعنعدد ال عدد الكتب ن يواعنعدد ال عدد الكتب ن يواعنعدد ال

      
 

 )32رقم ) جدول
 هـ1438/1439أعداد قواعد المعلومات اإللكترونية وعدد مرات الدخول عليها عام 

 عدد مرات الدخول خالل العام المعلوماتاسم قاعدة  م
1     
2     
3     
4     
     

 

 )33رقم ) جدول
 هـ1438/1439أعداد قواعد المعلومات اإللكترونية التي تم إضافتها عام 

 اسم قاعدة المعلومات م
1   
2   

3   
4   

 
  

 
 

)43رقم ) جدول  
 هـ1438/1439الجهات العلمية عام التفاهم المبرمة مع ) مذكرات )اتفاقيات

مجال مذكرة 
 )اتفاقية( التفاهم

الجامعة أو الجهة التي تم إبرام 
 مذكرة )اتفاقية( التفاهم معها

بنود اتفاقية 
 التفاهم

تم تنفيذه من  ما
 بنود االتفاقية

إيجابيات 
 االتفاقية

سلبيات 
 االتفاقية

تاريخ بداية 
 نهاية االتفاقيةو

       

       

       
 

 )35رقم ) جدول
 هـ1438/1439التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية داخل وخارج المملكة عام 

 مجال التعاون البلد التابع لها الجهة العلمية اسم الجهة العلمية التي تم التعاون معها م

1       

2       

3       

4       

    
 

 )36رقم ) جدول
 هـ1438/1439 عام خالل وأنشطتها العلمية الجمعيات

 األنشطة التي قدمتها خالل العام مجال نشاطها تاريخ إنشائها اسم الجمعية العلمية م

1         

2         

3         

4         
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14 

 إدارة التخطيط والميزانية
 
 

 )37جدول رقم )
 هـ1438/1439األبحاث والدراسات العلمية المنجزة أو المنشورة أو المقبولة للنشر عام 

 الكلية / الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة م
تاريخ اإلنجاز أو 

 النشر

اسم المجلة 
العلمية أو 
 وعاء النشر

1 

درجة ممارسة طلبة السنة 
التحضيرية لمهارات االتصال 

اللفظي من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس بعمادة السنة 

التحضيرية بجامعة االمام عبد 
 الرحمن بن فيصل

 أنوار الشعارد.  

 د. صدام دراوشه

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

 25/1/2017  اليوم العلمي 

2 

درجة معرفة أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة اإلمام عبد 

الرحمن بن فيصل ببرنامج 
المحاكاة باستخدام الحاسب اآللي 
ومدى توظيفهم لها من وجهة 

منظره  د. مدين الحوري   

السنة التحضيرية والدراسات عمادة 
 المساندة

2/3/2017  اليوم العلمي  

3 

االجتماعية وعالقتها  المسؤولية
بالتحصيل الدراسي لدى طالب 
 أ محمد الزهراني  السنة التحضيرية بجامعة الدمام

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

 7/3/2017  اليوم العلمي  

4 

جامعة تحليل منفعة التكلفة في 
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل لعام 

1438/1439  د. بسمه ملص  

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

 8/4/2018  اليوم العلمي  

5 

فاعلية استخدام التعليم 
اإللكتروني المتزامن في 

التفاعل والمشاركة الصفية 
لطالبات المسار اإلنساني 

 بالسنة التحضيرية

د. أسماء عبد 
 القادر

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

20/1/2018  اليوم العلمي 

دراسات بيئية والتأثيرات  6
المرضية للطفيليات وحيدة 
العائل التي تصيب خياشيم 

سمكة إيبينفاالس 
كلوروستيجما )سمك الهامور( 
التي تقطن مياه الخليج العربي 
 في المملكة العربية السعودية

 هنادي بغدادي د.

