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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:    

الحمــد للــه القائــل يف كتابــة املبــن )وقــل اعملــوا فســريى اللــه عملكــم ورســوله واملؤمنــون(، والصــالة والســالم 
عــىل رســوله النبــي األمــن وعــىل آلــه وصحبــه إىل يــوم الديــن، وبعــد،،

نضــع بــن أيديكــم التقريــر الختامــي لعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة للعــام الجامعــي ١٤٤١ 
هـــ ، والــذي يــربز مــا تحقــق مــن أهــداف ومــا هــو جــاري تحقيقــه. عــام اتســم بالجديــة واالجتهــاد، والعمــل 
ــة يف  ــج إيجابي ــا املختلفــة مــام أدى إىل نتائ ــا ولجانه ــع أقســامها ووحداته ــدؤوب واملنظــم يف جمي الجامعــي ال
العديــد مــن املجــاالت ســتذكر يف تفاصيــل هــذا التقريــر. ويتضمــن هذا التقريــر عىل العديــد مــن اإلحصائيات يف 
مختلــف املجــاالت، كــام يرصــد مختلــف األنشــطة العلميــة والثقافيــة واالجتامعيــة وخدمــة الجامعــة واملجتمــع.

ــودة،  ــر والج ــة التطوي ــامدة )وكال ــن وكاالت الع ــل ب ــو التكام ــدرايس ه ــام ال ــذا الع ــز ه ــا ميي ــرز م ــن أب إن م
وكالــة الشــؤون األكادمييــة، وكالــة شــؤون الطالبــات( التــي بذلــت جهــوداً كبــرية مــن أجــل تحقيــق األهــداف 
والخطــط التطويريــة التــي وضعتهــا العــامدة، وكذلــك أقســام العــامدة )قســم اللغــة اإلنجليزيــة، وقســم العلــوم 
األساســية، وقســم تطويــر الــذات، وقســم الحاســب اآليل، وقســم الدراســات اإلســالمية(، والتــي تطــورت تطــوراً 
ملحوظــاً يف اآلونــة األخــرية ســواًء يف الخطــط الدراســية أو األهــداف أو االســرتاتيجيات أو املخرجــات التعليميــة؛ 
ــدوره إىل  ــام أدى ب ــة م ــة مرموق ــات عريق ــن ينتمــون إىل جامع ــن األســاتذة الذي ــة م وتضــم العــامدة مجموع
تنــوع الثقافــات واالتجاهــات النقديــة والبحثيــة التــي تصــب يف مجــرى واحــد وهــو مجــرى التطــور والتجديــد 
الــذي يجمــع بــن عراقــة الــرتاث وأصالتــه ومنجــزات العلــم والتقنيــة الحديثــة. إن هــذه اإلنجــازات واألهــداف 
التــي تحققــت كانــت بســبب العمــل الجامعــي املخطــط واملــدروس مــن قبــل األقســام والوحــدات واللجــان يف 
ــم  ــه أوالً ث ــوال الل ــر. هــذه اإلنجــازات مل يكــن لهــا أن تكــون واقعــاً ل العــامدة فلهــم منــي كل الشــكر والتقدي
دعــم إدارة الجامعــة ممثلــة مبعــإىل مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور/ عبــد اللــه الربيــش وســعادة وكالئهــا ومــن 
قبلهــم قيــادة هــذا البلــد الرشــيدة التــي ســخرت كافــة اإلمكانيــات املاديــة لتطويــر التعليــم والبحــث العلمــي 

يف اململكــة.
نســعى للتطويــر والتحســن املســتمر كل عــام بــإذن اللــه لنحقــق طموحنــا وطمــوح قيــادات هــذه الجامعــة 
ــة  ــة ورؤي ــة للخطــة االســرتاتيجية للعــامدة والجامع ــة ومواكب ــون متوافق ــادات هــذا الوطــن الشــامخ لتك وقي

ــه. ــإذن الل ــي 2020ب ــج التحــول الوطن اململكــة 2030وبرنام
ــه،  ــه ومتابعت ــىل دعم ــه ع ــه الل ــة حفظ ــر الجامع ــاىل مدي ــل ملع ــكر الجزي ــدم بالش ــي أن أتق ــاً، ال يفوتن ختام
ــاء  ــام، وأعض ــقي األقس ــريف ومنس ــام وم ــاء األقس ــعادة رؤس ــة، ولس ــعادة وكالء الجامع ــول لس ــكر موص والش
هيئــة التدريــس واملوظفــن والطــالب الذيــن ســاهموا يف نجاحــات العــامدة، كــام أتقــدم بالشــكر إىل فريــق عمــل 

ــز. ــر وكل مــن شــارك يف إعــداده وإخراجــه املمي إعــداد هــذا التقري
وأسأل الله أن يجعلنا ممن يحسن العمل ويتقنه.

عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة

أ.د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد
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ــة والدراســات املســاندة للعــام الجامعي١٤٤١هـــ إىل  ــر الختامــي لربامــج وأنشــطة عــامدة الســنة التحضريي      يهــدف التقري

عــرض وتوثيــق الجهــود املبذولــة مــن قبــل العــامدة يف جميــع الــوكاالت واألقســام والوحــدات التابعــة للعــامدة خــالل هــذا 

العــام الجامعــي الــذي يزخــر بتحقيــق كثــري مــن اإلنجــازات واألهــداف اإلســرتاتيجية بفضــل مــن اللــه ســبحانه وتعــايل أوال ثــم 

بدعــم مســتمر مــن إدارة الجامعــة وكافــة الجهــود التــي بذلتهــا وكاالت وأقســام ووحــدات العــامدة وأعضــاء الهيئــة التدريســية 

واإلداريــة.

     ومــن أهــم اإلنجــازات التــي تحققــت اســتمرار انخفــاض نســبة تــرب طــالب وطالبــات برامــج مســارات الســنة التحضرييــة  

ــع  ــق م ــازات تتواف ــذه اإلنج ــات، وه ــالب والطالب ــي للط ــدل الرتاكم ــط املع ــاع متوس ــج ، وارتف ــاز الربام ــب اجتي ــاع نس وارتف

مســتهدفات رؤيــة العــامدة وخطتهــا االســرتاتيجية التــي تســتكمل هــذا العــام بعــد خمــس ســنوات كان العمــل فيهــا حثيثــا 

ومتواصــال ومليئــا بالطموحــات والتحديــات لتحقيــق أهــداف مشــاريع الخطــة االســرتاتيجية الخمســية١٤37/ ١٤٤١ هـــ، فقــد تم 

تنفيــذ عــدد)28( مــروع مــن مشــاريع الخطــة االســرتاتيجية مبتوســط إنجــاز)98%( مــن جملــة املشــاريع، وحقــق )2٤( مــروع 

مــن جملــة املشــاريع )28( نســبة إنجــاز)١00%(.

     كــام أن هــذا العــام كان اســتثنائيا حيــث قامــت العــامدة بجهــود كبــرية وجبــارة مــن أجــل تفعيــل التعليــم اإللكــرتوين يف 

كل مقــررات الربامــج وإجــراء االختبــارات اإللكرتونيــة وذلــك نتيجــة للظــروف الحتميــة التــي ميــر بهــا العــامل نتيجــة انتشــار 

جائحــة كورونــا واإلجــراءات االحرتازيــة التــي اتخذتهــا اململكــة العربيــة الســعودية ملنــع انتشــار هــذه الجائحــة وقــد كانــت 

ــد حققــت  ــك فق ــع ذل ــخ ١٤٤١/7/١3 وم ــم بتاري ــات وزارة التعلي ــاً لتوجه ــق هــذه اإلجــراءات وفق ــة ســباقة يف تطبي الجامع

ــة تدريــس ملقــر الجامعــة، وبلغــت  ــريا بعــد تعليــق حضــور منســويب العــامدة مــن طــالب وأعضــاء هيئ العــامدة  نجاحــاً كب

عــدد ســاعات التواصــل التعليمــي عــن بعــد )257٤3( ســاعة و اســتفاد  مايقــارب )١7١927( طالــب وطالبــة مــن جميــع برامــج 

التعلــم اإللكرتونيــة وقــد كان للعــامدة قنــوات تواصــل مســتمرة مــع الطــالب والطالبــات ملســاعدتهم والوقــوف معهــم أثنــاء 

هــذه الظــروف، وتعــد بوابــة خدمــات الطالــب حلقــة الوصــل الرســمية التــي يســتطيع مــن خاللهــا الطالــب تقديــم أي طلــب 

أكادميــي أو غــري أكادميــي ويتــم التعامــل معــه بطريقــة احرتافيــة عاليــة بحيــث يصــل الطلــب إىل املختــص الــذي بــدوره ينجــز 

ــارب  ــب خــالل العــام الجامعــي١٤٤١ هـــ مايق ــة خدمــات الطال ــات يف بواب ــغ  عــدد الطلب ــد بل ــب خــالل ٤8 ســاعة وق الطل

ــارات، أو طريقــة  ــة وشــكاوي خاصــة باالختب ــح ورقــة اإلجاب )١626١( طلــب تنوعــت بــن مراجعــة الدرجــات وإعــادة تصحي

ــدة  ــرتاتيجية الجدي ــة اإلس ــامده الخط ــا العت ــامدة حالي ــعى الع ــا تس ــة وختام ــة التعليمي ــر العملي ــات لتطوي ــم ومقرتح التقوي

وتحقيــق مزيــدا مــن النجاحــات واإلنجــازات .

الملخص التنفيذي للتقرير الختامي لبرامج وأنشطة
 عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة 

للعام الجامعي1441هـ
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مقدمة

ــه  ــوا إلي ــي تعــرب عنهــا والتــي توضــح مــا تصب ــكل مؤسســة رؤيتهــا وإنجازاتهــا الت      ل

ــات  ــة والدراس ــنة التحضريي ــامدة الس ــازات ع ــددت إنج ــد تع ــم فق ــن ث ــتقبالً، وم مس

ــدًء مــن العمليــات  املســاندة الداعمــة ملعايــري الجــودة التــي يتــم تطبيقهــا بالعــامدة ب

التطويريــة والتنميــة املهنيــة، ومــروراً بخدمــات الطالــب وبرامــج األنشــطة عــىل اختالفهــا 

ــا ال نســتطيع  ــإن كن ــا، ف ــاًء بإجــراءات تحســن الجــودة ومؤرشاته ــا انته ــوع مجاالته وتن

التحكــم فيــام يحــدث لنــا، فإننــا نســتطيع التحكــم يف طريقــة تفاعلنــا مــع مــا يحــدث 

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

رؤانــا الخاصــة بنــا؛ ويــأيت هــذا التقريــر موضحــاً أهــم إنجــازات عــامدة الســنة التحضرييــة 

والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل للعــام الجامعي١٤٤١هـــ، 

مبــا تشــمله العــامدة مــن أقســام ووحــدات نوعيــة مســتهلن التقريــر بإطاللــة رسيعــة 

عليهــا ومتبنــن عــدة محــاور تحــدد هــذه اإلنجــازات والتــي ســتتضح مــن خــالل محتــوى 

هــذا 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 اإلمــام عبــد الرحمــن 
ــة والدراســات املســاندة، حيــث متــت املوافقــة عــىل إنشــاء  ــن فيصــل )الدمــام ســابقاً( كان مــن بينهــا  عــامدة الســنة التحضريي ب
برنامــج الســنة التحضرييــة. وبــدأت الدراســة يف الربنامــج يف الفصــل الــدرايس األول للعــام الجامعــي  ١٤29/ ١٤30هـــ ، ومــن ثــم تــم 
ــك  ــن فيصــل يف العــام١٤3١/١٤30ه ؛ وذل ــد الرحمــن ب ــة والدراســات املســاندة، بجامعةاإلمــام عب إنشــاء عــامدة الســنة التحضريي
ــول والتســجيل،  ــة وعــامدة القب ــات املعني ــع الكلي ــاون م ــا بالتع ــذ برامجه ــة ومتابعــة تنفي ــإرشاف عــىل طــالب الســنة التحضريي ل
وتطــورت برامــج الســنة التحضرييــة يف العــام الجامعــي ١٤3١/١٤30هـــ حيــث بــدأت الدراســة باملســار الهنــديس، ويف العــام الجامعــي 
ــام  ــة يف الع ــج الســنة التحضريي ــي « وتطــورت برام ــة » املســار العلم ــات العلمي ــج الكلي ــدأت الدراســة يف برنام ١٤33/١٤32هـــ ب
الجامعــي ١٤3٤/١٤33هـــ لتشــمل برنامــج الكليــات الصحيــة » املســار الصحــي، وبرامــج الكليــات اإلنســانية »املســار اإلنســاين« يف 
العــام الجامعــي ١٤38/١٤37هـ.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، 

واســرتاتيجيات 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 والدراسات املساندة بالقيم التالية والتي تحتكم إليها يف مناشطها وسياساتها :

المشاركة

العمل بروح الفريق احترام اآلخر

العمل التطوعي وخدمة المجتمع

   االنتماء   المسئوليةالشفافية
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برامج السنة التحضيرية ونظام الدراسة

ــام  ــة اإلم ــات جامع ــارات كلي ــىل مس ــن ع ــات املقبول ــالب والطالب ــع الط ــىل جمي ــة ع ــنة التحضريي ــج الس ــق برنام 1. يطب
ــة، مســار  ــات العلمي ــات الهندســية، ومســار الكلي ــة، ومســار الكلي ــات الصحي ــن فيصــل وهــي: مســار الكلي عبدالرحمــن ب
الكليــات اإلنســانية، وأي مســارات ميكــن أن تســتحدث مســتقبالً لكليــات أخــرى، وذلــك وفقــاً لــروط القبــول التــي يحددهــا 

مجلس الجامعة. 
2. تتكــون الدراســة يف برنامــج الســنة التحضرييــة مــن فصلــن دراســين ويجــوز متديدهــا فصــالً دراســياً صيفيــاً، حيــث مينــح 

الطالب فرصة لدراسة املقررات الفصلية أو السنوية التي تعرث فيها خالل العام الدرايس. 
• مســار الكليــات الصحيــة، ويضــم كليــات: الطــب، وطــب األســنان، والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة، والتمريــض، والصيدلة 3. يتم قبول الطالب يف الجامعة يف املسارات التالية: -

مسار الكليات العلمية، ويضم كليات: علوم الحاسب وتقنية املعلومات، وإدارة األعامل.•  مسار الكليات الهندسية، ويضم كليات: العامرة والتخطيط، والهندسة، والتصاميم.اإلكلينيكية. مســار كليــات املجتمــع بالدمــام والقطيــف هــذا املســار مصمــم للطــاب الذيــن يرغبــون بالدراســة يف الكليــات •   •
ــف. ــع بالقطي ــة املجتم ــام وكلي ــع بالدم ــة املجتم ــة: كلي مسار الكليات اإلنسانية، ويضم كليات الرتبية واآلداب.التالي  •

4. يجتاز الطالب برنامج السنة التحضريية ويسمح له اختيار الكلية التي يرغب الدراسة فيها رشيطة اآليت:
 - نجاحه يف جميع املقررات الدراسية املقدمة يف برنامج السنة التحضريية. 

 - حصولــه عــىل معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )3.00 مــن 5.00( بجميــع املســارات بنهايــة برنامــج الســنة التحضرييــة 
عــدا املســار اإلنســاين ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن 2.50 مــن 5.00 للمســار اإلنســاين فقــط بنهايــة الربنامــج. 

-مينــح الطالــب الــذي مل يجتــز الســنة التحضرييــة ســجالً أكادمييــاً يشــتمل عــىل املقــررات والتقديــرات التــي حصــل 
عليهــا، وتقــوم عــامدة القبــول والتســجيل بتحويلــه إىل كليــة أخــرى ال تشــرتط الســنة التحضرييــة، وذلــك وفــق آليــة 

تحددهــا العــامدة، آخــذة يف االعتبــار رغبــة الطالــب ومعدلــه الرتاكمــي وإمكانيــات الكليــات املحــول إليهــا.
5. يتــم قبــول الطــالب يف الكليــات مــع نهايــة العــام الــدرايس بنــاًء عــىل املعايــري الخاصــة بالكليــات والتــي أقــرت مــن الكليــات 

ملعنية. ا
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الهيكل التنظيمي لعمادة السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة

وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

العميد

مدير الجامعة

وكيلة العمادة لشؤون الطالبات

مجلس 
العمادة

مدير مكتب العميد 
والسكرتارية

وكيل العمادة 
للتطوير 
والجودة

مدير إدارة 
الشؤون اإلدارية 

والمالية

وكيل العمادة 
للشؤون 

األكاديمية

وحدة شؤون 
الطالب

قسم اللغة 
اإلنجليزية

وحدة شؤون 
الموظفين

وحدة الجودة
مساعدة الوكيلة 
للمسار العلمي 

بالريان

مساعدة الوكيلة 
للمسار اإلنساني 

بالريان

منسق المسار 
الصحي

قسم تطوير 
الذات

وحدة 
المشتريات

وحدة الدراسات 
والبحوث

منسق المسار 
الهندسي

قسم الحاسب 
اآليل

الدعم الفني

منسق المسار 
العلمي

قسم الدراسات 
اإلسالمية

وحدة اإلشراف 
األكاديمي

قسم العلوم 
األساسية

وحدة 
المحاسبة

وحدة التطوير 
األكاديمي

وحدة التسجيل

األقسام 
األكاديمية
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التعريف بالوكالة:
هــي وكالــة تــرف عــىل جميــع عمليــات التطويــر داخــل العــامدة وتســعى لنــر وتحقيــق ثقافــة الجــودة يف جميــع وحــدات 
وأقســام العــامدة. تتــوىل الوكالــة ملــف اإلعتــامد األكادميــي وتنفيــذ ومتابعــة خطــط التطويــر لجميــع النواحــي داخــل العــامدة. 
ــة التطويــر والجــودة عــىل وحــدات العــامدة الثــالث وهــي: وحــدة التطويــر األكادميــي ووحــدة الجــودة ووحــدة  تــرف وكال

الدراســات والبحــوث. 

مهام  وكيل التطوير والجودة:
اإلرشاف عىل الوحدات واللجان التابعة للوكالة.. 1
وضع آلية ضبط الجودة وتحقيق متطلبات ضامن الجودة  .. 2
تكريس مفهوم الجودة ونر ثقافتها عىل مستوى العامدة.. 3
اإلرشاف عىل تطبيق برنامج الجودة بالعامدة .. 4
اإلرشاف عىل تقويم األداء يف العامدة .. 5
اإلرشاف عىل تنفيذ برنامج التقويم وضامن الجودة .. 6
إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلسرتاتيجية للعامدة.. 7
وضع السياسات والخطط املستقبلية للوكالة والوحدات التابعة لها.. 8
دراسة الصعوبات أو التحديات التي تواجه برامج التطوير والجودة واقرتاح الحلول لها.. 9

تحديــد االحتياجــات التدريبيــة املتخصصــة ألعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة بالعــامدة والتنســيق مــع . 10
عــامدة تطويــر التعليــم الجامعــي يف تنفيذهــا .

تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل املشــاركة يف حضــور الــدورات والربامــج التدريبيــة وورش العمــل التــي تقدمهــا . 11
لهــم عــامدة تطويــر التعليــم الجامعــي .

ــن . 12 ــس واملوظف ــة التدري ــن أعضــاء هيئ ــارات منســويب العــامدة م ــر مه ــذ خطــة لتطوي ــداد وتنفي اإلرشاف عــىل إع
ــة. والطلب

اإلرشاف عــىل إعــداد التقريــر الســنوي للعــامدة ورفعــه إىل صاحــب الصالحيــة يف الجهــات املختصــة بعــد إقــراره مــن . 13
لعميد. ا

تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد عــامدة الســنة التحضرييــة عــن تطــور العمــل بالوحــدات التابعــة لــه ، والصعوبــات . 14
التــي تواجههــا.

متثيل العامدة يف اللجان املعنية بقضايا التطوير والجودة .. 15
اإلرشاف عــىل إعــداد ومراجعــة اللوائــح واالنظمــة يف العــامدة يف ضــوء معايــري االعتــامد التــي تعنــى وذلــك بالتنســيق . 16

مــع وكالء العــامدة املختصــن ورؤســاء األقســام والجهــات ذات العالقــة .
وضــع النظــام الداخــي للعمــل يف وكالــة التطويــر والجــودة واالختصاصــات والتوصيــف العــام لواجبــات العاملــن بهــا . 17

وكيفيــة التنســيق بــن الوحــدات التابعــة لــه
اإلرشاف عىل الشؤون املالية والعهد املخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.. 18
اإلرشاف عىل تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.. 19
تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز يف األداء األكادميي والبحثي والوظيفي يف العامدة .. 20
وضــع آليــة للتعــرف بتوقعــات ومتطلبــات ومســتوى رضــا عمــالء العــامدة )الداخليــن والخارجيــن( وإبالغهــا إىل كل . 21

األقســام األكادمييــة والوحــدات اإلداريــة ذات العالقــة.

وكالة التطوير والجودة
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اإلرشاف عىل تطوير وتحديث موقع العامدة االلكرتوين يف موقع الجامعة عىل شبكة االنرتنت.. 22
اإلرشاف عىل جمع الوثائق واملعلومات وتوثيقها يف مركز متكامل للمعلومات.. 23
اإلرشاف عىل العالقات العامة وكافة الشؤون اإلعالمية يف العامدة.. 24
تقديم التسهيالت الالزمة لجميع فرق العمل القامئة عىل تطبيق الجودة.. 25
التوصية بتعين رؤساء الوحدات التابعة له.. 26
مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة يف اختصاص عمل الوكالة ونطاقها.. 27
إصــدار القـــرارات الداخليـــة التــي يقتضيهــا حســـن ســري العمــل يف الوكالــة ووحداتهــا وفقــاً لألنظمـــة واللوائـــح  مبــا ال . 28

ينشــأ عنهــا حقوقــاً أو مزايــا ماليــة أو وظيفيــة ، بعــد عرضهــا عــىل صاحــب الصالحيــة .
اعتامد تقويم أداء منسويب الوحدات التابعة للوكالة.. 29
إقرار الرصف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقاً للوائح املنظمة.. 30
اعتامد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسويب الوحدات التابعة للوكالة.. 31
تشكيل فرق العمل و اللجان يف مشاريع االعتامد األكادميي والجودة.. 32
ترشيح أعضاء اللجان التابعة للوكالة.. 33
إعداد تقارير متابعة األداء ورفعها لعميد العامدة .. 34
تطبيــق وتنفيــذ آليــات معايــري إدارة الجــودة واالعتــامد األكادميــي بالعــامدة حســب متطلبــات املركــز  الوطنــي للتقويم . 35

ــامد األكادميي. واالعت
القيام بأعامل أمانة مجلس العامدة .. 36
تنفيذ ما يكلفه به عميد العامدة من أعامل .. 37

الهيكل التنظيمي لوكالة التطوير والجودة

العميد

وكيل العمادة للتطوير والجودة

وحدة التطوير األكاديمي وحدة الدراسات والبحوثوحدة الجودة
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  وحدة الجودة

مقدمة:
ميثــل هــذا التقريــر إنجــازات وحــدة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 

فيصــل خــالل العــام الــدرايس الجامعــي 2020/2019، حيــث يتنــاول التقريــر االنجــازات  عــىل مســتوى وحــدة الجــودة .
وقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر  يف ضــوء خطــة وحــدة الجــودة للعــام الــدرايس 1441 هـــ والتــي تتضمــن مجموعــة مــن األهــداف 

واملهــام التــي تحقــق األهــداف العامــة لوكالــة التطويــر والجــودة .

رؤية وحدة الجودة:
تحقيق جودة التعليم والتعلم بالعامدة من خالل مامرسات املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي والهيئات العاملية.

رسالة وحدة الجودة : 
 نــر ثقافــة الجــودة, وتطبيــق نظــام ضــامن الجــودة مــن خــالل مامرســات املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي والهيئــات 

العامليــة .

مهام وحدة الجودة :
- نــر ثقافــة الجــودة يف العــامدة عــن طريــق اإلعالنــات الدوريــة ،املنشــورات، الــورش التدريبيــة ، املحــارضات بالتنســيق مــع عــامدة 

الجــودة واالعتــامد األكادميي.

- املساهمة يف تحقيق األهداف اإلسرتاتيجية لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل املتعلقة بالجودة و االعتامد .

- تطبيق وتنفيذ آليات معايري إدارة الجودة واالعتامد األكادميي حسب متطلبات املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي.

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

- العمــل عــىل إعــداد وتوثيــق الجهــود ونتائــج التطبيــق والرفــع بهــا للعميــد ووكيــل العــامدة واملــرف العــام عــىل الجــودة واالعتــامد 

األكادميي.

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

- عقد االجتامعات الدورية للجنة العليا لضامن الجودة بالعامدة بدعوة من مرف الجودة بالعامدة 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  لالعتامد و الرفع بها لسعادة العميد.
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ــدة  ــة لوحـ ــام التابعــــ األقســــــ
الجــودة:

1. قسم الجودة 

يقــوم قســم الجــودة بالمهــام 
التاليــة :

- العمــل عــىل تطبيــق معايــري املركــز 
الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي  
) NCAAA ( لجميــع مســارات الســنة 
التحضرييــة بالتنســيق مــع عــامدة الجــودة 

واالعتــامد األكادميــي.
الجــودة  ثقافــة  نــر  عــىل  العمــل   -
ــن  ــة التدريــس واإلداري ــدى أعضــاء هيئ ل

بالعــامدة. والطــالب 
- العمــل عــىل تطبيــق آليــات ومعايــري 
املركــز  مــن  املعتمــدة  الجــودة  إدارة 
. األكادميــي  واالعتــامد  للتقويــم  الوطنــي 

الخطــط  عــىل  واإلرشاف  اإلعــداد   -
ــا  ــة تنفيذه ــودة ومتابع ــرتاتيجية للج االس

واإلحصــاءات املعلومــات  قســم   .2.

قســــــــم المعــــــــلومـــــــــــــات   .2
واإلحصاءات

المعلومــات  قســم  يقــوم 
 : التاليــة  بالمهــام  واإلحصــاءات 
عــن  واملعلومــات  البيانــات  جمــع   -
مســتويات األداء ورضــا املســتفيد مــن 

التدريــس. هيئــة  وأعضــاء  الطــالب 
واالســتبيانات  املعلومــات  إدخــال   -
ــات عــن مســتويات األداء ورضــا  واملعلوم
املســتفيد مــن الطــالب وأعضــاء هيئــة 

التدريــس.
ــات خاصــة  ــر قاعــدة بيان - إنشــاء وتطوي

ــي . ــامد األكادمي ــودة واالعت ــؤون الج بش
- إنشــاء وإدارة بوابــة إلكرتونيــة للوثائــق 
واملســتندات الخاصة باألقســام واملســارات 
التقييــم  لغــرض  التحضرييــة  بالســنة 

ــودة . ــري الج ــق معاي ــر وتحقي والتطوي

DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR & SUPPORTING STUDIES

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

وحدة الجودة 

رسالة وحدة الجودة:
نرش ثقافة الجودة، وتطبيق نظام ض�ن الجودة من خالل م�رسات املركز الوطني للتقويم 

واالعت�د األكاد�ي والهيئات العاملية.

ما الهدف من هذا التقويم؟
تهدف عملية التقويم التي تقوم بها وحدة الجودة  إىل معرفة درجة  تحقق أهداف السنة 

التحض¨ية ومدى مال¦ة املقررات وأساليب التدريس والبيئة التعليمية £ا يتفق مع رؤية 

تحقيق هذه  يف  قصور  من  يظهر  ما  ومعالجة  التحض¨ية،  السنة  ع�دة  وأهداف  ورسالة 

األهداف وذلك بتطوير وتحس³ هذه العنارص عىل ضوء املستجدات العلمية والعملية.

مشاركتك في عملية التقييم يحقق لك عدد من المزايا:
عدم حجب الخدمات اإللكرتونية املقدمة لك.

التعب¨ عن الرأي لتطوير عملية التعليم والتعلم.

املشاركة يف تحقيق الجودة.

املشاركة يف صنع القرار.

استبانات الطالب التي يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي:

للمشاركة في عملية التقويم :
أدخل عىل رابط صفحة التقييم عىل موقع الجامعة للمشاركة يف عملية التقييم:

 

نوع التقييمم
1

2

3

4

5

6

7

جميع المسارات والفروعتقييم برنامج التهيئة
جميع مقررات األقسام للفصلين األول والثاني – بجميع الفروع والمسارات

جميع المسارات والفروع
جميع المسارات والفروع

جميع المسارات والفروع
جميع أعضاء هيئة التدريس بالعمادة 

جميع المسارات والفروع

تقييم المقرر
تقييم مهارات التدريس

تقييم خدمات اإلشراف األكاديمي
تقييم خدمات شؤون الطالب

تقييم خدمات شؤون المكتبات
إستبانة الرضا الوظيفي

OPS

CES

SSLS

SSAA

SAS

LUS

AJS

 اكتب كلمة المروراكتب إسم المستخدم
الخاصة بك

وكالة العمادة للتطوير والجودة

http://UDQuest.uod.edu.sa
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الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة

العميد

وكيل العمادة للتطوير والجودة

مشرف وحدةالجودة منسقة أعمال الجودة

مشرف عام عمادة الجودة 
واالعتماد األكاديمي

وكالة/ مدير وكالة/
 وحدة دعم الجودة

اللجنة العليا 
لضمان الجودة

قسم المعلومات 
واإلحصاءات

قسم الجودة

منسق قسم 
المعلومات واإلحصاءات

فرع الطالب
منسق الجودة

طالب صحي

منسق الجودة
طالب هندسي

منسق الجودة
طالب علمي

مساعد إداري
منسق الجودة
علمي طالبات

منسق الجودة
صحي طالبات

منسق الجودة
هندسي  طالبات

منسق الجودة
الدمام

منسق الجودة
إنساني طالبات

منسق الجودة
القطيف

منسق الجودة
الجبيل

مساعدة إدارية

لجنة الجودة بالقسم

لجنة الجودة بالقسم

لجنة الجودة بالقسم

لجنة الجودة بالقسم

لجنة الجودة بالقسم

منسق قسم 
المعلومات واإلحصاءات

فرع الطالبات

قسم اللغة اإلنجليزية

قسم الحاسب اآليل

قسم تطوير الذات

قسم العلوم األساسية 

قسم 
الدراسات اإلسالمية
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خامسًا: اللجنة العليا لضمان الجودة :

أعضاء اللجنة :
* عميد العامدة  )رئيساً(.

* وكيل العامدة للتطوير والجودة )نائباً(.
* مرف  الجودة  )مقرر اللجنة(.

* وكيل العامدة للشؤون األكادميية.
* وكيلة العامدة لشؤون الطالبات.

* رؤساء األقسام ومساعدي الوكالء ومنسقي املسارات )أعضاء(.

مهام اللجنة العليا لضمان الجودة :
- وضــع آليــة متابعــة املخطــط الزمنــي لتنفيــذ عمليــات تحســن الجــودة واالعتــامد األكادميــي يف األقســام األكادمييــة، وفقــاً لربامج وإســرتاتيجيات 
خطــة تحســن الجــودة بالجامعــة )الخطــة اإلســرتاتيجية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، الخطــة اإلســرتاتيجية والتنفيذيــة للعــامدة ( 

ومتطلبــات املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي NCAAA ونتائــج التقويــم الــذايت.
- متابعة تنفيذ الخطط التطويرية واإلسرتاتيجية للعامدة .

- متابعــة إعــداد مــؤرشات لجــودة األعــامل و املهــام يف كل برنامــج يشــتمل عــىل مــؤرشات قيــاس و أداء للمقــررات و الربامــج و طــرق التدريــس 
و التقويــم و التدريــب العمــي و نتائــج تحصيــل تعليــم الطــالب وجــودة املخرجــات بالتنســيق مــع عــامدة الجــودة واالعتــامد األكادميــي.

- دراسة الصعوبات و التحديات التي تواجه برامج التطوير والجودة واقرتاح حلول لها .
- تطبيــق نظــام التقويــم الشــامل و املســتمر والــذي يســتند عــىل تحليــل اســتبانات تقييــم املقــرر و تقييــم مهــارات التدريــس وتقييــم البيئــة 

.NCAAA التعليميــة بنــاًء عــىل متطلبــات املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي

سادسًا: مشرف وحدة الجودة 

1. تعريف:
هــو عضــو هيئــة 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.

المهام :  .2
- اإلرشاف عىل اللجان 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 .

- اإلرشاف عــىل نــر ثقافــة الجــودة يف العــامدة عــن طريــق اإلعالنــات الدوريــة ،املنشــورات ، الــورش التدريبيــة ، املحــارضات بالتنســيق مــع 
عــامدة الجــودة واإلعتــامد األكادميــي.

- دراسة الصعوبات و املشكالت التي تواجه برامج الجودة واقرتاح الحلول لها.
- اإلرشاف عىل تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص يف الجودة واالعتامد األكادميي.

ــام  ــا إىل كل األقس ــن( وإبالغه ــن والخارجي ــة  )الداخل ــنة التحضريي ــالء الس ــا عم ــتوى رض ــات ومس ــات ومتطلب ــرف بتوقع ــة للتع ــع آلي - وض
ــة . ــة ذات العالق ــدات اإلداري ــة والوح األكادميي

- 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 .
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- اإلعداد والتنظيم الجتامعات وكالة التطوير والجودة، ومواعيدها، ومحارضها، ومتابعة تنفيذ توصياتها.
ــارات  ــة اختب ــد نهاي ــد بع ــع لســعادة العمي ــذي يرف ــر والجــودة، وال ــة التطوي ــر الختامــي ألعــامل وحــدات وكال - اإلرشاف عــىل التقري

ــاين . ــدرايس الث الفصــل ال

مهام منسق الجودة بالفروع   
- نر ثقافة الجودة  بفروع  عامدة  السنة التحضريية والدراسات املساندة.

ــم  ــي للتقوي ــز الوطن ــات املرك ــب متطلب ــة حس ــنة التحضريي ــة للس ــام األكادميي ــارات واألقس ــودة يف املس ــري الج ــق معاي ــة تطبي - متابع
.NCAAA واالعتــامد األكادميــي

- مساعدة مرف الجودة يف دراسة الصعوبات أو التحديات التي تواجه برامج التطوير والجودة واقرتاح 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 مرف الجودة يف تنفيذ املهام املوكلة إليه .  

- تقديم تقرير عن اإلنجازات بنهاية كل فصل درايس .

ثامنًا : لجنة الجودة بالقسم :

أعضاء اللجنة:
- رئيس القسم )رئيساً(.

- مساعد رئيس القسم للتطوير والجودة )مقرر اللجنة(.
- منسقي املقررات )أعضاء(.

- أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم »مسؤويل ملف املقرر« )أعضاء(.

تاسعًا : مهام منسقي الجودة باألقسام:
- العمل عىل تحسن الجودة بالقسم يف ضوء الخطة اإلسرتاتيجية للجامعة، والخطة التنفيذية للعامدة .

- التنسيق مع مرف الجودة 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 اإلنجــاز املتوقــع والفعــي للتطويــر وتزويــد وحــدة 
الجــودة باملقرتحــات واملرئيــات .

- متابعة خطة التحسن ) Action Plan  ( للمقرر وملهارات التدريس  يف ضوء نتائج تقييم املقرر ومهارات التدريس .
- متابعة تنفيذ توصيات ومتطلبات وحدة الجودة .

- متابعــة إعــداد توصيــف املقــررات الدراســية Course Specification بالتعــاون مــع منســقي املقــرر )وفــق منــاذج املركــز  الوطنــي 
ــامده . ــامد األكادميــيNCAAA( واعت ــم واالعت للتقوي

- متابعــة إعــداد الخطــة الدراســية للمقــرر syllabus   بدايــة كل فصــل درايس والتأكــد مــن إعالنهــا للطــالب بالوســائل املختلفــة ومــن 
خــالل البــالك بــورد )Blackboard(، بالتعــاون مــع منســقي املقــررات .

ــك  ــم الطــالب للمقــرر وذل ــج تقيي ــة Action Plan  يف ضــوء نتائ ــم املقــرر CES والخطــة التنفيذي ــن تقيي ــر ع - متابعــة إعــداد  تقري
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ــامده . ــس القســم واعت ــررات  وعرضــه عــىل مجل بالتعــاون مــع منســقي املق
- متابعــة إعــداد تقريــر املقــرر Course Report  بنهايــة املقــرر بالتعــاون مــع منســقي املقــرر )وفــق منــوذج NCAAA ( وعرضــه عــىل مجلــس 

ــم واعتامده. القس
ــة كل فصــل درايس وهــي : ) توصيــف املقــررCourse Specification ، خطــة  ــة مــع بداي ــع امللفــات املطلوب ــد وحــدة الجــودة بجمي - تزوي

ــي يدرســونها ( . ــات للمدرســن والشــعب الت ــدة البيان املقــرر syllabus  ، قاع
- 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 عضو هيئة التدريسFaculty Portfolio  بالتعاون والتنسيق مع منسقي املقررات وأعضاء هيئة التدريس.
- العمل عىل توثيق جميع امللفات والتقارير لالحتفاظ بها بالقسم إلكرتونياً وورقياً .

 مهام أعضاء لجنة الجودة بالقسم “مسؤول ملف المقرر”  
- مساعدة منسق الجودة بالقسم يف تنفيذ املهام املوكلة إليه.

- إعداد ملف املقرر Course Portfolio  بالتعاون مع منسقي املقررات و أعضاء هيئة التدريس بالفرع الذي يتم التدريس به .
.  Faculty Portfolio مساعدة ودعم أعضاء هيئة التدريس بالقسم إلعداد ملفاتهم -

- تســليم منســق الجــودة باملســار أو الفــروع نســخة إلكرتونيــة مــن ملــف املقــرر Course  Portfolio  متضمنــاً جميــع املحتويــات وفــق القامئــة 
املرســلة مــن وحــدة الجــودة .

ــق  ــات وف ــع املحتوي ــاً جمي ــف املــدرس Faculty Portfolio  متضمن ــة مــن مل - تســليم منســق الجــودة باملســار أو الفــروع نســخة إلكرتوني
القامئــة املرســلة مــن وحــدة الجــودة .

مهام المساعدة اإلدارية بالجودة 
. udquest  مساعدة مرف الجودة يف اإلرشاف وإدارة عملية التقييم بالعامدة عىل موقع الجامعة الستطالعات الرأي -

. udquest  مساعدة مرف الجودة  يف إعداد التقارير النهائية الخاصة بالتقييم من موقع -
- تنفيذ ومتابعة ما يتم إحالته من مرف الجودة .

- مساعدة مرف الجودة يف إعداد التقارير الخاصة بالجودة .
- إعداد التقارير اإلدارية الخاصة بوحدة الجودة )املسار الصحي والهنديس طالبات - املسار العلمي طالبات وفروعه - املسار اإلنساين(.

- مساعدة منسقات  الجودة أقسام الطالبات  باملسار ات يف إعداد التقارير الدورية الخاصة بالجودة .
- مساعدة منسقات الجودة أقسام الطالبات باملسارات يف إعداد وتنفيذ برنامج التهيئة للطالبات.

- مساعدة منسقات الجودة أقسام الطالبات باملسارات يف االعداد للورش والربامج التدريبية .
- مساعدة منسقات  الجودة أقسام الطالبات باملسارات ألداء املهام املوكلة إليهم وفق دليل الوحدة .

مهام سفير صوت الطالب )حملة سمعنا صوتك (  

قبل بدء الحملة

- التوجه إىل مكتب منسق الجودة يف املسار  الستالم املنشورات التي سيتم توزيعها .
- مراجعة أهداف الحملة .

أثناء الحملة

- االلتزام بارتداء السرتة يومياً وملدة أسبوع طوال فرتة الحملة .
- توثيق الحملة ورفعها عىل #سمعنا_صوتك يف تويرت .

- تتجول يف أروقة العامدة وتقابل الطالب .
- تعرف عن نفسك : االسم ، املسار.
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- رشح أهدف الحملة .
- رشح آليه تطوير املامرسات التعليمية .

- توزع املنشورات عىل الطلبة بحيث كل طالب يحصل عىل عدد منشور واحد واستبيانه ليتم تعبئتها .
- تجمع االستبيانات بعد إمتامها وتجمع بصامت الطلبة الذين تم رشح اآللية لهم .

بعد انتهاء الحملة
- إعادة السرتات واالستبيانات وصفحة )ضع بصمتك(.

ثالث عشر: متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها

مرحلــة اإلعــداد وتهيئــة الطــالب والطالبــات لعمليــة التقييــم للمقــررات الدراســية ومهــارات 
التدريــس 

.  UD Quest التواصل مع عامدة الجودة واالعتامد األكادميي بتحديد موعد بدء تقييم الطالب للمقرر ومهارات التدريس باستخدام -
.  UD Quest تعريف الطالب والطالبات لخطوات التقييم باستخدام -

- عرض خطوات الدخول عىل موقع التقييم بعامدة الجودة بجامعة اإلمام عبدالرحمن 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 فرتة التقييم واإلجابة عن جميع االستفسارات 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.
تعريف الطلبة بأهمية تقييم املقرر ومهارات التدريس لتحقيق أهداف الجودة .- املشاركة يف حلقات النقاش وإعداد عرض يتناول النقاط التالية :  توضيح أهمية مشاركة الطلبة يف صنع واتخاذ القرار حيث أنهم املستفيد األول من العملية التعليمية بالعامدة .•  تعريف الطلبة بأهمية الصدق واملوضوعية والدقة واألمانة يف عملية التقييم.•  تعريف الطلبة بخطوات وتعليامت اإلدخال وطريقة تعبئة االستبيان.•   •

اإلجابة عىل جميع أسئلة واستفسارات الطلبة واملتعلقة بالتقييم وتحقيق معايري الجودة .  •
-تم إعداد العرض باستخدام كل من:

pdf. خطوات اإلدخال                Orientation .pptx           Orientation .pdf        Orientation .wmv  
-إعداد تعليمات اإلدخال كالتالي : 

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

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

. Submit  عند االنتهاء من تعبئة االستبيان واإلجابة عن األسئلة املفتوحة )إذا أردت ( اضغط  •
ظهور رسالة Thank you for completing this Survey  وتعني إمتام عملية تعبئة االستبيان بنجاح .   •

اختيار My survey   مجدداً لتعبئة استبيان آخر .   •
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خطة وحدة الجودة  للعام الدراسي ١٤٤١ هـ
 هـ / خطة وحدة اجلودة للعام الدراسي 

  First  Termم (   2020/2019هـ )  1441/1440 

 .األكاديميدة واإلعتماد ، املحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجو الورش التدريبيةاملنشورات،  ،ات الدوريةعالناإل لجودة في عمادة السنة التحضيرية عن طريق نشر ثقافة ا

 
  سقسام: متطلبات الجودة من األ أول 

 املشرف املسئول عن التنفيذ التوسقيت املوضوع م

Start End 

محاضرة عن ضمان  إلقاءاملشاركة في برنامج التهيئة بجميع املسارات والفروع من خالل  
 .ض التعريفي ببرمامج التهيئةاملعر املشاركة في  إلى ضافةالجودة بالسنة التحضيرية باإل 

 مشرف وحدة الجودة  29-8-2019 26-8-2019

 منسقي الجودة بالفروع

 مشرف وحدة الجودة 

 

 التواصل مع جميع الطالب والطالبات بالعمادة من خالل : 

 صدسقاء الجودة.أتشكيل لجان  -

والطالبات حسب بجميع الطالب ع منسقي الجودة على البالك بورد ربط جمي -
 ارات والفروع.املس

 مشرف وحدة الجودة  منسقي الجودة بالفروع 15-9-2019 1-9-2019

 

 وكيل العمادة منسقي الجودة بالفروع Week 4 Week 14 ات النقاش التي تنظمها  املسارات بجميع الفروع.املشاركة بفعالية في حلق 

 مشرف وحدة الجودة 

 

توعية  إلىاملسارات والفروع والتي تهدف إعداد وتنفيذ حملة " سمعنا صوتك "  بجميع  
ات ضمان الجودة بالعمادة إجراءوتعريفهم ب الرأياملشاركة في استطالعات  أهميةالطالب ب

 ة بجميع جوانب العملية التعليمية.لرفع مستوى الجود

Week 11 Week 16 وكيل العمادة منسقي الجودة بالفروع 

 مشرف وحدة الجودة 

 

نشر ثقافة الجودة ودعم  إلىهيئة التدريس تهدف  عضاءمن الورش أل  إعداد وتنفيذ عدد
 .ن جودة املقررات ومهارات التدريساملمارسات الجيدة وتحسي

Week 2 Week 15 وكيل العمادة منسقي الجودة بالفروع 

 مشرف وحدة الجودة 

 

 
  First  Termم (   2020/2019هـ )  1441/1440

 .األكاديميالوطني للتقويم واإلعتماد املركز حسب متطلبات  األكاديميير إدراة الجودة واإلعتماد معايو تنفيذ آليات متابعة 

 املشرف املسئول عن التنفيذ التوسقيت املوضوع م

Start End 

 رئيس القسم 2019-9-8 2019-8-26 الدراسية للمقررات وتوزيعها  إعداد الخطة 

  سقساممنسقي الجودة باأل

 قررات منسقي امل

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

 :متطلبات الجودة مع بداية العام الدراس ي  

 الدراسية  للمقررات. إعداد الخطة -

  .عداد توصيف املقرراتإ -

 . Bbة من خالل لكترونيخطة املقرر والكتب  اإل إتاحة -

 .مناسقشة خطة املقرر مع الطالب -

 .سقاعدة بيانات القسم -

 رئيس القسم 30-9-2019 2-9-2019

  سقساممنسقي الجودة باأل

 منسقي املقررات

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

 رئيس القسم 30/12/2019 7/10/2019 .لة الختبارات الشهرية والنهائيةإعداد تقرير عن تحليل اسئ 

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

 وكيل العمادة

  مشرف وحدة الجودة

 منسقي الجودة بالفروع

متابعة تطبيق الالئحة الخاصة بالتقوىم والختبارات والتي أصدرها مركز جودة الختبارات 
 ....والتي منها وجود لجنة لتصحيح املشاريع والختبارات الكتابية

 رئيس القسم 30/12/2019 7/10/2019

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

 وكيل العمادة

 الجودة  مشرف وحدة

 منسقي الجودة بالفروع

 رئيس القسم 30/12/2019 7/10/2019 .ية الراجعة للطالب بعد كل اختبارإعداد تقرير عن تقديم التغذ 

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع
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  First  Termم (   2020/2019هـ )  1441/1440 

 األكاديميالوطني للتقويم واإلعتماد املركز حسب متطلبات  األكاديميمعايير الجودة واإلعتماد و تنفيذ آليات  تابعةم

 املشرف املسئول عن التنفيذ التوسقيت املوضوع م

Start End 

  Action plan في املقررات وفق األداءلخطة تحسين جودة  سقسامتفعيل األمتابعة  

 .السابق الدراس يللعام 

 

 منسق الجودة بالفروع 30/12/2019 7/10/2019

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

 مشرف وحدة الجودة

 

 تأكيدتحسين وال إلىوتعرف النقاط التي تحتاج  سقسامملفات املقررات لألمراجعة  

 .على املمارسات الجيدة

 مشرف وحدة الجودة منسق الجودة بالفروع 30/10/2019 7/10/2019

 

 منسق الجودة بالقسم 2020-1-25 2019-12-25 .األول الفصل  SSLS  ومهارات التدريس CES عن تقييم املقرر  سقساماألتقارير  

 منسق املقرر 

 مشرف وحدة الجودة

 منسق الجودة بالفروع

 رئيس القسم CR. 25-12-2019 25-1-2020 إعداد تقرير املقرر  

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

 يل العمادةوك

 مشرف وحدة الجودة

 منسقي الجودة بالفروع

 رئيس القسم 2020-1-25 2019-9-2 إعداد ملف املقرر. 

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

مسؤول ملف املقرر 
 سقسامباأل

 مشرف وحدة الجودة

 

 منسقي الجودة بالفروع

 

 قسمرئيس ال 30/5/2020 2019-9-2 إعداد ملف عضو هيئة التدريس. 

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة

 منسقي الجودة بالفروع

 

  First  Termم (   2020/2019هـ )  1441/1440

 األكاديميالعمل على إعداد وتوثيق الجهود ونتائج التطبيق والرفع بها للعميد ووكيل العمادة واملشرف العام على الجودة والعتماد 

 المسئول عن التنفيذ التوقيت دهاا األ الموضوع م
 م2017/2018مراجعة ملفات  املقررات  للعام الدراس ي 

 بجميع املسارات والفروع .

تزويد عمادة الجودة بتوصيف املقرر لجميع املقررات حسب خطة  -
 املسارات للعام الدراس ي السابق .

املسارات والفروع  للعام تزويد عمادة الجودة بتقارير املقررات حسب  -
 الدراس ي السابق .

من صحة املعلومات والبيانات في التقارير ومطابقتها للنموذج  التأكد -
  األكاديمياملعتمد وفق املركز الوطني للتقويم والعتماد 

 إلىمارسات الجيدة والعمل على تحسين الجوانب التي تحتاج دعم امل -

 تحسين .

 ف وحدة الجودة مشر  30-10-2019 2-9-2019

 منسق الجودة بالفروع

 عن تقييم املقرر ومهارات التدريس سقساماألتقارير 

 .األول الفصل 

 في العملية التعليمية . األداءتحسين جودة  -

 تحسين جودة املقررات الدراسية . -

و تحسين سواء في مهارات التدريس أ إلىمعالجة النقاط التي تحتاج  -
 باملقرر الدراس ي .

 الستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير والتحسين املستمر  -

 . األداءدعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في  -

 مشرف وحدة الجودة  25-1-2020 25-12-2019

 منسق الجودة بالفروع

على محتويات ملف املقرر وفق توجيهات عمادة الجودة  تأكيدال - متابعة ملف املقرر.
 . األكاديميلعتماد وا

 ملا يتم خالل تدريس املقرر ضرورة أ -
 ن يكون ملف املقرر توثيقا 

  تأكيدال -
مهما في املراجعة والتطوير في  على أن ملف املقرر يعد مرجعا 

 كل جوانب العملية التعليمية 

 مشرف وحدة الجودة  25-1-2020 2-9-2019

 منسق الجودة بالفروع
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  First  Termم (   2020/2019هـ )  1441/1440

 الخاصة بالجودة الرأياستطالعات  التهيئة للطالب للمشاركة في عداد برنامجواملتابعة إل  اإلشراف

 المسئول عن التنفيذ التوقيت دهاا األ الموضوع م 
 العامة للجودة. إعداد الخطة - وحدة الجودة  أعضاءاجتماع  

 ع.ت والفرو الجودة باملسارا إعداد خطةمناسقشة  -

 مناسقشة التجهيز. -

اجتماع كل شهر بدعوة من منسق عام 
 الجودة 

 

 مشرف وحدة الجودة

 منسقي الجودة بالفروع

تعريف الطالب والطالبات لخطوات التقييم  
  UDQUESTباستخدام 

عرض خطوات الدخول على موسقع التقييم بعمادة الجودة  -
 بن فيصل. عبدالرحمن اإلمامبجامعة 

 ألنهممشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم  أهميةح توضي -

 شركاء في صناعة القرار.

 .جل التطوير ئ الشفافية والوضوح والتقييم من أنشر مباد -

 .الصدق واملوضوعية في عملية التقييم أهميةعلى  تأكيدال -

Week 4 Week 17 منسقي الجودة بالفروع 

من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على البيبول  تأكدال الرأيالتجهيز لبدء استطالعات 
 ت وذلك في جميع املسارات والفروع.سوف

Week 4 Week 11 مشرف التسجيل بالعمادة 

التواصل مع عمادة الجودة لتحديث بيانات الطالب والطالبات  OPSالتهيئة  أسبوع استطالع رأيالبدء في 
 واضافتهم على موسقع الستبانات 

Week 5 Week 8 مشرف وحدة الجودة 

 

  .سقسامهيئة التدريس بجميع األ عضاءتحديث سقاعدة البيانات أل  - الرأيالتجهيز لبدء استطالعات 

  .من ربط كل مدرس بالطالب الذين يقوم بتدريسهم التأكد -

  .من املعلومات والبيانات  على البيبول سوفت التأكد -

Week 6 Week 11 منسق الجودة بالقسم 

 ف التسجيل بالعمادةمشر 

 منسق الجودة بالفروع

مشرف موسقع التقييم من 
 يناإلداري

التواصل مع عمادة الجودة لتحديث بيانات الطالب والطالبات   - CES- SSLSالرأيالبدء في استطالعات 
 .الرأيوالتجهيز للبدء في استطالع واملدرسين 

Week 12 Week 17 

 املشرف ن التنفيذاملسئول ع التوسقيت املوضوع 

Start End 

 ا العمادة لتحقيق معايير الجودةواملتابعة لعملية التقويم التي تقوم به اإلشراف
هيئة التدريس بكل مقرر حسب املسار والفرع وفق  أعضاءجدول املحاضرات لجميع  إرسال 

 جودة بالقسم.وحدة الجودة ومنسق الجودة باملسار ومنسق ال إلىترسل  –النموذج املرفق 

Week 3 Week 6 سقساممنسقي الجودة باأل  

 منسقي املقررات 

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

  الجودة أعمالمنسقة 

من سالمة البيانات وأنها مسجلة  التأكديتم مراجعة جميع الجداول على نظام السجالت و  - 
 " . PI بطريقة صحيحة وخاصة تسجيل املدرس الفعلي للشعبة "

  من عدم ربط أي التأكد -
 ".SIبتدريس الشعبة أو يسجل أنه" عضو هيئة تدريس ل يقوم فعليا 

Week 7 Week 8 مشرف التسجيل بكل مسار 

 سقساممنسقي الجودة باأل

 منسقي الجودة بالفروع

 الجودة أعمالمنسقة 

 مشرف وحدة الجودة 

 

 

ومنسقي الجودة باملسارات والفروع  سقساماألمنسقي الجودة ب إلى   Excel Sheet إرسالسيتم  
للتأكد من صحة البيانات على نظام سجالت الطالب ومطابقتها للشيت املرسل وعمل التعديالت 

 الالزمة بالتعاون مع مشرف التسجيل بكل مسار أو فرع .

 وحدة الجودة غير مسؤولة عن أية اخطاء ترد بعد ذلك في نظام السجالت .  -

Week 8 Week9  مشرف التسجيل بكل مسار 

 سقساممنسقي الجودة باأل

 منسقي الجودة بالفروع

 الجودة أعمالمنسقة 

 مشرف وحدة الجودة 

 

ية بصحة البيانات على نظام سجالت تأكيديرسل مشرف التسجيل باملسار أو الفرع رسالة  -
 لنظام.ليهم وعدم وجود أية أخطاء في امراجعتهم لالكسيل شيت الذي ارسل إالطالب و 

 وحدة الجودة . إلىمعلومات على النظام بعد هذا التاريخ إل بالرجوع  عدم تغيير أي  -

والقطيف وكلية  بكلية املجتمع بالدمامهيئة التدريس واملقررات  أعضاءمن تسجيل  التأكد -
 ثة.سنة التحضيرية والكليات الثالبالجبيل ومطابقة البيانات بكل من عمادة ال العلوم التطبيقية

Week 11 مشرف التسجيل بكل مسار 

 

 سقساممنسقي الجودة باأل

 

 

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

 الجودة أعمالمنسقة 
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 الرأيلستطالعات خطة وحدة الجودة 

 املشرف املسئول عن التنفيذ التوسقيت املوضوع م

Start End 

 :عداد  للمشاركة في استطالعات الرأي كالتاليستالبدء في تهيئة الطالب والطالبات لال  

 وتهيئة جميع الشعب باملسار املسؤول عنه .لزيارة  إعداد خطةودة باملسار  بيقوم كل منسق للج -

 .توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة الستبانات -

 كل فقرة .وتوضيع املقصود ب   CES- SSLS الرأيشرح وتوضيح فقرات استطالع  -

  1درجة   أسقلو  5درجة للجودة تقابلها  درجة املقابلة لكل فقرة بحيث ان أعلىتوضيح طريقة تعبئة الستبانات وال -

 20على ال تزيد  الجلسة الواحدة عن  تأكيدال –على الصدق واملوضوعية والمانة في تعبئة الستبانات  تأكيدال -

 بحد أسقص ى في الجلسة الواحدة  .استبانات  3دسقيقة بحد اسقص ى أو تعبئة 

 "  12 األسبوع “عن تاريخ بدء الستبانات والتي ستكون من   عالناإل  -

 على الطالب بأن مشاركاتهم وأرائهم مهمة وضرورية من أجل التطوير والتحسين . تأكيدال -

Week 11 Week 16  منسقي الجودة
 بالفروع

 الجودة أعمالمنسقة 

 مشرف وحدة الجودة

 

 مشرف وحدة الجودة الجودة أعمالمنسقة  Week 12 Week 17 .التدريس لجميع املسارات والفروع للمقررات ومهارات الرأيفي استطالعات لبدء ا 

 منسقي الجودة بالفروع

 وتاريخ النتهاء. ة كل حسب املسار والفرع املسؤولة عنه بتحديد تاريخ بدء الستبانات اإلداريتقوم املساعدة  -

وذلك وفق الكسيل شيت    udquestهيئة التدريس  املسجلة على موسقع التقييم  أعضاءمن مطابقة بيانات  لتأكدا -
 ومسؤول التسجيل . سقساممن باأل التأكدالذي تم مراجعته و 

 

 مشرف وحدة الجودة

 

 يجاد حلول للمشكالت التي سقد تحدث .ابعة عملية التقييم  والعمل على إمت -
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 األكاديمي والعتمادالوطني للتقويم املركز حسب متطلبات  األكاديمي والعتمادالجودة  إدارةمعايير و تنفيذ آليات متابعة 

 املشرف املسئول عن التنفيذ التوسقيت املوضوع م
Start End 

 رئيس القسم Week 1 Week 2 .يعهاالدراسية للمقررات وتوز  إعداد الخطة 

  سقسامباألمنسقي الجودة 

 منسقي املقررات 

 مشرف وحدة الجودة

 منسقي الجودة بالفروع

 :ت الجودة مع بداية العام الدراس يمتطلبا 

 الدراسية  للمقررات. إعداد الخطة -

 .عداد توصيف املقرراتإ -

 .Bbة من خالل لكترونياإل والكتبخطة املقرر  إتاحة -

 مناسقشة خطة املقرر مع الطالب . -

 سقاعدة بيانات القسم. -

Week 1 Week 2 رئيس القسم 

  سقسامباألمنسقي الجودة 

 منسقي املقررات

 مشرف وحدة الجودة

 منسقي الجودة بالفروع

 رئيس القسم Week 6 Week 16 لة الختبارات الشهرية والنهائية.إعداد تقرير عن تحليل اسئ 

 القسممنسق الجودة ب

 منسق املقرر 

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة

 منسقي الجودة بالفروع
 رئيس القسم Week 6 Week 16 .اربإعداد تقرير عن تقديم التغذية الراجعة للطالب بعد كل اخت 

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة

 منسقي الجودة بالفروع
 

  Second   Termم (   2020/2019ـ ) ه 1441/1440

 األكاديمي والعتمادالوطني للتقويم املركز حسب متطلبات  األكاديمي والعتمادالجودة  إدارةمعايير و تنفيذ آليات متابعة 

 املشرف املسئول عن التنفيذ التوسقيت املوضوع م
Start End 

 SSLS  التدريس ومهارات CES عن تقييم املقرر  سقسامتقارير  األ 

 .األول الفصل 

Week 1 Week 4 منسق الجودة بالقسم 

 منسق املقرر 

 مشرف وحدة الجودة

 منسق الجودة بالفروع

 رئيس القسم CR. Week 1 Week 4 إعداد تقرير املقرر  

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة

 منسقي الجودة بالفروع

 رئيس القسم Week 1 Week 17 .األول عن مقررات الفصل الدراس ي املقرر  تسليم ملف 

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

 سقساممسؤول ملف املقرر باأل

 مشرف وحدة الجودة

 

 منسقي الجودة بالفروع

 

 رئيس القسم Week 1 Week 17 د ومتابعة ملف عضو هيئة التدريس.إعدا 

 منسق الجودة بالقسم

 ر منسق املقر 

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة

 منسقي الجودة بالفروع
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  Second   Termم (   2020/2019هـ )  441/1440

 األكاديمي والعتمادالوطني للتقويم املركز حسب متطلبات  األكاديمي والعتمادالجودة  إدارةمعايير و تنفيذ آليات  متابعة

 المشر  التنفيذ المسئول عن التوقيت دهاا األ الموضوع م
هيئة  أعضاءمراجعة بيانات 

التدريس على نظام 
 السجالت.

من البيانات على نظام سجالت الطالب للبدء في عملية  التأكد
 للفصل الدراس ي الثاني . الرأياستطالع 

Week 7 

 

To 

 

Week 10 

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

 مشرف وحدة الجودة

 

منسقي الجودة 
 بالفروع

 

ملف املقرر  إعداد وتسليم 
 .للفصل الثاني

دراس ي من ر تجارب الخاصة بطرق التدريس ملقر نقل الخبرات وال -
 آخر. إلىعضو هيئة تدريس 

 توثيق مدى تعلم الطالب وعالسقة ذلك بالتدريس. -

 تحسين كفاءة تدريس املقرر. -

 شرح وتحليل املواسقف التربوية التي تواجه عضو هيئة التدريس -

 فادي تكرار الوسقوع في األخطاء السابقة.ت -

 .رفع مستوى الجودة للمقرر الدراس ي -

Week 1 

 

To 

 

Week 17 

 منسق الجودة بالقسم

 منسق املقرر 

مسؤول ملف املقرر 
 سقسامباأل

 مشرف وحدة الجودة

 

منسقي الجودة 
 بالفروع
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  ة وفروعها خطة وحدة الجود

 المشر  المسئول عن التنفيذ التوقيت دهاا األ الموضوع م
اجتماع اللجنة  

لضمان  العليا
 لجودة.ا

 في العملية التعليمية. األداءودة تحسين ج -

 تحسين جودة املقررات الدراسية. -

  .و باملقرر الدراس يتحسين سواء في مهارات التدريس أ إلىمعالجة النقاط التي تحتاج  -

 .الستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير والتحسين املستمر  -

 . األداءدعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في  -

Week 3 

 

 

Week 17 

مشرف وحدة 
 الجودة

 

 العميد

 

وكيل العمادة 
 للتطوير والجودة

تنفيذ استبيان  
وظيفي الرضا ال

من خالل موسقع 
 عمادة الجودة.

 بالجامعة. األداءاملشاركة في الستبيان لتحسين جودة  أهميةهيئة التدريس ب أعضاء تعريف -

 (  إلتمام عملية التقييم . UDQuest .iau.edu.saشرح خطوات الدخول على )  -

 اركة بإيجابية في عملية التقييمهيئة التدريس على املش أعضاءحث جميع  -

March 2020  عمادة الجودة من
 UDQuestخالل ) 

مشرف وحدة 
 الجودة

 منسقي الجودة

مشرف وحدة 
 الجودة

 

تهيئة الطالب  
لتقييم املقرر 

ومهارات التدريس 
 ) الفصل الثاني (

 يم بعمادة الجودة.عرض خطوات الدخول على موسقع التقي -

 .شركاء في صناعة القرار  ألنهممشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم  أهميةتوضيح  -

 .جل التطوير ئ الشفافية والوضوح والتقييم من أادنشر مب -

 صدق واملوضوعية في عملية التقييم.ال أهميةعلى  تأكيدال -

Week 11 

To 

Week  12 

 

 منسقي الجودة

 

مشرف وحدة 
 الجودة
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 ر المش المسئول عن التنفيذ التوقيت دهاا األ الموضوع م
لف املقرر مراجعة م

للفصل  الدراس ي 
 .الثاني

لقائمة املعتمدة من عمادة مراجعة محتوى ملف املقرر وفق ا -
 .الجودة

ة لالستفادة من أعداد املختلف سقسامعلى جدية العمل باأل تأكيدال -
 .ملف املقرر 

دراس ي لالستفادة لتوثيق كل ما يتم تناوله باملقرر ال سقسامدعم األ -
 .املستقبلمنه في 

May 2020 مشرف وحدة الجودة 

 

 منسقي الجودة

 مشرف وحدة الجودة

 

 منسقي الجودة

تقارير تقييم  إعداد
الطالب والطالبات 
  .للمقررات الدراسية

 .في العملية التعليمية األداءودة تحسين ج -

 .املقررات الدراسيةتحسين جودة  -

 .رر الدراس يتحسين باملق إلىمعالجة النقاط التي تحتاج  -

 .تقييم والتطوير والتحسين املستمرالستفادة من نتائج عملية ال -

 .األداءدعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في  -

May 2020 مشرف وحدة الجودة 

 

 مشرف وحدة الجودة

 

 

عداد تقارير  تقييم إ 
الطالب والطالبات 

 .ملهارات التدريس

 .ملية التعليميةفي الع األداءودة تحسين ج -

 .تحسين  في مهارات التدريس إلىمعالجة النقاط التي تحتاج  -

 .تقييم والتطوير والتحسين املستمرالستفادة من نتائج عملية ال -

 .األداءدعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في  -

May 2020 مشرف وحدة الجودة 

 

 مشرف وحدة الجودة
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 خطة وحدة الجودة وفروعها  

 المسئول عن التنفيذ التوقيت دهاا األ الموضوع م
وحدة  أعضاءاجتماع  

 الجودة.

 العامة للجودة. إعداد الخطة -

  .الجودة باملسارات والفروع إعداد خطةمناسقشة  -

 .مناسقشة التجهيز  -

 مشرف وحدة الجودةبدعوة من 

 

 

 وحدة الجودة مشرف

 منسقي الجودة بالفروع

تعريف الطالب والطالبات  
لخطوات التقييم باستخدام 

UDQUEST  . 

عرض خطوات الدخول على موسقع التقييم بعمادة الجودة  -
 .بن فيصل عبدالرحمن اإلمامبجامعة 

 ألنهممشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم  أهميةتوضيح  -

 ار.شركاء في صناعة القر 

 .جل التطوير ئ الشفافية والوضوح والتقييم من أنشر مباد -

 .الصدق واملوضوعية في عملية التقييم أهميةعلى  تأكيدال -

Week 10 Week 16 منسقي الجودة بالفروع 

لبدء استطالعات التجهيز 
 .الرأي

من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على نظام  التأكد
  .املسارات والفروعالسجالت وذلك في جميع 

Week 9 Week 11  مشرف التسجيل بالعمادة 

 .سقسامهيئة التدريس بجميع األ عضاءتحديث سقاعدة البيانات أل  -

  .من ربط كل مدرس بالطالب الذين يقوم بتدريسهم التأكد -

 .من املعلومات والبيانات  على  نظام السجالت التأكد -

Week 9 Week 10 ممنسق الجودة بالقس 

 مشرف التسجيل بالعمادة

 منسق الجودة بالفروع

 يناإلداريمشرف موسقع التقييم من 
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  خطة وحدة الجودة وفروعها 

 المسئول عن التنفيذ التوقيت دهاا األ الموضوع م
البدء في  

  الرأياستطالعات 

CES- SSLS-  . 

ة الجودة لتحديث بيانات الطالب والطالبات التواصل مع عماد
 .الرأيواملدرسين والتجهيز للبدء في استطالع 

Week 12 Week 16 مشرف وحدة الجودة 

 

عن  سقسامتقارير  األ
تقييم املقرر 

 ومهارات التدريس

  الثاني.الفصل 

 في العملية التعليمية. األداءودة تحسين ج -

 .تحسين جودة املقررات الدراسية -

ارات التدريس أو تحسين سواء في مه إلىمعالجة النقاط التي تحتاج  -
 باملقرر الدراس ي.

  .الستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير والتحسين املستمر -

 .األداءدعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في  -

Week 17 Week 18 منسق الجودة بالقسم 

 منسق املقرر 

على محتويات ملف املقرر وفق توجيهات عمادة الجودة  تأكيدال -  .ملف املقرر متابعة  
 .األكاديميوالعتماد 

 ملا يتم خالل تدريس املقرر.ن يكون ملف املقرر تو ضرورة أ -
 ثيقا 

 مهما في املراجعة والتطوي تأكيدال -
ر على أن ملف املقرر يعد مرجعا 

 في كل جوانب العملية التعليمية.

Week 3 Week 18 منسق الجودة بالقسم 

 منسق املقرر 

 سقساممسؤول ملف املقرر باأل
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 الرأيلستطالعات خطة وحدة الجودة 

 املشرف املسئول عن التنفيذ التوسقيت املوضوع م
Start End 

 ا العمادة لتحقيق معايير الجودةهواملتابعة لعملية التقويم التي تقوم ب اإلشراف
هيئة التدريس بكل مقرر  أعضاءجدول املحاضرات لجميع  إرسال 

وحدة الجودة  إلىترسل  –حسب املسار والفرع وفق النموذج املرفق 
 ومنسق الجودة باملسار ومنسق الجودة بالقسم.

Week 3 Week 6  سقسامباألمنسقي الجودة  

 منسقي املقررات 

 لجودةمشرف وحدة ا

 منسقي الجودة بالفروع

  الجودة  أعمالمنسقة 

من سالمة  التأكديتم مراجعة جميع الجداول على نظام السجالت و  - 
البيانات وأنها مسجلة بطريقة صحيحة وخاصة تسجيل املدرس الفعلي 

 " . PIللشعبة " 

  من عدم ربط أي التأكد -
بتدريس  عضو هيئة تدريس ل يقوم فعليا 

 ".SIيسجل  أنه "  الشعبة أو 

Week 7 Week 8 مشرف التسجيل بكل مسار 

 سقسامباألمنسقي الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

  الجودة  أعمالمنسقة 

 مشرف وحدة الجودة

 

 

ومنسقي  سقساممنسقي الجودة باأل إلى   Excel Sheet إرسالسيتم  - 
سجالت  من صحة البيانات على نظامالجودة باملسارات والفروع للتأكد 

مع الطالب ومطابقتها للشيت املرسل وعمل التعديالت الالزمة بالتعاون 
 .مشرف التسجيل بكل مسار أو فرع

طاء ترد بعد ذلك في نظام اخ وحدة الجودة غير مسؤولة عن أي  -
 .السجالت

Week 8 Week9  مشرف التسجيل بكل مسار 

 سقسامباألمنسقي الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

  الجودة  مالأعمنسقة 

 مشرف وحدة الجودة
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تقريرالنجازات
املساندةوحدةلخطة وفقا  والدراسات التحضيرية السنة بعمادة رسالتهاوحدة الجودةأهدافمن والتي تنبثق هـ األكاديميعام للالجودة تحقيق على وتعمل تضمنت و ، العامة

التي يمكن عرضها بإيجاز من خالل املحاور التالية :   نشطة، تلك األباملسارات املختلفةبالعمادة وفروعها دة الجودة والتي نفذتها وح نشطةالعديد من األالخطة 
العامة لوكالة التطوير  هدافاأل  

 والجودة

 هدافاملحققة لأل  نشطةاأل وحدة الجودة أهداف

آلية ضبط الجودة   .1
وتحقيق متطلبات 

 .األكاديمي العتماد

السنة التحضيرية ( لجميع مسارات NCAAA) األكاديمي العتمادمعايير الجودة و تطبيق 1.1  -
 .األكاديميبالتنسيق مع عمادة الجودة والعتماد 

 املسارات.برامج   لتطوير  ةاألكاديميمع وكالة الشؤون  التعاون  -1.1.1

 One Drive  إنشاء ملف خاص باملسارات الربعة على  -1.1.2

 التسهيالت الالزمة لجميع لجان العمل القائمة على تطبيق الجودة. تقديم - 1.2 .ائق لتطبيق نظام الجودة الداخليةبامللفات والوث QASDنامج تزويد بر   -1.1.3

تكريس مفهوم الجودة  .2
ونشر ثقافتها على مستوى 

 العمادة.

ة ،املنشورات ، ات الدوريعالناإل طريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  -2.1
 .األكاديمي والعتمادالورش التدريبية ، املحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة 

 برنامج التهيئة واليوم التعريفي. املشاركة في -2.1.1

 ى.األولاملشاركة في حلقة النقاش  -2.1.2

  .املشاركة في حلقة النقاش الثانية -2.1.3

 الجدد. عضاءاملشاركة في برنامج تهيئة األ   -2.1.4

 إعداد وتنفيذ ورشة اعداد ملف املقرر. -2.1.5

 نفيذ ورشة ملف  الهيئة التدريسية.وتإعداد  -2.1.6

 إعداد وتنفيذ ورش ومحاضرات للطالب. -2.1.7

 .انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بورد -2.1.8

 تشكيل لجان أصدسقاء الجودة. -2.1.9

ى تطبيق عل اإلشراف .3
  .بالعمادةبرنامج الجودة 

 .سقسامباألمتابعة تحقيق متطلبات الجودة  -3.1.1 على تحقيق متطلبات الجودة. اإلشراف - 3.1

 وتنفيذ برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في تقييم برنامج التهيئة.إعداد  -3.2.1

 ."   The Voice  Matterوتنفيذ حملة سمعنا صوتك "إعداد  -3.2.2

  .ي  ملفات املقرر الجتماع مع مسؤول -3.3.1

 تابعة  ملفات املقرر على الدرايف.م -3.4.1

 الجتماع مع منسقي املقررات   -3.5.1

الخاصة  الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجإل واملتابعة  اإلشراف - 3.2
 بالجودة.

 الجودة.مادة لتحقيق معايير واملقررات بالع سقسامتنفيذ ملف املقرر بجميع األمتابعة  - 3.3 

 واملقررات. سقساماألتنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع متابعة  - 3.4

 السنة التحضيرية.ب سقسامبجميع املسارات واألمتابعة تنفيذ تقارير املقررات الدراسية  - 3.5

 

  هدافحققة لأل امل نشطةاأل وحدة الجودة  أهداف العامة لوكالة التطوير والجودة  هدافاأل 

وضع آلية للتعرف بتوسقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء العمادة  .4
ة والوحدات األكاديمي سقسامكل األ إلى)الداخليين والخارجيين( وإبالغها 

 .ة ذات العالسقةاإلداري

ورضا املستفيد من الطالب  األداءجمع البيانات واملعلومات عن مستويات  - 4.1
 هيئة التدريس. أعضاءو 

من أن جميع الطالب والطالبات  التأكد - 4.1.1
 نظام السجالت.مسجلين على 

التواصل مع عمادة الجودة لتحديث  - 4.2.1
بيانات الطالب والطالبات واضافتهم على موسقع 

 .الستبانات

هيئة  عضاءأل تحديث سقاعدة البيانات  - 4.2.1
 .التدريس

 .OPSالبدء في تقويم برنامج التهيئة  - 4.3.1

 CESللمقررات  الرأيالبدء في استطالع  - 4.4.1

. 

ملهارات التدريس  الرأيالبدء في استطالع  -4.4.2
SSLS . 

ورضا  األداءإدخال املعلومات والستبيانات واملعلومات عن مستويات  -4.2
 هيئة التدريس. أعضاءاملستفيد من الطالب و 

 تقويم الطالب لبرنامج التهيئة. - 4.3

 عنها.ويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير تق - 4.4

على جمع الوثائق واملعلومات وتوثيقها في مركز متكامل  اإلشراف .5
 للمعلومات.

إنشاء ملف لجميع التوصيفات وتقارير  - 5.1.1 .األكاديمي والعتمادإنشاء وتطوير سقاعدة بيانات خاصة بشؤون الجودة  - 5.1
 املقررات.

ملفات  مسار يتضمنإنشاء ملف لكل  - 5.2.1
 التدريس.هيئة  أعضاءاملقرر وملفات 

واملسارات  سقسامباألالوثائق واملستندات الخاصة  ملفإنشاء وإدارة  - 5.2
 .والتطوير وتحقيق معايير الجودةالسنة التحضيرية لغرض التقييم ب

دة دراسة الصعوبات أو التحديات التي تواجه برامج التطوير والجو  .6
اسقتراح الحلول لها.   و

بالعمادة  األكاديميتطبيق وتنفيذ آليات معايير إدارة الجودة والعتماد  .7
 .األكاديميالوطني للتقويم والعتماد  املركز حسب متطلبات 

 مسار بالسنةللقيام بالدراسة الذاتية في كل  التخطيط والعداد - 6.1

 التحضيرية.

بالدراسة  تشكيل لجنة التخطيط للقيام -6.1.1
 الذاتية 

تفصيلية للقيام بالدراسة  إعداد خطة -6.1.2
الذاتية وفق معايير املركز الوطني للتقويم 

 املحدثة. األكاديميوالعتماد 

 

االنجازات

وفقــاً لخطــة وحــدة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة للعــام األكادميــي 1441هـــ والتــي تنبثــق مــن أهــداف 
ــودة  ــدة الج ــا وح ــي نفذته ــطة والت ــن األنش ــد م ــة العدي ــت الخط ــالتها، وتضمن ــق رس ــىل تحقي ــل ع ــة وتعم ــودة العام ــدة الج وح

ــة :  ــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التالي ــي ميكــن عرضه ــك األنشــطة الت ــا باملســارات املختلفــة، تل بالعــامدة وفروعه
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 التي تم تحقيقها بوحدة الجودة : نشطةوفيما يلي شرح مفصل بالحصاءات واملؤشرات لأل

 . كاديمياألآلية ضبط الجودة وتحقيق متطلبات اإلعتماد   .1
 .األكاديميالسنة التحضيرية بالتنسيق مع عمادة الجودة والعتماد ( لجميع مسارات NCAAA) األكاديميتطبيق معايير الجودة و اإلعتماد 1.1  -
 (2019/2020 – 2018/2019رات األربعة  للعامين الدراسين تحديث امللف خاص بجميع التوصيفات والتقارير للمسا) برامج املسارات.  التعاون مع وكالة الشؤون األكادييمة لتطوير  -1.1.1

  إحصاءات 

Science EngineeringHealth Humanity 

Course Specifications  

2019/2020 
Courses  Reports  

2018/2019 

Course Specifications  

2019/2020 
Courses  Reports  

2018/2019 

Course Specifications  

2019/2020 
Courses  Reports  

2018/2019 

Course Specifications  

2019/2020 
Courses  Reports  

2018/2019 

Expected       

Completed         

Ratio  
 عمادة.تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى ال .2

 .األكاديميات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة واإلعتماد عالناإل طريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  -2.1
 املشاركة في برنامج التهيئة واليوم التعريفي  -2.1.1 

  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health ScienceHealth Engineering Humanity 
PSCMD 

 

PEGMD 

 

PHEMD 

 

PSCFD 

 
QCC DCC PSCFJ 

 
PHEFD 

 
PHEFJ 

 
PEGFD 

 
PHUFD 

 
PHUFJ 

 

Participation   
Ratio  100% 

 تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى العمادة. -2

 .األكاديميات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة واإلعتماد عالناإل طريق  التحضيرية عنالجودة في عمادة السنة  نشر ثقافة -2.1

 انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بورد -2.1.8

  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health ScienceHealth Engineering Humanity 

PSCMD 

 

PEGMD 

 

PHEMD 

 

PSCFD 

 

QCC DCC PSCFJ 

 

PHEFD 

 

PHEFJ 

 

PEGFD 

 

PHUFD 

 

PHUFJ 

 

Completed   
Ratio  100% 

 تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى العمادة. -2

 .األكاديميات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة واإلعتماد عالناإل طريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  -2.1

 تشكيل لجان أصدسقاء الجودة – 2.1.9

  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health ScienceHealth Engineering Humanity 

PSCMD 

 

PEGMD 

 

PHEMD 

 

PSCFD 

 

QCC DCC PSCFJ 

 

PHEFD 

 

PHEFJ 

 

PEGFD 

 

PHUFD 

 

PHUFJ 

 

Completed   
Ratio  100% 

وفيما يلي شرح مفصل باالحصاءات والمؤشرات لألنشطة التي تم تحقيقها بوحدة الجودة :
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 على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة . اإلشراف .1

 على تحقيق متطلبات الجودة. اإلشراف - 3.1

 2018/2019 سقساممتابعة تحقيق متطلبات الجودة باأل -3.1.1

 Basic Science Self- Development  English Computer  Islamic ات إحصاء

Course 

Specification 

Course Syllabus  Course Specification Course Syllabus  Course Specification Course Syllabus  Course Specification Course Syllabus  Course 

Specification 

Course Syllabus  

MATH-111-SC MATH-111 LRSK-141 LRSK-141 ENGL-101 ENGL-101 COMP-131-SC COMP-131ISLM-181 ISLM-181 

MATH-111-EG MATH-111 LRSK-142 LRSK-142 ENGL-102-HE ENGL-102-HE COMP-131-EG COMP-131QURN-112 QURN-112 

MATH-112-SC MATH-112 PHEDU-162 PHEDU-162 ENGL-102-SC ENGL-102-SC COMP-131-HE COMP-131  

MATH-112-EG MATH-112 ARCH-121 ARCH-121 ENGL-102-EG ENGL-102-EG COMP-122 COMP-122   

STAT-132 STAT-132 ARCH-122 ARCH-122 ENGL-104 ENGL-104 COMP-102 COMP-102 

PHYS-132 PHYS-132 ARAB-101 ARAB-101 ENGL- 113 ENGL- 113 

 

 

CHEM-103 CHEM-103 LRSK-103 LRSK-103 

  
BIOL-102 BIOL-102 LRSK-110 LRSK-110 

PHYS-104 PHYS-104 LRSK-111 LRSK-111 

STAT-114 STAT-114  

Expected 10 10 9 9 6 6 5 5 2 2 

Completed  10 10 9 9 6 6 5 5 2 2 

Ratio  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة . اإلشراف -3

 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجواملتابعة إل  اإلشراف - 3.2

 "   The Voice  Matter" اعداد وتنفيذ حملة سمعنا صوتك  -3.2.2

  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health ScienceHealth Engineering Humanity 

 
  

      
Completed   
Ratio  100% 

 على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة . اإلشراف. 3

 الجودة.واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير  سقسامتنفيذ ملف املقرر بجميع األمتابعة  - 3.3 

 الجتماع مع مسؤولي  ملفات املقرر  -3.3.1

  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health ScienceHealth Engineering Humanity 

PSCMD 

 

PEGMD 

 

PHEMD 

 

PSCFD 

 

QCC DCC PSCFJ 

 

PHEFD 

 

PHEFJ 

 

PEGFD 

 

PHUFD 

 

PHUFJ 

 

Expected 5 4 6 6 6 6 6 7 7 5 6 6 

Attendance  NA NA NA 6 6 6 6 7 7 5 6 6 

Ratio  NA NA NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 .ة ذات العالسقةاإلداريوالوحدات ة األكاديمي سقسامكل األ إلىلية للتعرف بتوسقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء العمادة )الداخليين والخارجيين( وإبالغها وضع آ – 4

 هيئة التدريس. أعضاءورضا املستفيد من الطالب و  األداءبيانات واملعلومات عن مستويات إدخال املعلومات والست -4.2

 التواصل مع عمادة الجودة لتحديث بيانات الطالب والطالبات واضافتهم على موسقع الستبانات - 4.2.1

  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health ScienceHealth Engineering Humanity 

PSCMD 

 

PEGMD 

 

PHEMD 

 

PSCFD 

 

QCC DCC PSCFJ 

 

PHEFD 

 

PHEFJ 

 

PEGFD 

 

PHUFD 

 

PHUFJ 

 

Expected” Students” 430 443 436 1031 379 469 130 467 82 174 1344 354 

Completed   430 443 436 1031 379 469 130 467 82 174 1344 354 

Ratio  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Students 5739 

Total completed 5739 

Total Rate  100% 

 

 

 

 

 

 

 .ة ذات العالسقةاإلدارية والوحدات األكاديمي سقسامكل األ إلىللتعرف بتوسقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء العمادة )الداخليين والخارجيين( وإبالغها لية وضع آ – 4

 تقويم الطالب لبرنامج التهيئة  - 4.3

 OPSتقويم برنامج التهيئة   - 4.3.1

Program Male Female  

Science Engineering Health ScienceHealth Engineering Humanity 

PSCMD 

 

PEGMD 

 

PHEMD 

 

PSCFD 

 

QCC DCC PSCFJ 

 

PHEFD 

 

PHEFJ 

 

PEGFD 

 

PHUFD 

 

PHUFJ 

 

Expected” Students” 465 472 436 1030 378 455 129 464 81 171 1341 354 

Assigned   465 472 436 1030 378 455 129 464 81 171 1341 354 

Ratio  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Responded “OPS” 437 444 405 979 344 414 123 455 80 162 1287 326 

Ratio 94% 94% 93% 95% 91% 91% 95% 98% 99% 95% 96% 92% 

Total  Expected 5776 

Total  Responded 5456 

Total  Rate 94% 

Average Rating 

each track  4 4.1 4.3 4.3 4.0 4.2 4.1 4.3 4.1 4.0 4.4 4.3 

Average Rating 

each track 72 73 80 79 71 77 74 80 72 72 84 80 

Deanship of  PYP  

Over All  
4.2 76 
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 .ة ذات العالسقةاإلدارية والوحدات األكاديمي سقسامكل األ إلىين( وإبالغها آلية للتعرف بتوسقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء العمادة )الداخليين والخارجيوضع  – 4

  األول عنها / الفصل الدراس ي تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير  - 4.4

  CESللمقررات  الرأياستطالع  - 4.4.1

Program Male Female  

Science Engineering Health ScienceHealth Engineering Humanity 

PSCMD 

 

PEGMD 

 

PHEMD 

 

PSCFD 

 

QCC DCC PSCFJ 

 

PHEFD 

 

PHEFJ 

 

PEGFD 

 

PHUFD 

 

PHUFJ 

 

Expected “Courses” 6 5 4 6 6 6 6 4 4 5 6 6 

Assigned   6 5 4 6 6 6 6 4 4 5 6 6 

Ratio  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 No. of  Students  430 443 436 1031 379 469 130 467 82 174 1344 354 

Total  Expected 32456 

Total  Responded 30605 

Total  Rate 94% 

Average Rating 

All courses each 

track  

3.9 4.0 3.9 4.2 3.9 4.0 4.3 4.2 4.3 4.1 4.2 4.4 

Average Rating 

All courses each 

track 

68 70 68 
76 69 70 80 76 80 74 80 84 

Deanship of  PYP  

Over All  
4.1 74 

 

(1) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / science Male – 2019/2020   Cumulative % 

Course code Course Name Term The Gender Expected 
Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 M 430 416 97% 3.0 39 

COMP-131 Computer Skills 1 M 431 410 95% 4.2 77 

ENGL-101 English Language(1) 1 M 427 406 95% 4.5 86 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 M 431 410 95% 3.9 70 

MATH-111 Math I 1 M 431 409 95% 4.4 83 

PHEDU-162 Physical Education 1 M 431 410 95% 4.2 79 

 

 

(2) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Science Female – 2019/2020   Cumulative % 

Course code Course Name Term The Gender Expected 
Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 1031 974 94% 3.7 63 

COMP-131 Computer Skills 1 F 1033 976 94% 4.2 77 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 1019 963 95% 4.6 90 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 1034 976 94% 4.2 76 

MATH-111 Math I 1 F 1034 977 94% 4.5 85 

PHEDU-162 Physical Education 1 F 1034 976 94% 4.3 81 
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(3) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Engineering  Male  – 2019/2020   Cumulative 

% 
Course code Course Name Term The Gender Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 M 443 416 94% 3.1 42 

ARCH-121 Basic Design Studio(1) 1 M 446 411 92% 4.2 87 

ENGL-101 English Language(1) 1 M 444 411 93% 4.5 74 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 M 446 411 92% 4.1 79 

MATH-111 Math I 1 M 446 410 92% 4.2 79 

PHEDU-162 Physical Education 1 M 446 408 91% 4.2 77 
 

(4) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Engineering  Female  – 2019/2020   Cumulative 

% 
Course code Course Name Term The Gender Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 174 167 95% 3.3 49 

ARCH-121 Basic Design Studio(1) 1 F 174 167 95% 3.9 69 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 174 167 95% 4.4 84 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 174 167 95% 4.0 68 

MATH-111 Math I 1 F 174 167 95% 4.2 77 

PHEDU-162 Physical Education 1 F 174 167 95% 4.4 84 

 

(5) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Health   Male  – 2019/2020   Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

COMP-131 Computer Skills 4 M 436 406 93% 4.2 78 

ENGL-101 English Language(1) 4 M 436 405 93% 4.4 86 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 4 M 432 400 93% 4.2 76 

LRSK-141 Learning and searching Skills 4 M 436 405 93% 4.3 80 
 

(6) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Health   Female  – – 2019/2020   Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

COMP-131 Computer Skills 4 F 467 456 98% 4.1 76 

ENGL-101 English Language(1) 4 F 467 455 97% 4.5 88 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 4 F 457 447 98% 4.3 80 

LRSK-141 Learning and searching Skills 4 F 467 455 97% 4.1 74 
 

(7) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Health   Female  /AMC - Jubail   – – 2019/2020   Cumulative 

% 
Course code Course Name Term The Gender Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 4 F 81 80 99% 3.6 58 

COMP-131 Computer Skills 4 F 82 81 99% 4.3 79 

ENGL-101 English Language(1) 4 F 81 80 99% 4.5 83 

LRSK-141 Learning and searching Skills 4 F 81 80 99% 4.0 67 
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(8) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / DCC  – – 2019/2020   Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 458 422 92% 4.1 75 

COMP-131 Computer Skills 1 F 457 420 92% 3.8 65 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 501 458 91% 4.4 84 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 458 421 92% 4.4 83 

MATH-111 Math I 1 F 469 431 92% 4.4 84 

STAT-132 Statistics 1 F 485 447 92% 3.9 69 

 

(9) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey QCC  – – 2019/2020   Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 350 317 91% 3.8 63 

COMP-131 Computer Skills 1 F 380 342 90% 4.1 73 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 415 367 88% 4.2 78 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 352 319 91% 4.0 69 

MATH-111 Math I 1 F 379 342 90% 4.2 78 

STAT-132 Statistics 1 F 381 347 91% 3.9 67 

 

( 10) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Science Female Jubail – – 2019/2020   Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 130 123 95% 3.7 63 

COMP-131 Computer Skills 1 F 130 123 95% 3.8 63 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 129 122 95% 4.3 84 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 130 123 95% 4.2 76 

MATH-111 Math I 1 F 130 123 95% 4.3 79 

PHEDU-162 Physical Education 1 F 130 123 95% 4.3 80 
 
 

(11) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey /HUFD– – 2019/2020   Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-101 Applied Syntax 1 F 1344 1292 96% 4.1 76 

COMP-102 Computer Skills 1 F 1344 1292 96% 4.5 89 

ENGL-104 English Language 1 1 F 1344 1292 96% 4.1 76 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 1 F 1344 1293 96% 4.6 91 

LRSK-103 Learning &Searching Skills 1 F 1344 1292 96% 4.5 87 

PHEDU-162 Physical Education 1 F 1344 1292 96% 4.5 87 
  

(12) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey /HUFJ– – 2019/2020   Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-101 Applied Syntax 1 F 354 327 92% 4.1 77 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 354 328 93% 4.0 72 

COMP-102 Computer Skills 1 F 354 326 92% 4.5 88 

ENGL-104 English Language 1 1 F 354 327 92% 4.1 74 

LRSK-103 Learning &Searching Skills 1 F 354 326 92% 4.4 84 

PHEDU-105 Physical Education 1 F 354 326 92% 4.5 86 
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" 1447-1442: خطة وكالة التطوير والجودة لتحديث الخطة اإلستراتيجية "  أول   

هـ "1447-1442الستراتييجة  "  عداد الخطةالجدول الزمني إل   

  ”1441 “ 2019/2020 الخطوات التنفيذية

9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

عداد تشكيل اللجنة الرئيسية إل  -1
الستراتيجية الخطة  

          

 (NCAAA) األكاديميالقيام بالدراسة الذاتية للعمادة في ضوء معايير املركز الوطني للتقويم والعتماد  -2

املعايير البرامجية واملؤسسية  تحديد1-2
 األداءفرعية و مؤشرات واملعايير ال

ي التقويم الذات والدلة وفق مقاييس
(NCAAA ) الذاتي للتعليم 

          

والفرعية تشكيل اللجنة الرئيسية 2-2
الذاتية. للدراسة  

          

لجان الدراسة الذاتية و  أعضاءتهيئة 3-2
العمادة ملشروع الدراسة بي منسو 

 الذاتية.