 د. صفاء عرفة

 أحمدد. فائزة 

 ربوع ال أ.ة. رفعة

 أ.ة. آمنة الحربي

 أ. محمد الرفاعي

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

27/1/2018  اليوم العلمي 

7 

Identification of 

novel Helicobacter 

pylori biomarkers in 

human body fluids 

Dr. Nada 

Daifalla  

Dr. Naif 

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

15/1/2018  اليوم العلمي 
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15 

 إدارة التخطيط والميزانية
for diagnostic and 

vaccine development 

AlQurashi 

Dr. Antonio 

Campos 

Dr. Mujahid 

Saeed 

8 

Evaluation of 

nanoselenium and 

nanogold activities 

against murine 

intestinal 

schistosomiasis 

 

Prof. 

Mohamed 

Dkhil 

Dr.Mona. 

Khalil 

Dr.Marwa 

Diab 

Ass. Prof. 

Amira 

Bauomy. 

Dr.Simeon 

Santourlidis 

Dr. Esam Al-

Shaebi 

Prof. Saleh 

Al-Quraishy 

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

9/4/2018  اليوم العلمي 

9 

On some Tur’an-

Type Inequalities for 

q-Special Functions 

Dr. Meryam 

Ben Said 

Dr. Khaled 

Mehrez 

Prof. Jamel 

El Kamel 

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

13/2/2018  اليوم العلمي 

1
0 

واقع عملية التعلم والتعليم 
بالسنة التحضيرية بجامعة 
الدمام طبقاً لمعايير الهيئة 
الوطنية للتقويم واالعتماد 

( االكاديمي NCAAA 

 د. يوسف الراشد

 د. رضا هاشم

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

27/2/2017  اليوم العلمي 

1
1 

استراتيجيات ومتطلبات تحقيق 
ميزة تنافسية بجامعة الدمام 
من وجهة نظر القيادات العليا 

 د. رضا هاشم بالجامعة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

27/2/2017  اليوم العلمي 
1The impact of 

Dr. Mutaz  4/9/2018عمادة السنة التحضيرية والدراسات  اليوم العلمي 
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 إدارة التخطيط والميزانية
2 student’s level in 

English on academic 

performance: A case 

of IAU 

Alkhresheh المساندة 

1
 المنهج الخفي لطالب متميز 3

"رؤية استراتيجية ومداخل 
 إصالحية"

 كوثر السيد د.

 د. رضا هاشم

د.هدى عبد 
 الحميد

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

16/4/2018  اليوم العلمي 

1
4 

The Impact of 

Grammar Instruction 

on 

Language 

Development 

Prof. Ahmed 

MOUMENE 

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

23/4/2018  اليوم العلمي 

1
5 

في القرآن الكريم منهج التفكر 
)آيات العقيدة اإلسالمية   

 نموذجا (

 د. عادل رشاد

 أ. حمد الهاجري 

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

م25/2/2018  اليوم العلمي 

1
6 

منهج اإلمام ابن حبان البُستي 
هـ( في الجرح والتعديل 354)ت

في صحيحه مقارناً برأي األئمة 
 )المسائل المتعلقة بعلم
 الرواية(/ دراسة مقارنة

د. ماجد 
 الداللعة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

12/2/2017  اليوم العلمي 

1
7 

المبادئ التربوية لحقوق الطفل 
 في الشريعة والقانون

د. صدام 
 دراوشه

 د. انوار الشعار

عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 المساندة

25/3/2017  اليوم العلمي 
 

 
 )38رقم ) جدول

 هـ1438/1439األبحاث العلمية الجاري إعدادها عام 

 مسمى البحث أو الدراسة  م
اسم 
 الباحث

 الكلية / الجهة
تاريخ بدء البحث أو 

 الدراسة
التاريخ المتوقع لالنتهاء من 

 البحث أو الدراسة

      م

1      

2      

3      

4      

      

 
 )39رقم ) جدول

 هـ1438/1439أعداد الكتب والمخطوطات والموسوعات والمعاجم المنشورة خالل عام 

 تاريخ النشر اسم الباحث عنوان الكتاب أو المخطوطة أو الموسوعة أو المعجم م
 تصنيف المادة العلمية المنشورة