          

سة الذاتية تنفيذ الدرا 4-2            

إعداد تقرير الدراسة الذاتية وتحديد 5-2
ويات األول  

          

إعداد تقرير الدراسة الذاتية للعمادة  -3
في ضوء الخطة الستراتيجية السابقة 

هـ" ونتائج الدراسة الذاتية 1437-1441"
ويات .األولوتحديد    

          

ام ويات باستخداألولإعداد سقائمة ب -4
مجالت  إلى" وتقسيمها  SWOTتحليل " 

محددة في ضوء الخطة الستراتيجية 
السابقة ومعايير املركز الوطني للتقويم 

 . األكاديميوالعتماد 

          

 
 
 
 

أواًل: خطة وكالة التطوير والجودة لتحديث الخطة اإلستراتيجية )١٤٤٢-١٤٤٧ هـ(

 تحديث الخطة اإلستراتيجية
لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
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" 1447-1442الستراتييجة  "  عداد الخطةالجدول الزمني إل   

  ”1441 “ 2019/2020 الخطوات التنفيذية

9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 08/2020 

هـ  " كالتالي :1447-1442البدء في صياغة الخطة الستراتيجية "  -5  

1-5 تحديث رؤ ية ورسالة وسقيم 

 عمادة السنة التحضيرية .

          

2-5 إعداد الخطة الستراتيجية 

في صورتها األولية متضمنة " 
املجالت – األ هداف الرئيسة – 
األ هداف الفرعية – املشاريع – 

مؤشرات األداء " وفق خطة زمنية 
 على مدار 5 سنوات.

          

3-5 مراجعة الصورة األولية 

للخطة الستراتيجية للعمادة " 
 1442- 1447 هـ "  .

          

4-5 إعداد الصورة النهائية 

 للخطة الستراتيجية .
          

5-5 اعتماد الخطة الستراتيجية 

 للعمادة " 1442-1447 هـ " 
          

6- اإل عالن عن الخطة 

الستراتيجية للعمادة " 1442- 
 1447 هـ "

2020سبتمبر    
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ثانيًا : نتائج الدراسة الذاتية   

الملخص التنفيذي

تســعى عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة دامئــاً إىل تحقيــق أعــىل معــدالت الجــودة يف الربنامج واملقــررات واألنشــطة واملهارات 

التدريســية واإلداريــة ويف مختلــف املجــاالت تقــوم بتطبيــق األنظمــة والسياســات واللوائــح املؤسســية، وتقــوم بالتخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة 

وتفعيــل نظــم الجــودة التــي تحقــق التطويــر املســتمر ألدائهــا يف إطــار مــن النزاهــة والشــفافية والعدالــة واملنــاخ التنظيمــي الداعــم للعمــل 

ويظهــر ذلــك بشــكل واضــح يف مســاهامت قيادتهــا الفعالــة وأعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــن وجديتهــم يف مشــاركاتهم يف ورش العمــل 

والــدورات التدريبيــة واألنشــطة املختلفــة ويف تعبئــة منــاذج مقاييــس التقويــم الــذايت وجمــع األدلــة وتوثيــق جميــع ذلــك وإعــداد تقريــر 

التقويــم الــذايت. وبالرغــم مــن أن التقويــم لغايــة تحقيــق الدراســة الذاتيــة املســتهدفة لخمــس أعــوام قادمــة قــد ســاهم بشــكل كبــري يف 

نــر ثقافــة الجــودة وتوجيــه الجهــود يف الرتكيــز عــىل الجــودة وتنفيــذ الخطــط املختلفــة لتحقيــق رؤيــة 2030.

بشــكٍل •  ككٍل  األكادميــي  والربنامــج  املقــررات  تدريــس  ومتابعــة جــودة  القــرارات،  واتخــاذ  التخطيــط  إجــراءات  تتــم   •
مســتمر واتخــاذ التعديــالت بشــكٍل رسيــعٍ اســتجابًة للتغذيــة الراجعــة ووفقــاً لتطــورات البيئــة الخارجيــة التــي تؤثــر يف الربنامــج 

ــي. األكادمي

املراجعــة املســتمرة لتوصيــف وتقاريــر الربنامــج واملقــررات الدراســية والعمــل عــىل االســتفادة مــن تلــك التقاريــر يف •   •
عمليــات التطويــر بالعــامدة.

اســتطاع آراء أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة والجهــاز اإلداري يف املــوارد املتاحــة و أي مســتجدات بالعــامدة •   •
ــم. ــم والتعل ــة التعلي ــا يف عملي ــف ومعالجته ــب والضع ــا وجوان ــوة وتعزيزه ــب الق ــد جوان ــة وتحدي ــب التطويري ــاركة يف الجوان للمش

توفــر  املــؤرشات » KPIs » التــي تعتمــد إدارة الســنة التحضرييــة / املســارات / األقســام  / الوحــدات / مركــز دعــم •   •
التعلــم  يف قيــاس مســتوى األداء واالنجــاز .

عمليات الدراسة الذاتية لكل معيار 

وصف موجز إلجراءات وترتيبات الدراسة الذاتية متضمنًا هيكلة اللجان. 

يرفــق تقريــر إلجــراءات التقويــم الــذايت للربنامــج )متضمنــاً عضويــة اللجــان وفــرق العمــل ومهامهــا واملســمى الوظيفــي لــكل عضــو ووصــف 

إلجــراءات إعــداد كل معيــار(

توصيف عملية التحقق وإعداد التقرير عن المعيار:  •
ــىل  ــوف ع ــك للوق ــر والجــودة( وذل ــة التطوي ــامدة )وكال ــا بالع ــع اإلدارة العلي ــة م ــات دوري ــالت واجتامع ــل مقاب عم  .a

.)NCAAA( ــالل ــن خ ــامدة م ــطة بالع ــررات واألنش ــج واملق ــتمر للربنام ــر املس ــة للتطوي ــتجدات املطلوب املس

التحقــق مــن اســتكامل منــاذج توصيفــات املقــررات والربامــج وتقاريــر املقــررات والربنامــج مــع تحليــل كل االســتبانات   .b

املطلوبــة.

تم تحديد األدلة املطلوبة لتقييم كل املامرسات األساسية والفرعية لهذا املعيار .  .c

تم تحديد الجهة املسئولة عن توفري هذه األدلة  مع إمتام عملية تجميع األدلة.  .d

تم عمل املقاييس النجمية عىل حسب توفر االدلة  مع كتابة املالحظات عىل كل مامرسة.  .e

تم تحديد نقاط القوة والتحسينات املطلوبة للتطوير وأولويات التحسن.  .f
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   املعاييرعلى مستوى ملخص يوضح مستوى الجودة 

 املعيار مستوى جودة  املعيار 

 ير  
 مستوفى

"1" 

مستوفى 
 
 جزئياا

"2" 

 مستوفى

 

"3" 

 ىمستوف

 بإتقان

"4" 

 ىمستوف

 بتميز

"5" 

هدافالرسالة واأل  :األول املعيار    ---- ---- ---- 4---- 

 ----4 ---- ---- ----      البرنامج وضمان الجودة ةإدار  الثاني:ر املعيا

 ----4 ---- ---- ----     املعيار الثالث: التعليم والتعلم 

الطالب  :الرابعاملعيار   ---- ---- ---- 4---- 

 ----4 ---- ---- ----      املعيار الخامس: هيئة التدريس واملوظفين

افق والتجهيزاتاملعيار السادس:  مصادر التعلم واملر  ---- ---- 3 ---- ---- 

والبتكار            البحث العلمي : السابع املعيار   ---- ---- 3 ---- ---- 

الشراكة املجتمعية  : الثامناملعيار   ---- ---- ---- 4 ---- 

% ---- ---- 2 6 ---- 

---- ---- 25% 75% ---- 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

   بجميع املعاييرعلى مستوى املحكات مستوى الجودة  ملخص يوضح

 مستوى جودة املحكات املعايير الفرعية املعيار

 ير   
 مستوفى

"1" 

مستوفى 
 
 جزئياا

"2" 

 مستوفى

 

"3" 

 ىمستوف

 بإتقان

"4" 

 ىمستوف

 بتميز

"5" 

 هدافالرسالة واأل 

 محكات  ( 9)  

 ---- ---- 1 6 2 

     البرنامج وضمان الجودة ةإدار 

 محك (   26) 

 1 15 2 ---- ---- البرنامج ةإدار 

 ---- 7 1 ---- ---- ضمان الجودة

    املعيار الثالث: التعليم والتعلم 

 )محك   21) 

ومخرجات السنة التحضيرية  أهداف
 املستهدفة التعلم

---- ---- ---- 2 1 

 2 8 ---- ---- ---- وتطويرهاالدراسية  املقرراتتصميم 

التدريس وتطوير استراتيجيات  جودة
 .الطالب تقييمآليات و 

---- ---- 1 7 ---- 

 :الرابعاملعيار 

 محك (  18الطالب ) 

 ---- 4 ---- ---- ---- سقبول الطالب

 1 2 ---- ---- ---- حقوق الطالب وواجباتهم

 ---- 6 ---- ---- ---- اإلرشادالتوجيه و 

 ---- 5 ---- ---- ---- الطالبية نشطةالخدمات واأل

املعيار الخامس: هيئة التدريس 
 (  محك  13)  واملوظفين

_______ ---- 7 5 1 ---- 

املعيار السادس: مصادر التعلم 
افق والتجهيزات  واملر

 (  محك  15)  

_______ 1 1 5 7 1 

البحث العلمي : السابع املعيار 
 محك  (  11)   والبتكار

 1 1 1 2 ---- تهالتخطيط للبحث العلمي وإدار 

 ---- 2 1 3 ---- دعم البحث العلمي والبتكار

الشراكة : الثامناملعيار 
 (  اتمحك  7)  املجتمعية

التخطيط للشراكة املجتمعية 
 وإدارتها

---- ---- 1 1 2 

 2 1 ---- ---- ---- تفعيل الشراكة املجتمعية

 13 75 18 13 1  ( 120املجموع )
%  0.8% 10.8% 15% 62.6% 10.8% 
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 هداف: الرسالة واأل األولاملعيار 

وتاــــون تطبيقهـــا، وتــــدعم القســـم، والاليـــة املاسســــة رســـالة مـــع ومتســــقة ومناســـبة وايــــحة رســـالة البرنـــام  لــــدى ياـــون أن يجـــب
 البرنام  وخططه، وتراجع بصورة دورية. أهدا موجهة للتخطيط وصنع القرار، ويرتبط بها 

 مستويات التقويم

 تاملحكا
ل ينطبق  

غير مرض ي مرض ي   

غير 
مستوفى  

مستوفى  

 
ا  جزئي  

مستوفى مستوفى   

بإتقان  

مستوفى  

بتميز  

1 2 3 4 5 

1-0-1 

يوجـــــــــد لـــــــــدى الســـــــــنة التحضـــــــــيرية رســـــــــالة وايـــــــــحة ومعتمـــــــــدة 
ومعلنة، ومتسـقة مـع رسـالة الجامعـة، وتتوافـق مـع احتياجـات 

 املجتمع والتوجهات الوطنية. *

    4  

1-0-2 

 أهــدا الســنة التحضــيرية برســالتها وتتســق مــع  دا أهــتـرتبط 

 الجامعة وتتميز بالوضوح والواقعية وقابلية القياس.

    4  

1-0-3 

ـــــدافتوجــــــه رســــــالة الســـــــنة التحضــــــيرية و   ـــا أهــ ــ ــــع عملياتهــ ها جميــ
وأيشـــــــطتها )مثـــــــل: التخطـــــــيط، واتخـــــــاذ القـــــــرارات، وتخصـــــــي  

 املوارد، وتطوير الخطة الدراسية(.

    4  

1-0-4 

السنة التحضيرية واحتياجات تنفيذها بخطط  أهدا بط ترت
 تشغيلية مناسبة متسقة مع خطط الجامعة.

    4  

1-0-5 

/ الوحــدات  قســامُيتــابع القــائمون علــى الســنة التحضــيرية / األ
ها مــن خــالل ماشــرات أداء محــددة، وُتتخــذ أهــدافمـدى تحقــق 

 *ات الالزمة للتحسينجراءاإل 

   3   

1-0-6 

ـــيرية و ُتراجـــــــع رســــــــ ــ ـــــنة التحضـــ ـــــدافالة الســ ها بصــــــــورة دوريــــــــة أهــ
 و مشاركة املستفيدين، ويتم تطويرها بناء على ذلش.

    4  

1-0-7 

ـــرراتيجية شـــــاملة ومحـــــددة  ـــة اســ ـــيرية خطــ تضـــــع الســـــنة التحضــ
 مع خطط التنمية الوطنية *وتتواءم تتسق مع رؤيتها، 

    4  

1-0-8 

ـــيرية  ــ ــ ــ ـــــنة التحضــ ــ ــ ـــرراتيجية للســ ــ ــ ــ ـــة االســ ــ ــ ــ ـــــمل الخطــ ــ ــ  دافأهـــــــــــتشــ
اا

، مرتبطـــة بماشـــرات أداء محـــددة لقيـــاس  اســـرراتيجية وايـــحةا
 املستهدفة. األداءمدى تحققها بدقة حسب مستويات 

     5 

1-0-9 

تتابع السنة التحضيرية مـدى تنفيـذ الخطـة االسـرراتيجية مـن  
  .خالل آليات محددة، وُتعد تقارير دورية حول ذلش

     5 

 

المعيار األول : الرسالة واألهداف 

 يجــب أن يكــون لــدى الربنامــج رســالة واضحــة ومناســبة ومتســقة مــع رســالة املؤسســة والكليــة / القســم، وتدعــم تطبيقهــا، وتكــون 
موجهــة للتخطيــط وصنــع القــرار، ويرتبــط بهــا أهــداف الربنامــج وخططــه، وتراجــع بصــورة دوريــة.

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 التقييم الكلي للمعيار

 تقييم املحكات مجموع
37 

 9 عدد املحكات املنطبقة

 4.1 متوسط تقييم املعيار

 4 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

 *محش أساس ي  

هدافالرسالة واأل  محكات  (
املحكات جودة مستوى

جزئياا ير مستوفى" بتميزىمستوفبإتقانى مستوفمستوفىمستوفى
 املحكاتعدد 

 

 " على مستوى المعيار "  النتائج.1
هداف: الرسالة واأل األولاملعيار 

الجودةأهم جوانب البرنامج   من عاٍل أومستوى مميزا  نجاحا  حققت :هدافالرسالة واأل : األولاملعيار في ضوء التي

ومخ موجزة للعمادة رسالة الجامعةتوجد رسالة مع ومتسقة مختلفة، ومواقع أماكن في ومعلنة ومعتمدة وايحة تصرة
هدا فية ومتنوعة على يشر الرسالة واأل تتوفر أدلة كا

ذاتإبداآهناك  املشاريع تحديد وية التي تخدم املجتمع وتحقق الرسالة.األولفي
اليو  متابعــة لتجنــة دوريــة تقــارير وتتفــقويــم تطــة االســرراتيجية خجــد املجتمــع احتياجــات تلتــي التــي املجتمعيــة املشــاريع تحقيــق يســب

وتوجهاته الوطنية.
بالتقاريريشطةتنوآ األ مدعم ومتحوظ مستمر تحسن وهناك التحضيرية السنة في املنفذة

والتقييم التحسين طريقخطط للمقرراتعن تحسين يوجد
مااناتهـــا فـــي ضـــوء منةجيـــة علميـــة ومرجعيـــات متعـــددة وفـــي مل البائـــة ومتطلباتهـــا و ضـــوء تحليـــفـــيهـــدا املراجعـــة والتطـــوير للرســـالة واأل 

املستقبل.ضوء توجهات املجتمع ومتطلبات 
ــــ، مشـتملة علـى إطـار عـام لتخطـة، والتحليلـي البي ـي )توفر خطة إسرراتيجية لعمادة السنة التحضـيرية - ( لعمـادة هـ

السنة التحضيرية
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المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

التقييم الكلي للمعيار

تقييم املحكاتمجموع

عدد املحكات املنطبقة
متوسط تقييم املعيار

للمعيار اإلجمالي التقويم درجة
 *محش أساس ي  

هدافالرسالة واأل  محكات  (  9)    

 مستوى جودة املحكات 

  "1 ير مستوفى"
 "5" بتميز ىمستوف "4" بإتقانى مستوف "3" مستوفى "2" مستوفى جزئياا

 _______ _______ املحكاتعدد 

1 6 2 

% _______ _______ 
11 % 67% 22% 

 " على مستوى المعيار "  النتائج.1
هداف: الرسالة واأل األولاملعيار 

الجودةأهم جوانب البرنامج   من عاٍل أومستوى مميزا  نجاحا  حققت :هدافالرسالة واأل : األولاملعيار في ضوء التي

ومخ موجزة للعمادة رسالة الجامعةتوجد رسالة مع ومتسقة مختلفة، ومواقع أماكن في ومعلنة ومعتمدة وايحة تصرة
هدا فية ومتنوعة على يشر الرسالة واأل تتوفر أدلة كا

ذاتإبداآهناك  املشاريع تحديد وية التي تخدم املجتمع وتحقق الرسالة.األولفي
اليو  متابعــة لتجنــة دوريــة تقــارير وتتفــقويــم تطــة االســرراتيجية خجــد املجتمــع احتياجــات تلتــي التــي املجتمعيــة املشــاريع تحقيــق يســب

وتوجهاته الوطنية.
بالتقاريريشطةتنوآ األ مدعم ومتحوظ مستمر تحسن وهناك التحضيرية السنة في املنفذة

والتقييم التحسين طريقخطط للمقرراتعن تحسين يوجد
مااناتهـــا فـــي ضـــوء منةجيـــة علميـــة ومرجعيـــات متعـــددة وفـــي مل البائـــة ومتطلباتهـــا و ضـــوء تحليـــفـــيهـــدا املراجعـــة والتطـــوير للرســـالة واأل 

املستقبل.ضوء توجهات املجتمع ومتطلبات 
ــــ، مشـتملة علـى إطـار عـام لتخطـة، والتحليلـي البي ـي )توفر خطة إسرراتيجية لعمادة السنة التحضـيرية - ( لعمـادة هـ

السنة التحضيرية

4.1 - أهــم جوانــب البرنامــج  التــي حققــت نجاحــً مميــزًا أو مســتوى عــاٍل مــن الجــودة 

ــداف: ــالة واأله ــار األول: الرس ــوء المعي ــي ض ف

- توجد رسالة للعامدة موجزة ومخترصة واضحة ومعتمدة ومعلنة يف أماكن ومواقع مختلفة، ومتسقة مع رسالة الجامعة.

- تتوفر أدلة كافية ومتنوعة عىل نر الرسالة واألهداف.

- هناك إبداع يف تحديد املشاريع ذات األولوية التي تخدم املجتمع وتحقق الرسالة.

- يوجــد تقاريــر دوريــة للجنــة متابعــة الخطــة االســرتاتيجية توضــح نســب تحقيــق املشــاريع املجتمعيــة التــي تلبــي احتياجــات 

املجتمــع وتتفــق وتوجهاتــه الوطنيــة.

- تنوع األنشطة املنفذة يف السنة التحضريية وهناك تحسن مستمر وملحوظ مدعم بالتقارير.

- يوجد تحسن للمقررات عن طريق خطط التحسن والتقييم.

ــات  ــة ومرجعي ــة علمي ــا يف ضــوء منهجي ــا وإمكاناته ــة ومتطلباته ــل البيئ ــر للرســالة واألهــداف يف ضــوء تحلي - املراجعــة والتطوي

ــات املســتقبل. ــات املجتمــع ومتطلب متعــددة ويف ضــوء توجه

- توفــر خطــة إســرتاتيجية لعــامدة الســنة التحضرييةوالدراســات املســاندة 1437-1441هــــــ، مشــتملة عــىل إطــار عــام للخطــة، 

ــة. ــي )SWOT( لعــامدة الســنة التحضريي ــي البيئ والتحلي

- وجود تقييم منتظم وفعال لجميع مشاريع الخطة التنفيذية بشكل دوري.

ــد مســؤول  ــم قياســها بشــكل مســتمر، مــع تحدي ــكل مــروع، بأهــداف واضحــة، ومــؤرشات أداء يت ــة ل - وجــود خطــط تنفيذي

ــذ، ومخرجــات كل مــروع. ــرتة التنفي ــذ، وف التنفي

- يوجد تقييم منتظم وفعال لجميع مشاريع الخطة التنفيذية.

- يوجد إبداع يف متابعة تنفيذ مشاريع الخطة االسرتاتيجية، والذي يظهر من خالل نسب اإلنجاز. 

- يوجد هيكل تنظيمي للعامدة يتضمن األقسام والوحدات املساندة.

- تضمن عمليات التوظيف أن لدى هيئة التدريس الخربات املطلوبة يف مجاالتهم.

(SWOT)  1. النتائج على مستوى المعيار
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4.2 ـ أهم جوانب البرنامج ذات األولوية في التحسين:

- املقارنة املرجعية إلجراءات اعالن الرسالة ووضوحها وتوافقها مع احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية.

- تكرار األنشطة بشكل كبري وتشتت يف اللجان املختصة بدورات الطلبة.

- مشاركة املستفيدين من املجتمع املحي يف مراجعة الرسالة واالهداف.

- عمل مقارنة مرجعية مع بعض العامدات املحلية والعاملية ليتم التطوير واملراجعة وفق أفضل املامرسات.

ــذ بدايــة تنفيــذ الخطــة االســرتاتيجية، وتوفــري محــارض  - رضورة وضــع نســب مئويــة حــول نســبة إنجــاز كل مــروع من

االجتامعــات رســمية لذلــك، إلجــراء تقويــم واضــح حــول مــا ينفــذ يف ضــوء قــرارات تلــك املحــارض

ــي  ــاريع الت ــر باملش ــادة النظ ــة، وإع ــب عالي ــت نس ــي حقق ــذة والت ــاريع املنف ــة للمش ــاريع تطويري ــذ مش - رضورة تنفي

ــن 90 %. ــل م ــت نســب أق حقق

- الربط بن نتائج التقييم واألجور أو الحوافز والرتقيات.

4.3 ـ أهم الفرص المتاحة للبرنامج في ضوء المعيار     

- وجود رسالة للجامعة يتم تحديث رسالة العامدة يف ضوئها.

- وجود خطة اسرتاتيجية للجامعة يتم تحديث الخطة االسرتاتيجية للعامدة يف ضوئها.

- وجود مراجعات خارجية للعامدة والجامعة ميكن االستفادة من مقرتحاتهم وآرائهم.

- االســتفادة مــن عــامدة التطويــر األكادميــي يف تنظيــم ورش عمــل مــع أعضــاء هيئــة التدريــس ملناقشــة الرســالة وامتــام 

عمليــة املراجعــة

- تعدد منصات التواصل اإللكرتوين داخل الجامعة والعامدة ميكن االستفادة منها يف معرفة رأي املستفيدين.

- وجود رشاكة للعامدة والجامعة مع بعض مؤسسات املجتمع املحي ميكن االستفادة منها.

- وجود زيارات خارجية للعامدة من كليات وجامعات أخرى ميكن االستفادة من مقرتحاتهم وآرائهم.

- دعم الجامعة والكليات للعامدة.

4.4 - أهم التحديات التي تواجه البرنامج في ضوء المعيار      

- وضع إجراءات لتفعيل املقارنة املرجعية لتحديث الرسالة واألهداف.

- توافق الرؤية والرسالة واألهداف مع احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية.

- مشاركة جميع منسويب العامدة يف تحديث الرسالة واألهداف.

- تفاعل ومشاركة مؤسسات املجتمع املحي يف تحديث الرسالة واألهداف.

- توفري املعلومات املطلوبة حول ما تم تنفيذه من مشاريع ذات صلة بالخطة.

- رفع نسب إنجاز مشاريع الخطة االسرتاتيجية لتتجاوز 95 %.
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المعيار الثاني : إدارة البرنامج وضمان الجودة 

يجــب أن يكــون لــدى الربنامــج قيــادة فّعالــة تقــوم بتطبيــق األنظمــة والسياســات واللوائــح املؤسســية، وتقــوم بالتخطيــط والتنفيــذ 
واملتابعــة وتفعيــل نظــم الجــودة التــي تحقــق التطويــر املســتمر ألدائــه يف إطــار مــن النزاهــة والشــفافية والعدالــة واملنــاخ التنظيمــي 

الداعــم للعمــل.

 41صفحة  
 

 

 مستويات التقويم 
 املحكات 

 ال ينطبق

مرض ي غير مرض ي  

غير 
 مستوفى

 مستوفى
ا    جزئي

 مستوفى مستوفى
بإتقان  

 مستوفى
بتميز  

1 2 3 4 5 

 إدارة البرنامج 2-1

2-1-1 
 قبد   رملندددددددددددددد  ر      قندددددددددددددد  تدار  رسنددددددددددددد دل رس   ددددددددددددد   دل   رأ

 ج سس   خصددددددددددصددددددددددل ل جمس رستم ل   جمس رس ندددددددددد    ر  
  ه   وصالح      ادة.

     5 

2-1-2 

رسنددددددددددددد ددل رس   ددددددددددددد   ددل   ُتشدددددددددددددتدد  رسملؤدد   رسددار  ددل ورمل ق ددل    
ضدورط    ادة و لم ل    رسوحار  وفق قند  رملند  ر    رأ

 ع ت ا ا  ه  ه  وصدددددددددددددالح  من   ع ت ر       ددددددددددددد  سشددددددددددددد    
    رس الب ورس  سب   ورسف وع.

     
4 

 

2-1-3 

 فع  على  قندددددددددددد  رسندددددددددددد ل رس   دددددددددددد   ل   رملندددددددددددد  ر    رأتل   
رسف عم ل رمل  ددددندددد ل ورستف ية رسفشددددن م ل    لور  ن  ر   مفل 

ل ورملدددد س ددددل و ة  رنؤودة رإلدر يدددد ل و رأكدددد د   دددد ل ردددد ج رنؤور دددد  
 رسارخم ل 

     
4 
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

الجودةوحدة 
جودةالوحدة 

 

 مستويات التقويم 

 حكات ملا

 ل ينطبق

غير مرض ي مرض ي   

غير 
مستوفى  

مستوفى  

 
ا  جزئي  

مستوفى مستوفى   

بإتقان  

مستوفى  

بتميز  

1 2  3 4 5 

2-1-4 

ــــادة  ــــي قيـ ــــامالســـــنة التحضـــــيرية / املســـــارات / األيتــــوفر فـ /  قسـ

ــــرة ـــ ــــان الخبـ ـــ ــــدات / التجـ ـــ ـــــــ  الوحـ ــــبة ة اإلدارـيـــــــ ة و األكاديمـي ـــ املناسـ
 ه. فادأهلتحقيق رسالته و 

    

4 

 

2-1-5 

ـــــدى  ـــــوفر لـــــ ـــــامالســــــــــنة التحضــــــــــيرية / املســــــــــارات / األيتـــــ /  قســـــ

العـــدد الوـــافي مـــن الوـــوادر املاهلـــة للقيـــام  الوحـــدات / التجـــان
ــام  ــــالحيات اإلدارـيـــــــ باملهـــــ ـــ ــــام وصـ ـــ ــــة، ولهـــــــم مهـ ـــ ة واملهنيـــــــة والفنيـ
 * محددة.

    4  

2-1-6 

ــنة تعمـــــل إدارة  ــ ــــيرية / األالسـ ــامالتحضـ ــ ــاخ  قسـ ــ ــــوفير منـ ــــى تـ علـ
 بائة أكاديمية داعمة.يمي و ينت

     

4 

 

2-1-7 

ــــي  ــــل التنييمـ ــــب الهيوـ للســـــنة التحضـــــيرية / املســـــارات / يتناسـ
ها وطبيعــــة نشــــاطها أهــــدافمــــع رســــالتها و  / الوحــــدات قســــاماأل

 وحجمها. *

     

4 

 

2-1-8 

 /يوجد آليات مناسبة للتوامل واملشاركة الفعالة بين الفروآ 

 حضيرية.ة التبالسن ت/ الوحدا قساماملسارات / األ

     

4 

 

2-1-9 

ـــــامالســــــــــــنة التحضـــــــــــــيرية / املســــــــــــارات / األتتــــــــــــابع إدارة  ـــ /  قســـــ

فـي خطـة الشـراكة املجتمعيـة  ابتنفيـذ دورهـ  االتزامه الوحدات
 .للماسسة في ضوء ماشرات محددة

     

4 

 

2-1-10 

ـــــامالســــــــــــنة التحضـــــــــــــيرية / املســــــــــــارات / األتتــــــــــــابع إدارة  ـــ /  قســـــ

ـــــدات ـــــ  الوحـ ـــــي  ارـهـــــ ذ دو ـيـــــ فنبت االتزامـه ـــــث العلمـ ـــــة البحـ ـــــي خطـ فـ
 .للماسسة في ضوء ماشرات أداء محددة

   3  

 

 

2-1-11 

يتوفر قدر كاٍف من املرونة والصالحيات تسمح للقائمين على 
بإحـدا   / الوحدات قسامالسنة التحضيرية / املسارات / األ

التطـــــــوير والتغييـــــــر الـــــــالزمل اســـــــتجابة للمســـــــتجدات ولنتـــــــائ  
 للبرنام  ومقرراته الدراسية.دوري لاعمليات التقويم 

     

4 

 

2-1-12 

ــيرية / املســــــــارات / األتطبــــــــق إدارة  ــامالســــــــنة التحضــــــ آليــــــــات /  قســــــ
ة األكاديميـــ تضــمن النزاهــة والعدالــة واملســـاواة فــي جميــع ممارســاتها 

 ة، وبين شطري الطالب والطالبات والفروآ )إن وجدت(.اإلداري و 

     

4 
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

الجودةوحدة 
جودةالوحدة 

 

 مستويات التقويم 

 حكات ملا

 ل ينطبق

غير مرض ي مرض ي   

غير 
مستوفى  

مستوفى  

 
ا  جزئي  

مستوفى مستوفى   

بإتقان  

مستوفى  

بتميز  

1 2  3 4 5 

2-1-13 

ــــول ت ــــنة التحشـــــ ــــاماأل ة / املســـــــــارات /رييـضــــــــ الســـــ ــــة /  قســـــ لجنـــــ
ــــ   أعضــــاءاستشــــارية تضــــم  ـــراء فــــي تخصـ ـــين والخبـ مــــن املهنيـ

 * البرنام ، للمساهمة في تقييمه وتطويره وتحسين أدائه.

     

4 

 

2-1-14 

ـــــامالســـــــــــــنة التحضـــــــــــــيرية / املســـــــــــــارات / األتلتـــــــــــــزم إدارة  ـــ /  قســـــ

 ربتنميـــة وتطـــوير املهـــارات والقـــدرات املهنيـــة للوـــواد الوحـــدات
 ة املساندة ملواكبة التطورات الحديثة.اإلداريفنية و ال

     

4 

 

2-1-15 

ــامالســـــــــــــنة التحضـــــــــــــيرية / املســـــــــــــارات / األتتـــــــــــــيح إدارة  ـــ ـــ /  قســـــ

معلومات موثوقة ومعلنة تتضـمن وصـف البرنـام ،  الوحدات
 وأدائه وتنجازاته بما يتناسب مع احتياجات املستفيدين.

     

4 

 

2-1-16 

ــنة اتشــــــــــجع إدارة  ـــ ـــــ تلالســـــ ـــــ حـضــــ ــامارات / األيرية / املـســــ ـــ /  قســـــ

 املبادرات واملقترحات التطويرية. الوحدات

     

4 

 

2-1-17 

ــامالســـــــنة التحضـــــــيرية / األطبـــــــق ت  فعـــــــاالا لتقـــــــويم أداء  نيامـــــــا قســـــ
القيــادات وهيئـــة التـــدريس واملـــوظفين وفــق معـــايير وآليـــات وافـــحة 
  ئ اومعلنة، تضمن العدالة والشفافية واملســاءلة، ويســتفاد مــن نتــ 

 * والتطوير.التقويم في تقديم التغذية الراجعة والتحسين 

     

4 

 

2-1-18 

ــيرية / تطبـــــــــــق إدارة  ـــــ ـــ ـــــــنة التحضـ ـــ ـــــــاماملســـــــــــارات / األالسـ ـــ /  قسـ

ات املعتمــــدة مــــن قبــــل املاسســــة / جــــراءاألنيمــــة واللــــوائح واإل 
 الولية، بما في ذلب التيلم، والشواوى، والقضايا التأديبية.

     

4 

 

2-2  البرنامج  دةو جضمان      

2-2-1 

ـــــــامالســـــــــــنة التحضـــــــــــيرية / املســـــــــــارات / األتطبـــــــــــق إدارة  ـــ /  قسـ

نيامــــاا فــــاعالا لضــــمان الجــــودة وتدارتهــــا، يتســــق مــــع  الوحــــدات
 نيام الجودة املاسس ي.

    4  

2-2-2 

ــــدم  ـــ ــــدعمتقـ ـــ ــيرية الـ ــ ـــ ــنة التحضـ ــ ـــ املــــــــادي واملــــــــالي والبشــــــــري  السـ
 املناسب ملتطلبات ضمان الجودة.

    4  

2-2-3 

ــــا ـــ ــــة ا كر يشـ ـــ لتــــــــدريس واملوظفــــــــون والطــــــــالب فــــــــي عمليــــــــات هيئـ
علــى مســتوى الســنة  القــرارالتخطـيط وضــمان الجــودة وصــنع 

 ./ الوحدات قسامالتحضيرية / املسارات / األ

    4  
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

الجودةوحدة 
جودةالوحدة 

 

 مستويات التقويم 

 حكات ملا

 ل ينطبق

غير مرض ي مرض ي   

غير 
مستوفى  

مستوفى  

 
ا  جزئي  

مستوفى مستوفى   

بإتقان  

مستوفى  

بتميز  

1 2  3 4 5 

2-2-4 

ــيرية / املســـــــــــارات / األتعتمــــــــــد إدارة  ـــــــامالســـــــــــنة التحضــــــــ ـــ /  قسـ

ــــدات ماشـــــرات أداء رئاســـــة تقـــــاس أداء البرنـــــام  بدقـــــة،  الوحـ
 وفير بيانات منتيمة عنها.لت وتنسق

   3   

2-2-5 

ــــوم ت ــــامالســـــنة التحضـــــيرية / املســـــارات / األقـ ــــدات قسـ  / الوحـ

( 
 األداءبيانـــات ماشـــرات  مثـــل:بتحليـــل بيانـــات التقـــويم ســـنوياا

واملقارنـــــة املرجعيـــــة، ومـــــدى تقـــــدم الطـــــالب، ومعـــــدالت إتمـــــام 
 البرنـــام ، وتقييمـــات الطـــالب للبرنـــام  واملقـــررات والخـــدمات،

(، ويسـتفاد منهـا فـي عمليـات ء الخريجين وجهـات التوظيـفراوآ
 * التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات.

   3   

2-2-6 

 / الوحــــدات قســــامالتحضــــيرية / املســــارات / األ ُتجــــري الســــنة

 )كـــل ثال /خمـــس ســـنوات( ويعـــد تقـــارير 
 شـــامالا

ــاا ــاا دوريـ تقويمـ
 ةحــــــــول املســـــــــتوى العــــــــام لتجـــــــــودة، مــــــــع تحديـــــــــد نقــــــــاط القـــــــــو 

 الضعف، ويضع خططاا للتحسين، ويتابع تنفيذها.و 

    4  

2-2-7 

 / الوحـدات قسـامالسنة التحضيرية / املسـارات / األتستفيد 

ــا وتقـــــــويم  ـــ ـــــاس معـــــــدالت الرضـ ـــــن نتـــــــائ  قيـ ــي تقـــــــديم  األداءمـ ـــ فـ
 التغذية الراجعة والتطوير والتحسين املستمر. 

    4  

2-2-8 

 / الوحــــدات قســــاماأل الســــنة التحضــــيرية / املســــارات /ُتجــــري 

البحـــــــــو  والدراســــــــــات التطويريــــــــــة الالزمـــــــــة لتحســــــــــين أدائهــــــــــا 
 ها.أهدافوتحقيق 

    4  

 التقييم الكلي للمعيار

 102 مجموع تقييم املحكات 

 26 عدد املحكات املنطبقة 

 3.9 متوسط تقييم املعيار 

 4 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 

 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR &  SUPPORTING STUDIES 

الجودةوحدة 
   Quality Unit/ الجودةوحدة 

 

 محك (  26)  البرنامج وضمان الجودة ةإدار 

 مستوى جودة املحكات 

  "1 ير مستوفى"
 "5" بتميز ىمستوف "4" بإتقانى مستوف "3" مستوفى "2" مستوفى جزئياا

البرنامج ةإدار   
_______ _______ 2 15 1 

 ضمان الجودة
_______ _______ 1 7 

_______ 

Total _______ _______ 3 22 1 

% _______ _______ 
11 % 85% 4% 

 " على مستوى المعيار "  ئجالنتا
الجودةأهم جوانب البرنامج  من عاٍل أومستوى مميزا  نجاحا  حققت الجودةاملعيار الثاني: في ضوء التي وضمان البرنامج إدارة

مهام وصالحيات محددة.لهاقساممجالس لألو عمادة للوجود مجلس -
تقارير- العمادة للمقرراتو للطالب ألكاديمياسنوية عن معدل االنجاز إعداد الطالب تقييم عن دورية التدريستقارير مهارات

املساراتاألكاديمياإلشرا و  رنام  التهيئة و  مستوى على
التدريسللمقرراتفي ضوء نتائ  تقييم الطالب األداءتحسينلخطط وجود- برنام  التهيئة.مهارات
وجود دليل توصيف مهام معتمد.-
املساندةهيال تنييمي محدد به املهام والصالحيات للسنة التحضيرية وجود- والدراسات
رأيتنفيذ العمادة - ألاستطالآ الوظيف  الرضا عن التدريسيةعضاءدوري الهيئة
لأداء الطالب لتحسين املتخصصةوالالياتفي العمادة قسامتاامل بين األوجود- العلمي املستوى همورفع
واألاعداد العماد- املسارات بعض خالل من املجتمع خدمة في املشاركة عن تقارير املبادراتقسامة متتب والوحدات
والبحو وحدتنفيذ- الدراسات ألة البحثية القدرات لتنمية التدريسبالعمادةعضاءورمعمل هيئة
والبحو م وحديتني- الدراسات التدريسوالطالبأعضاءالعلمية لبعض بحا لعرض االنتا  املميز من األ سنويا )يوم علمي(ة هيئة

العلميةبحا البحثي   وتحفيز املنسو ين على يشر األ األداءولتطوير
التدريسوجميعاملقرراتلتقييمالرأيستطالعات اذ العديد من يتنف- الجـودة وكالةرشاداتإل داخل العمادة طبقا يشطةاألومهارات

الرأيعلى استطالعات استجابة معدالت أعلىوتحقق ركز الوطنيملعايير املوفقااو والتطوير 
العمادة- براجعة وتقييم السنة التحضيرية ملنالدوليييناألكاديمياستشارة فيالحديثةواالسرراتيجياتاألساليبأفضل وتزويدها

التعليم والتعلم
وفعااألكاديميتقديم وحدة التطوير - مناسبة تدريبية التدريسأعضاءلة لتطوير برام  هيئة
دورياألداءوتقاريرخطتها السنوية و رامجهاعنالعمادة إعالن- بشال واملنجزات
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(SWOT)  النتائج  على مستوى المعيار

4.1 أهــم جوانــب البرنامــج   التــي حققــت نجاحــً مميــزًا أو مســتوى عــاٍل مــن الجــودة 
ــي: إدارة البرنامــج وضمــان الجــودة فــي ضــوء المعيــار الثان

- وجود مجلس للعامدة ومجالس لألقسام لها مهام وصالحيات محددة.

ــم الطــالب للمقــررات –  ــة عــن تقيي ــر دوري ــر ســنوية عــن معــدل االنجــاز األكادميــي للطــالب وتقاري - إعــداد العــامدة تقاري
ــة – واالرشاف األكادميــي عــىل مســتوى املســارات. ــج التهيئ ــس – وبرنام ــارات التدري مه

- وجود خطط لتحسن االداء يف ضوء نتائج تقييم الطالب للمقررات – مهارات التدريس – برنامج التهيئة.

- وجود دليل توصيف مهام معتمد.

- وجود هيكل تنظيمي محدد به املهام والصالحيات لعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.

- تنفيذ العامدة استطالع رأي دوري عن الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية.

- وجود تكامل بن االقسام يف العامدة والكليات املتخصصة لتحسن أداء الطالب ورفع املستوى العلمي لهم.

- اعداد العامدة تقارير عن املشاركة يف خدمة املجتمع من خالل بعض املسارات واألقسام والوحدات / مكتب املبادرات.  

- تنفيذ وحدة الدراسات والبحوث ورش عمل لتنمية القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس بالعامدة. 

- تنظيــم وحــدة الدراســات والبحــوث )يــوم علمــي( ســنويا لعــرض االنتــاج املميــز مــن االبحــاث العلميــة لبعــض اعضــاء هيئــة 
التدريــس والطــالب ولتطويــر االداء البحثــي   وتحفيــز املنســوبن عــىل نــر األبحــاث العلميــة.

- تنفيــذ العديــد مــن اســتطالعات الــرأي لتقييــم املقــررات ومهــارات التدريــس وجميــع األنشــطة داخــل العــامدة طبقا إلرشــادات 
وكالــة الجــودة والتطويــر ووفقــا ملعايــري املركــز الوطنــي )NCAAA( وتحقــق أعــىل معــدالت اســتجابة عــىل اســتطالعات الرأي.

ــرتاتيجيات  ــاليب واالس ــل األس ــا بأفض ــة وتزويده ــنة التحضريي ــم الس ــة وتقيي ــن ملراجع ــن الدولي ــامدة األكادميي ــارة الع - استش
ــم. ــم والتعل ــة يف التعلي الحديث

- تقديم وحدة التطوير األكادميي برامج تدريبية مناسبة وفعالة لتطوير أعضاء هيئة التدريس.  
-  اعالن العامدة عن خطتها السنوية وبرامجها وتقارير األداء واملنجزات بشكل دوري.

- توجد قامئة باللوائح واإلجراءات عىل مستوى إدارة السنة التحضريية / املسارات / األقسام.  وتعلن عنها.
- تُقيم إدارة العامدة الفعاليات التي يتم تنظيمها وتضع خططاً   للتحسن لضامن الجودة.

- تتابــع إدارة العــامدة / املســارات / األقســام / الوحــدات مســتوى األداء يف ضــوء نتائــج التقييــم وتقــدم وحــدة الجــودة الدعــم 
املناســب لضــامن جــودة األداء يف الســنة التحضرييــة.

- وجود مناذج من محارض اجتامعات االقسام التي تم فيها مناقشة نتائج التقييم.
- وجود مناذج من خطط تحسن املقررات.

- توافر مناذج من خطط تحسن املهارات التدريسية.
- وجود تقارير توضح معدل مشاركة الطالب والطالبات يف عملية التقييم بجميع املسارات والفروع خالل 5 سنوات.

- تتوافر لدى العامدة القوى البرية الداعمة ملتطلبات الجودة بالعامدة. 
- استقطاب بعض الهيئات والخربات الدولية يف مجال السنوات التحضريية لدراسة آليات الجودة داخل العامدة.

- وجود مشاركة كبرية ألعضاء هيئة التدريس   والطالب يف التخطيط وضامن الجودة يف مجاالت كثرية.
- تشكيل لجنان خاصة لتطوير املسارات وتطوير املخرجات وتحسن األداء.

- وجود مؤرشات أداء يتم االعتامد عليها لدى بعض االقسام / الوحدات بالعامدة.

- وجود خطة تنفيذية للمشاريع االسرتاتيجية للعامدة.
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4.2 - أهم جوانب البرنامج ذات األولوية في التحسين:
- املقارنــة املرجعيــة مبؤسســات أخــرى توضــح أفضــل املامرســات يف مشــاركة املنســوبن يف عمليــة التخطيــط وضــامن الجــودة وصنــع القــرار 

وتوافــر بيانــات عــن مــؤرشات األداء واملقارنــة املرجعيــة.
ــوات  ــرب القن ــن ع ــات ويعل ــام والصالحي ــه امله ــدد ب ــروع مح ــع املســارات والف ــكل تنظيمــي محــدد وموحــد لألقســام ولجمي ــداد هي - إع

ــامدة. ــمية بالع الرس
- إعداد قامئة باملؤرشات التي تُقيم فيها السنة التحضريية / املسارات / األقسام / الوحدات / مكتب املبادرات خطتها.

- تحديــث موقــع العــامدة مبــا يتناســب مــع الجهــد واإلنجــازات املحققــة، وتشــكيل لجنــة دامئــة ملتابعــة املوقــع ونــر التقاريــر واالنجــازات 
. عليه

- التخطيط لتفعيل املقارنات املرجعية ملعرفة أفضل املامرسات فيام يتعلق بالكادر اإلداري والفني وتأهيله.
- التخطيط لعمل مبادرات بن العامدة وما يقابلها يف الجامعات العاملية لرفع املستوى األكادميي واملامرسات الجيدة.

- إعداد خطط التحسن يف ضوء نتائج تقييم الطالب لربنامج اإلرشاف األكادميي.
- إعداد خطط تحسن يف ضوء نتائج استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس عن الرضا الوظيفي.

- إعداد الئحة للتشجيع عىل االبتكار أو جوائز متيز ألعضاء هيئة التدريس.
- مناقشة نتائج تقويم األداء مع أعضاء هيئة التدريس واملوظفن.

- متابعة خطط التحسن يف ضوء نتائج تقييم الطالب وعمل ملف لألدلة عىل التحسن.
- عمــل خطــة للبحــث العلمــي خمســية أو ســنوية لــكل قســم ووضــع آليــات ملتابعــة تنفيذهــا ووضــع مــؤرشات لجــودة األبحــاث العلميــة، 

وتوفــري الوقــت واإلمكانــات التــي تســهل اإلنتــاج البحثــي.
- إعداد مبادرات للتطوير والتحسن لجميع الوحدات يف ضوء االستفادة من عمليات التقويم.

- إعداد خطط تحسن ملركز مصادر التعلم واإلرشاف األكادميي.
- متابعة تنفيذ خطط التطوير والتحسن للمقررات واملسارات واألقسام.

- توفري الجهاز اإلداري املساند ملتطلبات الجودة يف األفرع واملسارات.
- تحديث األدلة التنظيمية لألقسام األكادميية.

- متثيل مناسب للطالب والطالبات يف جميع اللجان ويف جميع الفروع 
ــج  ــن الربام ــد م ــات واإلرشاف األكادميــي واألنشــطة، ومزي ــة االعــامل خاصــة شــؤون الطالب ــم طبيع ــة لتالئ ــوادر اإلداري ــدد الك ــادة ع - زي

ــة. ــة والفني ــم اإلداري ــة أعامله ــق بطبيع ــة تتعل التدريبي

4.3 - أهم الفرص المتاحة للبرنامج في ضوء المعيار     
- حرص قيادات العامدة والجامعة عىل التطوير والتحسن.

- وجود تكامل بن األقسام يف العامدة والكليات املتخصصة لتحسن أداء الطالب ورفع املستوى األكادميي لهم.
- استقطاب العامدة لهيئات وخربات دولية يف مجال السنة التحضريية لدراسة آليات الجودة داخل العامدة.

ــة يف  ــة وتزويدهــا بأفضــل األســاليب واالســرتاتيجيات الحديث ــم الســنة التحضريي ــن ملراجعــة وتقيي ــن الدولي - استشــارة العــامدة األكادميي
ــم. ــم والتعل التعلي

- توفــر اســتطالعات الــرأي لتقييــم املقــررات ومهــارات التدريــس وجميــع األنشــطة داخــل العــامدة طبقــا لوكالــة الجــودة والتطويــر ووفقــاً 
ملعايــري املركــز الوطنــي )NCAAA( وتحقــق أعــىل معــدالت اســتجابة عــىل اســتطالعات الــرأي.

4.4 - أذكر أهم التحديات التي تواجه البرنامج في ضوء المعيار      
- نقص املوارد املادية.

- نقص الكوادر املختصة يف الجودة والتخطيط.
- توفري متويل مناسب إلجراء الزيارات للعامدات االخرى لعمل املقارنة املرجعية.

- مشاركة جميع منسويب العامدة يف عضوية اللجان وعدم االقتصار عىل مجموعة محدودة تتحمل كل األعباء.
- السنة التحضريية تعد السنة األوىل لجميع برامج الجامعة مام يزيد األعباء لتلبية جميع متطلبات الربامج املتنوعة.

- زيادة الوعي والثقافة بأهمية الجودة ودورها يف تحسن األداء وضامن الجودة.
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المعيار الثالث: التعليم والتعلم  

ــات اإلطــار الســعودي  ــع متطلب ــة، ومتســقة م ــج محــددة بدق ــم يف الربنام ــص الخريجــن ومخرجــات التعل ــون خصائ يجــب أن تك
للمؤهــالت )ســقف( ومــع املعايــري األكادمييــة واملهنيــة، ومتطلبــات ســوق العمــل. ويجــب أن يتوافــق املنهــج الــدرايس مــع املتطلبــات 
املهنيــة، وأن تطبــق هيئــة التدريــس اســرتاتيجيات تعليــم وتعلــم وطــرق تقويــم متنوعــة وفعالــة تالئــم مخرجــات التعلــم املختلفــة، 
كــام يجــب أن يتــم تقويــم مــدى تحقــق مخرجــات التعلــم مــن خــالل وســائل متنوعــة، ويســتفاد مــن النتائــج يف التحســن املســتمر.

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

الجودةوحدة 
جودةالوحدة 

التعليم والتعلم  الثالث: عيار ملا

للمـاهالت السـعودي اإلطـار متطلبـات مـع ومتسـقة بدقـة، محددة البرنام  في التعلم ومخرجات خصائ الخريجين توون أن يجب

العمـــلاألكاديميـــ )ســـقف( ومـــع املعـــايير  ســـوق ومتطلبـــات واملهنيـــة، مـــعة ــ ي الدراسـ املـــنةي يتوافـــق أن املتطلبـــات املهنيـــة، وأنويجـــب

وتتطبــق هي تعلــيم التــدريساســتراتيجيات يــتمئــة أن يجــب كمــا املختلفــة، الــتعلم مخرجــات تالئــم وفعالــة متنوعــة تقــويم وطــرق علــم

 تقويم مدى تحقق مخرجات التعلم من خالل وسائل متنوعة، ويستفاد من النتائ  في التحسين املستمر.

 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 
ينطبق  

غير مرض ي مرض ي   

 غير 

توفىمس  

مستوفى  

 
ا  جزئي  

مستوفى مستوفى   

بإتقان  

مستوفى  

بتميز  
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       املستهدفة ومخرجات التعلمالسنة التحضيرية  أهداف 3-1

3-1-1 

مخرجات التعلم املسـتهدفة ة/املسارات األكاديمي قساماألحدد ت
ـــــــاللمقـــــــــــررات الدراســـــــــــية  ـــ ـــــــا، وبمـ ـــ ـــــــنة يتســـــــــــق مـــــــــــع رســـــــــــالة  بهـ ـــ السـ

ــيرية ــا و  التحضـ ــع او يتــــ بمـ ي بـــرام  الجامعــــة، خصـــائ  خري ــــ ءم مـ
.تعالنويتم اعتمادها و 

 ها، وتراجع دورياا

    

4 

 

3-1-2 

ـــــتعلم  ـــــات الـــــ ـــــق مخرجـــــ ـــــار للمقــــــــــررات تتوافـــــ ـــــات اإلطـــــ ـــــع متطلبـــــ مـــــ
ة واملهنيــــة األكاديميــــ الســــعودي للمــــاهالت )ســــقف( ومــــع املعــــايير 

 * لخري ي برام  الجامعة. ومتطلبات سوق العمل

    

 5 

3-1-3 

ات وأدوات مناســبة لقيــاس مخرجــات الــتعلم ليــ آ رراتقــ املطبــق ت
والتحقـــــــق مـــــــن اســـــــتيفائها وفـــــــق مســـــــتويات أداء وخطـــــــط تقيـــــــيم 

 محددة. *

    

4 

 

       وتطويرهاالدراسية  املقرراتتصميم  3-2

3-2-1 

 خطتهـــامنطلقـــات لتصـــميم  الســـنة التحضـــيرية/ املســـاراتتحـــدد 

ها، فداأهـ ية و ر ية، تتضمن تحقيق رسالة السنة التحض األكاديمي
ـــل  واملجتمــــع(، كليــــات الجامعــــة وتلبيــــة حاجــــات املســــتفيدين )مثـ

 واملقارنات املرجعية املناسبة.

    4 

3-2-2 

ــيرية / األ ــ ـــ ــنة التحضـ ــ ـــ ــــزم السـ ـــ ــامتلتـ ــ ـــ ــــ  قسـ ـــ بالسياســــــــات ة األكاديمـي
ات املاسســـــــية فـــــــي تصـــــــميم وتطـــــــوير وتعـــــــديل جـــــــراءواملعـــــــايير واإل 

 املنةي الدراس ي.

 

    4 
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

الجودةوحدة 
جودةالوحدة 

 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 
ينطبق  

غير مرض ي مرض ي   

 غير 

توفىمس  

مستوفى  

 
ا  جزئي  

مستوفى مستوفى   

بإتقان  

مستوفى  

بتميز  

1 2 3 4 5 

3-2-3 

الوليـــــــــات  م ابـــــــــر  أهـــــــــدافتحقيـــــــــق  لدراســـــــــ ينةي اامـلــــــــ  راعـــــــــيت 
والتطـــــــــــورات ، التعليميـــــــــــة برامجهـــــــــــا ومخرجـــــــــــاتاملختلفـــــــــــة، 
املســـــارات  تخصـــــ ت والتقنيـــــة واملهنيـــــة فـــــي مجـــــاال العلميـــــة 
 راجع بصورة دورية. *ت، و املختلفة

    4 

3-2-4 

تحقـــــــق الخطـــــــة الدراســـــــية التـــــــوازن بـــــــين املتطلبـــــــات العامـــــــة 
لنيريــة والتطبيقيــة، جوانــب الاومتطلبات التخصــ ، وبــين 

 كما تراعي التتابع والتوامل بين املقررات الدراسية. *

    4 

3-2-5 

وميــر صــفية متواملــة  صــفية أنشطةيتضمن املنةي الدراس ي 
 تسهم في تحقيق مخرجات التعلم.

    4 

3-2-6 

مخرجــات الــتعلم فــي  املقــررات مــعترتبط مخرجات الــتعلم فــي 
البرنـــــام   ع مخرجــــات تعلـــــمتوزـيــــ  فةو ف)مـصـــ  بــــرام  الجامعـــــة

 على املقررات(. *

    

 5 

3-2-7 

تتوافــــــــق اســــــــتراتيجيات التعلــــــــيم والــــــــتعلم، وطــــــــرق التقيـــــــــيم 
مســـتويات املســـتخدمة مـــع مخرجـــات الـــتعلم املســـتهدفة علـــى 

 .برام  الوليات واملقررات الدراسية

    

 5 

3-2-8 

شــــجع تو الطالــــب، تتمركــــز اســــتراتيجيات التعلــــيم والــــتعلم حــــول 
 علم النشط.تال

 

    4 

3-2-9 

املقــررات تتنـوآ اسـتراتيجيات التعلــيم والـتعلم وطـرق التقيــيم فـي 
ـــا يتناســــب مــــع  الدراســــية  إجــــراءوتعــــزز القــــدرة علــــى  طبيعتهــــا،بمـ

البحـــــو  العلميـــــة، وتضـــــمن اكتســـــاب الطـــــالب ملهـــــارات التفكيـــــر 
 العليا والتعلم الذاتي.

    4 

3-2-10 

ــــنة التحض ت ـــد السـ ــــا/يةر يتأكـ ــــة رات املسـ ــــد لتخطـ ــــق موحـ ـــن تطبيـ مـ

ملقــــــررات التــــــي تقــــــدم فــــــي أك ــــــر مــــــن موقــــــع االدراســــــية وتوصــــــيف 

 الطالب والطالبات وفي الفروآ املختلفة(. * أقسام)

    4  
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR &  SUPPORTING STUDIES 

الجودةوحدة 
   Quality Unit /جودةالوحدة 

 

 مستويات التقويم 

 املحكات 

ل 
ينطبق  

غير مرض ي مرض ي   

 غير 

توفىمس  

مستوفى  

 
ا  جزئي  

مستوفى مستوفى   

بإتقان  

مستوفى  

بتميز  

1 2 3 4 5 

3-3 اتيجيات جودة          الطالب  تقييمآليات التدريس و وتطوير استر

3-3-1 

ـــــابع  ــم يتـ ـــ ـــــاديميالقسـ ت اتيجيار تتــــــزام هيئــــــة التــــــدريس باـســـــ ال األكـ
 م الـــواردة فـــي توصـــيفات املقـــرراتالتعلـــيم والـــتعلم وطـــرق التقيـــي

   * من خالل آليات محددة. الدراسية

    

4 

 

3-3-2 

م التــدريب الــالزم لهيئــة التــدريس علــى اســتراتيجيات التعلــيم  ُيقــد 
والتعلم وطرق التقييم املحـددة فـي توصـيف البرنـام  واملقـررات، 

ـــــــال للتق ـــ ـــــــتخدام الفعـ ـــ ـــــــ نواالسـ ـــ يثـــــــــــة واملتطـــــــــــورة، ويتـــــــــــابع ة الحدـي
 استخدامهم لها.

    4 

3-3-3 

د  زو  الطــالب فــي بدايــة تــدريس كــل مقــرر بمعلومــات شــاملة عنــه، يــُ
ــــتعلم  ـــ ــــيم والـ ـــ ــــتراتيجيات التعلـ ـــ ــــتعلم، واسـ ـــ ــــات الـ ـــ ــــمن: مخرجـ ـــ تتضـ
 وطرق التقييم، ومواعيدها، وما يتوقع منهم خالل دراسة املقرر.

    4 

3-3-4 

م املقـــررا تراتيجيات وري للتحقـــق مـــن فاعليـــة اســـ بشـــول د تُتقـــو 
 التقييم، وتقدم تقارير حولها.التعليم والتعلم وطرق 

    4 

3-3-5 

ـــــق ت ــيرية/ األطبـ ـــ ـــــ  قســـــــامالســـــــنة التحضـ آليـــــــات لـــــــدعم  ةاألكاديمـي
واالبتوـار لـدى هيئـة  بـداآوتحفيز التميز في التدريس وتشـجيع اإل 

 التدريس.

   3   

3-3-6 

ات وافـحة إجـراءة األكاديميـ  سـامقاألة/ ير السنة التحضيطبق ت
ـــــن  ـــــق مـ ـــــة للتحقـ جــــــودة طــــــرق التقيــــــيم ومصــــــداقيتها )مثــــــل ومعلنـ

املواصــــــــفات، والتنـــــــــوآ والشـــــــــمولية ملخرجــــــــات الـــــــــتعلم، وتوزيـــــــــع 
ــــدالـــــــــدرجات ودقـــــــــة الت ـــــــــحيح( و  مـــــــــن مســـــــــتوى تحصـــــــــيل  التأكـــــ

 الطالب.

    4 

3-3-7 

الــــة للتحقــــق مــــن أن إجــــراءتســــتخدم  ت ابــــ والواج عمــــالاأل ات فعم
 هي من إنتاجهم.يقدمها الطالب  يالت

    4 

3-3-8 

م تغذيــة راجعــة للطــالب عــن أدائهـم ونتــائ  تقــويمهم فــي وقــت  ُتقـد 
 يمكنهم فيه من تحسين أدائهم.

    4  

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 التقييم الكلي للمعيار

 86 مجموع تقييم املحكات

 21 عدد املحكات املنطبقة

 4.1 متوسط تقييم املعيار

يم اإلجمالي للمعياردرجة التقو   4 

 *محش أساس ي  

محك املعيار الثالث: التعليم والتعلم 
املحكات جودة مستوى

 ير 
مستوفى"

مستوفى 
جزئياا

ى مستوفمستوفى
بإتقان

ىمستوف
بتميز

  املستهدفةومخرجات التعلمالسنة التحضيرية أهداف

وتطويرهاالدراسيةاملقرراتتصميم 

الطالبتقييمآليات التدريسووتطوير استراتيجيات جودة 
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المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

التقييم الكلي للمعيار
مجموع تقييم املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسط تقييم املعيار

التقو يم اإلجمالي للمعياردرجة
 *محش أساس ي  

 )محك   21) املعيار الثالث: التعليم والتعلم 

 مستوى جودة املحكات 

 ير 
 "1مستوفى"

مستوفى 
 
 "2" جزئياا

 مستوفى

"3" 

ى مستوف
 "4" بإتقان

 ىمستوف
 "5" بتميز

 1 2 _______ _______ _______ املستهدفة ومخرجات التعلمالسنة التحضيرية  أهداف

 2 8 _______ _______ _______ وتطويرهاالدراسية  املقرراتتصميم 

 _______ 7 1 _______ _______ الطالب  تقييمآليات التدريس و وتطوير استراتيجيات جودة 

Total _______ _______ 1 17 3 

% _______ _______ 
5 % 81% 14% 

 

4.1 أهــم جوانــب البرنامــج  التــي حققــت نجاحــً مميــزًا أو مســتوى عــاٍل مــن 
الجــودة فــي ضــوء المعيــار الثالــث : التعليــم والتعلــم 

- تطور معدالت اجتياز الطالب واملعدالت الرتاكمية للطالب بالسنة التحضريية خالل الخمس سنوات املنقضية.
ــم املســتهدفة للمســارات والخطــط الدراســية  ــات التعل ــط مخرج ــق ورب ــدى تواف ــن م ــد م ــات محــددة للتأك - وجــود آلي

ــات. ــج الكلي لربام
- تتبــع العــامدة املعايــري واألســس األكادمييــة يف تقييــم وتقويــم املناهــج الدراســة بشــكل دوري لضــامن التطويــر املســتمر 
للخطــط الدراســية للمقــررات األكادمييــة بنــاء عــىل تقاريــر املقــررات الفصليــة واســتطالعات آراء الطــالب حــول املقــررات 

الدراســية واملهــارات التدريســية.
ــه باملســار الصحــي والعلمــي  ــة مراحل ــة QASD بكاف ــج ضــامن جــودة املامرســات األكادميي ــذ برنام ــات تنفي ــامل آلي - اكت

ــديس. والهن
- وجود آليات الدعم الطاليب.

4.2 أهم جوانب البرنامج ذات األولوية في التحسين:

- عــدم وجــود آليــات محــددة لربــط مخرجــات التعلــم املســتهدفة للمقــررات الدراســية بالســنة التحضرييــة مــع مصفوفــة 
جميــع الربامــج األكادمييــة بكليــات الجامعــة. 

- ضعف آليات قياس مدى تحقق مخرجات التعلم املستهدفة باملقررات الدراسية.
ــىل  ــزة ع ــم املرتك ــرتاتيجيات التعل ــع اس ــارات م ــض املس ــية ببع ــعب الدراس ــض الش ــالب يف بع ــداد الط ــب أع ــدم تناس - ع

ــب.  الطال
- عدم مناسبة التجهيزات املعملية )الحاسب اآليل / العلوم األساسية( ألعداد الطالب ببعض املسارات.

- عدم استكامل تنفيذ برنامج ضامن جودة املامرسات األكادميية QASD باملسار اإلنساين.

4.3 أهم الفرص المتاحة للبرنامج في ضوء المعيار     

- التعاون مع األقسام األكادميية بالجامعة يف األعامل التدريسية واألكادميية. 
- وجود رشاكات دولية مع بعض الجامعات والهيئات الدولية يف املجاالت األكادميية والبحثية.

(SWOT)  النتائج  على مستوى المعيار
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- التعاون مع بعض املؤسسات والهيئات املحلية يف مجاالت العمل املجتمعي والتطوعي.  

4.4 أهم التحديات التي تواجه البرنامج  في ضوء المعيار      

- زيادة أعداد الطالب والطالبات املقبولن سنوياً بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
- املوامئة بن نواتج التعلم بالسنة التحضريية ونواتج التعلم بالربامج بالكليات.

 54+  53+   52صفحة  المعيار الرابع : الطالب 
 مستويات التقويم 

 املحكات 
 ال ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 
 مستوفى

 مستوفى
ا    جزئي

 مستوفى مستوفى
بإتقان  

 مستوفى
بتميز  

1 2 3 4 5 

 قبول الطالب  4-1

 4-1-1   
وشددددددددددددد و  ل  اةع  دة رسنددددددددددددد ل رس   ددددددددددددد   لساى ولا   ل    

رس   دد    تف دد  دددددددددددددد  ع ب لددل رس الب  وتيدددددددددددددؤ دد  س بوو و لم ددل
بلارسل وفق أس     لم لوُت بق

4

 4-1-2   
رس   دددددددددددد   ل  عت الي  أعارد رس الب رمل بوس      ط      رسندددددددددددد ل 

رس لم   ددل رسه يددل سدد: ردد  رمل دد حددل رسددا ر ددددددددددددد ددلرملور د رس دد عدد  
رألهزة رملل    

    4 

 4-1-3   
ل سم الب   رأ دددددددددد  دددددددددد   وف  ط      رسندددددددددد ل رس   دددددددددد   ل رمللمو    

رملددددد س دددددل   ورس تددددد س   رن دددددا ددددد    رسدددددا ر دددددددددددددددددل   رددددد    مبددددد  
ل   وعولا    طو     

    4 

 4-1-4   
عد دسدل  ر إل ريو   بق ط  د    رسنددددددددددددد دل رس   ددددددددددددد   دل  ددددددددددددد د  ددددددددددددد   

 مل  تلم : رس الب  و ل دسل س :  سال    و و ل  اة
 .  ط   

    4 

  حقوق الطالب وواجباتهم 4-2

4-2-1    
ط  وقه  وورلب من   برس   ددد يل رس ال يل  ِّف ط      رسنددد ل  
ر  رس ةم  ورسشدددددددددددددتد وى ورس د د د   إل ريوقورعدا رسندددددددددددددمو   و 

  .طو        وعل  وي ب ه  بلارسل

    4  

4-2-2    
ت دددا  رسل ددد دة من يدددل شددددددددددددددد  مدددل سم الب رنؤددداد وتول نه   ط ددد  

ورإل تد   د   رمل د حدل   ددددددددددددد   فه ه  رستد  د  أ ورع رن دا د   
 سه 

    5  

4-2-3    
 ولدددددا ت ر ددددد    ددددد  ددددددددددددددددد  سم الب    ر ؤددددد سس ورسملؤددددد    ر  

 .رسصمل
    4  

 اإلرشادو التوجيه  4-3

4-3-1   
س  شدددددددددددددد د فلد سدل خدا د   رس   ددددددددددددد   دل رسنددددددددددددد دل س الب   وف 

ورسددد دددولددد ددددددد: رملددد ددد  سدددمددد دددالب طددد ددددددد   دددفددد ددددددد  ددددددددددددددددددد   دددع رأكددددددد د ددد ددد 
 .   خالو كورد    همل وك ف لرح   ل من  

    4 

 54+  53+   52صفحة  
 مستويات التقويم 

 املحكات 
 ال ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 
 مستوفى

 مستوفى
ا    جزئي

 مستوفى مستوفى
بإتقان  

 مستوفى
بتميز  

1 2 3 4 5 

 قبول الطالب  4-1

 4-1-1    
 ل     وشددددددددددددد و   ل  اة   ع  دة رسنددددددددددددد ل رس   ددددددددددددد   ل ساى ولا 

و لم ددل س بوو وتيدددددددددددددؤ دد  رس الب  تف دد  دددددددددددددد   ع  ب لددل رس   دد     
 .وفق أس     لم ل وُت بق بلارسل

    4  

 4-1-2    
 رس   دددددددددددد   ل  عت الي  أعارد رس الب رمل بوس      ط      رسندددددددددددد ل 

-رس دد عدد   رسددا ر ددددددددددددد ددل -رملور د رمل دد حددل سدد: ل ردد ج رسه يددل رس لم   ددل

 .رألهزة  -رملل    

    4 

 4-1-3    
ل سم الب   رأ دددددددددد  دددددددددد   وف  ط      رسندددددددددد ل رس   دددددددددد   ل رمللمو    

 رددددد ج    مبددددد   رسدددددا ر دددددددددددددددددل  رن دددددا ددددد    ورس تددددد س   رملددددد س دددددل ل    
 .ل   وعولا    طو     

    4 

 4-1-4    
عد دسدل    ر إل ريو   بق ط  د    رسنددددددددددددد دل رس   ددددددددددددد   دل  ددددددددددددد د  ددددددددددددد   

 مل  تلم : رس الب  و ل دسل س :  سال    و و ل  اة
 .  ط   

    4 

  حقوق الطالب وواجباتهم 4-2

4-2-1   
رسنددد ل ط      وورلب من برس   ددد يل رس ال يل  ِّف ط  وقه 

ورس د د د  إل ريوقورعدا رسندددددددددددددمو   و  ورسشدددددددددددددتد وى رس ةم  ر 
  .طو        وعل  وي ب ه  بلارسل

    4  

4-2-2   
ت دددا  رسل ددد دة من يدددل شددددددددددددددد  مدددل سم الب رنؤددداد وتول نه   ط ددد  

ورإل تد   د   رمل د حدل   ددددددددددددد   فه ه  رستد  د  أ ورع رن دا د   
سه 

    5  

4-2-3   
 ولدددددا ت ر ددددد    ددددد  ددددددددددددددددد  سم الب    ر ؤددددد سس ورسملؤددددد    ر  

 .رسصمل
    4  

 اإلرشادو التوجيه  4-3

4-3-1   
س  شدددددددددددددد د فلد سدل خدا د   رس   ددددددددددددد   دل رسنددددددددددددد دل س الب   وف 

ورسددد دددولددد ددددددد: رملددد ددد  سدددمددد دددالب طددد ددددددد   دددفددد ددددددد  ددددددددددددددددددد   دددع رأكددددددد د ددد ددد 
 .   خالو كورد    همل وك ف لرح   ل من  

    4 
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 مستويات التقويم 
 املحكات 

 ال ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 
 مستوفى

 مستوفى
ا    جزئي

 مستوفى مستوفى
بإتقان  

 مستوفى
بتميز  

1 2 3 4 5 

4-3-2   
رس فسدددددددددد   رإل شدددددددددد دت ا  ع  دة رسندددددددددد ل رس   دددددددددد   ل خا     

ر  تفنددددد  ط سندددددهوسل  ل ريورسندددددموكج ورعل   ط  سم مبل وفق 
وحار   خصصل خالو ورسن يل     .ورمل و ل

    4 

4-3-3  

رس الب على سم ل ف رس    ال  ل رس   دددددددد   ل رسندددددددد ل ُت بق
رملوهوب   ورملباع   ورمل فوق   ورمل لث       رس        وت وف   
ط ر       ددددبل س ع  ل وت ف ع ودع  ك  فيل   ن   ط   يشدددد   

 رس  ف ع ورساع 

    4 

4-3-4  
 ضدددددددد ف ل س  وي ه  أنشدددددددد ل  وف  س الب رس       وخ يج :  

رملنددددددددددددد ندددددافدددددل  رس لم  ط ددددد   فق ع خ لددددد   وت و  ه  ددددد   
 .رستم    ر   مفل    مب 

    4 

4-3-5  
رس   دد   ل رسندد ل ط      ر  فل سل مل  بلل ت ا   ل ريُ  بق

.رس الب ورس   ق    ر ف ف ئن  مل  مب   رس خ ج
    4 

4-3-6  

  بق ط  د    رسنددددددددددددد دل رس   ددددددددددددد   دل رس دل فلد سدل سم ورصددددددددددددد   ع 
ر رئن  ور   الع وأنش  :  وإش ركه       ب ت: رن  يج  
ورع ددددددددددددد فددددد دة    خ  رمن   ودع ه   ويوف  قورعدددددا ط ددددد  ددددد   

 .  اثل وش  مل ع ن 

    4 

 الطالبية نشطةواألالخدمات  4-4

4-4-1   
 سل س  وي  كف  ل ولودة رن ا    ُت بق رسل  دة رس     

 
فلدددددددددددددددددد

رمل ا ل سم الب وق  س  ضددد ه  ع ن   ورع ددد ف دة    رس      
 .   ع م    رس  ن   رملن   

    4 

4-4-2   
ت رط  ع  دة رسندددد ل رس   دددد   ل رعح   ل   رن  صددددل س الط: 

 .(ل ر ج  و  رعح   ل   رن  صل  رس الب رساوس   

    4 

4-4-3   
ت بق رسل  دة رس    فل سل س د    ر  ة    الط:    رنض دو  

 .رمل   ر  ورن   ة رمل ار  ل أنش لورملش  كل رسفل سل    
    4 

4-4-4    
ع صددددف ل    رسلا ا   أنشدددد لت وف  س الب رسندددد ل رس   دددد   ل 

   ر ؤدددددد ع  س    ددددددل قددددددا رمن  و هدددددد  رمن   وي خدددددد  رس   دددددد    
 ر  رمل   بل ساع  وت ف ع  ش  ك ن ل ريرإل 

    4 

 مستويات التقويم 
 املحكات 

 ال ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 
 مستوفى

 مستوفى
ا    جزئي

 مستوفى مستوفى
بإتقان  

 مستوفى
بتميز  

1 2 3 4 5 

4-3-2    
رس فسدددددددددد     رإل شدددددددددد دت ا  ع  دة رسندددددددددد ل رس   دددددددددد   ل خا     

ر  تفنددددد  ط سندددددهوسل  ل ريورسندددددموكج ورعل   ط  سم مبل وفق 
 .ورمل و ل ورسن يل     خالو وحار    خصصل

    4 

4-3-3   

ُت بق رسندددددددد ل رس   دددددددد   ل رس     ال  ل سم ل ف على رس الب 
رملوهوب   ورملباع   ورمل فوق   ورمل لث       رس        وت وف   
ط ر       ددددبل س ع  ل وت ف ع ودع  ك  فيل   ن   ط   يشدددد   

  رس  ف ع ورساع 

    4 

4-3-4   
 ضدددددددد ف ل س  وي ه    أنشدددددددد ل  وف  س الب رس       وخ يج :  

وت و   ه  ددددد    ط ددددد    فق  ع  خ لددددد   رس لم  رملنددددددددددددد ندددددافدددددل  
  .رستم    ر   مفل     مب 

    4 

4-3-5   
ر  فل سل مل  بلل ت ا   ل ريُ  بق ط      رسندد ل رس   دد   ل  

 .رس الب ورس   ق    ر ف ف ئن  مل  مب   رس خ ج

    4 

4-3-6   

  بق ط  د    رسنددددددددددددد دل رس   ددددددددددددد   دل رس دل فلد سدل سم ورصددددددددددددد   ع 
رن  يج   وإش ركه         ب ت: وأنش  :  ور   الع ر رئن  
ورع ددددددددددددد فددددد دة    خ  رمن   ودع ه   ويوف  قورعدددددا ط ددددد  ددددد   

 .  اثل وش  مل ع ن 

    4 

 الطالبية نشطةواألالخدمات  4-4

4-4-1  
رس    رسل  دة رن ا   ُت بق ولودة كف  ل س  وي   سل

 
فلدددددددددددددددددد

رس      ورع ددد ف دة   ع ن   وق  س ضددد ه  سم الب رمل ا ل
 .   ع م    رس  ن   رملن   

    4 

4-4-2  
ت رط  ع  دة رسندددد ل رس   دددد   ل رعح   ل   رن  صددددل س الط: 

رساوس    رس الب رن  صل  رعح   ل   .( ر  و 
    4 

4-4-3  
رنض دو  ر  ة   الط:   س د    فل سل رس    رسل  دة ت بق

رمل ار  لأنش لورملش  كل رسفل سل     ورن   ة  .رمل   ر 
    4 

4-4-4   
ع صددددف ل    رسلا ا أنشدددد لت وف  س الب رسندددد ل رس   دددد   ل 

رس   دددددد    وي خدددددد  و هدددددد  رمن   قددددددا رمن  س    ددددددل ر ؤدددددد ع    
ر  رمل   بل ساع  وت ف ع  ش  ك ن ل ريرإل 

    4 

 54+  53+   52صفحة  
 مستويات التقويم 

 املحكات 
 ال ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 
 مستوفى

 مستوفى
ا    جزئي

 مستوفى مستوفى
بإتقان  

 مستوفى
بتميز  

1 2 3 4 5 

 قبول الطالب  4-1

 4-1-1   
وشددددددددددددد و  ل  اةع  دة رسنددددددددددددد ل رس   ددددددددددددد   لساى ولا   ل    

رس   دد    تف دد  دددددددددددددد  ع ب لددل رس الب  وتيدددددددددددددؤ دد  س بوو و لم ددل
بلارسل وفق أس     لم لوُت بق

4

 4-1-2   
رس   دددددددددددد   ل  عت الي  أعارد رس الب رمل بوس      ط      رسندددددددددددد ل 

رس لم   ددل رسه يددل سدد: ردد  رمل دد حددل رسددا ر ددددددددددددد ددلرملور د رس دد عدد  
رألهزة رملل    

    4 

 4-1-3   
ل سم الب   رأ دددددددددد  دددددددددد   وف  ط      رسندددددددددد ل رس   دددددددددد   ل رمللمو    

رملددددد س دددددل   ورس تددددد س   رن دددددا ددددد    رسدددددا ر دددددددددددددددددل   رددددد    مبددددد  
ل   وعولا    طو     

    4 

 4-1-4   
عد دسدل  ر إل ريو   بق ط  د    رسنددددددددددددد دل رس   ددددددددددددد   دل  ددددددددددددد د  ددددددددددددد   

   ط   مل  تلم : رس الب و ل دسل س : سال    وو ل  اة
    4 

  حقوق الطالب وواجباتهم 4-2

4-2-1   
رسنددد ل ط      وورلب من برس   ددد يل رس ال يل  ِّف ط  وقه 

ورس د د د  إل ريوقورعدا رسندددددددددددددمو   و  ورسشدددددددددددددتد وى رس ةم  ر 
  .طو        وعل  وي ب ه  بلارسل

    4  

4-2-2   
ت دددا  رسل ددد دة من يدددل شددددددددددددددد  مدددل سم الب رنؤددداد وتول نه   ط ددد  

ورإل تد   د   رمل د حدل   ددددددددددددد   فه ه  رستد  د  أ ورع رن دا د   
سه 

    5  

4-2-3   
 ولدددددا ت ر ددددد    ددددد  ددددددددددددددددد  سم الب    ر ؤددددد سس ورسملؤددددد    ر  

 .رسصمل
    4  

 اإلرشادو التوجيه  4-3

4-3-1    
  وف  س الب رسنددددددددددددد دل رس   ددددددددددددد   دل خدا د   فلد سدل س  شدددددددددددددد د 

ورسددد دددولددد ددددددد: رملددد ددد  سدددمددد دددالب طددد ددددددد   دددفددد ددددددد  ددددددددددددددددددد   دددع  رأكددددددد د ددد ددد 
 .   خالو كورد    همل وك ف ل رح   ل من  

    4 
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المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

مستويات التقويم
املحكات

ل ينطبق

رض يمغير مرض ي

غير 
مستوفى

مستوفى
جزئيا 

مستوفىمستوفى
بإتقان

مستوفى
بتميز

ات املناسبة لدعم وتحفيز مشاركتهمجراءاإل 
إقامـــةإبـــداعتشـــجع املاسســـة  وتتـــيح وابتاـــاراتهم، الطـــالب ات

عمالاأل املناشط الداعمة لريادة 
التقييم الكلي للمعيار

مجموع تقييم املحكات

عدد املحكات املنطبقة
تقييم املعيارمتوسط

للمعيار اإلجمالي التقويم درجة

محك (   18الطالب )   

 مستوى جودة املحكات 

  "1 ير مستوفى"
 "5" بتميز ىمستوف "4" بإتقانى مستوف "3" مستوفى "2" مستوفى جزئياا

 _______ 4 _______ _______ _______ سقبول الطالب

 1 2 _______ _______ _______ حقوق الطالب وواجباتهم

 _______ 6 _______ _______ _______ اإلرشادالتوجيه و 

 _______ 5 _______ _______ _______ الطالبية نشطةالخدمات واأل

Total _______ _______ _______ 17 1 

% _______ _______ _______ %94 %6 

4.1 - أهــم جوانــب البرنامــج التــي حققــت نجاحــً مميــزًا أو مســتوى عــاٍل مــن الجــودة فــي 
ضــوء المعيــار الرابــع: الطــالب

- وضوح رشوط القبول للطالب وسالسة التعامل معها.
- مشاركة الطالبات يف اليوم العلمي الثاين بالعامدة والقدرة عىل عرض االفكار ومناقشة منهجية البحوث.

- تطبــق العــامدة آليــات فعالــة لضــامن انتظــام الطــالب يف الحضــور واملشــاركة يف األنشــطة الصفيــة واألنشــطة الالصفيــة وذلــك 
لتنميــة قــدرات ومهاراتهــم.

- تشــجع العــامدة املبــادرات واالبتــكارات وتــم إقامــة مكتــب املبــادرات بالعــامدة كــام يتــم ارشاك الطــالب يف مكتــب االبتــكارات 
واالخرتاعــات بالجامعــة.

- توفــر الســنة التحضرييــة معلومــات أساســية للطــالب كمتطلبــات الدراســة والخدمــات املقدمــة وغريهــا مــن خــالل برنامــج التهيئــة 
وحلقــات النقــاش ومواقــع التواصــل االجتامعــي للعــامدة.

- توفــر العــامدة لطالبهــا خدمــات اإلرشاف األكادميــي والنفــي واالجتامعــي بصــورة مســتمرة وفــق إجــراءات وآليــات منظمــة تتســم 
ــهولة واملرونة. بالس

(SWOT)  النتائج  على مستوى المعيار

 مستويات التقويم 
 املحكات 

 ال ينطبق

 مرض ي غير مرض ي

غير 
 مستوفى

 مستوفى
ا    جزئي

 مستوفى مستوفى
بإتقان  

 مستوفى
بتميز  

1 2 3 4 5 

4-4-5    
   رس الب ورط ت  رمن   وتف ح  ق  ل  طارعتشدددددددؤع رمل  دددددددندددددددل  

 .ع  ورأ رمل  ش  رسارع ل س ي دة 
    4 

 التقييم الكلي للمعيار

 73 مجموع تقييم املحكات 

 18 عدد املحكات املنطبقة 
 4.05 متوسط تقييم املعيار 

 4 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار 
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- يعــرف برنامــج التهيئــة بالعــامدة الطــالب بحقوقهــم وواجباتهــم وقواعــد الســلوك واجــراءات إعــادة التصحيــح وغريهــا مــن الضوابــط 
مــن خــالل حلقــات النقــاش وموقــع الجامعــة.

- االستفادة من املوارد البرية املتاحة وتوفر الربامج التكنولوجية مثل بوابة خدمات الطالب والبالك بورد وصفحة العامدة.
- توفر العامدة وسائل تواصل متعددة مع الطالب من خالل املوقع اإللكرتوين للعامدة وأيضاً وسائل التواصل االجتامعي.

- يوجد لدى العامدة معايري ورشوط معتمدة ومعلنة لقبول وتسجيل الطالب وتطبق بعدالة وفق آليات معلنة.
- تتالءم أعداد الطلبة املقبولن مع أعضاء الهيئة التعليمية كام تتوافر كوادر تدريسية مؤهلة.

- يوفر برنامج السنة التحضريية املعلومات األساسية للطالب من خالل وسائل التواصل املختلفة.
- يطبق برنامج السنة التحضريية آليات وإجراءات عادلة ومعتمدة لالنتقال ومعادلة مقررات الطالب السابقة.

- يوجــد لــدى عــامدة الســنة التحضرييــة معايــري ورشوط معتمــدة ومعلنــة لقبــول وتســجيل الطــالب عــىل موقــع الجامعــة ويتــم ارســال 
رســائل للطــالب بــكل ســبل التواصــل املتاحة.

- تشكيل اللجان الطالبية بصورة دورية وبآليات واضحة تضمن التمثيل الجيد للطالب وارشاكهم بصنع القرار.
- وجــود عــدة قنــوات للتواصــل مــع الطالــب بعضهــا تقليــدي واآلخــر إلكــرتوين تتوافــر بالعــامدة انتخابــات باليــات معلنــة لرتشــيح 
املجالــس الطالبيــة عــل مبســتوى االفــرع تــوزع األدوار عــىل الطــالب الفائزيــن باملجلــس الطــاليب تتوافــر فــرص لتعبــري الطــالب عــن 

رأيهــم مــن خــالل حلقــات النقــاش بجميــع األفــرع عــىل مســتوى العــامدة.
- وجود دليل الطالب/ة عىل موقع العامدة ويتم توجهيها للطالب.

- وجود بوابة خدمات الطالب اإللكرتونية.
- وجودا املجلس االستشاري الطاليب ووجود لجنة سفراء الجودة وصديقات اإلرشاف األكادميي)صناع التميز(.

- تقدم العامدة تهيئة شاملة للطالب الجدد مبا يضمن فهمهم للخدمات املقدمة ونظام ا لدراسة بالعامدة.
ــة ســفراء  ــل الطــالب بلجــان كلجن ــة باالنتخــاب كــام ميث ــة وحيادي ــم اختيارهــم بعدال - يشــرتك الطــالب يف املجلــس االستشــاري ويت

ــة. ــز للشــؤون األكادميي ــاع التميي ــة صن الجــودة ولجن
ــارات لتعامــل مــع  ــارات مختلفــة وايضــا مه ــاة واكســابهم مه ــب الحي ــم لطــالب لدعمهــم يف جوان ــد مــن ورش العل ــم العدي - تقدي

ــة. ــاة الجامعي الحي
- وجود مركز مصادر التعلم وتساهم الهيئة التعليمية بدور فعال يف تقديم العون لجميع الطالب والطالبات.

4.2 أهم جوانب البرنامج ذات األولوية في التحسين:

- تدعيم حلقات النقاش الطالبية بقواعد ملزمة لجميع الطالب بالحضور لتوسيع قاعدة االستفادة منها.
- تحســن قــدرة بوابــة خدمــات الطالــب وإضافــة بعــض الخيــارات اإللكرتونيــة غــري املتاحــة كمتابعــة الطلبــات مــن قبــل املــرف 
وربــط اكــرث مــن شــعبة مبــرف أكادميــي واحــد لحــل مشــكلة النقــص يف أعــداد املرفــن األكادمييــن و االنتقــال إىل مرحلــة اإلرشاف 

اإللكــرتوين الكامــل.
- تبنــي مبــادرات تشــجع الطــالب املجتازيــن لربنامــج الســنة التحضرييــة ›الخريجــن‹ عــىل املشــاركة بفاعليــة يف األنشــطة التــي تنظمهــا 

العامدة.
- توفري املزيد من القاعات واملعامل والكوادر البرية من أعضاء هيئة تدريس وإدارين.

- تعين درايف موحد لجميع الفروع لحفظ الوثائق واألدلة منذ بداية العام.
- توفري معامل الحاسب اآليل مبا يتناسب مع عدد الطالبات باملسارات املختلفة مجهزة بعدد مناسب من األجهزة.

- دراسة شاملة لجميع قنوات التواصل لضامن التكامل بن تلك القنوات وضامن عدم التكرار والتعارض.
- زيادة االهتامم بصورة أكرب باملوهوبن واملبدعن وآلية التعرف عليهم وسبل تقديم الرعاية لهم.

- زيادة التواصل مع الخريجن ليقدموا مساهامتهم يف دعم طالب العامدة.
- توفري املزيد من األنشطة الطالبية التي تستهدف التعريف باملستقبل وسوق العمل.

4.3 - أهم الفرص المتاحة للبرنامج في ضوء المعيار    

- جودة أداء عالية يف ظل االمكانيات املتاحة.
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- مامرسة ممتازة للتواصل الطاليب للتعريف بالحقوق والواجبات واملساهمة يف صنع القرار.
ــاركة  ــىل املش ــن‹ ع ــة ›الخريج ــنة التحضريي ــج الس ــن لربنام ــالب املجتازي ــجع الط ــي تش ــة الت ــل املختلف ــائل التواص ــل وس - تفعي

ــامدة. ــا الع ــي تنظمه ــطة الت ــة يف األنش بفاعلي

4.4 - أهم التحديات التي تواجه البرنامج في ضوء المعيار      

- توفري العدد املناسب من املوظفن واملوظفات للقيام باألعباء اإلدارية.
- توفري معامل الحاسب اآليل مبا يتناسب مع عدد الطالبات باملسارات املختلفة مجهزة بعدد مناسب من األجهزة.

- تدعيم حلقات النقاش الطالبية بقواعد ملزمة لجميع الطالب بالحضور لتوسيع قاعدة االستفادة منها.
- تحتاج الخدمات واألنشطة الطالبية للمزيد من الدعم املادي والبري.

المعيار الخامس: هيئة التدريس والموظفين 
يجــب أن يتوفــر يف الربنامــج األعــداد الكافيــة مــن املوظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس املؤهلــن ذوي الكفــاءة والخــربة الالزمــة للقيــام 
ــة بالتطــورات األكادمييــة واملهنيــة يف تخصصاتهــم، وتشــارك  ــة التدريــس عــىل دراي مبســؤولياتهم. كــام يجــب أن يكــون أعضــاء هيئ
يف أنشــطة البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع، وتطويــر الربنامــج واألداء املؤســي، وأن يتــم تقويــم أدائهــم وفــق معايــري محــددة، 

ويســتفاد مــن النتائــج يف التطويــر.