 معجم موسوعة مخطوطة كتاب
1               
2               
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 إدارة التخطيط والميزانية
3               
4               
               

 

 

 )40رقم ) جدول
 هـ1438/1439أعداد األبحاث الممولة من عمادة البحث العلمي عام 

 مدة البحث مبلغ التمويل الكلية / الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة  م

1           
2           
3           
4           
           

 
 )41رقم ) جدول

 هـ1438/1439أعداد األبحاث الممولة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 

 مدة البحث مبلغ التمويل الكلية / الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة  م

1      
2      
3           
4           
           

 

 )42رقم ) جدول
 هـ1438/1439أعداد األبحاث الممولة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص عام 

 جهة التمويل مدة البحث مبلغ التمويل الكلية / الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة  م

1       
2       
3       
4       
             

 
 )43رقم ) جدول

  وغيرها (, ….. - ISI  SCOPUS -(البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة في المجالت العالمية المصنفة أعداد 
 هـ1438/1439عام 

تاريخ  جهة النشر  الكلية / الجهة اسم الباحث مسمى البحث أو الدراسة أو المقالة م
 النشر

1 Prep Year Students’ Expectations and Real 
Experiences at IAU 

Dr. 
Abdulaziz 
Alfehaid 

Prep year and 
Supporting 

Studies 

Hermes Journal, Cairo 
University Center for 

Foreign 

2017 

2 Utilizing Online Platforms in Teaching and Learning 
English in the Prep Year Program at IAU 

Dr. 
Abdulaziz 
Alfehaid 

Prep year and 
Supporting 

Studies 

University Journal of 
Research 

2017 

3 Difficulties Faced by UK Based Saudi Doctoral 
Students in Writing Theses 

Dr. 
Abdulaziz 
Alfehaid 

Prep year and 
Supporting 

Studies 

Al-Fath Journal, 
University of Diyala 

2017 

4 QASD Project for Internal Quality Assurance in Prep 
Year Program 

Dr. 
Abdulaziz 
Alfehaid 

Prep year and 
Supporting 

Studies 

College of Education, 
Aljouf University 

2017 

5 Pro-drop in Standard Arabic Dr. Bashir 
Alnajadat 

IAU International Journal of 
English Linguistics 

2017 

د. ريماح  6
عمامي

عمادة السنة 
التحضيرية

3/
2018 
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 إدارة التخطيط والميزانية
د. منيار  7

ساسي
عمادة السنة 
 التحضيرية

11/
2017 

د. منيار  8
ساسي

عمادة السنة 
التحضيرية

Computer Systems 
and Applications 

(AICCSA) 

11/
2017 

9  An Alternative Design to the Stream Cipher 
'' 
Grain-128 For Image Encryption 

د. عادل 
 حيدري

عمادة السنة 
 IC-ASET2018التحضيرية

201
8 

      

      

 
 

 )44رقم ) جدول
 هـ1438/1439خالل عام  الكراسي العلمية

 السنويةالتكلفة اإلجمالية  تاريخ بداية العقد مدة الكرسي الجهة المانحة الكرسياسم  الكلية م

1       
2       
3       
4       
            

 
 

 )45رقم ) جدول
 هـ1438/1439د البحوث التعاقدية مع المعاهد االستشارية خالل عام اعدأ

 م
مسمى 
 العقد

قيمة  نوع العقد
 العقد

مدة 
 العقد

اسم الجهة 
 االستشارية

الكلية أو الجهة المستفيدة من 
 الخدمة

عقد أبحاث 
 ودراسات

عقد خدمات 
 استشارية

1               

2               

3               

4               

        