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

التدريسواملوظفينالخامساملعيار  هيئة

والخبـــرةأعضـــاءاملـــوظفين و يجـــب أن يتـــوفر فـــي البرنــــام  األعـــداد الاافيـــة مــــن  التفــــاءة ذوي املـــاهلين التـــدريس للقيــــامهيئــــة الالزمـــة

أن يجـــب كمـــا بـــالتطوراتأعضـــاءاـــونيبمســـاولياتهم درايـــة التـــدريسعلـــى فـــياألكاديميـــهيئـــة وتشـــارك تخصصـــاتهم، فـــي واملهنيـــة ة

املاسس ي، وأن يتم تقويم أدائهم وفق معايير محددة، ويستفاد من األداءالبحث العلمي وخدمة املجتمع، وتطوير البرنام  و أيشطة

 تطوير.النتائ  في ال

 مستويات التقويم

 املحكات

ل ينطبق  

غير مرض ي مرض ي   

غير 
مستوفى  

مستوفى  

 
ا  جزئي  

مستوفى مستوفى   

بإتقان  
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املــوظفين ات مناســبة الختيــار مجــراءسياســات و يطبــق البرنــام   5-0-1
 في البرنام  واستبقاء املتميزين منهم.هيئة التدريس  أعضاءو 

     5 

هيئــــة  أعضــــاءاملــــوظفين و  العــــدد الاــــافي مــــنيتــــوافر فــــي البرنــــام   5-0-2
التـــــي يقـــــدم فيهـــــا )مثـــــل: شـــــطري  ملســـــارات، فـــــي جميـــــع االتـــــدريس

 (.ساراتالطالب والطالبات، وامل

   3   

ــــي  5-0-3 ــ ــ ــــوفر فـ ــ ــ ـــــاءيتـ ــ ـــــل: هيئـــــــــة التـــــــــدريس التفـــــــــاءة الالزمـــــــــة  أعضــ ــ )مثــ
(، املــــــــــاهالت والشــــــــــهادات والــــــــــرخ  املهنيــــــــــة والخبــــــــــرة الالزمــــــــــة

 وفاعلية التدريس، وُتطبق آليات مناسبة للتحقق منها

    4 

)مثـل: املـاهالت والشـهادات التفـاءة الالزمـة املـوظفين يتوفر في  5-0-4
والـــــــرخ  املهنيــــــــة والخبــــــــرة الالزمــــــــة(، وُتطبــــــــق آليــــــــات مناســــــــبة 

 للتحقق منها

   3   

ـــــبة  5-0-5 ــ ـــة املناســ ــ ــ ـــــام  التهيئــ ــ ــــوفر البرنــ ــ ــــوظفين و يـــ ــ ــ ـــــاءللمـ ــ ـــة  أعضــ ــ ــ هيئــ
الجــدد واملتعــاونين لضــمان فهمهــم لطبيعــة البرنــام ، التــدريس 

 وحقوقهم ومهامهم ومساولياتهم، وحجم العمل.  

   3  

ــــطةتشــــــارك هيئــــــة التــــــدريس بانتيــــــام فــــــي  5-0-6 ـــة  أيشــ ــ ـــــل: أكاديميـ )مثـ
ـــق النقـــام، واملشـــروعات البحثيـــة،  ل، املشـــاركة فـــي املـــاتمرات وحِّ

ـــــد  وتحتـــــــــيم الرســـــــــائل والبحـــــــــو ( بمـــــــــا يضـــــــــمن درا ــ ــــتهم بأحــ ــ ــ يـ
التطــــــورات فــــــي مجــــــال تخصصــــــاتهم. وتعــــــد مشــــــاركتهم فــــــي هــــــذه 

 ومنتاجهم العلمي من محاات تقييمهم وترقياتهم. يشطةاأل

   3  
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ـــــاءيشـــــــارك  5-0-7 ــــطةهيئـــــــة التـــــــدريس بتفـــــــاءة فـــــــي  أعضــ ــ ـــث  أيشـ ــ البحــ
ــــي ــ ـــــا  العلمــ ــ ـــــذه األواإلنتـ ــ ــــي هـ ــ ـــاركتهم فــ ــ ــ ـــــد مشـ ــ ــــطة، وتعـ ــ ـــد  يشــ ــ ــ أحـ

 محاات تقييمهم وترقيتهم.

   3   

الشـــراكة  أيشـــطةهيئـــة التـــدريس فــي  أعضــاءاملـــوظفين و شــارك ي 5-0-8
ـــاركتهم فـــــي هـــــذه األاملجتمعيـــــة أحـــــد محاـــــات  يشـــــطة، وتعـــــد مشــ

 تقييمهم وترقيتهم.

   3   

ـــــ   5-0-9 ــ ــ ـــــاءيتلقــ ــ ــ هيئـــــــــــة التـــــــــــدريس بـــــــــــرام  فـــــــــــي التطـــــــــــوير املتـــــــــــي  أعضــ
ـــاديميو  ــ ــــوير األكـ ــــي تطــ ـــهم فــ ــ ــــاتهم وتسـ ــــي احتياجــ ـــة تلتــ ــ ـــــق خطـ ، وفـ

 أدائهم.

    4  

ـــــ   5-0-10 ــــوظفينيتلقــ ــــوير  املـــ ــ ـــي التطـ ــ ـــــرام  فــ ــــيبــ ــ ـــي  ،املتـ ــ ـــة تلتــ ــ ـــــق خطــ وفــ
 احتياجاتهم وتسهم في تطوير أدائهم.

   3   

ــــوظفين وأعضـــــاء شـــــاركي 5-0-11 ــــويم  أيشـــــطةهيئـــــة التـــــدريس فـــــي  املـ تقـ
  .وتطوير البرنام  واملاسسة

    4 

الة لتقــــويم كفايــــة وجــــودة الخــــدمات  5-0-12
 
ـــة تطبــــق آليــــات فعـــــ املقدمـ

 عنها. وقياس مدى رضاهمهيئة التدريس موظفين وألعضاء لل

    4 

م أداء 5-0-13 ــــوظفين و  ُيقـــــــي  ــ ـــــاءاملـ هيئـــــــة التـــــــدريس بانتيـــــــام وفـــــــق  أعضــ
ومعلنة، وتقدم التغذية الراجعة لهم، ويسـتفاد معايير محددة 

 األداءمن النتائ  في تحسين 

    4 

 التقييم الكلي للمعيار
 46 مجموع تقييم املحكات

 13 عدد املحكات املنطبقة

 3.5 متوسط تقييم املعيار

 4 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار
المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال

 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 (  محك  13)  املعيار الخامس: هيئة التدريس واملوظفين

 مستوى جودة املحكات 

  "1 ير مستوفى"
 "5" بتميز ىمستوف "4" بإتقانى مستوف "3" مستوفى "2" مستوفى جزئياا

املحكاتعدد   
_______ _______ 

7 5 1 

% _______ _______ 
54 % 38% 8% 

التدريسواملوظفين هيئة  املعيارالخامس

الجودةأهم جوانب البرنامج  من عاٍل أومستوى مميزا  نجاحا  حققت في ضوء التي
التدريسيةأعضاءتوفر عدد كا  في العمادة من - الهيئة
التدريسعضاءتنوآ التخصصات العلمية أل - بعمادة السنة التحضيرية.هيئة
اللغةوجود آ- ومدرس ي واملحاضرين املعيدين تعيين في وشفافة وايحة ليات
املساعد البرنام  أعضاء هيئة- مع السريع االندما  على الجدد هم.أعمالهام والتتيف العملي والنفس ي في التدريس
داخـل- سـنوياا تـتم هامـة أكاديمية فاعلية ة األكاديميـيشـطةوالتـي تتنـوآ فيهـا األالسـنوياليـوم العلمـيية عمـادة السـنة التحضـر وجود

التدريسأعضاءبما يحث  ة املختلفة.األكاديميالبحثية و يشطةويشجعهم على املشاركة في األهيئة
بالعمادةأعضاءالتطوعية من بعض عمالاأل و يشطةتم تنفيذ العديد من األ- التدريسواملوظفين هيئة
جه- مع األكاديميات عدة داخل الجامعة في تنفيذ فعاليات التطوير التعاون
دراس يعددارتفاآ- عام كل في توفرها التي التدريبية والفرص الفعاليات
أل- الوظيف  الرضا يسبة في تدريجي ارتفاآ التحسينعضاءيوجد على الدريسدليل ادة كفاية وجودة الخدمات املقدمة لهم بعمفي هيئة

ة.السنة التحضيري
أداء- لتقييم موحدة استمارة األأعضاءتوجد بال التدريسواملوظفين العلمية للعمادة.قسامهيئة
تحسيناألداءالعلمية بالعمادة تقييم قساميتم بال األ- لخطة وتقديمه طالبه من التدريس هيئة لعضو األداءالتدريس ي
األعضاءيتم تقديم التغذية الراجعة أل - التدريسفي العلمية للعمادة.مقساهيئة
األأعضاءيتم االستفادة من نتائ  التقييم في تحسين وتطوير أداء - التدريسفي العلمية للعمادة.قسامهيئة
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4.1 - أهــم جوانــب البرنامــج  التــي حققــت نجاحــً مميــزًا أو مســتوى عــاٍل مــن الجــودة 
فــي ضــوء 

- توفر عدد كاف يف العامدة من أعضاء الهيئة التدريسية.
- تنوع التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالعامدة.

- وجود آليات واضحة وشفافة يف تعين املعيدين واملحارضين ومدريس اللغة.
- ساعد الربنامج أعضاء هيئة التدريس الجدد عىل االندماج الريع مع املهام والتكيف العمي والنفي يف أعاملهم.

- وجــود فاعليــة أكادمييــة هامــة تتــم ســنوياً داخــل العــامدة »اليــوم العلمــي الســنوي« والتــي تتنــوع فيهــا األنشــطة األكادمييــة 
مبــا يحــث أعضــاء هيئــة التدريــس ويشــجعهم عــىل املشــاركة يف األنشــطة البحثيــة واألكادمييــة املختلفــة.
- تم تنفيذ العديد من األنشطة واالعامل التطوعية من بعض أعضاء هيئة التدريس واملوظفن بالعامدة. 

- التعاون مع جهات عدة داخل الجامعة يف تنفيذ فعاليات التطوير األكادميي.
- ارتفاع عدد الفعاليات والفرص التدريبية التي توفرها يف كل عام درايس.

ــة وجــودة الخدمــات  ــل عــىل التحســن ىف كفائ ــس دلي ــة التدري ــاع التدريجــي يف نســبة الرضــا الوظيفــي ألعضــاء هيئ - االرتف
املقدمــة لهــم بالعــامدة.

- توجد استامرة موحدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس واملوظفن بكل األقسام العلمية للعامدة.
- يتــم بــكل األقســام العلميــة بالعــامدة تقييــم األداء التدريــي لعضــو هيئــة التدريــس مــن طالبــه وتقدميــه لخطــة تحســن 

األداء.
- يتم تقديم التغذية الراجعة ألعضاء هيئة التدريس يف األقسام العلمية للعامدة.

- يتم االستفادة من نتائج التقييم يف تحسن وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف األقسام العلمية للعامدة.

4.2 - أهم جوانب البرنامج ذات األولوية في التحسين:

- يتوقــع حــدوث عجــز كبــري يف أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس خــالل الســنتن القادمتــن نتيجــة رشط العــر ســنوات لذلــك 
ــة والدراســات املســاندة مــن هــذا الــرط لطبيعتهــا الخاصــة. يقــرتح اســتثناء عــامدة الســنة التحضريي

- تعيــن وإســناد مهمــة توجيــه أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن الجــدد ألعضــاء قدامــى لديهــم خــربه كافيــة عقــب انتهــاء 
برنامــج التهيئــة.

ــة التدريــس نتيجــة تباعــد أفــرع العــامدة بتوفــري فــرص  - التغلــب عــىل تحــدي تباعــد أماكــن وجــود أعضــاء وعضــوات هيئ
ــة. ــة الحديث ــة التدريــس مــن خــالل الوســائل التكنولوجي ــي لعضــو هيئ ــر املهن التطوي
- تفعيل ثقافة دوائر التعلم داخل أقسام العامدة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.

- التنسيق قبل تنفيذ ورش العمل لإدارين مع قيادات العامدة لدعم هذه الورش.
- التنسيق مع عامدة التطوير اإلداري وخدمة املجتمع لتخصيص مجموعة ورش عمل لإدارين بعامدة السنة التحضريية.

- ربط تقييم املوظف بحضوره ألنشطة التنمية املهنية باإلضافة إىل أدائه الوظيفي.
- عقــد اجتامعــات بــكل قســم ملناقشــة وتحليــل نتائــج إســتبيان الرضــا الوظيفــي وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف الخدمــات 

املقدمــة لهــم.

4.3 - أهم الفرص المتاحة للبرنامج في ضوء المعيار     

- إمكانية سد العجز يف أعداد أعضاء هيئة التدريس بالعامدة يف بعض التخصصات من الكليات املناسبة بالجامعة.
- دعم وكالة الجامعة للشئون األكادميية وعامدة تطوير التعليم الجامعي ألنشطة التطوير بالعامدة.
- إمكانية التعاون مع عامدة التعليم اإللكرتوين يف توفري مواقع للتطوير األكادميي ملنسويب العامدة.

- إمكانية التعاون مع وكالة البحث العلمي، وعامدة شئون املكتبات يف دعم أنشطة البحث العلمي بالعامدة.
- وجود برنامج QASD يسهل من دعم برامج دعم وتطوير أعضاء هيئة التدريس بالعامدة.

(SWOT)  النتائج  على مستوى المعيار
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- تفعيل بعض املبادرات األكادميية التابعة لوكالة الجامعة للشئون األكادميية مثل: مبادرة الدعم الطالب داخل العامدة.

4.4 - أهم التحديات التي تواجه البرنامج في ضوء المعيار      

- يتوقــع حــدوث عجــز كبــري يف أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس خــالل الســنتن القادمتــن نتيجــة رشط العــر ســنوات لذلــك يقــرتح 
اســتثناء عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة مــن هــذا الــرط لطبيعتهــا الخاصــة.

- ارتفــاع عــدد منســويب العــامدة، وتباعــد أماكــن وجــود أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس نتيجــة تباعــد أفــرع العــامدة يصعــب مــن 
فــرص توفــري أنشــطة كافيــة للتطويــر األكادميــي لجميــع منســويب العــامدة .

- العمــل عــىل مــدار ســنة واحــدة فقــط يزيــد مــن الضغــوط واألعبــاء التدريســية واإلداريــة ألعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن. 

المعيار السادس: مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات 
يجــب أن تكــون مصــادر التعلــم واملرافــق والتجهيــزات كافيــة لتلبيــة احتياجــات الربنامــج ومقرراتــه الدراســية، وتتــاح لجميــع املســتفيدين 

بتنظيــم مناســب، كــام يجــب أن يشــرتك هيئــة التدريــس والطــالب يف تحديدهــا بنــاًء عــىل االحتياجــات، ويقيمــون فعاليتهــا.

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

افق والتجهيزات املعيار السادس: مصادر التعلم واملر

البرنام احتياجات لتلبية كافية والتجهيزات واملرافق التعلم مصادر تاون أن املسـتفيدينيجب لجميـع وتتـاح الدراسـية، ومقرراته  

 على االحتياجات، ويقيمون فعاليتها. مناسب، كمابتنييم 
 يجب أن يشررك هيئة التدريس والطالب في تحديدها بناءا

 مستويات التقويم

 املحكات

ل ينطبق  

غير مرض ي مرض ي   

غير 
 مستوفى

 مستوفى

 
ا   جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان

 مستوفى

 بتميز

1 2 3 4 5 

6-0-1 

ـــــقت ــ ــ ــ ــــاماأل طبــ ــ ــ ــ  واملســـــــــــــارات بعمـــــــــــــادة الســـــــــــــنة التحضـــــــــــــيرية قســـ

ات وايــحة تضــمن كفايــة ومناســبة مصــادر مجــراءسياســات و 
 التعلم والخدمات املقدمة لدعم تعلم الطالب.

   3   

6-0-2 

ـــق األ ــ ــ ــ ــ ــــامتطبـ ــ ــ ــ ـــــداتقســ ــ ــ ــ ـــيرية / الوحـ ــ ــ ــ ــ ـــــنة التحضـ ــ ــ ــ ـــــادة السـ ــ ــ ــ  بعمـ

الة إلدارة املصادر واملـواد املإجراء رجعيـة الالزمـة لـدعم ات فع 
 عمليات التعليم والتعلم.

    4  

6-0-3 

يتــــــوفر باملتتبــــــة العــــــدد الاــــــافي مــــــن املصــــــادر املتنوعــــــة التــــــي يســــــهل 
الوصــــــــول إليهــــــــا، بمــــــــا يتناســــــــب مــــــــع احتياجــــــــات البرنــــــــام  وأعــــــــداد 

كافيــــــــة  أوقـــــــاتالطـــــــالب، وتتـــــــاح لشـــــــطري الطــــــــالب والطالبـــــــات فـــــــي 
 * ومناسبة، ويتم تحديثها بصورة دورية.

     5 

6-0-4 

ة متخصصـــة إلتررونيـــمصـــادر  الوحـــدات قســـامتـــوفر العمـــادة/ األ
)مثــل: املراجــع الرقميــة، الوســائط املتعــددة، البرمجيــات(، وقواعــد 

ة مناســـبة تتـــيح للمســـتفيدين الوصـــول إلتررونيـــمعلومـــات وأنيمـــة 
املعلومـــــــــات واملـــــــــواد البحثيـــــــــة واملجـــــــــالت العلميـــــــــة مـــــــــن داخـــــــــل  إلـــــــــى

 املاسسة أو خارجها.

    4  

6-0-5 

املعامـــــل واملختبـــــرات والتجهيـــــزات  عمـــــادة الســـــنة التحضـــــيريةتـــــوفر 
 جــــراءإل الحاســــو ية والتقنيــــة واملــــواد املالئمــــة للتخصــــ  والاافيــــة 

 البحو  والدراسات العلميـة 
ه، وتطبـق آليـات مناسـبة هدافـأل  وفقـاا

 * لصيانتها وتحديثها.

 1     

6-0-6 

املسـتفيدين  / الوحـداتقسـامعمادة السنة التحضيرية/ األ شركت
واملســــــــــــــتقبلية مــــــــــــــن املرافــــــــــــــق  فــــــــــــــي تحديــــــــــــــد احتياجاتهــــــــــــــا الحاليــــــــــــــة

 شـــــاملةا لتوفيرهـــــا، وضـــــمان هيـــــز والتج
ات، وتضـــــع املاسســـــة خططـــــاا

اســتدامتها، وصــيانتها الدوريــة، وتــر ط ذلــش بخططهــا االســرراتيجية 
 واملالية.

    4  
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المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 مستويات التقويم

 املحكات

ل ينطبق  

غير مرض ي مرض ي   

غير 
 مستوفى

 مستوفى

 
ا   جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان

 مستوفى

 بتميز

1 2 3 4 5 

6-0-7 

مـــادة الســـنة عيتـــوفر لهيئـــة التـــدريس والطـــالب واملـــوظفين فـــي  
ــــامالدراســـــــــــــية/ األ ــ ــ ــ ــ ـــي  / املســـــــــــــاراتقسـ ــ ــ ــ ــ ــــدعم الفنــ ــ ــ ــ ــ ـــة والـ ــ ــ ــ ــ التهيئــ

ال ملصادر ووسائل التعلم.  املناسبين لالستخدام الفع 

    4  

6-0-8 

القاعـــات الدراســـية واملرافـــق  عمـــادة الســـنة التحضـــيريةوفر تـــ
 املناسبة الحتياجاته.

   3   

6-0-9 

ــــادة الســــــــــنة التحضـــــــــيريةوفر تـــــــــ افــــــــــق الالزمــــــــــة  عمــــــ ملمارســــــــــة املر
ـــــــــطةاأل ــــــــن األ نشــ ـــية وغيرهـــــــــــا مـــ ـــــــــطةالثقافيـــــــــــة والرياضــــــــ غيـــــــــــر  نشــ

افــــــق الالزمــــــة ألداء الصــــــلوات وتنــــــاول الوجبــــــات  الصــــــفية، واملر
 وجلسات الستذكار والستراحة. *

    4  

6-0-10 

تتـــــوفر جميـــــع متطلبـــــات الصـــــحة والســـــالمة العامـــــة واملهنيـــــة فـــــي 
افق والتجهيزات واأل  * .التعليمية والبحثية نشطةاملر

   3   

6-0-11 

ُتطبــــق معــــايير الســــالمة والحفــــاظ علــــى البائــــة والــــتخل  مــــن 
 وفاعلية.النفايات الخطرة بتفاءة 

  2    

6-0-12 

ـــيريةيتــــوفر  ـــن  بعمــــادة الســــنة التحضـ العــــدد الاــــافي واملاهــــل مـ
 الفنيين واملختصين في تشغيل وتهيئة املعامل واملختبرات.

   
3 

  

6-0-13 

ـــــنة وفر تــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة الســ ــ ــ ــ ــ ـــيريةعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزات  التحضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق والتجهيــ ــ ــ ــ ــ ــ املرافـ
والخــدمات املناســـبة لــذوي االحتياجـــات الخاصــة مـــن الطـــالب 

 وهيئة التدريس واملوظفين.

   

3 

  

6-0-14 

التقنيـــات والخـــدمات والبائـــة  عمـــادة الســـنة التحضــيريةتــوفر 
 املناسبة للمقررات التي تقدم 

 .إلتررونياا

    
4 

 

6-0-15 

ـــل ت ــــاماألعمــ ــــى  / الوحـــــدات بعمــــــادةقســ ـــيرية علــ الســـــنة التحضـــ
ـــزات  تقيـــــيم ـــق والتجهيــ ـــة وكفـــــاءة مصـــــادر الـــــتعلم واملرافــ فاعليــ

 بأنواعها، ويستفاد من ذلش في التحسين.

    

4 

 

 

 

 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 التقييم الكلي للمعيار

 52 مجموع تقييم املحكات

 15 عدد املحكات املنطبقة

 3.47 متوسط تقييم املعيار

 3 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

افق والتجهيزاتا محكملعيار السادس: مصادر التعلم واملر
املحكات جودة مستوى

جزئياا ير مستوفى" بتميزىمستوفبإتقانى مستوفمستوفىمستوفى
املحكاتعدد 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

التقييم الكلي للمعيار

مجموع تقييم املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسط تقييم املعيار

للمعيار اإلجمالي التقويم درجة

افق والتجهيزاتا  (  محك  15)  ملعيار السادس: مصادر التعلم واملر

 مستوى جودة املحكات 

  "1 ير مستوفى"
 "5" بتميز ىمستوف "4" بإتقانى مستوف "3" مستوفى "2" مستوفى جزئياا

 1 7 5 1 1 املحكاتعدد 

% 6.6% 6.6% 33 % 47% 6.6% 
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4.1 - أهــم جوانــب البرنامــج  التــي حققــت نجاحــً مميــزًا أو مســتوى عــاٍل مــن الجــودة 
فــي ضــوء 

- يوجــد متيــز يف تنــوع مصــادر التعلــم وســهولة توفريهــا للطلبــة بالفــروع املختلفــة مــن خــالل مراكــز دعــم التعلــم املوجــودة يف 

جميــع فــروع العــامدة.

- يتــم توفــري مصــادر إلكرتونيــة مــن خــالل العــامدة ضمــن برنامــج قصــد الــذي يطبــق بها ويشــرتط توفــري مصــادر تعلــم إلكرتونية 

يف جميــع مقــررات الســنة التحضرييــة كــام توفــر الجامعــة عــدد كبــري جــداً مــن مصــادر التعلــم اإللكرتونيــة لطلبــة الجامعة.

- تعمــل العــامدة بشــكل مؤســي مــن خــالل مشــاركة األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس يف تحديــد االحتياجــات مــن املرافــق 

ــزات. والتجهي

- تقدم العامدة الدعم الفني الالزم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ملساعدتهم عىل االستخدام الفعال للمصادر.

- توفر العامدة املرافق املميزة للطلبة واألعضاء ملامرسة األنشطة املختلفة.

- توفر العامدة البيئة املناسبة لتقديم املقررات اإللكرتونية.

4.2 - أهم جوانب البرنامج ذات األولوية في التحسين:

ــا عــىل شــكل سياســات  ــاج إىل صياغته ــزات فقــط تحت ــق والتجهي ــام يخــص إدارة املصــادر واملراف ــدة في - توجــد مامرســات جي

ــع األقســام. ــة لجمي واضحــة معلن

ــزات  ــز يف نفــس التجهي ــام يوجــد متي ــار اإلنســاين( بين ــروع )خاصــة املس ــق يف بعــض الف ــزات واملراف - يوجــد ضعــف يف التجهي

ــدأ املســاواة. ــروع اخــرى مــام يخــل مبب واملرافــق يف ف

- يوجد عجز يف الفنين واملتخصصن يف تشغيل املعامل واملختربات.

- توفري التجهيزات الالزمة لذوي اإلحتياجات الخاصة يحتاج إىل إعادة نظر.

- توفري معامل خاصة إلجراء البحوث والدراسات العلمية.

- توفري التجهيزات الالزمة إلجراء البحوث والدراسات العلمية.

- عدد الفنين غري كاف لتغطية كافة الفروع.

4.3 - أهم الفرص المتاحة للبرنامج في ضوء المعيار     

- االستفادة من املرافق واملباين الجديدة التي سوف توفرها الجامعة.

- اهتامم الجامعة بالبحث العلمي يساهم يف توفري التجهيزات الالزمة إلجراء البحوث.

4.4 - أهم التحديات التي تواجه البرنامج في ضوء المعيار      

- زيــادة أعــداد الطلبــة املقبولــن عــىل عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة والــذي ميثــل عــبء عــىل البنيــة التحتيــة 

مــن مرافــق وتجهيــزات.

- التوجه نحو اعتامد الجامعات عىل مواردها الخاصة مام قد يتسبب يف تقليل امليزانية الخاصة باملرافق والتجهيزات.

(SWOT)  النتائج  على مستوى المعيار
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المعيار السابع: البحث العلمي واالبتكار
ــع  ــق م ــرتاتيجية وتتف ــا االس ــس توجهاته ــكار تعك ــي واالبت ــث العلم ــطة البح ــددة ألنش ــط مح ــة خط ــدى املؤسس ــون ل ــب أن يك يج
ــة التدريــس والطــالب وغريهــم مــن  ــر املؤسســة املــوارد الالزمــة لهــا، وتقــدم الدعــم املناســب ألعضــاء هيئ طبيعتهــا ورســالتها، وتوف
منســويب املؤسســة للقيــام بدورهــم يف هــذه األنشــطة، وتعمــل عــىل متابعــة أنشــطتها وتوثيقهــا، وإعــداد تقاريــر دوريــة حولهــا، واتخــاذ 

ــر. اإلجــراءات الالزمــة للتحســن والتطوي

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

املعيار السابع: البحث العلمي والبتكار

أل محـــددة خطـــط املاسســـة لـــدى ياـــون أن تفـــق مـــع طبيعتهـــا عتـــس توجهاتهـــا االســـرراتيجية وتالبحـــث العلمــي واالبتاـــار تيشـــطةيجــب

املوارد املاسسة وتوفر املناسبألورسالتها، الدعم وتقدم لها، املاسسةعضاءالالزمة منسوب  من و يرهم التدريسوالطالب هيئة

األ هـــذه فـــي بـــدورهم اإليشـــطةللقيــام واتخـــاذ حولهـــا، دوريـــة تقـــارير ومعـــداد وتوثيقهـــا، أيشــطتها متابعـــة علـــى وتعمـــل الالزمـــةجـــراء، ات

 للتحسين والتطوير.

 مستويات التقويم

 املحكات

ل 

ينطبق  

ر مرض يغي مرض ي   

غير 

 مستوفى

 مستوفى

 
ا   جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان

 مستوفى

 بتميز

-  1 2  3 4 5 

 التخطيط للبحث العلمي وإدارته 7-1

7-1-1 

البحث  يشطةمحددة ومعلنة أل التحضيرية خطةتضع السنة 

ها، وتسهم في تحقيق أهدافالعلمي تتناسب مع رسالتها و 

 * التنموية. وياتاألولالتوجهات الوطنية و 

    4  

7-1-2 

لتحديد أولويات البحث  التحضيرية آلياتيوجد لدى السنة 

 العلمي، وتتابع تطبيقها.

  2    

7-1-3 

ات مطبقة مجراءو  التحضيرية سياساتتتوفر لدى السنة 

لحماية حقوق امللتية الفترية، والرزام الباحثين بضوابط 

 وأخالقيات البحث العلمي.

     5 

7-1-4 

ثة ومعلنة  التحضيرية قواعديوجد لدى السنة  بيانات محد 

 ل نتا  العلمي ملنسو يها. 

  2    

7-1-5 

مناسبة لقياس إنتاجها البحثي  التحضيرية آلياتتطبق السنة 

وفق ماشرات أداء محددة، وتعد التقارير السنوية عنها، 

 ويستفاد من النتائ  في التحسين والتطوير. *

 

   3   
المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال

 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

مستويات التقويم
املحكات

ل 

ينطبق

مرض ير مرض يغي

غير 

مستوفى

مستوفى
جزئيا 

مستوفىمستوفى

بإتقان

مستوفى

بتميز

 عم البحث العلمي والبتكارد 7-2

7-2-1 

التحضيرية آليات متنوعة لتنمية املهارات البحثية  السنةتطبق 

 لهيئة التدريس والطالب وتحفيزهم.

  2    

7-2-2 

التحضيرية ميزانية كافية تمتنها من تحقيق  السنةتخص  

 خطتها البحثية.

  2    

7-2-3 

بحث العلمي بما التحضيرية البائة املناسبة لل السنةتوفر 
يتضمن مصادر وقواعد املعلومات واملرافق والتجهيزات 

 والبرمجيات.

    4  

7-2-4 

البحث  يشطةات الداعمة ألجراءالتحضيرية اإل  السنةتوفر 
العلمي والنشر الدولي )مثل: تخصي  وحدات للررجمة 

 .والتدقيق اللغوي، ومراكز لالتصال...(

  2    

اإلنجازاتاالسنةيوجد لدى  لتشجيع آليات لتحضيرية
املتميزة البحثية واملبادرات

املشروعاتالسنةتشجع  في املشاركة على الطالب التحضيرية
البحثية املناسبة، مع االعررا  بجهودهم.يشطةواأل

التقييم الكلي للمعيار
مجموع تقييم املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسط تقييم املعيار

للمعيار اإلجمالي التقويم درجة
*محش أساس ي  
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المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 مستويات التقويم

 املحكات

ل 

ينطبق  

ر مرض يغي مرض ي   

غير 

 مستوفى

 مستوفى

 
ا   جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان

 مستوفى

 بتميز

-  1 2  3 4 5 

عم البحث العلمي والبتكارد
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خطتها البحثية.
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التحضيرية الطالب على املشاركة في املشروعات  السنةتشجع 
 البحثية املناسبة، مع االعررا  بجهودهم. يشطةواأل
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 التقييم الكلي للمعيار
 33 مجموع تقييم املحكات

 11 عدد املحكات املنطبقة

 3 متوسط تقييم املعيار

 3 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

 *محش أساس ي  
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 محك  (  11) البحث العلمي والبتكار: السابع املعيار 

 مستوى جودة املحكات 

 ير 
 "1مستوفى"

 
 بإتقانى مستوف "3" مستوفى "2" مستوفى جزئياا

"4" 

 ىمستوف
 "5" بتميز

 1 1 1 2 ---- هالتخطيط للبحث العلمي وإدارت

 ---- 2 1 3 ---- دعم البحث العلمي والبتكار

Total ---- 5 2 3 1 

% ---- 46% 18 % 27% 9% 

املعيار السابع: البحث العلمي والبتكار

الجودةأهم جوانب البرنامج  من عاٍل أومستوى مميزا  نجاحا  حققت في ضوء التي

مواجهتها،وجود خطة تتضمن هد  النشاط البح- تم التي والصعو ات اإلنجاز، ويسبة إنجازه، وماشرات تنفيذه، وفررة ثي،
ومقررحات تطويرية.

بتطبيق جميع عناصر الخطة بجودة عالية وبشال منيم.مااللرزا-
بينأهدا ايسجام خطة الوحدة مع - البحثي الحراك بتشجيع والجامعة العمادة التدريسأعضاءورسالة هيئة
يسبةيشطةات منيمة للتحسين لبعض األاءإجر يوجد - حول يسبمئوية يوجد كما جيدة، ونتائ  إنجاز، مستوى مع الخطة، في

الخطةأيشطةإنجاز لال يشاط من 
املشاركاتمن- عدد ( مشاركة في اليوم العلمي الثاي إلىاألول( مشاركة في اليوم العلمي ارتقاآ
في اليوم العلمي الثاي .وجود مشاركات بحثية للطالبات-
أل- ورمتدريبية لديهمعضاءوجود البحثية املهارات التدريسلتنمية هيئة
للطالب- البحثية املهارات تنمية خالله من يتم علمي يوم يوجد
البحث العلمي وفق دليل الجامعة لتلش السياساتوأخالقيات ات لحماية امللتية الفترية مجراءاتباآ سياسات و -
العلميعضاءم عمل أل ورعقد- البحث لخدمة التدريس الفتريةهيئة امللتية البحث العلمي وضوابطوأخالقياتوالتعر بحقوق

الدوليآليات النشر علىالي التعر  ضافةباإل 
والثاي ولاأل املقدمة لليوم العلمي بحا برنام  كشف التطابق وكذلش نماذ  من األ لالبحو  املقبولة للمجلة التحضيرية إخضاآ -

بالعمادة

المعيار السابع: البحث العلمي واالبتكار 
4.1 - أهــم جوانــب البرنامــج  التــي حققــت نجاحــً مميــزًا أو مســتوى عــاٍل مــن الجــودة فــي 

ضوء  المعيار السابع: البحث العلمي واالبتكار 
- وجــود خطــة تتضمــن هــدف النشــاط البحثــي، وفــرتة تنفيــذه، ومــؤرشات إنجــازه، ونســبة اإلنجــاز، والصعوبــات التــي تــم مواجهتهــا، 

ــات تطويرية. ومقرتح
- االلتزام بتطبيق جميع عنارص الخطة بجودة عالية وبشكل منظم.

- انسجام خطة الوحدة مع أهداف ورسالة العامدة والجامعة بتشجيع الحراك البحثي بن أعضاء هيئة التدريس.
- يوجــد إجــراءات منظمــة للتحســن لبعــض األنشــطة يف الخطــة، مــع مســتوى إنجــاز، ونتائــج جيــدة، كــام يوجــد نســب مئويــة حــول 

نســبة إنجــاز لــكل نشــاط مــن أنشــطة الخطــة.
- ارتقاع عدد املشاركات من )17( مشاركة يف اليوم العلمي األول إىل )29( مشاركة يف اليوم العلمي الثاين.

- وجود مشاركات بحثية للطالبات يف اليوم العلمي الثاين.
- وجود ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية املهارات البحثية لديهم.

- يوجد يوم علمي يتم من خالله تنمية املهارات البحثية للطالب.
- اتباع سياسات وإجراءات لحامية امللكية الفكرية وأخالقيات البحث العلمي وفق دليل الجامعة لتلك السياسات.

ــط  ــات وضواب ــة وأخالقي ــة الفكري ــة البحــث العلمــي – والتعــرف بحقــوق امللكي ــس لخدم ــة التدري - عقــد ورش عمــل ألعضــاء هيئ
ــدويل. ــات النــر ال البحــث العلمــي باإلضافــة ايل التعــرف عــىل آلي
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- إخضــاع البحــوث املقبولــة للمجلــة التحضرييــة لربنامــج كشــف التطابــق وكذلــك منــاذج مــن األبحــاث املقدمــة لليــوم العلمــي األول 
والثــاين بالعــامدة.

- يوجد استمرارية بالنر وهذا يدل عىل وجود ثقافة بحثية يف العامدة.
- يوجد تقارير حول األنشطة البحثية وماعون بحثي لألنشطة البحثية يف العامدة.

- يوجــد أجنــدة بحثيــة ميكــن للباحثــن االســتفادة منهــا يف )قامئــة أولويــات( بالبحــوث والدراســات التــي يعتقــد الباحثــون يف العــامدة 
بأهميتهــا لتطويــر العمليــة التعليميــة التعلميــة يف الســنة التحضرييــة يف الجامعــة مــن جميــع الجوانــب وتوجيــه الباحثــن إىل تناولهــا 

يف بحوثهــم حســب اهتامماتهــم خــالل العــام الجامعــي 1441 هـ.
- يوجد تحسن مستمر يف اإلنفاق عىل البحث العلمي من خالل ارتفاع مؤرش املوازنة من 5,700 ريال إىل 7,550 ريال.

- يوجــد تقديــر للبحــث العلمــي مــن خــال ل تكريــم الباحثــن واملرفــن يف اليــوم العلمــي األول والثــاين بشــهادات تقديريــة ودروع 
تكرمييــة.

- توفر مصادر وقواعد املعلومات والربمجيات التي يحتاجها الباحث واملعامل وغريها.
- التحديث املستمر لقواعد ومصادر املعلومات.

- يوجد تعاون مع قسم اللغة اإلنجليزية ميا يتعلق بالرتجمة ما تحتاجه وحدة الدراسات والبحوث.
- يوجد خدمة التحليل إحصايئ ميكن من خالله اجراء التحليالت اإلحصائية لألبحاث.

ــذي يعمــل عــىل تحســن أداء أعضــاء هيئــة التدريــس  - يوجــد لتشــجيع اإلنجــازات واملبــادرات البحثيــة املتميــزة داخلهــا األمــر ال
بالعــامدة يف جانــب البحــث العلمــي.

- وجود خطة تتضمن تشجيع الطلبة عىل املشاركة يف املروعات واألنشطة البحثية، مع االعرتاف بجهودهم.
- يوجد تقييم منتظم وفعال لليوم العلمي، واجتامعات دورية ألعضاء الوحدة.

ــة البحــث العلمــي للطــالب، مــع مســتوى  ــة بتنمي - وجــود إجــراءات منظمــة للتحســن لبعــض أنشــطة خطــة الوحــدة ذات الصل
ــة حــول نســبة إنجــاز كل نشــاط مــن األنشــطة البحثيــة. إنجــاز ونتائــج جيــدة، كــام يوجــد نســب مئوي

4.2 - أهم جوانب البرنامج ذات األولوية في التحسين:

- وضع أجندة بحثية وقامئة أولويات بالتعاون مع رؤساء األقسام وتحديثها كل عام.
- بناء الربامج التدريبية البحثية عىل احتياجات املدرسن واملعايري العاملية.

-  عقد ورش تدريبية بحثية للطلبة. 
- تكوين فرق بحثية يف جميع أقسام العامدة برتب متنوعة واهتاممات مشرتكة.

ــس يتضمــن خطــوات البحــث العلمــي الرئيســة مــع رشح  ــة التدري ــة واآلخــر ألعضــاء هيئ ــل إرشــادي أحدهــام للطلب - وضــع دلي
ــة. ــة توضيحي ــا وامثل مختــرص عــن كل منه

- التنسيق مع كليات أو جامعات أخرى لعقد ورش تدريبية بحثية لتبادل الخربات.
- تكثيف الورش التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف مجال البحث العلمي وحسب احتياجاتهم.

- تضمن الدورات البحثية زمن الخطة والفئة املستهدفة وزمن التنفيذ.
- اإلعالن عن الخطة ألعضاء هيئة التدريس.

- عمل دليل إلكرتوين ألبرز النقاط الخاصة باالنتحال العلمي. 
-  تصميــم بطاقــات إرشــادية ألهميــة االلتــزام بضوابــط البحــث العلمــي )باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة( يتــم نرهــا بالتزامــن مــع 

اعــالن موعــد بــدء اليــوم العلمــي الثالــث.
- عمل دليل إلكرتوين يوضح آلية التعامل مع برنامج كشف التطابق.

-  اليــوم العلمــي الثالــث ورسعــة اإلعــالن عــن املوعــد والــروط حتــى تتســنى الفرصــة للطــالب االســتعداد باألبحــاث او األفــكار 
العلميــة.

- نــر دليــل السياســات مــن قبــل وحــدة البحــوث إىل جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بعــامدة الســنة التحضرييــة مــع اإلشــارة ايل 
وجــوده مبوقــع الجامعــة.

- عقــد نــدوة عــىل هامــش اليــوم العلمــي ملناقشــة ضوابــط البحــث العلمــي بدعــوة موجــه إىل عــامدة البحــث العلمــي لرتشــيح مــن 
يقــوم بهــا ملــده ســاعة واحــدة.
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ــة  ــات وعقــد ســيمنارات حــول آلي ــي والخــروج بتوصي ــاج البحث ــة حــول اإلنت ــة مــن خــالل األقســام األكادميي ــر فصلي - إعــداد تقاري
ــا. االســتفادة منه

- تخصيص ميزانية لإنفاق عىل الورش التدريبية التي تنفذ ألعضاء هيئة التدريس أو الطالب.
- زيادة االنفاق عىل خطة البحث العلمي وتقديم مكافآت ملن ينر من األقسام يف مجالت ذات معامل تأثري عاٍل.

- توفري آليات تساعد الباحثن يف املعامل.  
- توفري سبل للتواصل مع الخدمات لتوفري التجهيزات لألعضاء والطالب.

- توفري مختصن بالتدقيق اللغوي لتقديم خدماتهم للباحثن.
- توفري وحدة ترجمة أو مرتجم خاص إلجراء الرتجمة للباحثن الذين يحتاجون هذه الخدمة.

- زيادة عدد املكافآت املقدمة للباحثن املتميزين سواء من القسم أو العامدة.
- توفــري ســبل الدعــم املــادي واملعنــوي للباحثــن )شــهادات التقديــر - الــدروع – كأس متيــز بحثــي – مبالــغ ماليــة( للباحثــن املتميزيــن 

واملشــاركن بأنشــطة البحــث العلمــي بالعامدة.
- تكثيف الدعايات التشجيعية للمبادرات البحثية ملنسويب العامدة )أعضاء هيئة تدريس – طالب وطالبات( .

- تفعيل مشاركات الطالبات من مختلف الفروع. 
- العمل عىل زيادة إرشاك الطالب يف األنشطة البحثية.

4.3 - أهم الفرص المتاحة للبرنامج في ضوء المعيار     

- رغبة أعضاء هيئة التدريس ودافعيتهم لالستفادة من دورات البحث العلمي لتنمية أنفسهم مهنياً.
- توفر صفحة العامدة أو الفيس بوك لإعالن عن خطة الوحدة.

- توفر مصمم وبرنات ميكن االستفادة منها يف اإلعالن عن خطة الوحدة.
- عمل دليل إلكرتوين ألبرز النقاط الخاصة باالنتحال العلمي .

- )تصميــم بطاقــات ارشــادية ألهميــة االلتــزام بضوابــط البحــث العلمــي باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة( يتــم نرهــا بالتزامــن مــع اعــالن 
موعــد بــدء اليــوم العلمــي الثالــث. 

- عمل دليل إلكرتوين يوضح آلية التعامل مع برنامج كشف التطابق. 
ــكار  ــى تتســنى الفرصــة للطــالب االســتعداد باألبحــاث او األف ــروط حت ــث ورسعــة اإلعــالن عــن املوعــد وال ــوم العلمــي الثال -  الي

ــة.  العلمي
ــع  ــع اإلشــارة ايل وجــوده مبوق ــس بالعــامدة م ــة التدري ــع أعضــاء هيئ ــل وحــدة البحــوث إىل جمي ــن قب ــل السياســات م ــر دلي - ن

ــة.  الجامع
- عقــد نــدوة عــىل هامــش اليــوم العلمــي ملناقشــة ضوابــط البحــث العلمــي بدعــوة موجــه إىل عــامدة البحــث العلمــي لرتشــيح مــن 

يقــوم بهــا ملــده ســاعة واحــدة.
ــات  ــكل الخدم ــس والطــالب ل ــة التدري ــة لهيئ ــات لدعــم األنشــطة البحثي ــزات واملكتب ــل والتجهي ــن املعام ــكايف م ــر العــدد ال - يتوف
التعليميــة مبســتوى عــايل الجــودة، كــام تــويل العــامدة جــل اهتاممهــا بتوفــري أجهــزة ومصــادر بحــث ألعضــاء هيئــة التدريــس، وهنــاك 
عــامدة االتصــاالت التــي ميكــن لعضــو هيئــة التدريــس التواصــل معهــا لتوفــري الربامــج التــي يحتاجهــا يف البحــث مثــل برامــج التحليــل 
اإلحصــايئ الكمــي والنوعــي SPSS ومــا شــابه والربامــج وتعمــل هــذه العــامدة عــىل تطويــر خدماتهــا باســتمرار لتتناســب واحتياجــات 

املدرســن وبهــذا ميكــن القــول بــأن جانــب االنتظــام والتطبيــق متحقــق بشــكل كبــري ومتميــز.
- تشجيع إدارة الجامعة والعامدة عىل النر العلمي باسم الجامعة.

- توفر معامل يف العامدة إلجراء البحوث العلمية.
- إمكانية توفري مختص يف التدقيق اللغوي ومرتجم من خالل رشكة التشغيل.

- استقطاب كوادر وطنية متخصصة عىل مالك الجامعة.
- وجود يوم علمي يتم من خالله تشجيع الطالب عىل القيام باألنشطة البحثية.

- توفري تكريم للطلبة املشاركن باألنشطة البحثية.
- وجود أعضاء هيئة تدريس ذوي خربة بالحث واإلرشاف العلمي.
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4.4 - أهم التحديات التي تواجه البرنامج في ضوء المعيار      

- وجــود خطــة مــن قبــل عــامدة شــؤون املكتبــات حــول الــدورات التــي ســتقدم خــالل العــام، إال أن تحديــد الــدورات بشــكل محدد 
يكــون حســب املتــاح مــام ال ميكــن عرضهــا عــىل أعضــاء هيئــة التدريــس يف بدايــة العــام مــع خطــة وحــدة الدراســات والبحــوث.

ــغالهم  ــبب انش ــس بس ــة التدري ــاء هيئ ــدرايس ألعض ــدول ال ــع الج ــان م ــن األحي ــري م ــة يف كث ــدورات التدريبي ــق ال ــدم تواف - ع
ــة. ــامل إداري ــس أو اع بالتدري

- قلة الوقت املتاح للطلبة لالستفادة من الدورات التدريبية يف جانب البحث العلمي.
- عدم توفر ميزانية لضيافة املستفيدين من دورات البحث العلمي التي تعقدها وحدة الدراسات والبحوث.

- توفري امليزانية املناسبة لوحدة البحث العلمي بالعامدة.
- قلة املعامل ال تتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس.

- قلة امليزانية املخصصة للبحث العلمي يف العامدة.
- عدم توفر كافة املواد التي يحتاج اليها الباحث يف املعامل.

- عدم استفادة عضو هيئة التدريس من معامل العامدة للبحث العلمي.
- عدم إمكانية رشاء األدوات التي قد يحتاجها عضو هيئة التدريس إلجراء بحثه

ــال  ــدة يف مج ــل بالوح ــة للعم ــة اإلنجليزي ــالمية أو اللغ ــات اإلس ــم الدراس ــس يف قس ــة التدري ــاء هيئ ــاح ألعض ــت املت ــة الوق - قل
ــة. ــق والرتجم التدقي

- قلة الوقت املتاح ألعضاء هيئة التدريس لإرشاف عىل الطلبة.
- قلة الخربة البحثية عند الطلبة حيث أنه يف مساق البحث والتعلم ال يتم القيام ببحث علمي وإمنا تقييم ورقة بحثية.

- انشغال الطلبة باألعباء الدراسية.
- قلة دافعية بعض أعضاء هيئة التدريس لتشجيع طلبتهم عىل املشاركة.

المعيار الثامن: الشراكة المجتمعية
ــا  ــا االســرتاتيجية وتتفــق مــع طبيعته ــة، تعكــس توجهاته ــة املجتمعي ــات محــددة للراك ــدى املؤسســة خطــط وآلي يجــب أن يكــون ل
ورســالتها، وأن تدعــم املشــاركة الفعالــة لهيئــة التدريــس والطــالب واملوظفــن فيهــا. كــام يجــب أن تقيــم عالقــات تعــاون فعالــة مــع 
املجتمــع املحــي والــدويل والهيئــات املهنيــة وقطاعــات العمــل املختلفــة، وأن تعمــل عــىل توثيــق أنشــطتها ومتابعــة فعاليــة الراكــة 

ــة وتحســينها وتطويرهــا. املجتمعي

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

العلمي للبحث العمادة معامل من التدريس هيئة عضو استفادة عدم
إلعدم إم التدريس هيئة عضو يحتاجها قد التي األدوات شراء بحثهجراءاانية

الدراساتعضاءقلة الوقت املتاح أل  قسم التدريسفي ية أو اللغة اإلنجليزية للعمل بالوحدة في مجال التدقيق والررجمة.اإلسالمهيئة

الطلبةعضاءقلة الوقت املتاح أل  التدريسل شرا على هيئة
بحثيةقلة الخبرة ا ورقة تقييم ومنما علمي ببحث القيام يتم ال والتعلم البحث مساق في أنه حيث الطلبة عند لبحثية

الدراسيةاألعباءالطلبة بايشغال
املشاركةأعضاءقلة دافعية بعض  على طلبتهم التدريسلتشجيع هيئة

 املعيار الثامن: الشراكة املجتمعية

خطـــــط املاسســـــة لـــــدى ياـــــون أن ـــة، يجـــــب ــــات محـــــددة للشـــــراكة املجتمعيــ ـــرراتيجية وتتوآليـ ـــا االســ ــــس توجهاتهــ ـــا عتـ ــــق مـــــع طبيعتهــ تفـ
يجبورسالتها كما فيها واملوظفين التدريسوالطالب لهيئة الفعالة املشاركة تدعم وأن املجتمعأن تقيم ، مع فعالة تعاون عالقات

تعمـــل علـــى توثيـــق أيشـــطتها ومتابعـــة فعاليـــة الشـــراكة املجتمعيـــة وأن ، املحلـــي والـــدولي والهيئـــات املهنيـــة وقطاعـــات العمـــل املختلفـــة
وتحسينها وتطويرها.

 مستويات التقويم

 املحكات

ل 
ينطبق  

غير مرض ي مرض ي   

غير 
 مستوفى

 مستوفى

 
ا   جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان

 مستوفى

 بتميز

-  1 2 3 4 5 

 التخطيط للشراكة املجتمعية وإدارتها 8-1

8-1-1 

ــــع ـــيرية/ األالســــــنة ا تضـ ــــاملتحضــ خطـــــة محــــــددة للشــــــراكة  قســ
ـــــدافاملجتمعيـــــــــــة تتناســـــــــــب مـــــــــــع رســـــــــــالتها و  ــ ــ ـــــات أهــ ــ ــ ها، واحتياجــ

 املجتمع. *

     5 

8-1-2 

ـــــمن  ــ ــ ـــيرية/ األتضــ ــ ــ ــ ـــــنة التحضــ ــ ــ ــــامالســ ــ ــ ــ ـــة  قسـ ــ ــ ــ ـــاركة الفاعلــ ــ ــ ــ املشــ
ـــن  ـــاركة املجتمعيـــــة مــ ـــة املشــ ـــا فـــــي تفعيـــــل خطــ ملنســـــو يها وطالبهــ

 وايحة ومتنوعة.  أيشطةخالل مهام و 

    4  

8-1-3 

ـــيرية/ األ تطبــــــق ــ ـــــنة التحضـ ــــامالسـ ـــق  قســ ــ ـــــددة لتوثيـ ــــات محـ آليــ
ومتابعة وتقييم فاعلية أيشطتها في مجال الشراكة املجتمعيـة 
وفــــــق ماشــــــرات أداء محــــــددة، وتعــــــد تقــــــارير دوريــــــة تســــــهم فــــــي 

 . *األداءتحسين 

     5 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 مستويات التقويم

 املحكات

ل 
ينطبق  

غير مرض ي مرض ي   

غير 
 مستوفى

 مستوفى

 
ا   جزئي

 مستوفى مستوفى

 بإتقان

 مستوفى

 بتميز

-  1 2 3 4 5 

 تفعيل الشراكة املجتمعية 8-2

8-2-1 

واملــــــوظفين هيئــــــة التــــــدريس  قســــــامالســــــنة التحضــــــيرية/ األتشــــــجع 
 العلميــة والهيئــات مــع ماسسـات املجتمــع والطـالب علــى التعــاون 

 .واملهنية املختلفة، والعمل التطوعي

     5 

8-2-2 

بـــرام  التطـــوير املتـــي والتعلـــيم  قســـامالســـنة التحضـــيرية/ األتقـــدم 
 .املستمر بما يسهم في تلبية احتياجات املجتمع

   3   

8-2-3 

التثقيفيــة  يشــطةاملبــادرات واأل قســامالســنة التحضــيرية/ األتقــدم 
 والتوعوية والخدمية التي تلتي احتياجات املجتمع املحلي.

    4  

8-2-4 

مرافقهــــا للمجتمــــع فرصــــة االســــتفادة مــــن الســــنة التحضــــيرية تتــــيح 
، والقاعــــــــات معامــــــــل الحاســــــــب اآللــــــــيومصــــــــادرها املختلفــــــــة )مثــــــــل: 

 الدراسية، واملعامل(.

     5 

لمعيارالتقييم الكلي ل

مجموع تقييم املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسط تقييم املعيار

للمعيار اإلجمالي التقويم درجة

اتمحكالشراكة املجتمعية  )الثامناملعيار 
املحكات جودة مستوى

جزئياا ير مستوفى" ىمستوفبإتقانى مستوفمستوفىمستوفى
ميزبت

التخطيط للشراكة املجتمعية 
وإدارتها

--------1 1 2 

 2 1 ---- ---- ----تفعيل الشراكة املجتمعية
---- ---- 1 2 4 
-------- 14 % 29% 57% 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

مستويات التقويم
املحكات

ل 
ينطبق

مرض يغير مرض ي

غير 
مستوفى

مستوفى
جزئيا 

مستوفىمستوفى
بإتقان

مستوفى
بتميز

تفعيل الشراكة املجتمعية
التــــــدريسقســــــامالســــــنة التحضــــــيرية/ األتشــــــجع  واملــــــوظفين هيئــــــة

التعــاون علــى العلميــةوالهيئــاتمــع ماسسـات املجتمــعوالطـالب
واملهنية املختلفة، والعمل التطوعي

بـــرام  التطـــوير املتـــي والتعلـــيم قســـامالســـنة التحضـــيرية/ األتقـــدم 
املستمر بما يسهم في تلبية احتياجات املجتمع

واألقســامالســنة التحضــيرية/ األتقــدم  التثقيفيــة يشــطةاملبــادرات
والتوعوية والخدمية التي تلتي احتياجات املجتمع املحلي.

مرافقهــــا للمجتمــــع فرصــــة االســــتفادة مــــن الســــنة التحضــــيرية تتــــيح 
مثــــــــل املختلفــــــــة ، والقاعــــــــات معامــــــــل الحاســــــــب اآللــــــــيومصــــــــادرها

واملعامل الدراسية،

لمعيارالتقييم الكلي ل  

 31 مجموع تقييم املحكات

 7 عدد املحكات املنطبقة

 4.4 متوسط تقييم املعيار

 4 درجة التقويم اإلجمالي للمعيار

 

اتمحكالشراكة املجتمعية  )الثامناملعيار 
املحكات جودة مستوى

جزئياا ير مستوفى" ىمستوفبإتقانى مستوفمستوفىمستوفى
ميزبت

التخطيط للشراكة املجتمعية 
وإدارتها

--------1 1 2 

 2 1 ---- ---- ----تفعيل الشراكة املجتمعية
---- ---- 1 2 4 
-------- 14 % 29% 57% 

 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

مستويات التقويم
املحكات

ل 
ينطبق

مرض يغير مرض ي

غير 
مستوفى

مستوفى
جزئيا 

مستوفىمستوفى
بإتقان

مستوفى
بتميز

تفعيل الشراكة املجتمعية
التــــــدريسقســــــامالســــــنة التحضــــــيرية/ األتشــــــجع  واملــــــوظفين هيئــــــة

التعــاون علــى العلميــةوالهيئــاتمــع ماسسـات املجتمــعوالطـالب
واملهنية املختلفة، والعمل التطوعي

بـــرام  التطـــوير املتـــي والتعلـــيم قســـامالســـنة التحضـــيرية/ األتقـــدم 
املستمر بما يسهم في تلبية احتياجات املجتمع

واألقســامالســنة التحضــيرية/ األتقــدم  التثقيفيــة يشــطةاملبــادرات
والتوعوية والخدمية التي تلتي احتياجات املجتمع املحلي.

مرافقهــــا للمجتمــــع فرصــــة االســــتفادة مــــن الســــنة التحضــــيرية تتــــيح 
مثــــــــل املختلفــــــــة ، والقاعــــــــات معامــــــــل الحاســــــــب اآللــــــــيومصــــــــادرها

واملعامل الدراسية،

لمعيارالتقييم الكلي ل

مجموع تقييم املحكات
عدد املحكات املنطبقة
متوسط تقييم املعيار

للمعيار اإلجمالي التقويم درجة

 (  اتمحك  7الشراكة املجتمعية  ): الثامناملعيار 

 مستوى جودة املحكات 

  "1 ير مستوفى"
 مستوفى جزئياا

"2" 

 بإتقانى مستوف "3" مستوفى

"4" 

 ىمستوف
 "5" ميزبت

التخطيط للشراكة املجتمعية 
 وإدارتها

---- ---- 1 1 2 

 2 1 ---- ---- ---- تفعيل الشراكة املجتمعية
Total ---- ---- 1 2 4 

% ---- ---- 14 % 29% 57% 

 

4.1 - أهــم جوانــب البرنامــج  التــي حققــت نجاحــً مميــزًا أو مســتوى عــاٍل مــن الجــودة 
فــي ضــوء 

- تشتمل رسالة عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة عىل صياغة واضحة خاصة بالراكة املجتمعية.
- توجــد رشاكات مجتمعيــة بــن العــامدة والهيئــات العلميــة )مركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار املجتمعــي( مبــا يســهم يف تحقيــق 

رســالة وأهــداف عــامدة الســنة التحضريية والدراســات املســاندة.
- زيادة نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف برامج التطوير املهني واألكادميي.

- تتيــح عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســندة للمجتمــع االســتفادة مــن مرافقهــا ومنشــئاتها املختلفــة )معامل الحاســب 
- القاعــات الدراســية - مالعــب رياضيــة - صــاالت(.

(SWOT)  النتائج  على مستوى المعيار
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- تنفيذ مجموعة من األنشطة والربامج الصيفية التي تخدم املجتمع املحىل )دورات اللغة االنجليزية – الحاسب اآليل(.
- توفر اإلبداع واملهارة من قبل أعضاء هيئه التدريس يف تفعيل النشاط املجتمعي.

4.2 - أهم جوانب البرنامج ذات األولوية في التحسين:
- كتابة مامرسات تفصيلية وآليات التنفيذ واضحة ومحددة يف خطط األقسام.

- تفعيل إقامة أنشطة مجتمعية بجميع املقررات باألقسام املختلفة بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
- تفعيل برامج صيفية جديدة بخالف برامج الحاسب اآليل، اللغة اإلنجليزية.

- قياس مدى احتياج املجتمع الداخي والخارجي من برامج الراكة املجتمعية.
ــة ذوي  ــة – دور رعاي ــة االجتامعي ــل )دور الرعاي ــة مث ــات الخارجي ــض الهيئ ــع بع ــة م ــة مختلف ــل رشاكات مجتمعي ــل عم - تفعي

ــام(. ــة االيت ــة – دور رعاي ــات الخاص االحتياج
- فتح قنوات اتصال مع بعض الجهات الراعية وعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.

- اقامــة وحــدات ذات طابــع خــاص تخــدم فئــات املجتمــع املختلفــة تســاعد عــىل تقديــم )ورش تدريبيــة – برامــج رياضيــة - ….( 
مبقابــل مــادي بســيط مــام يســاهم يف تقديــم الدعــم املــادي للعــامدة للتمكــن مــن خاللــه باالرتقــاء بأنشــطة الخدمــة املجتمعيــة.

- قياس رضا املستفيدين من املبادرات التي يتم تنفيذها خارج عامدة السنة التحضريية وأخذ مقرتحاتهم للتحسن.
- كتابة مقرتحات التطوير واإلبداع لألنشطة املجتمعية واملبادرات بالتقارير السنوية لسهولة متابعتها.

4.3 - أهم الفرص المتاحة للبرنامج في ضوء المعيار     
- توجد رشاكات مجتمعية بن العامدة والهيئات العلمية )مركز امللك عبد العزيز للحوار املجتمعي( .
- توفر املالعب الرياضية املتنوعة باملدينة الجامعية والتي تقدم خدماتها لجميع الطالب بالجامعة .

- التكامل بن عامدة السنة التحضريية وما تقدمه عامدة شؤون الطالب بالجامعة.

4.4 - أهم التحديات التي تواجه البرنامج في ضوء المعيار      
- تفعيل تنفيذ الحمالت واألنشطة املجتمعية خارج الحرم الجامعي.

- تغري املالعب الرياضية مبا يتناسب وأعداد الطالبات املقبوالت بالسنة التحضريية .



73

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

طالبات - تقرير وحدة اجلودة /  املسار العلمي بالريان
سقبلوفقا  من إسقرارها تم التي بدايةالجودةوحدة أعضاءللخطة في املساندة والدراسات التحضيرية السنة الدراس يالفصلبعمادة

رسالتهاأهدافوالتي تنبثق من هـ األكاديميمن العام  تحقيق على وتعمل العامة الجودة العديد الخطة تضمنت و ، وحدة
التاليةنشطةتلك األبالعمادة ، والتي نفذتها وحدة الجودة نشطةمن األ املحاور خالل بإيجازمن عرضها يمكن التي

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  ة الجودةنشر ثقاف:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، اجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

 .واملعرض التعريفي املشاركة ببرنامج التهيئة النشاط   

 .بين الطالبات نشر ثقافة الجودة  هدافاأل 

 .لريان ووحدة الجودة باملسار العلمياإدارة املسار العلمي  الجهة املسؤولة 

 .جواهر ميرةمام سقاعة األ أممر كلية العلوم  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 .تجهيز املنشورات وامللصقات الجودة تجهيز طاولة العرض دة،بوحتجهيز بنر تعريفي 

 ." الجودة معا نصنع الفرق عرض بنر بعنوان "   خطوات تنفيذ النشاط 

  ومهامها الطالبات بالوحدةتعريف. 

  لتحقيق الجودة ادوراهن بأهمتعريف الطالبات.  

 الرأياستطالعات  تعريف الطالبات بأهم. 

  ي فريق الجودة الطالبيف الطالبات للمشاركةدعوة. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 - ةاإلداريالجودة  أعمالمنسقة وحدة الجودة ومنسقة 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العد الكلي إحصاءات 

1044 787 75% 

 

             
 .نسبة حضور الطالبات  األداءمؤشرات سقياس 

 .لتحقيق الجودة أدوارهنريف الطالبات بتع مخرجات النشاط 

 

 نسبة المستفيدات  العدد الكلي لطالبات المسار العلمي الريان

 1441نسبة المستفيدات من الركن التعريفي للرجودة في برنامج التهيئة  

وحدة الجودة
المسار العلمي بالريان طالبات

إنجازات وحدة الجودة على مستوى المسار العلمي بالريان

وفقــاً للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة الفصــل 
الــدرايس  مــن العــام األكادميــي 1441 هـــ  والتــي تنبثــق  مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق رســالتها ، وتضمنــت 
الخطــة العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة ، تلــك األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور 

التاليــة :
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المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل عن طريق  في عمادة السنة التحضيرية  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، اجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

 .حلقة النقاش الثانية للمسار العلمي بالريان النشاط   

 .الرأيعات تعبئة استطال  إرشاداتتعريف الطالبات بتعليمات و   هدافاأل 

 .الرأيشاركة في تعبئة استطالعات تحفيز الطالبات على امل

 .على موسقع اليود كوست الرأيرفع نسب الطالبات املشاركات في تعبئة استطالعات 

 .إدارة املسار العلمي بالريان ووحدة الجودة باملسار العلمي بالريان الجهة املسؤولة 

 .البنات بالريان جمع كلياتبمجواهر  ميرةسقاعة األ  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 

 التواصل مع منظمي حلقة النقاش )منسقة شؤون الطالبات باملسار العلمي( لوضع فقرة الجودة ضمن فقرات البرنامج. 

 تقديمي بعنوان " بادري.. شاركي "  إعداد عرض. 
 

 .التقديمي في حلقة النقاشالعرض  إلقاء خطوات تنفيذ النشاط 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية   بشرية 

  منسقة وحدة الجودة

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

983 177 18% 

النقاشاألداءمؤشرات سقياس  لحلقة الطالبات حضور نسبة
نسبةمخرجات النشاط  التدريسمشاركة الطاارتفاع ومهارات املقررات تقييم في مروراألول% في املرحلة بنسبة لبات وبعد ان من بدء أسبوعى

التقييم
سقلة عدد الطالبات الحاضرات لحلقة النقاشاملعوسقات 

 نسبة المستفيدات  العدد الكلي للطالبات 

 1ف 1441نسبة المستفيدات من الطالبات من الرجودة في حلقة النقاش الثانية للمسار العلمي 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ..................  .، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، 

 ى للمسار العلمياألولحلقة النقاش  النشاط   

والياته وطرق  الرأيتعريف الطالبات بأهم استطالعات  –املشاركة في تحقيق الجودة  أهميةتعريف الطالبات ب –نشر ثقافة الجودة   هدافاأل 
 .لبرنامج التهيئة( الرأيومنها )استطالع  تهاتعبئ

 .إدارة املسار العلمي بالريان ووحدة الجودة باملسار العلمي الجهة املسؤولة 

 .جمع كليات البنات بالريانمجواهر ب ميرةسقاعة األ  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 

 رات البرنامجالتواصل مع منظمي حلقة النقاش )منسقة شؤن الطالبات باملسار العلمي( لوضع فقرة الجودة ضمن فق. 

 عداد غرض تقديمي بعنوان " معا نصنع الفرق"إ. 
 

 .العرض التقديمي في حلقة النقاش إلقاء خطوات تنفيذ النشاط 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

  منسقة وحدة الجودة

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

1044 585 56% 

 

 

 .نسبة حضور الطالبات لحلقة النقاش  األداءسقياس  مؤشرات

 .لبرنامج التهيئة الرأيمشاركة الطالبات في تعبئة استطالع  -في تحقيق الجودة  أدوارهنمعرفة الطالبات ب مخرجات النشاط 

 

 

 

 نسبة المستفيدات  العدد الكلي للطالبات 

 1ف 1441نسبة المستفيدات من الرجودة في حلقة النقاش األولى للمسار العلمي 
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المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

إداريينأعضاءنشر ثقافة الجودةأول  ، طالب تدريس، املحاضراتعالناإل عن طريق في عمادة السنة التحضيرية هيئة ، التدريبية الورش ، ،املنشورات الدورية ات
، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، اجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

حلقة النقاش الثانية للمسار العلمي بالريانالنشاط   
الرأيعات تعبئة استطال إرشاداتتعريف الطالبات بتعليمات و هدافاأل 

الرأيشاركة في تعبئة استطالعات تحفيز الطالبات على امل
استطالعات تعبئة في املشاركات الطالبات نسب على موسقع اليود كوستالرأيرفع

املسؤولة بالريانالجهة باملسارالعلمي الجودة ووحدة بالريان املسارالعلمي إدارة
البنات بالريانجمع كلياتبمجواهر ميرةسقاعة األ مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

البرنامج فقرات ضمن الجودة فقرة لوضع باملسارالعلمي الطالبات شؤون منسقة النقاش حلقة منظمي مع التواصل
شاركيإعداد عرض بادري بعنوان تقديمي

التقديمي في حلقة النقاشالعرض إلقاءخطوات تنفيذ النشاط 
لتنفيذ املساعدة املوارد

النشاط 
مادية  بشرية 

منسقة وحدة الجودة
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية عدد

983 177 18% 

 

 

 .نسبة حضور الطالبات لحلقة النقاش  األداءمؤشرات سقياس 

ان من بدء أسبوعى وبعد مرور األول% في املرحلة 77بنسبة  لبات في " تقييم املقررات ومهارات التدريس"مشاركة الطاارتفاع نسبة  مخرجات النشاط 
 .التقييم

 .سقلة عدد الطالبات الحاضرات لحلقة النقاش املعوسقات 

 

 نسبة المستفيدات  العدد الكلي للطالبات 

 1ف 1441نسبة المستفيدات من الطالبات من الرجودة في حلقة النقاش الثانية للمسار العلمي 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، عالناإل ق في عمادة السنة التحضيرية  عن طري هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، اجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .املحاضرات 

  .الجتماع مع منسقي املقررات النشاط   

 .على متطلبات الجودة ومتابعة تنفيذها تأكيدال   هدافاأل 

 تحسين املقرر ووضع ادلة التنفيذ بملف املقرر  على تنفيذ خطة تأكيدال. 

 على بدء اعداد ملف املقرر  تأكيدال. 

 سقسامصعوبات تحقيق الجودة باأل.  

 .وحدة الجودة باملسار العلمي بالريان الجهة املسؤولة 

  .تب منسقة وحدة الجودةمك –سقاعة الجتماعات  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  دافأهلتحقيق 

 تالتواصل مع املنسقات لتحديد مواعيد الجتماعا. 

  الجتماع أعمال إعداد جدول. 

 اإليميل.للمنسقات عبر  عمالاأل جدول  إرسال  خطوات تنفيذ النشاط 

 الجتماع في املواعيد املحددة مع املنسقات. 

  عمالاأل مناسقشة املوضوعات املدرجة في جدول. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية   بشرية 

  

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

6 6 100% 

 

 

 .خطط التحسين للمتعثراتنسبة ما تم تنفيذه من    األداءمؤشرات سقياس 

 .تحسين العملية التعليمية وسقلة الصعوبات التي تعوق جودتها  مخرجات النشاط 

 تطوير املقررات. 

 .الكثيرة للمنسقات بجانب ضيق الوسقت لديهن لالجتماع معهن األعباء املعوسقات 

 

 

 نسبة الحاضرات والمستفيدات العدد الكلي لمنسقات االقسام

 نسبة المنسقات المستفيدات من ارجتماع الرجودة
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  واملنسقات سقساممنسقة وحدة الجودة  مع عضوات األ اجتماع 

 .في املقرر  األداءوما تم تنفيذه منها لتحسين  (Action plan)التحسين ناسقشة خطةم   هدافاأل 

 رات عقب كل اختبارتقرير تحليل اسئلة الختبالعلى عمل القسم  تأكيدال.  

 عرض توصيف املقرر وفق املركز الوطني للتقويم والعتماد. 

 .منسقة الجودة باملسار العلمي  ةالجهة املسؤول

 .ومكتب منسقة الجودةسقاعة الجتماعات  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط أهدافلتحقيق 

 سقسامتحديد مواعيد الجتماعات مع األ.  

 توزيعه على العضواتو  عمالاأل ابة جدول كت.  

 .عمالاأل الجتماع مع العضوات ومناسقشة بنود جدول  خطوات تنفيذ النشاط

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية 

 -  .الجودة عمالة أل اإلدارياملنسقة 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي  احصاءات 

 46 41 89% 

 

 .نماذج املركز الوطني سقسامنسبة استخدام األ  األداءشرات سقياس مؤ 

 نسبة ما نفذ من خطط التحسين.  

  .تحسين املقررات تطبيق معايير الختبارات، مخرجات النشاط

 

 .ة واللجان على العضوات واملنسقاتاإلداريالتدريسية و  األعباءصعوبة تحديد مواعيد لالجتماعات لكثرة  املعوسقات

 

 

 

 

 العدد الكلي لعضوات االقسام

 نسبة المستفيدات 

 نسبة العضوات الحاصرات ارجتماعات الرجودة

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  سقساماجتماع منسقة وجدة الجودة مع العضوات الجدد باأل

 .هاأهدافالتعريف بوحدة الجودة ورسالتها و    هدافاأل 

  العمادة أهدافالتعريف برؤية ورسالة و. 

 عرض مكونات ملف املقرر وملف العضو. 

 التعريف بمتطلبات تحقيق الجودة بالعمادة. 

 التعريف بتقييم املقررات ومهارات التدريس. 

 رض نموذج توصيف املقرر وبنودهع. 

املسؤول سقساممنسقة الجودة ومنسقات األ ةالجهة
مكتب منسقة وحدة الجودة وسقاعة الجتماعاتمكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاطأهدافلتحقيق 

تحديد مواعيد مختلفة لالجتماعات لتناسب الجميع
سقسامت لألايميالت بمواعيد الجتماعاإرسال
جدول عمالاأل تحديد
مناسقشة بنود الجتماع مع العضوات

تجهيز سقاعة الجتماعاتخطوات تنفيذ النشاط
تنفيذ ما تم التخطيط له

النشاط لتنفيذ املساعدة / ليوجدمادية / ليوجدبشرية املوارد
يةالنسبة املئو عدد الحاضراتالعدد الكلي للعضوات الجدداحصاءات 

وملفالعضواألداءمؤشرات سقياس  ملفاملقرر في الجيدة املمارسات نسبة
التدريس ومهارات املقررات تقييم نتائج

ملفاملقررمخرجات النشاط في الجيدة املمارسات نسب ارتفاع
التدريس مهارات تقييم في املئوية النسب فوقإلىارتفاع الجودة عالي مستوى

 

 

 

 

  

نسبة العضوات الجدد الممستفيدات من 
 اجتماعات وحدة الجودة

 نسبة المستفيدات العدد الكلي للعضوات الرجدد
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

سقساماجتماع منسقة وجدة الجودة مع العضوات الجدد باأل
وهدافاأل  ورسالتها الجودة هاأهدافالتعريفبوحدة

و ورسالة العمادةأهدافالتعريفبرؤية
وملفالعضو ملفاملقرر عرضمكونات
التعريف بمتطلبات تحقيق الجودة بالعمادة
التدريس ومهارات املقررات التعريفبتقييم
وبنودهع توصيفاملقرر رضنموذج

 .سقساممنسقة الجودة ومنسقات األ  ةالجهة املسؤول

 .مكتب منسقة وحدة الجودة وسقاعة الجتماعات مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط أهدافلتحقيق 

 تحديد مواعيد مختلفة لالجتماعات لتناسب الجميع. 

 سقسامت لألايميالت بمواعيد الجتماعا إرسال. 

  عمالاأل تحديد جدول.  

 مناسقشة بنود الجتماع مع العضوات. 

 .تجهيز سقاعة الجتماعات  خطوات تنفيذ النشاط

 تنفيذ ما تم التخطيط له. 

 / ليوجدمادية  / ليوجدبشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 يةالنسبة املئو  عدد الحاضرات العدد الكلي للعضوات الجدد احصاءات 

13 10 77% 

  

 

 

 .نسبة املمارسات الجيدة في ملف املقرر وملف العضو  األداءمؤشرات سقياس 

 نتائج تقييم املقررات ومهارات التدريس. 

 .ارتفاع نسب املمارسات الجيدة في ملف املقرر   مخرجات النشاط

  80 مستوى عالي الجودة فوق  إلىارتفاع النسب املئوية في تقييم مهارات التدريس %. 

 

 

 

 

  

نسبة العضوات الجدد الممستفيدات من 
 اجتماعات وحدة الجودة

 نسبة المستفيدات العدد الكلي للعضوات الرجدد

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 تشكيل فريق الجودة الطالبي وتنفيذ حمالت توعية لنشر ثقافة الجودة

  .بالجودة ويةتنفيذ حمالت توع  هدافاأل 

 تعريف الطالبات بالتقييم واهميته. 

  التقييم أوسقاتتعريف الطالبات بموسقع و. 

 الرأياستطالعات  بأهمعريف الطالبات ت. 

  مةالعا أهدافتعريف الطالبات برؤية ورسالة و.  

  التقييم.التقييم والتذكير بمواعيد بداية ونهاية  إرشاداتحث الطالبات على عملية التقييم ونشر 

 .وحدة الجودة باملسار العلمي بالريان  ةالجهة املسؤول

  .مكتب منسقة الجودة مكان التنفيذ

ات التي تم اتخاذها جراءاإل 
 النشاط أهدافلتحقيق 

 تشكيل الفريق. 

 لفريقالجتماع مع ا. 

 تقسيم املهام على الفريق.  

  للتواصل الواتسابانشاء جروب على.  

وخطوات تنفيذ النشاط التقييم في واملشاركة بالتقييم للتوعية حملة صوتكتحت تحت شعار الرأيإبداءتنفيذ سمعنا شاركي بادري
التحضيريةلعمادة السنة هدافوالرسالة واأل الرؤيةتنفيذ حملة

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط

ماديةبشرية
الجودةأعمال، منسقة فريق الجودة الطالبي

النسبة املئويةالحضورعدد الجتماعاتالعدد الكلي لفريق الجودةإحصاءات
األول
الثاني

ً

 العدد الكلي لفريق الرجودة

 نسبة الحاضرات االرجتماع

األول الجتماع الطالبي الجودة فريق حضور نسبة

 نسبة  حضور فريق الرجودة الطالبي االرجتماع االول
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

تشكيل فريق الجودة الطالبي وتنفيذ حمالت توعية لنشر ثقافة الجودة
بالجودةويةتنفيذ حمالت توعهدافاأل 

تعريف الطالبات بالتقييم واهميته
 التقييمأوسقاتتعريف الطالبات بموسقع و
الرأياستطالعات بأهمعريف الطالبات ت
و ورسالة برؤية مةالعاأهدافتعريفالطالبات
 التقييم.التقييم والتذكير بمواعيد بداية ونهاية إرشاداتحث الطالبات على عملية التقييم ونشر

املسؤول وحدة الجودة باملسار العلمي بالريانةالجهة
مكتب منسقة الجودةمكان التنفيذ

ات التي تم اتخاذها جراءاإل 
النشاطأهدافلتحقيق 

تشكيل الفريق
لفريقالجتماع مع ا
تقسيم املهام على الفريق
 للتواصل الواتسابانشاء جروب على.  

 .)بادري .... شاركي( ) سمعنا صوتك (تحت تحت شعار  الرأي إبداءتنفيذ حملة للتوعية بالتقييم واملشاركة في التقييم و   خطوات تنفيذ النشاط

 (التحضيريةلعمادة السنة  هدافوالرسالة واأل  )الرؤية تنفيذ حملة. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط

 مادية بشرية

الجودة أعمال، منسقة فريق الجودة الطالبي  - 

 النسبة املئوية الحضور  عدد الجتماعات العدد الكلي لفريق الجودة إحصاءات
%100 6 األول  6  

%83 5 الثاني 6  

ً

 العدد الكلي لفريق الرجودة

 نسبة الحاضرات االرجتماع

 نسبة  حضور فريق الجودة الطالبي الجتماع األول 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال نسبة  حضور فريق الرجودة الطالبي االرجتماع االول
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  

 

.ت املنفذةعدد الحمال  الجودة،  عن فريق  عالناإل   األداءمؤشرات   

.تنفيذ ثالث حمالت توعوية لتقييم الخدمات املقدمة مخرجات النشاط   

.لطول اليوم الدراس ي نشطةسقلة الوسقت املتاح للطالبات لتنفيذ األ املعوسقات  

 

 

الخاصة بالجودة.الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات عداد برنامجواملتابعة إل اإلشرافثانيا 
بادريحملة لبرنامج التهيئة الرأيتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع ط   النشا

الخاص ببرنامج التهيئةالرأيتعريف الطالبات باستطالع هدافاأل 
وخطوات الدخول واليات التقييم بموسقع التقييمإرشاداتالتقييم و تعريفالطالبات
 م الخدماتاملشاركة في تقييأهميةبتعريف الطالبات
الطالبات وعي املشاركة في صنع القرار والتغييرأهميةبزيادة

املسؤولة وحدة الجودة باملسار العلمي بالريانالجهة
) ممرات الطالبات(علوم كلية المام مبنى أمكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

طالبيالجتماع مع فريق الجودة ال
الفريق عضوات على املهام توزيع
يهمنا بادري التجهيزلحملة
عداد الفريق مصلفات للحملةإ
تجهيز طاولة للحملة
 ات الحملةعالنتجهيز لوحات إل

 نسبة حضور فريق الرجودة الطالبي لالرجتماع الثاني

 نسبة الحاضرات االرجدتماع العدد الكلي لفريق الرجودة الطالبي

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ت املنفذةعدد الحمال الجودة،  عن فريق عالناإل األداءمؤشرات 
تنفيذ ثالث حمالت توعوية لتقييم الخدمات املقدمةمخرجات النشاط 

الدراس ينشطةسقلة الوسقت املتاح للطالبات لتنفيذ األاملعوسقات اليوم لطول

 

 

 
 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجواملتابعة إل  اإلشراف: ثانيا 

 " بادري " حملة  OPSلبرنامج التهيئة  الرأيتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع  ط   النشا

 0الخاص ببرنامج التهيئة الرأيتعريف الطالبات باستطالع    هدافاأل 

  0التقييم إرشاداتالتقييم و تعريف الطالبات بموسقع التقييم واليات الدخول وخطوات 

  0م الخدماتاملشاركة في تقيي أهميةبتعريف الطالبات 

  0املشاركة في صنع القرار والتغيير أهميةبزيادة وعي الطالبات 

 0وحدة الجودة باملسار العلمي بالريان الجهة املسؤولة 

 0) ممرات الطالبات(   6علوم كلية المام مبنى أ مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 طالبيالجتماع مع فريق الجودة ال. 

 توزيع املهام على عضوات الفريق.  

 التجهيز لحملة بادري يهمنا. 

 عداد الفريق مصلفات للحملةإ.  

 تجهيز طاولة للحملة. 

  ات الحملةعالنتجهيز لوحات إل. 

 نسبة حضور فريق الرجودة الطالبي لالرجتماع الثاني

 نسبة الحاضرات االرجدتماع العدد الكلي لفريق الرجودة الطالبي
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  .التهيئة أسبوعلتقييم  "بادري تنفيذ فريق الجودة الطلبة حملة "  خطوات تنفيذ النشاط 

 اليود كوست.ييم بعمادة الجودة عرض خطوات الدخول على موسقع التق 

  شركاء في صناعة القرار. ألنهممشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم  أهميةتوضيح 

  عبر البالك بورد للطالبات بادري  وبروش رات لحملةومطويات  اتإعالننشر. 

 املرور على القاعات لتشجيع الطالبات على التقييم. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 ط النشا

 مادية بشرية

 - .ةاإلداريالجودة  أعمالفريق الجودة الطالبي ومنسقة 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

978 550 56% 

    

 .يسبة شااوى الطالبات من عملية التقييم   –يسبة الطالبات املشاركات في التقييم   األداءمؤشرات سقياس 

 .التهيئة أسبوآآ يسبة الطالبات املشاركات في تقييم ارتفا مخرجات النشاط 

 - املعوسقات 

 

 
 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجواملتابعة إل  اإلشراف: ثانيا 

   .سمعنا صوتك"بادري " حملة  النشاط   

 .التطوير نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل    هدافاأل 

 الصدق واملوضوعية في عملية التقييم أهميةعلى  تأكيدلا. 

 .وحدة الجودة باملسار العلمي بالريان الجهة املسؤولة 

 .علومكلية الممرات الطالبات في مبنى التحضيرية ومبنى  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 ها.أهدافو م بالحملة الجتماع مع الفريق وتعريفه 

 تجهيز طاولة للحملة. 

 توزيع السترات الخاصة بالحملة على عضوات الفريق. 

 تجهيز البروشورات.  

 تقسيم العمل على عضوات الفريق طوال مدة الحملة. 

 

 

ر مسا ل ا ت  ا ب ل طا ل ي  ل ك ل ا د  عد ل ة  ا ل حم ل ا من  ت  ا د ي ف مست ل ا ة  سب  ن

 رأيك يهمنا...نسبة المستفيدات من حملة شارك
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

   .( ايام متتالية8تنفيذ الحملة ملدة )  خطوات تنفيذ النشاط 

 توزيع عضوات الفريق بروشورات تتعلق بالحملة لحثهم على تقييم املقررات ومهارات التدريس. 

 تعبئة الطالبات لستبانات عن الحملة. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 - الجودة أعمالفريق الجودة الطالبي ومنسقة 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

978 600 61% 

 

 نسبة الطالبات املشاركات في تقييم املقررات ومهارات التدريس  األداءمؤشرات سقياس 

 % 90من  بما يقر  إلىالرابع عشر  األسبوعارتفاع نسبة تقييم الطالبات للمقررات ومهارات التدريس حتى  مخرجات النشاط 

 عن انهاء تقييم املقررات  انشغال الطالبات بالختبارات واملذاكرة املعوسقات 
 

 : 
 واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . سقساممتابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األثالثا 

  .الجتماع مع مسؤولي ملفات املقرر  النشاط   

 one drive. امللفات بآلية تحميل امللفات على  تمسؤول تعريف    هدافاأل 

 املركز الوطني للتقويم والعتمادت املقررات وفق نماذج ملفا استكمالعلى  تأكيدال. 

 على وضع الدلة املطلوبة بملف املقرر وانهاء امللف في موعده تأكيدال.        

 .منسقة الجودة باملسار –امللفات  تمسؤول  – سقساممنسقات األ الجهة املسؤولة 

 م.سقسااأل مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافيق لتحق

  امللفات تمسؤول تحديد مواعيد لالجتماع مع. 

  الجتماع أعمالوضع جدول. 

 .تالجتماع مع املسؤول   خطوات تنفيذ النشاط 

  على امللفات  تربط مسؤول .one driveً
  على بآلية تحميل امللفات  تتعريف املسؤول .one driveً
  على متابعة امللفات املرفوعة .one driveً

 نسبة المستفيدات من حملة بادري   سمعنا صوتك 

 لمستفيدات  من الحملة  لعدد الكلي للطالبات 
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 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 - امللفات تمسؤول 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

6 6 100% 

 

 . one driveعلى بآلية تحميل امللفات  نسبة امللفات املرفوعة على  األداءمؤشرات سقياس 

  one drive.على لة املطلوبة الد امللفات بكلتحميل استكمال  مخرجات النشاط 

 متابعة ملفات املقررات  املرفوعة على امللف التشاركي

 .تحقيق متطلبات الجودة  هدافاأل 

 .منسقة وحدة الجودة بالريان الجهة املسؤولة 

 .نسبة ما تم رفعه من ملفات املقررات  األداءمؤشرات سقياس 

 .ة وجودة املمارسات في امللفارتفاع نسبة امللفات املرفوع مخرجات النشاط 

 النسبة العدد املرفوع العدد الكلي الحصاءات

6 6 100% 

 - نسبة امللفات الفرعية املرفوعة العدد الكلي

 

 عدد مسؤالت ملفات المقررات

 نسبة الحاضرات االرجتماع

 نسبة مسؤالت الملفات الحاضرات ارجتماعات الرجودة

 نسبة مسؤالت الملفات الحاضرات ارجتماعات الرجودة
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
طالبات - ي باجلبيلاإلنسانوالصحي و تقرير وحدة اجلودة / املسار العلمي

سقبلوفقا  من إسقرارها تم التي بدايةالجودةحدة أعضاء و للخطة في املساندة والدراسات التحضيرية السنة الدراس يبعمادة الفصل
رسالتهاأهدافوالتي تنبثق من هـ األكاديميمن العام  تحقيق على وتعمل العامة الجودة العديد الخطة تضمنت و ، وحدة

التاليةانشطةتلك األبالعمادة ، والتي نفذتها وحدة الجودة نشطةمن األ املحاور خالل بإيجازمن عرضها يمكن لتي
 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ت النقاش ، ..................  .، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقا

   .المشاركة ببرنامج التهيئة والمعرض التعريفي النشاط   

.   هدافاأل 
 وأكاديميا 

 تهيئة الطلبة املستجدين نفسيا 

  افقها واللوائح واألنظمة و  التي تهم الطالب الجامعي. اتاإلرشادتعريف الطلبة بالخدمات املتوفرة بالجامعة ومر

 ات التي ينبغي على الطلبة املستجدين القيام بها.جراءستفسارات الطلبة وتسهيل اإل اإلجابة عن ا 

 عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة الجهة املسؤولة 

 ي(اإلنسانية )املسار العلمي و اإلنسانكلية العلوم والدراسات  -كلية العلوم الطبية التطبيقية )املسار الصحي(  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  للطالب عبر صفحة العمادة بموسقع الجامعة وتستخدم فيه جميع وسائل التواصل الجتماعي )حساب  إلكترونيبرنامج تهيئة
 (، وذلك من أجل التواصل معهم بخصوصإلكترونيبريد –رسائل نصية–فيسبوك–تويتر–لبرنامج التهيئة على صفحة العمادة 

 اختبارات تحديد املستوى، وتهيئة الطالب سقبل سقدومهم لبرنامج التهيئة.

 الرسائل الخاصة للطالب املتقدمين للتنبيه بفعاليات  إرسال .والجامعة –املساندة  .انطالق الصفحات الخاصة ببرنامج التهيئة
 البرنامج.

  
 جابة عليها.الخاصة بالعمادة واإل  وضع بنك أسئلة األكثر شيوعا 

  .استقبال الطالبات  ات تنفيذ النشاط خطو 

  كلمة مساعدة وكيلة السنة التحضيرية والدراسات املساندة. 

  )عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية نقطة بداية )حياتي الجامعية. 

 هامة لطالبات السنة التحضيرية إرشادات.  

  األداءضمان الجودة وتحسين. 

 الجامعي والعيادة الطبية عمادة التصالت وتقنية املعلومات بوابة خدمات  رشاداإل لتعريف بأنظمة املكتبات مركز ا
 ة ومركز مصادر التعلم. لكترونيالطالب اإل

 الرد على اسئلة والستفسارات. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 - الطالبات - هيئة تدريس أعضاء

 وحدة الجودة
المسار العلمي والصحي واإلنساني بالجبيل طالبات 

االنجازات على مستوى المسارات بالجبيل 

وفقــاً للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة الفصــل 
الــدرايس  مــن العــام األكادميــي1440 هـــ  والتــي تنبثــق  مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق رســالتها ، و تضمنــت 
ــك األنشــطة التــي ميكــن  ــا  باملســارات املختلفــة ، تل ــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة وفروعه ــد مــن األنشــطة والت الخطــة العدي

عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة :  
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الجودةوحدة 
   Quality Unit/ الجودةوحدة 

 

 تطبيقية العلوم الطبية ال املسار الصحي بكلية

افق  الثالثاءيوم    2019/08/23املو

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

 البةط 81

 

60 

 عضو هيئة تدريس 12

74% 

 ية اإلنساني بكلية العلوم والدراسات اإلنساناملسار 

افق  الخميسيوم   24/08/2019املو

 وية النسبة املئ عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات

 البةط 354

 

300 

 عضو هيئة تدريس 10

84.74% 

 يةاإلنساناملسار العلمي بكلية العلوم والدراسات 

افق  الخميس يوم   24/08/2019املو

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  

 البةط 130

 

120 

 عضو هيئة تدريس 10

92.3% 

 حضورعدد هام من الطالبات.   األداءمؤشرات سقياس 

  الذي عرض في يوم التهيئة. تفاعلهن ما كلاهتمام وانتباه الطالبات و 

واللوائح املعمول بها بالجامعة ونظام الدراسة بالسنة التحضيرية  باألنظمةوالعلمي(  ياإلنسانو  تعريف الطالبات )الصحي  مخرجات النشاط 
 .راتة املقدمة للطالبات ومصادر التعلم وتسجيل املقر لكترونيوالخدمات اإل

 تعريف عام عن الجودة. 

 

 

 

 

 

 

 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR &  SUPPORTING STUDIES 

الجودةوحدة 
   Quality Unit/ الجودةوحدة 

 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ..............  .، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ....