 
 )46رقم ) جدول

 هـ1438/1439عضاء هيئة التدريس والباحثين خالل عام براءات االختراع المسجلة أل

 جهة التسجيل مسمى براءة االختراع الكلية / الجهة أسم عضو هيئة التدريس م

1     
2     
3     
4     

     
 )47رقم ) جدول

 هـ1438/1439 عام خالل الدينية والمسابقات األنشطة

 المستفيدينوالطالبات عدد الطلبة  الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

1       

2       

3       

4       

       
 



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤38-١٤39هـ

336

 

  

 إدارة التخطيط والميزانية
 )48رقم ) جدول

 هـ1438/1439 عام خالل واللقاءات الثقافيةالمحاضرات والندوات  

 المستفيدينوالطالبات  عدد الطلبة الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

1       

2       

3       

4       

    
 

 )49رقم ) جدول
 هـ1438/1439 عام خالل الحفالت واللقاءات العامةالمناسبات الوطنية و

 المستفيدينوالطالبات  عدد الطلبة الجهةالكلية /  عنوان الفعالية م

1       

2       

3       

4       

    
 

 )50رقم ) جدول
 (*) هـ1438/1439 عام خالل الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة 

 المستفيدينوالطالبات  عدد الطلبة الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

1       
2       
3       
4       

       
 ، .... وهكذا.مثل أسبوع الشجرة والمرور وغيرها خدمة العامةأسابيع ال، مشروع التبرع بالدم، الجوالة أنشطة للحج،الخدمة العامة  اتتشمل معسكر(*) 

 
 )51رقم ) جدول

 هـ1438/1439 عام الرحالت والزيارات والمعارض خالل

 المستفيدينوالطالبات  عدد الطلبة الكلية / الجهة عنوان الفعالية م

1       

2       

3       

4       

       
 

 

 )52رقم ) جدول
 هـ1438/1439 عام األنشطة الفنية والرياضية خالل

 المستفيدينوالطالبات  عدد الطلبة الكلية / الجهة عنوان الفعالية م
1       

2       

3       

4       

       
 

رقم )جدول
هـخالل العام المقدمة للطلبة والطالباتعدد الوجبات الغذائية 
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 إدارة التخطيط والميزانية
 اإلجمالي عشاء غداء إفطار نوع الوجبة
     عدد الوجبات

 
 )54رقم ) جدول

 هـ1438/1439أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من خدمات صندوق الطالب والمبالغ المصروفة للعام 
 المبالغ المصروفة )باللاير( عدد المستفيدين نوع الخدمة

   اإلعانات الشهرية
   اإلعانات المقطوعة

   السلف
   تدريب وتشغيل الطالب
   دعم األنشطة الطالبية

   اإلجمالي
 

 )55رقم ) جدول
 هـ1438/1439لطالب وطالبات الجامعة خالل العام  أعداد تذاكر السفر والعودة المصروفة

 اإلجمالي طالبة طالب البيان
    الرحالت العلمية

    طالب المنح
    أخرى )تذكر(

    اإلجمالي
 

 )56رقم ) جدول
 هـ1438/1439عدد الوحدات السكنية والطالب المستفيدين منها خالل عام 

 عدد الوحدات السكنية نوع السكن

 الطالب المستفيدون

 اإلجمالي غير سعودي سعودي إجمالي الطلبة والطالبات المستفيدين

 طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

                 مملوك
                 مستأجر
                 اإلجمالي

 
 )57رقم ) جدول

 هـ1438/1439األندية الطالبية واألنشطة التي قدمتها خالل عام 
 األنشطة التي قدمها خالل العام مجال نشاط النادي ء الناديتاريخ إنشا الكلية / الجهة اسم النادي الطالبي م

1          
2          
3          
4          
      

 )58رقم ) جدول
 هـ1438/1439الدورات والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 

 م
الدورة  اسم

 البرنامج أو
الكلية / 
 الجهة

مكان انعقاد 
الدورة أو 
 البرنامج

تاريخ الدورة 
 أو البرنامج

مدة الدورة 
 أو البرنامج

عدد 
 المستفيدين

نوعية 
 المستفيدين

عدد أعضاء هيئة التدريس 
المشاركين في تقديم الدورة 

 أو البرنامج

1                

2                
3                
4                
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 إدارة التخطيط والميزانية
رقم )جدول

هـعامخاللواللقاءات الثقافيةالمحاضرات والندوات  
المستفيدينوالطالبات عدد الطلبةالكلية / الجهةعنوان الفعاليةم

   
   
   
   

 

رقم )جدول
هـعامخاللالحفالت واللقاءات العامةالمناسبات الوطنية و

المستفيدينوالطالبات عدد الطلبةالجهةالكلية / عنوان الفعاليةم
   
   
   
   

 
 

رقم )جدول
هـعامخاللالحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة 

المستفيدينوالطالبات عدد الطلبةالكلية / الجهةعنوان الفعاليةم
   
   
   
   
   

، .... وهكذا.مثل أسبوع الشجرة والمرور وغيرهاخدمة العامةأسابيع ال، مشروع التبرع بالدم، الجوالةأنشطةللحج،الخدمة العامة اتتشمل معسكر

رقم )جدول
هـعامالرحالت والزيارات والمعارض خالل

المستفيدينوالطالبات عدد الطلبةالكلية / الجهةعنوان الفعاليةم

 
 

رقم )جدول
هـعاماألنشطة الفنية والرياضية خالل

المستفيدينوالطالبات عدد الطلبةالكلية / الجهةعنوان الفعاليةم

 

 )53رقم ) جدول
 هـ1438/1439خالل العام  المقدمة للطلبة والطالباتعدد الوجبات الغذائية 
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 إدارة التخطيط والميزانية
 )59رقم ) جدول

 هـ1438/1439الندوات والمحاضرات العامة المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 

 م
الندوة أو  اسم

 المحاضرة
الكلية / 
 الجهة

مكان انعقاد الندوة 
 أو المحاضرة

تاريخ الندوة أو 
 المحاضرة

عدد 
 المستفيدين

نوع 
 المستفيدين

عدد أعضاء هيئة التدريس 
الندوة أو المشاركين في تقديم 
 المحاضرة

1              
2              
3              
4              
              

 
 )60رقم ) جدول

 هـ1438/1439االستشارات والدراسات الفنية والمهنية المقدمة لمؤسسات وهيئات المجتمع عام 

 التاريخ المستفيدة من االستشارة أو الدراسةالجهة  الكلية / الجهة االستشارة أو الدراسة المقدمة م
1     

2     

3     

4     

     

 

 )61رقم ) جدول
 هـ1438/1439عام والعمال المستخدمين ووظائف الوظائف اإلدارية والصحية 

الكلية / 
 الجهة

 الجنسية
 اإلجمالي العمال المستخدمون (*) الوظائف الصحية والفنية  الوظائف اإلدارية

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

            سعودي 
            غير سعودي

            اإلجمالي
 .ممرضون، فنيو مختبرات ....( أطباء،)*( الوظائف الصحية )

 )62رقم ) جدول
 (*)هـ 1438/1439عام  حسب المؤهل الجهاز اإلداري والفني والصحي

 الكلية /
 الجهة

 الجنسية
 اإلجمالي أخرى دبلوم متوسط بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 اإلجمالي أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

              سعودي 
              غير سعودي

              اإلجمالي
 التدريس.أعضاء هيئة  الجدولضمن هذا  لال يدخ(*) 
 ).61( الجدولمع األعداد الواردة ب الجدوليجب أن تتطابق األعداد الواردة بهذا  (*)

 

)63رقم ) جدول  
 (*) هـ1438/1439حسب الجنسية عام  اإلداري والفنيالجهاز 

 اإلجمالي أنثى ذكر الدولة

    

    

    اإلجمالي
 ).62(، )61رقم ) الجدولمع األعداد الواردة ب الجدولالعدد الوارد في هذا يجب أن يتطابق  (*)