     ىاألولحلقة النقاش  النشاط   

وتنمية املهارات املختلفة وتشجيع اكتشاف الذات  الطالباتواجهها تعلى الصعوبات والعقبات والحتياجات التي التعرف    هدافاأل 
 .لقاء املسؤولين ومناسقشتهم وجها  لوجه إلى ضافةوتطويرها باإل 

 في تحقيق جودة التعليم والتعلم.املشاركة  أهميةعلى  تأكيدال 

 .عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة الجهة املسؤولة 

 .(ياإلنسانو ية )املسار العلمي اإلنسانالعلوم والدراسات  كلية -كلية العلوم الطبية التطبيقية )املسار الصحي(  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 على ضرورة الحضور. تأكيدوكذلك تويتر وال اإليميلهيئة التدريس عبر  أعضاءبالحملة لكل الطابات ولكل  إعالن إرسال

 .هميةحجز مكان خاص بالحملة في كل املسارات والحرص على حضور الطالبات لأل  خطوات تنفيذ النشاط 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 - .طالبات – تدريس هيئة أعضاء

 العلوم الطبية التطبيقية املسار الصحي بكلية

اامل األحديوم   29/9/2019فق و

 النسبة املئوية  عدد الحضور  للطالبات  العدد الكلي  إحصاءات 

81 81 100% 

 يةاإلنسانوالعلمي بكلية العلوم والدراسات الصحي املسار 

افق الثالثاءيوم   1/10/2019                                          املو

 النسبة املئوية  عدد الحضور  للطالبات العدد الكلي  إحصاءات

484 200 41.3% 

 .بكل ما سقدم فيها اهتمامهنو  النقاشالطالبات لحلقة  ضور كلح األداءمؤشرات سقياس 

اسقتراحاتهن.  مخرجات النشاط   الستماع ملشاكل الطالبات الحاضرات و

 عملية التقويم للمقررات ومهارات التدريس للمشاركة في تحقيق الجودة. إجراءعلى ضرورة  كيدتأال 

 - املعوسقات 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجواملتابعة إل  اإلشراف: ثانيا 

 OPSرنامج التهيئة لب الرأيتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع  النشاط   

 .الستبانات تعبئة أهميةب الوعي نشر   هدافاأل 

  التهيئة. أسبوععملية تقويم  إجراءتشجيع الطالبات على 

 ومصداسقية تامة بدسقة الستبانات تعبئة على الحث.  

 الستبانات لتعبئة الستجابة نسبة رفع.  

 الستبانات نتائج على بناء القرار اتخاذ صناعة في السهام. 

 .عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة الجهة املسؤولة 

 .ي(اإلنسانية )املسار العلمي و اإلنسانكلية العلوم والدراسات  -كلية العلوم الطبية التطبيقية )املسار الصحي(  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 على ضرورة التقويم. تأكيدوكذلك تويتر وال الواتسابلكل الطابات عبر  إعالن إرسال 

 دسقائق لتوضيح عملية التقويم. 10لدخول على الطالبات اثناء املحاضرة واخذ ا 

 التهيئة. أسبوععملية التقويم الخاصة ب إجراءيوديكواست و  تموسقع التقييما إلىدخول الطالبات  خطوات تنفيذ النشاط 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 شاط الن

 مادية بشرية

 ي(اإلنسانبرار السنوس ي )املسار أ. 

 ي(اإلنسان)املسار .مروى الروبيأ. 

 (العلمي)املسار   .روان العمري أ. 

- 

 .الستبانات تعبئة أهميةب الوعي نشر  مخرجات النشاط 

 الستبانات نتائج على بناء القرار اتخاذ صناعة في السهام. 

 

 
 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجواملتابعة  إل  اإلشراف: ثانيا 

      THE Voice Matterحملة سمعنا صوتك  النشاط   

 .الستبانات تعبئة أهميةب الوعي نشر   هدافاأل 

  عملية تقويم املقررات ومهارات التدريس إجراءتشجيع الطالبات على. 

 ومصداسقية تامة دسقةب الستبانات تعبئة على الحث.  

 الستبانات لتعبئة الستجابة نسبة رفع.  

 الستبانات نتائج على بناء القرار اتخاذ صناعة في السهام. 

 .عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة الجهة املسؤولة 

 .ي(اإلنسانية )املسار العلمي و اإلنسان كلية العلوم والدراسات -كلية العلوم الطبية التطبيقية )املسار الصحي(  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 كالتالي: الرأيتهيئة الطالبات للمشاركة في استطالعات 

  العلمي واإلنسانيالقيام بخطة لزيارة وتهيئة جميع الشعب باملسار. 

 خطوات تنفيذ النشاط  .تتوضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة الستبانا 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  الرأيشرح وتوضيح فقرات استطالع CES- SSLS   .وتوضيع املقصود بكل فقرة 

  1درجة  أسقلو  5ا درجة للجودة تقابله أعلىتوضيح طريقة تعبئة الستبانات والدرجة املقابلة لكل فقرة بحيث ان . 

 دسقيقة بحد  20الجلسة الواحدة عن على ال تزيد  تأكيدال –على الصدق واملوضوعية والمانة في تعبئة الستبانات  تأكيدال
 استبانات بحد أسقص ى في الجلسة الواحدة. 3سقص ى أو تعبئة أ

  2020 -01 -06 إلى   2019 -11 -24عن تاريخ بدء الستبانات والتي ستكون من    عالناإل . 

 على الطالب بأن مشاركاتهم وأراءهم مهمة وضرورية من أجل التطوير والتحسين. تأكيدلا 

 ية التقييم والعمل على ايجاد حلول للمشكالت التي سقد تحدث.متابعة عمل 

  ساء الشـعب لسـهولة التواصـل مــــــع جميــــــع الطالبــــــات والتعــــــرف علــــــى املشــــــكالت ؤ من ر  الواتسابن مجموعة على يتكو
 .التــــــي تــــــواجههم أثنــــــاء التقييم

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 .)أبرار السنوس ي )املسار اإلنساني 

 املسار اإلنساني(..مروى الروبيأ( 

 (.العلمي)املسار   .روان العمري أ 

- 

 .الستبانات نتائج على بناء القرار اتخاذ صناعة في السهام النشاط  مخرجات

بثالثا  ملفاملقرر تنفيذ معاييرالجودةسقسامجميع األمتابعة لتحقيق بالعمادة واملقررات
بجميعالنشاط    ملفاملقرر تنفيذ ي.اإلنسانفي املسار الصحي والعلمي و سقساماألمتابعة

بملفضرورةهدافاأل  تدريساملقرر في يتم ما وضرورتوثيق علىتحميل كل املتطلبات ةاملقرر
املساندةسؤولةالجهة امل والدراسات التحضيرية السنة عمادة

والدراساتكلية العلوم الطبية التطبيقية )املسار الصحي( مكان التنفيذ العلوم ي(اإلنسانية )املسار العلمي و اإلنسانكلية
ات التي تم تنفيذها جراءاإل 

النشاط أهدافلتحقيق 
وهيئةأعضاءاملتابعة املباشرة والتواصل مع  والعلمي املسارالصحي في علىاإلنسانالتدريس وحثهن ملفاملقرر متطلبات وتوضيح ي

بملف تدريساملقرر في يتم ما وضرورتوثيق علىتحميل كل املتطلبات ةاملقرر
خطوات تنفيذ النشاط 

بتحميلاألداءمؤشرات سقياس  يقوموا لم امللفات مسؤولي كبيرمن أية ملفات علىعدد
الختبارااملعوسقات  بنتائج تقاريرخاصة عداد بضرورة بعضالزميالت اسقتناع بما فيها من احصائيات وخطة عالجية.تعدم
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 وتوضيع املقصود بكل فقرة.الرأيشرح وتوضيح فقرات استطالع
بحيثان فقرة لكل املقابلة والدرجة الستبانات تعبئة طريقة تقابلهأعلىتوضيح للجودة درجةأسقلوا درجة
دسقيقة بحد الجلسة الواحدة عن على ال تزيد تأكيدالعلى الصدق واملوضوعية والمانة في تعبئة الستبانات تأكيدال

استبانات بحد أسقص ى في الجلسة الواحدة.سقص ى أو تعبئة أ
 منعالناإل ستكون والتي الستبانات بدء تاريخ إلىعن
التطويروالتحسينتأكيدلا أجل من وضرورية مهمة وأراءهم مشاركاتهم بأن الطالب على
تحدثمتابعة عمل سقد التي للمشكالت حلول ايجاد على والعمل التقييم ية
 ساء الشـعب لسـهولة التواصـل مــــــع جميــــــع الطالبــــــات والتعــــــرف علــــــى املشــــــكالت ؤمن ر الواتسابن مجموعة على يتكو

التــــــي تــــــواجههم أثنــــــاء التقييم
لتنفيذ املساعدة املوارد

النشاط 
ماديةبشرية

.)أبرار السنوس ي )املسار اإلنساني
الروبيأ )املسار اإلنساني(.مروى
العمريأ العلمي)املسار روان

الستباناتنتائجعلىبناءالقراراتخاذصناعةفيالسهامالنشاط مخرجات

 : 
 واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . سقسامجميع األمتابعة تنفيذ ملف املقرر بثالثا 

 ي.اإلنسانفي املسار الصحي والعلمي و  سقساماألمتابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع  النشاط   

 . "  One Drive " على  تحميل كل املتطلبات  ةاملقرر وضرور توثيق ما يتم في تدريس املقرر بملف ضرورة   هدافاأل 

 .عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة سؤولة الجهة امل

 .ي(اإلنسانية )املسار العلمي و اإلنسانكلية العلوم والدراسات  -كلية العلوم الطبية التطبيقية )املسار الصحي(  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

ي و توضيح متطلبات ملف املقرر وحثهن على اإلنسانالتدريس  في املسار الصحي والعلمي و  هيئة أعضاءاملتابعة املباشرة والتواصل مع 
  "  One Drive " على  تحميل كل املتطلبات  ةاملقرر وضرور توثيق ما يتم في تدريس املقرر بملف 

 خطوات تنفيذ النشاط 

 "  One Drive ". أية ملفات على عدد كبير من مسؤولي امللفات لم يقوموا بتحميل  األداءمؤشرات سقياس 

 بما فيها من احصائيات وخطة عالجية. تعدم اسقتناع بعض الزميالت بضرورة عداد تقارير خاصة بنتائج الختبارا املعوسقات 
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طالبات - كلية اجملتمع بالدمامتقرير وحدة اجلودة / 
سقبلوفقا  من إسقرارها تم التي بدايةبعماالجودةأعضاء وحدة للخطة في املساندة والدراسات التحضيرية السنة الدراس يدة الفصل

رسالتهاأهدافوالتي تنبثق من هـ األكاديميمن العام  تحقيق على وتعمل العامة الجودة العديد الخطة تضمنت و ، وحدة
التاليةالتي يمكن عرضها بنشطةتلك األبالعمادة، والتي نفذتها وحدة الجودة نشطةمن األ املحاور إيجازمنخالل

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ...........  .، برنامج التهيئة للطالب الجدد، إجتماعات ، حلقات النقاش ، .......

 املشاركة ببرنامج التهيئة واملعرض التعريفي  النشاط   

 .نشر ثقافة الجودة لدى الطلبة الجدد  هدافاأل 

 ة.منسقة الجود الجهة املسؤولة 

  .البهو في كلية العلوم بالريان  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 ها ورسالتهاأهدافو  السنة التحضيريةو  الجودةللتعرف بوحدةتقديمي  إعداد عرض. 

 ةصوت الطالب ةكسفير  طالبةالجودة ودور ال أنشطة، التعريف ب الجودةفي تحقيق  طالبةعداد مطويه دورالإ.   

 ة.الطالبات للنشر ثقافة الجود أنشطة ونماذج من   الجودةوعرض املطويات واستعراض الفيديو  املعد للتعريف بوحدة   ركن تحضير  خطوات تنفيذ النشاط 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

1 - 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

464 431 93% 

  األداءمؤشرات سقياس 

 
 .هاالوحدة وانشتط أهدافعن  ةواعطاء الطالبات فكر  الجودةتم  التعريف بوحدة  مخرجات النشاط 

 

 المشاركة ببرنامج التهيئة والمعرض التعريفي 

 عدد الحضور العدد الكلي

 وحدة الجودة
كلية المجتمع بالدمام - طالبات 

تقرير إنجازات وحدة الجودة على مستوى  كلية المجتمع بالدمام - طالبات

وفقــاً للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة الفصــل 
الــدرايس  مــن العــام األكادميــي  1441هـــ والتــي تنبثــق مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق رســالتها، و تضمنــت 
الخطــة العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة، تلــك األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور 

التاليــة :  
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" تغير الرسم البياني " بالتقرير  88صفحة 

في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةأواًل :  
 التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .، برنامج 
 حلقة النقاش الثانية    النشاط 

 نشر ثقافة الجوده  األهداف 
 التعريف برسالة السنه التحضيريه واهدافها وقيمها 

 التعريف بالجوده  واهميتها   
 التعريف بدور الطالبه كشريك في اتخاذ القرار في الجامعه 

 االستطالعات الراي في موقه اليوديكوستنشر الوعي باهمية املشاركه في 
 االعالن عن بدء عميلة التقييم ملهارات التدريس واملقررات 

 استخدام عرض تقديمي لتوضيح ما ذكر سابقا
 بكلية املجتمع بالدمام منسقة الجوده  الجهة املسؤولة 

 بالدماممسرح كلية املجتمع  مكان التنفيذ
  بوحدة الجودة اثناء السيمنار  واتاحة الفرصه للطالبات لالستفسار تم عرض فقره خاصة  خطوات تنفيذ النشاط 

   مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 
1  

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

464 247 53% 
 مؤشرات قياس األداء 

 
  مخرجات النشاط 

 غياب وعزوف الطالبات عن حضور  حلقة النقاش  املعوقات 
 

 بالتقرير  88صفحة 

 عدد المستفيدين العدد الكلي 

 العدد الكلي 

 عدد المستفيدين
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ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

  امسقسالجتماع مع منسقي املقررات واأل النشاط   

 ة.وفق النماذج املحدث  الخطة الدراسية للمقررات وتوصيف املقرر  سقسامعداد األإمن  التأكد   هدافاأل 

 بورد ة في البالكلكترونيخطة املقرر، توصيف املقرر، الكتب اإل جرااد.  

 .مناسقشة الخطة الدراسية لكل مقرر مع الطالب 

  ات مصادر التعلم للطلبه في البالك بورد.متضمن الساعات املكتبيه وساع  األكاديميعرض الجدول 

 .جمع وتحديث بيانات املدرسات في الفرع  في ملف اكسل 

  .منسقة الجودة الجهة املسؤولة 

 .كلية املجتمع بالدمام –غرفة مصادر التعلم  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  الجامعي اإليميلعبر  بموعد الجتماع عضاءبالغ األ إتم.  

  بقائمة املتطلبات  عضاءتزويد األ. 

 ةمن توفر متطلبات بداية الفصل الدراس ي ) الخط التأكدبموعد الجتماع واألكيد عليهم بضرورة اللتزام ب عضاءبالغ األ إتم   خطوات تنفيذ النشاط 
 ات مصادر التعلم وضرورة اللتزام بها (.توضيح الساعات املكتبية وساع ة،الجداول الدراسي ،، والتوصيفةالدراسي

 شراف منسق املقرر عليهإعداده و إملسئولت ملف املقرر  في  عضاءاأل ة تم التعريف بمكونات ملف املقرر  وضرورة معاون. 

 تفاق على تسليم مكونات ملف املقرر بالتدريج منذ بداية العام واستكماله في املوعد املحددتم اإل. 

ة لتنفيذ املوارد املساعد
 النشاط 

 مادية بشرية

1 - 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

25 11 44% 

  األداءمؤشرات سقياس 

 
 .تم اللتزام بما جاء في الجتماع مخرجات النشاط 

   .عضاءاأل  غياب بعض املعوسقات 

 

 العدد الكلي  عدد المستفيدين 

 االجتماع مع منسقي المقررات واألقسام 
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 الخاصة بالجودة. الرأيب للمشاركة في استطالعات التهيئة للطال  عداد برنامجواملتابعة  إل  اإلشراف: ثانيا 

 OPSلبرنامج التهيئة  الرأيتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع  النشاط   

  .الجودةنشر ثقافة    هدافاأل 

 أهميتهاو  الرأيفي استطالعات  ةالتعريف بكيفية املشارك. 

  .منسقة الجودة الجهة املسؤولة 

 .ع بالدمامكلية املجتم مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 

 النشاط  أهدافلتحقيق 

 ات توضح بداية فترة التقييمإعالنعداد إ.  

 عمل فيديو توعوي يوضح آلية التقييم واهميته.  

 .بكلية املجتمع  لعرض الفيديو السنة التحضيريةتم استخدام شاشة العرض في بهو   خطوات تنفيذ النشاط 

  اتعالناإل توضيح خطوات التقييم  في لوحة  إلى بالضافه إعالنوضع. 

  هميته وكيفية انجازه.أدسقائق للتحدث مع الطالبات حول التقييم و  10تم املرور على الطالبات في القاعات الدراسيه واستقطاع 

 لجميع الطالبات الواتسابرسائل تذكيريه من خالل  إرسال.  

 دات ورسائل تذكيريه في البالك بور إعالن إرسال.  

املوارد املساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

 مادية بشرية

1 - 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

464 420 91% 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 .OPSلبرنامج التهيئة  الرأيتمت املشاركه في استطالع  مخرجات النشاط 

 .اتعالناإل في طباعة منشورات ة صعوب إلىدى ر أتعطل اللت التصوياسود،  ة، حبر طابعةعدم توفر طابعه ملون املعوسقات 

 

 العاا الكلي  عاا المستفياين 

 تهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي لبرنامج التهيئة 
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 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجواملتابعة  إل  اإلشراف: ثانيا 

  THE Voice Matterحملة سمعنا صوتك   النشاط   

  .ييم مهارات التدريس  والتميز  بينهماتعريف الطالبات  بتقييم املقررات وتق   هدافاأل 

  رائهم  بموضوعيه وصدقآ إبداءتشجيع الطالبات على.  

 جامعةبدورها  كشريك في اتخاذ القرار  في ال طالبةتذكير  ال.  

 ة.تعريف الطالبات بطريقة التقييم الصحيح 

 رفع نسبة املشاركة في تقييم املقررات ومهارات التدريس . 

  الرأيهات للطالبات للتقييم وتعبئة استطالعات وجيتو  إرشاداتعرض. 

 ة.سفيرات صوت الطلب  - الجودةمنسقة   الجهة املسؤولة 

 .كلية املجتمع بالدمام مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 

 النشاط  أهدافلتحقيق 

 ة.الجتماع مع سفيرات صوت الطلبه وتوضح دورهم في الحمل  

 ريق العرض  وتوزيع ادوار الطالباتالتفاق على تنظيم  ط.  

 ات وخطوات التقييم وبعض  العبارات التحفيزيةعالناإل و   الجودةفي تحقيق  طالبةطباعة املنشورات ومطوية دور ال.  

 التواصل مع مسؤلة الخدمات في كلية املجتمع  لتوفير طاولة وغطاء.  

وتشجيعهن  سقامت الطالبات وبالتحدث مع زميالتهن في املسار  األسبوعي عشر  وعلى مدار الثان األسبوعتم تنفيذ النشاط في   خطوات تنفيذ النشاط 

افق بشد 5عليهن باستخدام التدرج الصحيح في التقييم ) تأكيدوبصدق والة ارائهم دون خوف وبموضوعي إبداءعلى   1- ةمو

افق بشد  .(ةغير مو

  اتعالناإل تم حث الطالبات على وضع بصمتهن  في لوحة.  

 تهام توزرع اوراق توضح رابط التقييم و خطو ت. 

 على طاولة  ةات ووضع التوزيعات واملطويعالناإل في شاشة العرض واملنشورات على لوحة  ةعرض الفيديوات التوعوي

  .العرض

  ات ورسائل توعويه  في البالك بورد.إعالنوضع 

 لجميع الطالبات الواتسابمن خالل  ةدوري  ةرسائل  توعوي إرسال.  

املوارد املساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

 مادية بشرية

لعدم توفر  جامعةات ) اسود وملون ( خارج العالناإل تم طباعة وتصوير  5

 بنر . -منشورات –ات إعالنلوحة  –ومفرشها  ةطاول – ةالوسيله داخل الكلي

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

464 420 91% 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  األداءس مؤشرات سقيا

 

 . الواتسابمع استمرار التواصل مع الطالبات من خالل البالك بورد و ة تم تنفيذ النشاط بفعالي مخرجات النشاط 

 : 
 واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة. سقساممتابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األثالثا 

 الجتماع مع مسؤولت ملفات املقرر  النشاط   

  .مناسقشة ما انجز من ملفات املقررات   افهداأل 

 السابع عشر األسبوععلى استكمال امللفات في  تأكيدال.  

 على استخدام النماذج املحدثه لهذا العام تأكيدال. 

  .الجودةمنسقة  الجهة املسؤولة 

  .سقاعة مصادر  التعلم –كلية املجتمع بالدمام  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 

 النشاط  أهدافلتحقيق 

 تم دعوة مسؤولت ملفات املقررات  لالجتماع.  

 عقد الجتماع في سقاعة مصادر  التعلم ملناسقشه الية تسليم امللفات واملوعد النهائي.  

 .هم املالحظات التي سجلت في ملفات املقررات للعام الفائت لتجنبهاأتم مناسقشة املسؤولت ب  خطوات تنفيذ النشاط 

  ةالتسليم من خالل الدرايف املرسل من سقبل مشرف الوحد آليةتوضيح.  

املوارد املساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

 مادية بشرية

1 - 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

5 5 100% 

 العاا الكلي  عاا المستفياين 

    حملة سمعنا صوتك  



91

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

  .تم الجابه على استفسارات العضوات حول مكونات امللف  مخرجات النشاط 

  ة.التسليم من خالل الدرايف املرسل من سقبل مشرف الوحد توضيح آليةتم 

  املعوسقات 
التعليمات والتوجيهات لها من خالل  إرسالو  وجود مسؤولة ملف مقرر خارج الفرع ) مقرر الحاسب ( لذا يتم التواصل معها هاتفيا 

 . اإليميل

 : 
 ملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  .وا سقساممتابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األثالثا 

  .متابعة ما انجز من  ملفات املقرر  النشاط   

 .السابع عشر  األسبوعمن استكمال امللفات مع نهاية  التأكد   هدافاأل 

 من استخدام النماذج املحدثه لهذا العام التأكد.  

  .الجودةمنسقة  الجهة املسؤولة 

   .الجودةت الرسل من مشرف وحدة رابط امللفا مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 

 النشاط  أهدافلتحقيق 

 متابعة انجاز  ملفات املقرر  من خالل الرابط.  

 التحقق من استكمال جميع املتطلبات.  

 .يل الالزمالتعد جراءمسؤولة امللف إل  إلىحول كل مقرر على حده  اإليميلمالحظات ب إرساليتم  خطوات تنفيذ النشاط 

املوارد املساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

 مادية بشرية

1 - 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

5 5 100% 

 
 
 

 الحضور  
100% 

 الغياب  
0% 

مقررات   ل ا فات  مل  االجتماع مع مسؤوالت 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

طالباتكلية اجملتمع بالقطيف تقرير وحدة اجلودة / 
 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل تحضيرية  عن طريق في عمادة السنة ال هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

 املشاركة ببرنامج التهيئة واملعرض التعريفي  النشاط   

 .بن فيصل منعبدالرح اإلمامعرض رؤية ورسالة جامعة    هدافاأل 

 عرض رؤية ورسالة وعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة. 

 عرض ورؤية ورسالة وحدة الجودة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة. 

 ت.وتوزيعها على الطالبا اعداد مطويات وبروشورات وطباعتها 

  املشاركة في عملية التقييمات على موسقع  أهميةتوضيحUD Quest. 

 عملية التقويم وأنواع التقييمات التي تتم على مدار العام الدراس ي أهميةتوعية الطالبات ب. 

  .وحدة الجودة –عمادة السنة التحضيرية  الجهة املسؤولة 

 .جواهر ميرةمام سقاعة األ أ –الساحة بكلية العلوم  –مجمع الريان  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  تغريد السيد منسقة الجودة باملسار / ة لسعادة الدكتورة إرسالي وتم عمل التقرير و اإلنسانتم املشاركة بأيام التهيئة للمسار
 .ي للعام الحالياإلنسان

  ودة لفرع نجالء الطناحي حيث كانت العام املاض ي منسقة الج/ تم املشاركة بأيام التهيئة لفرع القطيف من سقبل سعادة الدكتورة
 القطيف

  ولء صالح املنسقة الحالية للجودة بالقطيف.أ. واسطة بتم عمل التقرير 

 : تم عمل الخطة بناء على ذلك 

  رؤية ورسالة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل إعداد عرضتم. 

  رؤية ورسالة وعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة إعداد عرضتم. 

  سالة وحدة الجودة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندةرؤية ور  إعداد عرضتم. 

 وتوزيعها على الطالبات تم إعداد مطويات وبروشورات وطباعتها. 

  تم توضيح أهمية املشاركة في عملية التقييمات على موسقعUD Quest من خالل بوربوينت.  

 تي تتم على مدار العام الدراس يتم توعية الطالبات بأهمية عملية التقويم وأنواع التقييمات ال. 

  .كانت التهيئة عبارة عن ركن متكامل عن الجودة بهدف نشر ثقافة الجودة بين الطالبات الجدد  خطوات تنفيذ النشاط 

 تكون الركن من: بانر ومطويات وبروشورات وتوزيعات مختلفة عن الجودة.  

  افق   م.30/8/2018وكان الركن عبارة عن فترة يوم الخميس املو

 تم ترتيب الركن ووضع التوزيعات عليه. 

  افد الطالبات الساعة   .طالبات 10وذلك على مجموعات كل مجموعة مكونة من حوالي  8:30بدأ تو

 ن الجودة في عمادة السنة التحضيريةر عتم تقديم عرض مصغ.  

  رسالة وعمادة السنة التحضيرية بن فيصل وعرض رؤية و  عبدالرحمن اإلمامتم توضيح الرؤية والرسالة والقيم لجامعة
 والدراسات املساندة وعرض ورؤية ورسالة وحدة الجودة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة للعمادة.

 وحدة الجودة
كلية المجتمع بالقطيف ــ طالبات

إنجازات وحدة الجودة على مستوى  كلية المجتمع بالقطيف ــ طالبات

وفقــاً للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة الفصــل الــدرايس  
مــن العــام األكادميــي  1441هـــ والتــي تنبثــق مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق رســالتها، و تضمنــت الخطــة العديــد 

مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة، تلــك األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة :  
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 ل يوجد 1

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

420 256 61% 

 .القطيفو الدمام بجتمع كلية املالركن كان مشترك لطالبات    األداءسقياس مؤشرات 

 ى.سالي مصطف / والدكتورة -كوثر السيد / تم التوصل ألعداد الحضور عن طريق سعادة الدكتورة 

  القطيفو الدمام بجتمع كلية املتم حصر عدد الطالبات في كل من  
وذلك  ،الرأيللعدد املتوسقع في تعبئة استطالعات  طبقا 

 .)بحصر العدد بمقرر مهارات التعلم في كل فرع ثم الجمع والتوصل للعدد الكلي(

 
 

 

 

   

  -   
 الركن -المعرض

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 .بن فيصل عبدالرحمن اإلمامتوضيح رؤية ورسالة جامعة   مخرجات النشاط 

 توضيح رؤية ورسالة وعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة. 

 حضيرية والدراسات املساندةتوضيح رؤية ورسالة وحدة الجودة بعمادة السنة الت. 

 نشر ثقافة الجودة عن طريق املطبوعات املختلفة. 

  املشاركة في عملية التقييمات على موسقع  أهميةتوضيحUD Quest من خالل بوربوينت.  

 عملية التقويم وأنواع التقييمات التي تتم على مدار العام الدراس ي أهميةتوعية الطالبات ب. 

 .نيات املاديةنقص المكا املعوسقات 

 

طريقأعضاء:  نشر ثقافة الجودة ) أول  عن التحضيرية السنة عمادة في إداريين ، طالب تدريس، املحاضراتعالناإل هيئة ، التدريبية الورش ، ،املنشورات الدورية ات
، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

ى األولحلقة النقاش لنشاط   ا
ه كالتالي:أهدافوكانت ،عنوان عرض الجودة هو: الجودة في عمادة السنة التحضيريةهدافاأل 

نشر ثقافة الجودة
لجامعة والرسالة الرؤية بن فيصلعبدالرحمناإلمامتوضيح
الجودة ووحدة التحضيرية السنة لعمادة والرسالة الرؤية توضيح
 التقييمافأهدتوضيح
شرح مزايا مشاركتك في عملية التقييم
على  من سيطلع على نتائج التقييمتأكيدال

 النسبة المئوية

 عدد الحضور

 العدد الكلي عدد حضور الركن
 النسبة المئوية
 عدد الحضور

 
 

 -  

 عدد الحضور النسبة المئوية
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

جامعةمخرجات النشاط  ورسالة رؤية بن فيصلعبدالرحمناإلمامتوضيح
املساندة والدراسات التحضيرية السنة وعمادة ورسالة رؤية توضيح
الت السنة بعمادة الجودة وحدة ورسالة رؤية املساندةتوضيح والدراسات حضيرية
نشر ثقافة الجودة عن طريق املطبوعات املختلفة
 بوربوينتاملشاركة في عملية التقييمات على موسقع أهميةتوضيح منخالل
الدراس يأهميةتوعية الطالبات ب مدارالعام على تتم التي التقييمات وأنواع التقويم عملية

نيات املاديةنقص المكااملعوسقات 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  أعضاء:  نشر ثقافة الجودة )  أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

 ى األولحلقة النقاش  لنشاط   ا

 ه كالتالي:أهدافوكانت  ،عنوان عرض الجودة هو: الجودة في عمادة السنة التحضيرية  هدافاأل 

 نشر ثقافة الجودة. 

  بن فيصل عبدالرحمن اإلمامتوضيح الرؤية والرسالة لجامعة. 

 توضيح الرؤية والرسالة لعمادة السنة التحضيرية ووحدة الجودة. 

  التقييم افأهدتوضيح. 

 شرح مزايا مشاركتك في عملية التقييم.  

 على  من سيطلع على نتائج التقييم تأكيدال. 

 النسبة المئوية

 عدد الحضور

عدد حضور الركن العدد الكلي
النسبة المئوية
عدد الحضور

 
 

 -  

 عدد الحضور النسبة المئوية
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 تحديد موعد القييم. 

  شرح خطوات التقييم من  خاللUDQEST. 

  يوم التهيئة  ستطالع رأيالتهيئة لOPS. 

  .منسقة الجودة بفرع القطيف الجهة املسؤولة 

 .ألغراض بمبنى كلية املجتمع بالقطيفالقاعة املعددة ا مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  على ضرورة وجود كلمة للجودة في حلقة النقاش تأكيدة لفرع القطيف للاألكاديميالتواصل مع املنسقة. 

  عن حلقة النقاش للطالبات عن طريق البالك بورد وايميل الجامعي عالناإل. 

 ىاألولالجودة في حلة النقاش  العداد لعرض. 

  ى وتقديم العرض والرد على استفسارات الطالباتاألولالتواجد في املوعد في حلقة النقاش. 

  يوم التهيئة  الرأيتجهيز استمارة استطالعOPS  لعرضها امام الطالبات. 

 .التدريس لتوضيح بعض مفاهيم الجودة للطالبات وعضوات هيئة إعداد عرض  خطوات تنفيذ النشاط 

 بن فيصل عبدالرحمن اإلماملتوضيح الرؤية والرسالة لجامعة  إعداد عرض. 

 لتوضيح الرؤية والرسالة لعمادة السنة التحضيرية ووحدة الجودة إعداد عرض. 

 التقييم أهدافلتوضيح  إعداد عرض.  

 لتوضيح مزايا مشاركتك في عملية التقييم إعداد عرض.  

 نتائج التقييمعلى  سرية  تأكيدل إعداد عرض. 

 لتحديد موعد القييم ليوم التهيئة إعداد عرض. 

 لشرح خطوات التقييم من  خالل  إعداد عرضUDQEST وعرض شاشات توضح الخطوات. 

  يوم التهيئة  ستطالع رأيطباعة استمارة يوم التهيئة لOPS  وعرض الستمارة بعد التعديل امام الحضور على شاشة
 .العرض

لتنفيذ املوارد املساعدة 
 النشاط 

 مادية بشرية

 .يوم التهيئة استطالع رأياستمارة  –عرض بوربوينت  .منسقة الجودة 1

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

325 300 92% 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 .تم شرح بعض مفاهيم الجودة للطالبات وعضوات هيئة التدريس  مخرجات النشاط 

 بن فيصل عبدالرحمن اإلمامعريف للرؤية والرسالة بجامعة تم الت. 

 تم التعريف برؤية ورسالة عماتدة السنة التحضيرية والدراسات املساندة. 

  التقييم أهدافتم توضيح.  

  مزايا مشاركتك في عملية التقييمتم شرح.  

 نتائج التقييمسرية  على  تأكيدتم ال. 

 تم تحديد موعد القييم ليوم التهيئة. 

  خطوات التقييم من  خالل تم شرحUDQEST ت.وعرض شاشات توضح الخطوا 

  يوم التهيئة  ستطالع رأيتم التهيئة لOPS  مام الحضور أوعرض الستمارة بعد التعديل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الحضور

 عدد الحضور المتوقع

300, عاا الحضور ,  عاا الحضور المتوقع 
325 

 حلقة النقاش االولى

 عدد الحضور

 عدد الحضور المتوقع
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات النعاإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

 حلقة النقاش الثانية  النشاط   

 ه كالتالي:أهداف وكانت )شاركي في القرار( تهيئة الطالبات للمشاركة في التقييمعنوان عرض الجودة هو:   هدافاأل 

 نشر ثقافة الجودة. 

  عن ركن الجودة عالناإل. 

 التعريف بصديقات الجودة. 

  اتالتقييم أهدافتوضيح. 

  مزايا مشاركتك في عملية التقييمشرح.  

 اتعلى نتائج التقييمعلى من سيطلع  تأكيدال. 

 تحديد موعد التقييمات. 

  خطوات التقييم من  خالل شرحUDQEST. 

  املختلفة للمقررات  الرأيع التهيئة لستطالCES ومهارات التدريس SSLS. 

  .منسقة الجودة بفرع القطيف الجهة املسؤولة 

 .لسنة التحضيرية بمبنى كلية املجتمع بالقطيفل األول الدور  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  على ضرورة وجود كلمة للجودة في حلقة النقاش الثانية تأكيدللة لفرع القطيف األكاديميالتواصل مع املنسقة. 

  الجامعي اإليميلعن حلقة النقاش للطالبات عن طريق البالك بورد و  عالناإل. 

  عداد لعرض الجودة في حلة النقاش الثانيةاإل. 

 التواجد في املوعد في حلقة النقاش الثانية وتقديم العرض والرد على استفسارات الطالبات. 

 املختلفة للمقررات  الرأيتعبئة استطالعات  أهميةعلى  تأكيدلل إعداد عرضCES ومهارات التدريس SSLS. 

التدريسإعداد عرض خطوات تنفيذ النشاط  هيئة للطالباتوعضوات الجودة بعضمفاهيم لتوضيح
اعداد ركن مصغر عن الجودة باشرافي وتنفيذ صديقات الجودة في حلقة النقاش
سقائمة باسماء صديقات الجودة وشعبة كل منهن بفرع القطيفاعداد
التقييمعملية أهدافو أهميةلتوضيح إعداد عرض
مزايا مشاركتك في عملية التقييملتوضيح إعداد عرض
نتائج التقييمسرية علىتأكيدلإعداد عرض
التدريسإعداد عرض ومهارات للمقررات التقييمات موعد لتحديد
وعرض شاشات توضح الخطواتخطوات التقييم من  خالل لشرح د عرضإعدا
بموسقع التقييمات رابط النقاشطباعة حلقة أثناء الطالبات على وتوزيعه
رأيلتوضيح فقرات كال من إعداد عرض واستطالع رأياملقررات التدريساستطالع مهارات

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

ماديةبشرية
بوينتمنسقة الجودة ركن متكامل عن الجودةتوزيعاتمطبوعات عرضبور
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

إداريينأعضاءنشر ثقافة الجودةأول  ، طالب تدريس، املحاضراتالنعاإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق هيئة ، التدريبية الورش ، ،املنشورات الدورية ات
، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

حلقة النقاش الثانية النشاط   
ه كالتالي:أهدافوكانت)شاركي في القرار(تهيئة الطالبات للمشاركة في التقييمعنوان عرض الجودة هو: هدافاأل 

نشر ثقافة الجودة
 عن ركن الجودةعالناإل
التعريف بصديقات الجودة
 اتالتقييمأهدافتوضيح
 مزايا مشاركتك في عملية التقييمشرح
اتعلى نتائج التقييمعلى من سيطلع تأكيدال
تحديد موعد التقييمات
 خطوات التقييم من  خالل شرح
 للمقرراتالرأيع التهيئة لستطال التدريساملختلفة ومهارات

املسؤولة منسقة الجودة بفرع القطيفالجهة
لسنة التحضيرية بمبنى كلية املجتمع بالقطيفلاألولالدورمكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

 النقاشالثانيةتأكيدللة لفرع القطيف األكاديميالتواصل مع املنسقة حلقة في للجودة كلمة وجود ضرورة على
 وعالناإل بورد البالك طريق النقاشللطالباتعن حلقة الجامعياإليميلعن
 عداد لعرض الجودة في حلة النقاش الثانيةاإل
الطالبات استفسارات على العرضوالرد وتقديم النقاشالثانية حلقة في املوعد في التواجد
املختلفة للمقررات  الرأيتعبئة استطالعات  أهميةعلى  تأكيدلل إعداد عرضCES ومهارات التدريس SSLS. 

 .لتوضيح بعض مفاهيم الجودة للطالبات وعضوات هيئة التدريس إعداد عرض  خطوات تنفيذ النشاط 

 اعداد ركن مصغر عن الجودة باشرافي وتنفيذ صديقات الجودة في حلقة النقاش.  

 سقائمة باسماء صديقات الجودة وشعبة كل منهن بفرع القطيف اعداد.  

 التقييمعملية  أهدافو  أهميةلتوضيح  إعداد عرض.  

 مزايا مشاركتك في عملية التقييملتوضيح  إعداد عرض.  

 نتائج التقييمسرية  على تأكيدل إعداد عرض. 

 لتحديد موعد التقييمات للمقررات ومهارات التدريس إعداد عرض.  

 خطوات التقييم من  خالل لشرح  د عرضإعداUDQEST وعرض شاشات توضح الخطوات. 

  طباعة رابط التقييمات بموسقعUD Quest وتوزيعه على الطالبات أثناء حلقة النقاش. 

  مهارات التدريس استطالع رأياملقررات و  استطالع رأيلتوضيح فقرات كال من  إعداد عرض. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 ركن متكامل عن الجودة –توزيعات  –مطبوعات  –عرض بور بوينت  منسقة الجودة 1

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

325 280 86 % 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 .تم توضيح بعض مفاهيم الجودة للطالبات وعضوات هيئة التدريس  مخرجات النشاط 

 ن مصغر عن الجودة باشرافي وتنفيذ صديقات الجودة في حلقة النقاشرك تم إعداد.  

 سقائمة باسماء صديقات الجودة وشعبة كل منهن بفرع القطيف وعرضها بحلقة النقاش تم إعداد. 

  التقييمعملية  أهدافو  أهميةتم توضيح.  

 مزايا مشاركتك في عملية التقييملتوضيح  إعداد عرض.  

 ائج التقييمنتسرية  على تأكيدتم ال. 

 تم تحديد موعد التقييمات للمقررات ومهارات التدريس.  

  خطوات التقييم من  خالل تم شرحUDQEST وعرض شاشات توضح الخطوات. 

  تم طباعة رابط التقييمات بموسقعUD Quest وتوزيعه على الطالبات أثناء حلقة النقاش. 

  
 .مهارات التدريس ع رأياستطال املقررات و  استطالع رأيمن  تم توضيح فقرات كال 

 .ركن الجودة لعدم وجود امكانات مادية من اوراق وطباعة وزينة لعم املعوسقات 

 عدد الطالبات

 حلقة النقاش الثانية

 عدد الحضور العدد الكلي
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  الواتساب – إلكترونيبريد –متابعة الطالبات ونشر  ثقافة الجودة بالبالك بورد 

 الفئة املستهدفة .طالبات كلية املجتمع بالقطيف

 نشر ثقافة الجودة. 

 مواعيد التقييماتالطالبات ب إعالم.  

  شرح مفصل لخطوات الدخول على موسقعUD Quest. 

  الرأيتشجيع الطالبات على تعبئة استطالعات. 

  الرأيحمالت التهية لتعبئة استطالعات. 

 نشر نصائح للطالبات عن الختبارات.  

  هدافاأل 

 الجهة املسؤولة  .منسقة الجودة

 مكان التنفيذ .دة باملسار العلمي بكلية املجتمع بالقطيفصديقات الجو  – الواتساب –عبر البالك بورد 

 التواصل مع الطالبات عبر البالك بورد. 

 لكترونيالتواصل مع الطالبات عبر البريد اإل. 

  والطرق املختلفة الواتسابالتواصل مع الطالبات عبر. 

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 النسبة املئوية الحضور عدد  العدد الكلي املسار

 %100 420 420 فرع كلية املجتمع بالقطيف
 

 

 احصاءات الحضور 

 العدد الكلي

عدد 
 الحضور

التواصل مع 
الطالبات عبر 

 البالك بورد
 العدد الكلي
 عدد الحضور

 

 

 التواصل مع الطالبات بالبالك بورد

 عدد الحضور العدد الكلي
المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال

 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 تم نشر ثقافة الجودة. 

  الطالبات بمواعيد التقييمات إعالمتم.  

  تم شرح مفصل لخطوات الدخول على موسقعUD Quest. 

  الرأيتم تشجيع الطالبات على تعبئة استطالعات. 

 الرأيعبئة استطالعات تم تدشين حمالت التهيئة لت. 

 تم نشر نصائح للطالبات عن الختبارات.  

 مخرجات النشاط

 

 

 

إداريينأعضاءنشر ثقافة الجودةأول  ، طالب تدريس، املحاضراتعالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق هيئة ، التدريبية الورش ، ،املنشورات الدورية ات

الب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .، برنامج التهيئة للط

املقرراتواألالنشاط    منسقي مع سقسامالجتماع
موفقهدافاأل  دراس ي عام القطيفوتمنى التدريسبفرع هيئة عضوات الترحيببجميع

وإعالنضرورة ومناسقشتها للطالبات الدراسية البالكالتوصيف الكامل للمإتاحةالخطة على والعروضالتوضيحية قرر
بورد

يدرسهاالتأكد التدريسالذي ربطالشعببعضوهيئة من
الحسابالتأكد يكون أن لها التدريسبالتدريسالفعلي عضوهيئة يقوم التي الشعب ربطاشخاصاألساس يأن تم حال في

نيلكتروعلى نفس الشعبة كإشراف او للتعليم اإلآخرين
تدروير عمل حال في جودة كوحدة معنا تدويرألعضاءأل التنسيق أليحدث على التدريسباملقرر، عضاءهيئة

التدريسبعد الدراس ياألسبوعهيئة الفصل من الثامن
بورد البالك استخدام عالنإللتواصل مع الطالب وعرض املحاضرات والتكليفات وتصحيحها و تفعيل

الدرجات
الجدول للطالباألكاديميإعداد وإتاحته الطالب مع للتواصل املكتبية الساعات التدريسمتضمنة إلكترونيا لعضوهيئة

املدرس مكتب وعلى
الدراس يءالبد الفصل الخاصبمقررات ملفاملقرر إعداد نهايةاألولفي حتى إعداده التأخيرفيى وعدم الدراسة بداية مع

أوسنويا الفص فصليا املقرر كان سواء هذا العناصروينطبق كل على اشتمل الدراسة نهاية مع بحيثيكون الدراس ي ل
التدريسأعضاءعلى تحديث ملفات تأكيدال هيئة
استقطاع احتمالية التدريسعلى هيئة عضوات لتهيئة دسقائق من محاضراتهن في حال وجود جولة جودةإطالع

الرأيالطالبات لستطالعات 
املسؤولة منسقة الجودةالجهة

سقاعة الجتماعات بمبنى السنة التحضيرية بكلية املجتمع بالقطيفمكان التنفيذ
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الجودةوحدة 

تم نشر ثقافة الجودة
 الطالبات بمواعيد التقييماتإعالمتم
موسقع على الدخول لخطوات مفصل شرح تم
 الرأيتم تشجيع الطالبات على تعبئة استطالعات
الرأيعبئة استطالعات تم تدشين حمالت التهيئة لت
الختبارات للطالباتعن نشرنصائح تم

مخرجات النشاط

 

 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 الب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .، برنامج التهيئة للط

  سقسامالجتماع مع منسقي املقررات واأل النشاط   

 .الترحيب بجميع عضوات هيئة التدريس بفرع القطيف وتمنى عام دراس ي موفق   هدافاأل 

  قرر والعروض التوضيحية على البالك التوصيف الكامل للم إتاحةالخطة الدراسية للطالبات ومناسقشتها و  إعالنضرورة
 .(Blackboard)بورد 

 من ربط الشعب بعضو هيئة التدريس الذي يدرسها. التأكد 

 في حال تم ربط اشخاص  األساس يأن الشعب التي يقوم عضو هيئة التدريس بالتدريس الفعلي لها أن يكون الحساب  التأكد
 .نيلكتروعلى نفس الشعبة كإشراف او للتعليم اإل آخرين

  التنسيق معنا كوحدة جودة في حال عمل تدروير(Rotation)  عضاءهيئة التدريس باملقرر، على أل يحدث تدوير أل  عضاءأل 

 الثامن من الفصل الدراس ي. األسبوعهيئة التدريس بعد 

  تفعيل استخدام البالك بورد(Blackboard)  عالنإللتواصل مع الطالب وعرض املحاضرات والتكليفات وتصحيحها و 

 الدرجات.

  لعضو هيئة التدريس متضمنة الساعات املكتبية للتواصل مع الطالب وإتاحته للطالب  األكاديميإعداد الجدول 
 إلكترونيا 

 وعلى مكتب املدرس.

 مع بداية الدراسة وعدم التأخير فيى إعداده حتى نهاية  األول في إعداد ملف املقرر الخاص بمقررات الفصل الدراس ي  ءالبد
.الفص

 ل الدراس ي بحيث يكون مع نهاية الدراسة اشتمل على كل العناصر وينطبق هذا سواء كان املقرر فصليا أو سنويا 

 هيئة التدريس   أعضاءعلى تحديث ملفات  تأكيدال(Faculty Portfolio). 