 
رقم )جدول

هـعامخاللالمملكةداخلالجامعةموظفوعليهاحصلالتيالتدريبيةالدورات
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 إدارة التخطيط والميزانية

 تاريخ الدورة مكان انعقاد الدورة اسم الدورة م
عدد الموظفين الذين 

 تم تدريبهم
الكلية / الجهة التابع لها 

 الموظف
1          
2          
3          
4          

          
 التدريس.أعضاء هيئة  الجدولضمن هذا  لال يدخ)*( 

 (65رقم ) جدول
 هـ1438/1439 عام خالل المملكة خارج الجامعة موظفو عليها حصل التي التدريبية الدورات

 الكلية / الجهة التابع لها الموظف الذين تم تدريبهمعدد الموظفين  تاريخ الدورة مكان انعقاد الدورة اسم الدورة م
1          
2          
3          
4          
          
 التدريس.أعضاء هيئة  الجدولضمن هذا  لال يدخ)*(  

 (66رقم ) جدول
 )*( هـ1438/1439 عام خالل الجامعة داخل الموظفون عليها حصل التي التدريبية الدورات

 الكلية / الجهة التابع لها الموظف عدد الموظفين الذين تم تدريبهم تاريخ الدورة اسم الدورة م
1        
2        
3        

4        

 
       

 .أعضاء هيئة التدريس الجدولضمن هذا  لال يدخ)*( 

 (67رقم ) جدول
 هـ1438/1439عالجها في عام ومقترحات  اإلنجازات والمشاكل والصعوبات التي واجهت الجهة

 م
اإلنجازات المتحققة خالل 

 العام
المشاكل والصعوبات التي واجهتها الجهة خالل 

 العام
اإلجراءات المقترحة لعالج المشكالت والتغلب على 

 الصعوبات

1       
2       

3       

4       
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 إدارة التخطيط والميزانية
رقم )جدول

هـالندوات والمحاضرات العامة المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 

الندوة أو اسمم
المحاضرة

الكلية / 
الجهة

مكان انعقاد الندوة 
أو المحاضرة

تاريخ الندوة أو 
المحاضرة

عدد 
المستفيدين

نوع 
المستفيدين

عدد أعضاء هيئة التدريس 
الندوة أو المشاركين في تقديم 
المحاضرة

رقم )جدول
هـاالستشارات والدراسات الفنية والمهنية المقدمة لمؤسسات وهيئات المجتمع عام 

التاريخالمستفيدة من االستشارة أو الدراسةالجهة الكلية / الجهةاالستشارة أو الدراسة المقدمةم

رقم )جدول
هـعام والعمال المستخدمين ووظائف الوظائف اإلدارية والصحية 

الكلية / 
اإلجماليالعمالالمستخدمونالوظائف الصحيةوالفنية الوظائف اإلداريةالجنسيةالجهة

اإلجماليأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
سعودي

غير سعودي
اإلجمالي

ممرضون، فنيو مختبرات ....(أطباء،)*( الوظائف الصحية )

رقم )جدول
هـ عام حسب المؤهلالجهاز اإلداري والفني والصحي

الكلية /
اإلجماليأخرىدبلوم متوسطبكالوريوسماجستيردكتوراهالجنسيةالجهة

اإلجماليأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
سعودي

غير سعودي
اإلجمالي

التدريس.أعضاء هيئة الجدولضمن هذا لال يدخ
الجدولمع األعداد الواردة بالجدوليجب أن تتطابق األعداد الواردة بهذا 

رقم )جدول
هـحسب الجنسية عام اإلداري والفنيالجهاز 

اإلجماليأنثىذكرالدولة

اإلجمالي
(، )رقم )الجدولمع األعداد الواردة بالجدولالعدد الوارد في هذا يجب أن يتطابق 

 
 )64رقم ) جدول

 (*) هـ1438/1439 عام خالل المملكة داخل الجامعة موظفو عليها حصل التي التدريبية الدورات