  لتهيئة  دسقائق من محاضراتهن في حال وجود جولة جودة 10إطالع عضوات هيئة التدريس على احتمالية استقطاع
 .الرأيالطالبات لستطالعات 

 .منسقة الجودة الجهة املسؤولة 

 .سقاعة الجتماعات بمبنى السنة التحضيرية بكلية املجتمع بالقطيف مكان التنفيذ

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  التدريس لتحديد موعد لعقد الجتماع التواصل الدائم مع سعادة مسؤولت ملف املقرر بفرع القطيف وعضوات هيئة
 .للجودة األول 

  ها بوجود اجتماع للجودةعالمة لفرع القطيف إل األكاديميالتواصل مع املنسقة. 

 للعضوات لكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإل إعالن إرسال. 

  الجتماع أعمالتحديد جدول. 

  دةامداد مسؤولت ملف املقرر بما يستجد من طلبات الجو. 

  ي.اإلنساناإلجابة على تساؤلت سعادة مسؤولت ملف املقرر بالسار 

التاليةاألولالجتماع خطوات تنفيذ النشاط  املحاور الجتماع القطيفتضمن بفرع للجودة

محضر الجتماع

كالتالي التدريسوكانتالجتماع هيئة بعضوات صالح، ولء القطيف بفرع الجودة اجتمعتمنسقة

القطيفوتمنال التدريسبفرع هيئة عضوات موفقيترحيببجميع دراس ي عام
ومناسقشتهاإعالن ضرورة للطالبات الدراسية البالكوإتاحةالخطة على التوضيحية والعروض للمقرر الكامل التوصيف

بورد
يدرسهاالتأكد التدريسالذي ربطالشعببعضوهيئة من
الحسابأن الشعب التأكد يكون أن لها التدريسبالتدريسالفعلي عضوهيئة يقوم ربطاشخاصاألساس يالتي تم حال في
لكترونيو للتعليم اإلأعلى نفس الشعبة كإشراف آخرين

تدويرألعضاءأل التنسيق معنا كوحدة جودة في حال عمل تدوير   يحدث أل على باملقرر، التدريس عضاءهيئة
الدراس ياألسبوعتدريسبعدهيئة ال الفصل من الثامن

بورد البالك استخدام إعالنللتواصل مع الطالب وعرض املحاضرات والتكليفات وتصحيحها و تفعيل
الدرجات

الجدول للطالباألكاديميإعداد وإتاحته الطالب مع للتواصل املكتبية الساعات متضمنة التدريس يا إلكترونلعضوهيئة
املدرس مكتب وعلى

الدراس ي الفصل بمقررات الخاص املقرر ملف إعداد في نهايةاألولالبد حتى إعداده التأخيرفيى وعدم الدراسة بداية مع
أوسنويا  فصليا املقرر كان سواء هذا العناصروينطبق كل على اشتمل الدراسة نهاية مع بحيثيكون الدراس ي الفصل

التدريسأعضاءملفات على تحديث تأكيدال هيئة
استقطاع احتمالية على التدريس هيئة عضوات دسقائق من محاضراتهن في حال وجود جولة جودة لتهيئة إطالع

الرأيالطالبات لستطالعات 

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

ماديةبشرية

الحضورالعدد الكليإحصاءات  سبة املئويةالنعدد
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

هيئة القطيفوعضوات بفرع ملفاملقرر مسؤولت سعادة مع الدائم الجتماعالتواصل لعقد موعد التدريسلتحديد
للجودةاألول

 ها بوجود اجتماع للجودةعالمة لفرع القطيف إل األكاديميالتواصل مع املنسقة
للعضواتلكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإلإعالنإرسال
جدول الجتماعأعمالتحديد
الجو طلبات من يستجد بما ملفاملقرر مسؤولت دةامداد
 ي.اإلنساناإلجابة على تساؤلت سعادة مسؤولت ملف املقرر بالسار 

 للجودة بفرع القطيف تضمن الجتماع املحاور التالية: األول الجتماع  خطوات تنفيذ النشاط 

 محضر الجتماع

 اجتمعت منسقة الجودة بفرع القطيف/ ولء صالح، بعضوات هيئة التدريس وكانت الجتماع كالتالي:

 عام دراس ي موفق . يترحيب بجميع عضوات هيئة التدريس بفرع القطيف وتمنال -1

التوصيف الكامل للمقرر والعروض التوضيحية على البالك  وإتاحة الخطة الدراسية للطالبات ومناسقشتهاإعالن ضرورة  -2
 .(Blackboard)بورد 

 من ربط الشعب بعضو هيئة التدريس الذي يدرسها. التأكد -3

في حال تم ربط اشخاص  األساس يالتي يقوم عضو هيئة التدريس بالتدريس الفعلي لها أن يكون الحساب أن الشعب  التأكد -4
 .لكترونيو للتعليم اإلأعلى نفس الشعبة كإشراف  آخرين

 عضاءهيئة التدريس باملقرر، على أل يحدث تدوير أل  عضاءأل  (Rotation)التنسيق معنا كوحدة جودة في حال عمل تدوير   -5

 الثامن من الفصل الدراس ي. األسبوعتدريس بعد هيئة ال

 إعالنللتواصل مع الطالب وعرض املحاضرات والتكليفات وتصحيحها و  (Blackboard)تفعيل استخدام البالك بورد  -6

 الدرجات.

 إلكترونلعضو هيئة التدريس متضمنة الساعات املكتبية للتواصل مع الطالب وإتاحته للطالب  األكاديميإعداد الجدول  -7
 يا 

 وعلى مكتب املدرس.

مع بداية الدراسة وعدم التأخير فيى إعداده حتى نهاية  األول البد في إعداد ملف املقرر الخاص بمقررات الفصل الدراس ي  -8
.
 الفصل الدراس ي بحيث يكون مع نهاية الدراسة اشتمل على كل العناصر وينطبق هذا سواء كان املقرر فصليا أو سنويا 

 .(Faculty Portfolio)هيئة التدريس   أعضاءملفات على تحديث  تأكيدال -9

دسقائق من محاضراتهن في حال وجود جولة جودة لتهيئة  10إطالع عضوات هيئة التدريس على احتمالية استقطاع  -10
 .الرأيالطالبات لستطالعات 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

  

 سبة املئويةالن عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

6 6 100% 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 

 

 .عام دراس ي موفق يتم الترحيب بجميع عضوات هيئة التدريس بفرع القطيف وتمن -1 مخرجات النشاط 

التوصيف الكامل للمقرر والعروض  إتاحةالخطة الدراسية للطالبات ومناسقشتها و  إعالنعلى ضرورة  تأكيدتم ال -2
 .(Blackboard)رد التوضيحية على البالك بو 

 مسؤوالت ملف المقرر

 ارجتماع الرجودة األول بالقطيف

 العدد الكلي عدد الحضور

 عضوات هيئة التدريس

 عدد الحضور

 العدد الكلي

 ارجتماع الرجودة األول بالقطيف

 العدد الكلي عدد الحضور
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 من ربط الشعب بعضو هيئة التدريس الذي يدرسها. التأكدتم  -3

في حال تم ربط  األساس يأن الشعب التي يقوم عضو هيئة التدريس بالتدريس الفعلي لها أن يكون الحساب  التأكدتم  -4
 .لكترونيعلى نفس الشعبة كإشراف او للتعليم اإل آخريناشخاص 

هيئة التدريس باملقرر، على  عضاءأل  (Rotation)سيق معنا كوحدة جودة في حال عمل تدروير  على ضرورة التن تأكيدتم ال -5
 الثامن من الفصل الدراس ي. األسبوعهيئة التدريس بعد  عضاءأل يحدث تدوير أل 

ات للتواصل مع الطالب وعرض املحاضرات والتكليف (Blackboard)على ضرورة تفعيل استخدام البالك بورد  تأكيدتم ال -6
 الدرجات. إعالنوتصحيحها و 

لعضو هيئة التدريس متضمنة الساعات املكتبية للتواصل مع الطالب  األكاديميعلى ضرورة إعداد الجدول  تأكيدتم ال -7
 وإتاحته للطالب 

 وعلى مكتب املدرس. إلكترونيا 

مع بداية الدراسة وعدم التأخير  األول على ضرورة البد في إعداد ملف املقرر الخاص بمقررات الفصل الدراس ي  تأكيدتم ال -8
فيى إعداده حتى نهاية الفصل الدراس ي بحيث يكون مع نهاية الدراسة اشتمل على كل العناصر وينطبق هذا سواء كان 

.
 املقرر فصليا أو سنويا 

 .(Faculty Portfolio)هيئة التدريس   أعضاءعلى تحديث ملفات  تأكيدتم ال -9

دسقائق من محاضراتهن في حال وجود جولة جودة لتهيئة  10احتمالية استقطاع  تم إطالع عضوات هيئة التدريس على -10
 .الرأيالطالبات لستطالعات 

 .خرآشعب بفرع  7صعوبة تحديد موعد لجتماع لرتباطي بتدريس   املعوسقات 

 الوسقت املتاح بفترة الراحة. 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق   هيئة تدريس ، طالب ، إداريين ( أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

 الثاني  سقسامالجتماع مع منسقي املقررات واأل النشاط   

 وات هيئة التدريس بفرع القطيف.الترحيب بجميع عض   هدافاأل 

  في حال تم ربط اشخاص  األساس يمن ربط الشعب بعضو هيئة التدريس الذي يدرسها. وأن يكون الحساب  التأكدمتابعة

 .لكترونيعلى نفس الشعبة كإشراف او للتعليم اإل آخرين

  سواء  األول ه في ملف املقرر الخاص بمقررات الفصل الدراس ي تم إعدادمتابعة ما 
، وتوضيح وجود  كان املقرر فصليا  أو سنويا 

ONE DRIVE   الرابط لكل مسؤولة ملف ومنسق للمقرر. إرسالتم 

 هيئة التدريس   أعضاءعلى تحديث ملفات  تأكيدال(Faculty Portfolio). 

  ئة الطالبات دسقائق من محاضراتهن في حال وجود جولة جودة لتهي 10إطالع عضوات هيئة التدريس على احتمالية استقطاع

 .الرأيلستطالعات 

  يح ومراجعة لعمليات التقويم والرصدحبوجود لجنة تص سقساملتزام األإتوضيح ضرورة. 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  توضيح سقائمة محتويات  ملف املقرر. 

 توضيح سقائمة محتويات ملف عضو هيئة التدريس. 

 .منسقة الجودة الجهة املساولة 

 .تحضيرية بكلية املجتمع بالقطيفسقاعة الجتماعات بمبنى السنة ال ماان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  األول التواصل الدائم مع سعادة مسؤولت ملف املقرر بفرع القطيف وعضوات هيئة التدريس لتحديد موعد لعقد الجتماع 

 .للجودة

  ع للجودةها بوجود اجتماعالمة لفرع القطيف إل األكاديميالتواصل مع املنسقة. 

 للعضوات لكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإل إعالن إرسال. 

  الجتماع أعمالتحديد جدول. 

 امداد مسؤولت ملف املقرر بما يستجد من طلبات الجودة. 

  ي.اإلنساناإلجابة على تساؤلت سعادة مسؤولت ملف املقرر بالسار 

 بفرع القطيف  تضمن الجتماع املحاور التالية:لجتماع الثاني للجودة ا خطوات تنفيذ النشاط 

 محضر الجتماع. 

 :اجتمعت منسقة الجودة بفرع القطيف/ ولء صالح، بعضوات هيئة التدريس وكانت الجتماع كالتالي 

 .الترحيب بجميع عضوات هيئة التدريس بفرع القطيف 

  في حال تم ربط اشخاص  األساس يكون الحساب من ربط الشعب بعضو هيئة التدريس الذي يدرسها. وأن ي التأكدمتابعة

 .لكترونيعلى نفس الشعبة كإشراف او للتعليم اإل آخرين

  وتوضيح وجود  األول ه في ملف املقرر الخاص بمقررات الفصل الدراس ي تم إعدادمتابعة ما ، 
سواء كان املقرر فصليا أو سنويا 

ONE DRIVE   رر.الرابط لكل مسؤولة ملف ومنسق للمق إرسالتم 

 هيئة التدريس   أعضاءعلى تحديث ملفات  تأكيدال(Faculty Portfolio). 

  دسقائق من محاضراتهن في حال وجود جولة جودة لتهيئة الطالبات  10إطالع عضوات هيئة التدريس على احتمالية استقطاع

 .الرأيلستطالعات 

 ويم والرصدبوجود لجنة تصيح ومراجعة لعمليات التق سقسامتوضيح ضرورة التزام األ 

  توضيح سقائمة محتويات  ملف املقرر. 

 هيئة التدريس   أعضاءعلى تحديث ملفات  تأكيدتوضيح سقائمة محتويات ملف عضو هيئة التدريس ال(Faculty Portfolio). 

 دسقائق من محاضراتهن في حال وجود جولة جودة لتهيئة الطالبات  10 إطالع عضوات هيئة التدريس على احتمالية استقطاع

 .الرأيلستطالعات 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

- - 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

22 16 73% 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 .تم الترحيب بجميع عضوات هيئة التدريس بفرع القطيف وتمنى عام دراس ي موفق  مخرجات النشاط 

  في حال تم ربط اشخاص  األساس يالتي يقوم عضو هيئة التدريس بالتدريس الفعلي لها أن يكون الحساب  أن الشعب التأكدتم
 .لكترونيعلى نفس الشعبة كإشراف او للتعليم اإل آخرين

  إعداده حتى نهاية  يعلى عدم التأخير ف تأكيدمع وال األول تم متابعة  إعداد ملف املقرر الخاص بمقررات الفصل الدراس ي
.الفص

 ل الدراس ي بحيث يكون مع نهاية الدراسة اشتمل على كل العناصر وينطبق هذا سواء كان املقرر فصليا أو سنويا 

 هيئة التدريس   أعضاءعلى تحديث ملفات  تأكيدتم ال(Faculty Portfolio). 

  ة جودة لتهيئة الطالبات دسقائق من محاضراتهن في حال وجود جول 10تم إطالع عضوات هيئة التدريس على احتمالية استقطاع
 .الرأيلستطالعات 

 .خرآشعب بفرع  7جتماع لرتباطي بتدريس اصعوبة تحديد موعد   املعوسقات 

 الوسقت املتاح بفترة الراحة. 

 

 منسقات المقررات

 اجتماع الجواة الثاني بالقطي 

 العدد الكلي عدد الحضور

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجواملتابعة  إل  اإلشراف: ثانيا 

 OPSلبرنامج التهيئة  الرأية الطالب للمشاركة في استطالع تهيئ النشاط   

 .OPS  يوم التهيئةقييم ت أهدافتوضيح    هدافاأل 

  مزايا مشاركتك في عملية التقييمشرح.  

 على نتائج التقييممن سيطلع  على تأكيدال. 

 تحديد موعد القييم. 

  خطوات التقييم من  خالل شرح.UDQEST 

  يوم التهيئة  تطالع رأياسعرض نموذج عملي لتعبئة.OPS 

 التواصل مع الطالبات من خالل البالك بورد وتنفيذ حملة تهيئة من خالل البالك بورد. 

املسؤولة منسقة الجودةالجهة

الدراسيةمكان التنفيذ القاعات فرع كلية املجتمع بالقطيفداخل

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

الخاص بيوم الرأيدسقائق من كل محاضرة لتهيئة الطالبات بفرع القطيف لتعبئة استطالعات لسقتطاع دولإعداد ج
الخميس(إلىاألحد)من أسبوعوذلك في جميع الشعب وملدة التهيئة

جدول بذلك برسقم الشعبة واملحاضرة أثناء التهيئة والتوسقيتإعداد
 ة للتنسيقديمياألكاالتواصل مع منسقة الفرع
السابق التدريسبالجتماع هيئة عضوات لجميع املختلفة الشعب على الجودة منسقة توسقيتاتدخول توضيح

لسقتطاعخطوات تنفيذ النشاط جدول الخاص بيوم الرأيدسقائق من كل محاضرة لتهيئة الطالبات بفرع القطيف لتعبئة استطالعات عمل
الخميس( حيث سقامت منسقة الجودة بذلك داخل املحاضرة.إلىاألحد)من أسبوعالشعب وملدة وذلك في جميع التهيئة 

جدول بذلك برسقم الشعبة واملحاضرة أثناء التهيئة والتوسقيتإعداد
 ة للتنسيقاألكاديميالتواصل مع منسقة الفرع
الب خالل من تهيئة جملة وتنفيذ بورد البالك الطالباتمنخالل مع التقييمالتواصل فيديوومطوية منخالل بورد الك

وغيرها.
السابق التدريسبالجتماع هيئة عضوات لجميع املختلفة الشعب على الجودة منسقة توسقيتاتدخول توضيح

املدرسالقائم بالتهيئةاملقررالشعبة
منسقة الجودة / ولء صالح

ة / ولء صالحمنسقة الجود
منسقة الجودة / ولء صالح
الكوكيسوسندمنسقة الجودة / ولء صالح
منسقة الجودة / ولء صالح
عماميمنسقة الجودة / ولء صالح ريم د

رمزيلجودة / ولء صالحمنسقة ا سماح د
بنسعيدمريمدمنسقة الجودة / ولء صالح
املليحيإيمانأمنسقة الجودة / ولء صالح
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

الخاصة بالجودة.الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات عداد برنامجواملتابعة  إل اإلشرافثانيا 

لبرنامج التهيئة الرأية الطالب للمشاركة في استطالع تهيئالنشاط   
يوم التهيئةقييم تأهدافتوضيح هدافاأل 

 مزايا مشاركتك في عملية التقييمشرح
على نتائج التقييممن سيطلع علىتأكيدال
تحديد موعد القييم
 خطوات التقييم من  خالل شرح
 رأياسعرض نموذج عملي لتعبئة يوم التهيئة تطالع
التواصل مع الطالبات من خالل البالك بورد وتنفيذ حملة تهيئة من خالل البالك بورد. 

 .منسقة الجودة الجهة املسؤولة 

 .فرع كلية املجتمع بالقطيف –داخل القاعات الدراسية  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 الخاص بيوم  الرأيدسقائق من كل محاضرة لتهيئة الطالبات بفرع القطيف لتعبئة استطالعات  10لسقتطاع  دول إعداد ج
  .الخميس( إلى األحد)من  أسبوعوذلك في جميع الشعب وملدة OPS  .التهيئة

  بذلك برسقم الشعبة واملحاضرة أثناء التهيئة والتوسقيت إعداد جدول. . 

  ة للتنسيقديمياألكاالتواصل مع منسقة الفرع. 

 توضيح توسقيتات دخول منسقة الجودة على الشعب املختلفة لجميع عضوات هيئة التدريس بالجتماع السابق. 

الخاص بيوم  الرأيدسقائق من كل محاضرة لتهيئة الطالبات بفرع القطيف لتعبئة استطالعات  10عمل جدول لسقتطاع   خطوات تنفيذ النشاط
 الخميس( حيث سقامت منسقة الجودة بذلك داخل املحاضرة. إلى األحد)من  أسبوعالشعب وملدة وذلك في جميع  OPS التهيئة 

  بذلك برسقم الشعبة واملحاضرة أثناء التهيئة والتوسقيت إعداد جدول. 

  ة للتنسيقاألكاديميالتواصل مع منسقة الفرع. 

 الك بورد من خالل فيديو ومطوية التقييم التواصل مع الطالبات من خالل البالك بورد وتنفيذ جملة تهيئة من خالل الب
 وغيرها.

 توضيح توسقيتات دخول منسقة الجودة على الشعب املختلفة لجميع عضوات هيئة التدريس بالجتماع السابق. 

املدرسالقائم بالتهيئةاملقررالشعبة
منسقة الجودة / ولء صالح

ة / ولء صالحمنسقة الجود
منسقة الجودة / ولء صالح
الكوكيسوسندمنسقة الجودة / ولء صالح
منسقة الجودة / ولء صالح
عماميمنسقة الجودة / ولء صالح ريم د

رمزيلجودة / ولء صالحمنسقة ا سماح د
بنسعيدمريمدمنسقة الجودة / ولء صالح
املليحيإيمانأمنسقة الجودة / ولء صالح

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 OPS يوم التهيئة استطالع رأيطباعة فقرات  –عرض مبسط  منسقة الجودة

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي ت إحصاءا

325 325 100%  

األداءمؤشرات سقياس 

لسقتطاعمخرجات النشاط  جدول عمل الخاص بيوم الرأيدسقائق من كل محاضرة لتهيئة الطالبات بفرع القطيف لتعبئة استطالعات تم
الخميس( حيث سقامت منسقة الجودة بذلك داخل إلىاألحد)من أسبوعوذلك في جميع الشعب وملدة التهيئة 

املحاضرة.
بذلك برسقم الشعبة واملحاضرة أثناء التهيئة والتوسقيتجدولتم إعداد
 ة للتنسيقاألكاديميتم التواصل مع منسقة الفرع
السابق التدريسبالجتماع هيئة عضوات لجميع املختلفة الشعب على الجودة منسقة دخول توسقيتات توضيح تم
لستطالعات التهيئة بورد البالك منخالل عملية أهميةوفيديو يوضح رابطموسقعإرسالبالرأيتم

التقييمات
التهيئةاملعوسقات  وسقت التدريسية القاعة داخل متعثرات طالبات الريانوجود بمجمع عقد الذي التهيئة لبرنامج بعضالطالبات حضور عدم

بموسقع الرأياستطالع ومطلوب منهم تعبئة

 

 

 

 

 عدد الحضور عدد الطالبات الكلي

 حملة التهيئة الستطالع راي يوم التهيئة

 عدد الحضور عدد الطالبات الكلي
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لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

ماديةبشرية

رأيطباعة فقرات عرض مبسط منسقة الجودة يوم التهيئةاستطالع

الحضورالعدد الكليت إحصاءا النسبة املئويةعدد

  األداءمؤشرات سقياس 

 

الخاص بيوم  الرأيدسقائق من كل محاضرة لتهيئة الطالبات بفرع القطيف لتعبئة استطالعات  10تم عمل جدول لسقتطاع   مخرجات النشاط 
الخميس( حيث سقامت منسقة الجودة بذلك داخل  إلى األحد)من  أسبوعوذلك في جميع الشعب وملدة OPS التهيئة 

 املحاضرة.

 بذلك برسقم الشعبة واملحاضرة أثناء التهيئة والتوسقيت جدول  تم إعداد. 

  ة للتنسيقاألكاديميتم التواصل مع منسقة الفرع. 

 تم توضيح توسقيتات دخول منسقة الجودة على الشعب املختلفة لجميع عضوات هيئة التدريس بالجتماع السابق. 

  رابط موسقع  إرسالب الرأيتم من خالل البالك بورد التهيئة لستطالعاتUD Quest  عملية  أهميةوفيديو يوضح
  .التقييمات

عدم حضور بعض الطالبات لبرنامج التهيئة الذي عقد بمجمع الريان  –وجود طالبات متعثرات داخل القاعة التدريسية وسقت التهيئة  املعوسقات 

 .UD Questبموسقع  الرأياستطالع  ومطلوب منهم تعبئة

 

 

 

 

 عدد الحضور عدد الطالبات الكلي

 حملة التهيئة الستطالع راي يوم التهيئة

 عدد الحضور عدد الطالبات الكلي
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الجودةوحدة 

 
 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجواملتابعة  إل  اإلشراف: ثانيا 

 . THE Voice Matterحملة سمعنا صوتك   النشاط   

 .عداد ركن للجودة تشرف عليه منسقة الجودة وصديقات الجودةإ   هدافاأل 

  نادي الجودة  بفرع القطيفتكوين.  

  ية إبداعبعمل رسائل تحفيزية و  الرأيحث الطالبات على سرعة تعبئة استطالعات 

  لكترونيية والبريد اإلعالناإل التواصل الدائم مع الطالبات عن طريق البالك بورد وعن طريق الرسائل 

  للطالبات  الرأيتعبئة استطالعات  أهميةتوضيح 

  واملشاركة في اتخاذ القرار الرأيعن التعبير  أهميةتوضيح 

  والحملة عبر تويتر على موسقع العمادة الرأيالتواصل والتهيئة لستطالعات 

 التواصل من خالل البالك بورد وحث الطالبات على سرعة تعبئة التقييمات 

 التحضيرية والدراسات املساندة عمادة السنة –وحدة الجودة  –نادي صديقات الجودة  –منسقة الجودة بالقطيف  الجهة املسؤولة 

الثانيمبني السنة التحضيرية بكلية املجتمع بالقطيف مكان التنفيذ التدريسالدور هيئة ممرمكاتبعضوات

ات التي تم جراءاإل 
تنفيذها لتحقيق 

النشاط أهداف

 تكوين نادي صديقات الجودة بالقطيف
 زميالتهاتحديد مهام صديقة الجودة واهمها نشر ثقافة بين الجودة
 بوردإعالنعمل البالك على بذلكورفعه للطالبات
املختلفةعالناإل إرسال التواصل ووسائل بالبريد

كالتالي:عالناإل 
طالباتي العزيزات:

ورسقمها اسمها فلتبادربتسجيل الجودة صديقات نادي في لشعبتها ممثلة تكون أن الرغبة نفسها في تجد رسقموشعبتها لدى مكتباألكاديميمن

الجامعيإرسالأو بواسطة ظهرا من الساعة  عبرالبريد التالي/رسالة

كالتالي الجودة صديقة مهام وتكون

زميالتها بين الجودة نشرثقافة في الفاعلة املشاركة

واستطالعاتاملتابعة مع منس التقييمات تعبئة زميالتها اتمام الجودة الرأيقة

من يستجد ما بكل زميالتها الجودةأعمالمشاركة

 الجودةأنشطةتمنح الطالبات املشاركات في الجودة شهادة تفيد باشتراكها في

اعداد ركن للجودة تشرف عليه منسقة الجودة وصديقات الجودة

 زميالتهنعمل سقائمة باسماء وشعب و ملساعدة الجودة بصديقات املختلفة التواصل وسائل

الرسائل طريق وعن بورد البالك طريق الطالباتعن مع لكترونيية والبريد اإلعالناإل التواصل

و تحفيزية رسائل الرأيية لحث الطالبات على سرعة تعبئة استطالعات إبداععمل
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الخاصة بالجودة.الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات عداد برنامجواملتابعة  إل اإلشرافثانيا 

حملة سمعنا صوتك  النشاط   
عداد ركن للجودة تشرف عليه منسقة الجودة وصديقات الجودةإهدافاأل 

 نادي الجودة  بفرع القطيفتكوين
 والرأيحث الطالبات على سرعة تعبئة استطالعات تحفيزية رسائل ية إبداعبعمل
الرسائل طريق وعن بورد البالك طريق الطالباتعن مع الدائم لكترونيية والبريد اإلعالناإل التواصل
 للطالبات الرأيتعبئة استطالعات أهميةتوضيح
 واملشاركة في اتخاذ القرارالرأيعن التعبير أهميةتوضيح
 والحملة عبر تويتر على موسقع العمادةالرأيالتواصل والتهيئة لستطالعات
التقييمات تعبئة سرعة الطالباتعلى وحث بورد البالك منخالل التواصل

املسؤولة املساندةعمادة السنةوحدة الجودة نادي صديقات الجودة منسقة الجودة بالقطيف الجهة والدراسات التحضيرية

 ممر مكاتب عضوات هيئة التدريس –الدور الثاني  –مبني السنة التحضيرية بكلية املجتمع بالقطيف  مكان التنفيذ

ات التي تم جراءاإل 
تنفيذها لتحقيق 

 النشاط  أهداف

  تكوين نادي صديقات الجودة بالقطيف 

  الجودة بين زميالتها.تحديد مهام صديقة الجودة واهمها نشر ثقافة 

  للطالبات بذلك ورفعه على البالك بورد . إعالنعمل 

 بالبريد ووسائل التواصل املختلفة. عالناإل  إرسال 

 كالتالي: عالناإل 

 طالباتي العزيزات:

 رسقم وشعبتها لدى مكتب األكاديميمن تجد في نفسها الرغبة أن تكون ممثلة لشعبتها في نادي صديقات الجودة فلتبادر بتسجيل اسمها ورسقمها 

  1-12من الساعة  53
 . wssaleh@iau.edu.saالتالي/ رسالة عبر البريد الجامعي إرسالأو بواسطة ظهرا 

 وتكون مهام صديقة الجودة كالتالي:

 املشاركة الفاعلة في نشر ثقافة الجودة بين زميالتها. 

 الرأيقة الجودة اتمام زميالتها تعبئة التقييمات واستطالعات املتابعة مع منس. 

  الجودة أعمالمشاركة زميالتها بكل ما يستجد من. 

  الجودة أنشطةتمنح الطالبات املشاركات في الجودة شهادة تفيد باشتراكها في. 

 اعداد ركن للجودة تشرف عليه منسقة الجودة وصديقات الجودة. 

  وسائل التواصل املختلفة بصديقات الجودة ملساعدة زميالتهنعمل سقائمة باسماء وشعب و. 

  لكترونيية والبريد اإلعالناإل التواصل مع الطالبات عن طريق البالك بورد وعن طريق الرسائل. 

  الرأيية لحث الطالبات على سرعة تعبئة استطالعات إبداععمل رسائل تحفيزية و.  

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &
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 فائزة هي الشعبة التي ينتهي أعضاؤها عمل مسابقة بين الشعب )حيث تكون الشعبة ال 
 .من جميع التقييمات أول 

  يسري عثمان / تسلم سترات الحملة من سعادة منسق عام الجودة بالعمادة الدكتور. 

  الرأيعمل لوحات بصمة للطالبات التي تنتهي من تعبئة جميع استطالعات. 

 نشر صور الركن وحملة التهيئة عبر تويتر على موسقع العمادة. 

 التواصل من خالل البالك بورد وحث الطالبات على سرعة تعبئة التقييمات. 

خطوات تنفيذ 
النشاط 

 تكوين نادي صديقات الجودة بالقطيف
زميالتها بين الجودة نشرثقافة واهمها الجودة صديقة مهام تحديد
بورد البالك على بذلكورفعه للطالبات إعالن عمل
وو بالبريد اإلعالن سائل التواصل املختلفة.إرسال

اإلعالن كالتالي:
طالباتي العزيزات:

رسقم مكتب لدى وشعبتها األكاديمي ورسقمها اسمها فلتبادربتسجيل الجودة صديقات نادي في لشعبتها ممثلة تكون أن الرغبة نفسها في تجد من

التاليمن الساعة  الجامعي عبرالبريد رسالة إرسال أوبواسطة ظهرا 

كالتالي الجودة صديقة مهام وتكون

زميالتها بين الجودة نشرثقافة في الفاعلة املشاركة

الرأي واستطالعات التقييمات تعبئة زميالتها اتمام الجودة منسقة مع املتابعة

أع من يستجد ما بكل زميالتها مال الجودة.مشاركة

.تمنح الطالبات املشاركات في الجودة شهادة تفيد باشتراكها في أنشطة الجودة

.اعداد ركن للجودة تشرف عليه منسقة الجودة وصديقات الجودة

زميالتهن ملساعدة الجودة بصديقات املختلفة التواصل وشعبووسائل باسماء سقائمة عمل

 اإللكترونيالتواصل مع الطالبات عن طريق البالك بو والبريد اإلعالنية الرسائل طريق وعن رد

الرأي استطالعات تعبئة سرعة الطالباتعلى لحث وإبداعية تحفيزية رسائل عمل

أعضاؤها ينتهي التي الشعبة هي الفائزة الشعبة تكون حيث الشعب بين مسابقة من جميع التقييمات.أول عمل

عثمانتسلم سترات الحملة من سعادة منسق ع يسري الدكتور بالعمادة الجودة ام

.عمل لوحات بصمة للطالبات التي تنتهي من تعبئة جميع استطالعات الرأي

العمادة موسقع عبرتويترعلى التهيئة وحملة الركن نشرصور

التقييمات تعبئة سرعة الطالباتعلى وحث بورد البالك منخالل التواصل

املساعدة املوارد
النشاط لتنفيذ 

بشريةبشرية

عضوات نادي صديقات الجودة بالقطيفمنسقة الجودة عضوات نادي صديقات الجودة بالقطيفمنسقة الجودة 
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ال الشعبة تكون حيث الشعب بين مسابقة من جميع التقييماتأول فائزة هي الشعبة التي ينتهي أعضاؤها عمل

الدكتور بالعمادة الجودة عام منسق سعادة من الحملة سترات عثمانتسلم يسري

 الرأيعمل لوحات بصمة للطالبات التي تنتهي من تعبئة جميع استطالعات

العمادة موسقع عبرتويترعلى التهيئة وحملة الركن نشرصور

التقييمات تعبئة سرعة الطالباتعلى وحث بورد البالك منخالل التواصل

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

 تكوين نادي صديقات الجودة بالقطيف.  

 .تحديد مهام صديقة الجودة واهمها نشر ثقافة الجودة بين زميالتها 

 عمل إعالن للطالبات بذلك ورفعه على البالك بورد. 

  سائل التواصل املختلفة.إرسال اإلعالن بالبريد وو 

 اإلعالن كالتالي:

 طالباتي العزيزات:

 من تجد في نفسها الرغبة أن تكون ممثلة لشعبتها في نادي صديقات الجودة فلتبادر بتسجيل اسمها ورسقمها األكاديمي وشعبتها لدى مكتب رسقم

 . wssaleh@iau.edu.saظهرا  أو بواسطة إرسال رسالة عبر البريد الجامعي التالي/ 1-12من الساعة  53

 وتكون مهام صديقة الجودة كالتالي:

 .املشاركة الفاعلة في نشر ثقافة الجودة بين زميالتها 

 .املتابعة مع منسقة الجودة اتمام زميالتها تعبئة التقييمات واستطالعات الرأي 

 مال الجودة.مشاركة زميالتها بكل ما يستجد من أع 

 .تمنح الطالبات املشاركات في الجودة شهادة تفيد باشتراكها في أنشطة الجودة 

 .اعداد ركن للجودة تشرف عليه منسقة الجودة وصديقات الجودة 

 .عمل سقائمة باسماء وشعب ووسائل التواصل املختلفة بصديقات الجودة ملساعدة زميالتهن 

  رد وعن طريق الرسائل اإلعالنية والبريد اإللكتروني.التواصل مع الطالبات عن طريق البالك بو 

  .عمل رسائل تحفيزية وإبداعية لحث الطالبات على سرعة تعبئة استطالعات الرأي 

  عمل مسابقة بين الشعب )حيث تكون الشعبة الفائزة هي الشعبة التي ينتهي أعضاؤها 
 من جميع التقييمات. أول 

 ام الجودة بالعمادة الدكتور / يسري عثمان.تسلم سترات الحملة من سعادة منسق ع 

 .عمل لوحات بصمة للطالبات التي تنتهي من تعبئة جميع استطالعات الرأي 

 .نشر صور الركن وحملة التهيئة عبر تويتر على موسقع العمادة 

 .التواصل من خالل البالك بورد وحث الطالبات على سرعة تعبئة التقييمات 

 

املوارد املساعدة 
 النشاط لتنفيذ 

 بشرية بشرية

 عضوات نادي صديقات الجودة بالقطيف –منسقة الجودة  عضوات نادي صديقات الجودة بالقطيف –منسقة الجودة 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

الحضورالعدد الكليإحصاءات  النسبة املئويةعدد

) العدد الباقي منقطعات

ومنسحبات= 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 تم تكوين نادي صديقات الجودة بالقطيف  وتم تحديد مهام صديقة الجودة واهمها نشر ثقافة الجودة بين زميالتها.  مخرجات النشاط 

 ركن للجودة تشرف عليه منسقة الجودة وصديقات الجودة تم إعداد 

 تم عمل سقائمة باسماء وشعب ووسائل التواصل املختلفة بصديقات الجودة ملساعدة زميالتهن 

 ية إبداعوتم عمل رسائل تحفيزية و  لكترونيية والبريد اإلعالناإل الطالبات عن طريق البالك بورد وعن طريق الرسائل  تم التواصل مع
  .الرأيلحث الطالبات على سرعة تعبئة استطالعات 

  تم عمل مسابقة بين الشعب )حيث تكون الشعبة الفائزة هي الشعبة التي ينتهي أعضاؤها 
وعمل لوحات من جميع التقييمات(  أول 

 .الرأيبصمة للطالبات التي تنتهي من تعبئة جميع استطالعات 

 تويتر حساب العمادة في م نشر صور الركن وحملة التهيئة عبر ت. 

 .ي دعم ماديأعدم وجود   املعوسقات 

 ن بطباعة املطويات وشراء الديكور والتوزيعاتممنسقة الجودة والطالبات عضوات نادي الجودة سق. 

 

 

 

ت ا ب ل ا ط ل ا د  د  ع

 ركن الجواة
 عدد حضور ركن الرجودة عدد المنقطعات والمنسحبات العدد الكلي

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 : ثالث
 واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . سقساممتابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األا 

 .الجتماع مع مسؤولي ملفات املقرر  النشاط   

 .متابعة تنفيذ ملف املقرر    هدافاأل 

 تحقيق معايير الجودة. 

 على ضرورة رفع ملفات ملف املقرر على  تأكيدالONE DRIVE. 

 منسقة الجودة الجهة املسؤولة 

 .مكاتب عضوات هيئة التدريس –سقاعة الجتماعات بمبنى السنة التحضيرية بكلية املجتمع بالقطيف  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

لعقد موعد التدريسلتحديد هيئة القطيفوعضوات بفرع ملفاملقرر مسؤولت سعادة مع الدائم التواصل

للجودةاألولالجتماع 

 ها بوجود اجتماع للجودةعالمة لفرع القطيف إل األكاديميالتواصل مع املنسقة

للعضواتلكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإلإعالنإرسال

جدول الجتماعأعمالتحديد

الجودةإ طلبات من يستجد بما ملفاملقرر مسؤولت مداد

ملفاملقرراإلجابة على تساؤلت س مسؤولت عادة

للجودةاألولتحديد موعد لعقد الجتماع خطوات تنفيذ النشاط 

ها بوجود اجتماع للجودةعالمة لفرع القطيف إل األكاديميعال م املنسقة إ

للعضواتلكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإلإعالنإرسال

جدول الجتماعأعمالتحديد

مإ مسؤولت الجودةمداد طلبات من يستجد بما لفاملقرر

ملفاملقرر مسؤولت تساؤلتسعادة على اإلجابة

الجودةاملوارد منسقة
املساعدة لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية

منسقة الجوة

الحضورالعدد الكليإحصاءات  النسبة املئويةعدد
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

األا ثالث بجميع ملفاملقرر تنفيذ معاييرالجودةسقساممتابعة لتحقيق بالعمادة واملقررات

املقررالنشاط    ملفات مسؤولي مع الجتماع
ملفاملقررهدافاأل  تنفيذ متابعة

تحقيق معايير الجودة

علىتأكيدال ملفاملقرر ملفات رفع ضرورة على

املسؤولة منسقة الجودةالجهة

التدريسسقاعة الجتماعات بمبنى السنة التحضيرية بكلية املجتمع بالقطيف مكان التنفيذ هيئة مكاتبعضوات

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  التواصل الدائم مع سعادة مسؤولت ملف املقرر بفرع القطيف وعضوات هيئة التدريس لتحديد موعد لعقد

 .للجودة األول الجتماع 

  ها بوجود اجتماع للجودةعالمة لفرع القطيف إل األكاديميالتواصل مع املنسقة. 

 للعضوات لكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإل إعالن إرسال. 

  الجتماع أعمالتحديد جدول. 

 مداد مسؤولت ملف املقرر بما يستجد من طلبات الجودةإ. 

 عادة مسؤولت ملف املقرر اإلجابة على تساؤلت س. 

 .للجودة األول تحديد موعد لعقد الجتماع   خطوات تنفيذ النشاط 

 ها بوجود اجتماع للجودةعالمة لفرع القطيف إل األكاديميعال م املنسقة إ. 

 للعضوات لكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإل إعالن إرسال. 

  الجتماع أعمالتحديد جدول. 

 لف املقرر بما يستجد من طلبات الجودةمداد مسؤولت مإ. 

  اإلجابة على تساؤلت سعادة مسؤولت ملف املقرر.  

منسقة الجودةاملوارد  
 املساعدة لتنفيذ النشاط 

 مادية بشرية

 - منسقة الجوة

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال 100% 7 7
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 .تم امداد مسؤولت ملف املقرر بما يستجد من طلبات الجودة  مخرجات النشاط 

  تم شرح مفصل ملحتويات سقائمة ملف املقرر. 

  ي.اإلنسانتم اإلجابة على تساؤلت سعادة مسؤولت ملف املقرر بالسار 

 على ضرورة رفع ملف املقرر  على  تأكيدتم الONE DRIVE. 

 .صعوبة تحديد موعد لعقد الجتماع املعوسقات 

األثالثا  بجميع ملفاملقرر تنفيذ معاييرالجودةسقساممتابعة لتحقيق بالعمادة واملقررات

ملفاملقررالنشاط    تنفيذ متابعة
علىتأكيدال ملفاتملفاملقرر رفع ضرورة على

منسقة الجودةهدافاأل 

املسؤولة التدريسبكلية املجتمع بالقطيف سقاعة الجتماعات بمبنى السنة التحضيرية الجهة هيئة مكاتبعضوات

لعقدمكان التنفيذ موعد التدريسلتحديد هيئة القطيفوعضوات بفرع ملفاملقرر مسؤولت سعادة مع الدائم التواصل

للجودةاألولالجتماع 

 ها بوجود اجتماع للجودةعالمة لفرع القطيف إل األكاديميالتواصل مع املنسقة

للعضواتلكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإلإعالنإرسال

جدول الجتماعأعمالتحديد

الجودةإ طلبات من يستجد بما ملفاملقرر مسؤولت مداد

بالسار ملفاملقرر مسؤولت تساؤلتسعادة على ي.اإلنساناإلجابة

 عضوات هيئة التدريس

 ارجتماع مسؤوالت ملف المقرر مع منسقة الرجودة

 عدد الحضور العدد الكلي
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

األداءمؤشرات سقياس 

الجودةمخرجات النشاط  طلبات من يستجد بما ملفاملقرر مسؤولت امداد تم

ملفاملقرر سقائمة ملحتويات مفصل شرح تم

بالسار ملفاملقرر مسؤولت تساؤلتسعادة على اإلجابة ي.اإلنسانتم

علىتأكيدتم ال ملفاملقرر رفع ضرورة على

صعوبة تحديد موعد لعقد الجتماعاملعوسقات 

 : 
 .واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة سقساممتابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األثالثا 

 .متابعة تنفيذ ملف املقرر   النشاط   

 على ضرورة رفع ملفات ملف املقرر على  تأكيدالONE DRIVE. 

 منسقة الجودة  هدافاأل 

 .مكاتب عضوات هيئة التدريس –بكلية املجتمع بالقطيف سقاعة الجتماعات بمبنى السنة التحضيرية  الجهة املسؤولة 

التواصل الدائم مع سعادة مسؤولت ملف املقرر بفرع القطيف وعضوات هيئة التدريس لتحديد موعد لعقد   مكان التنفيذ

 .للجودة األول الجتماع 

  ها بوجود اجتماع للجودةعالمة لفرع القطيف إل األكاديميالتواصل مع املنسقة. 

 للعضوات لكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإل إعالن إرسال. 

  الجتماع أعمالتحديد جدول. 

 مداد مسؤولت ملف املقرر بما يستجد من طلبات الجودةإ. 

  ي.اإلنساناإلجابة على تساؤلت سعادة مسؤولت ملف املقرر بالسار 

 عضوات هيئة التدريس

 ارجتماع مسؤوالت ملف المقرر مع منسقة الرجودة

 عدد الحضور العدد الكلي

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  للجودة األول لعقد الجتماع تحديد موعد. 

 ها بوجود اجتماع للجودةعالمة لفرع القطيف إل األكاديميعال م املنسقة إ. 

 للعضوات لكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإل إعالن إرسال. 

  الجتماع أعمالتحديد جدول. 

 مداد مسؤولت ملف املقرر بما يستجد من طلبات الجودةإ. 

  ي.اإلنسانسعادة مسؤولت ملف املقرر بالسار اإلجابة على تساؤلت 

 .متابعة تنفيذ ملف املقرر   خطوات تنفيذ النشاط 

  شرح ملحتويات ملف املقرر. 

 على ضرورة رفع ملفات ملف املقرر على  تأكيدالONE DRIVE. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 ر طباعة سقائمة محتويات ملف املقر  منسقة الجودة

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

6 6 100% 

األداءمؤشرات سقياس 

ملفاملقررمخرجات النشاط  تنفيذ متابعة تم

ملفاملقرر ملحتويات شرح تم

علىتأكيدتم ال ملفاملقرر ملفات رفع ضرورة سرع وسقتأفي على

 العدد الكلي

 عدد الحضور

 عضوات هيئة التدريس

 ارجتماع مسؤوالت ملف المقرر مع منسقة الرجودة

 عدد الحضور العدد الكلي
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

 للجودةاألوللعقد الجتماع تحديد موعد

ها بوجود اجتماع للجودةعالمة لفرع القطيف إل األكاديميعال م املنسقة إ

للعضواتلكترونيبموعد ومكان الجتماع بالبريد اإلإعالنإرسال

جدول الجتماعأعمالتحديد

الجودةإ طلبات من يستجد بما ملفاملقرر مسؤولت مداد

 بالساراإلجابة على تساؤلت ملفاملقرر مسؤولت ي.اإلنسانسعادة

ملفاملقررخطوات تنفيذ النشاط  تنفيذ متابعة

ملفاملقرر ملحتويات شرح

علىتأكيدال ملفاملقرر ملفات رفع ضرورة على

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

ماديةبشرية

رطباعة سقائمة محتويات ملف املقر منسقة الجودة

الحضورالعدد الكليإحصاءات  النسبة املئويةعدد

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 .تم متابعة تنفيذ ملف املقرر   مخرجات النشاط 

  تم شرح ملحتويات ملف املقرر. 

 على ضرورة رفع ملفات ملف املقرر على  تأكيدتم الONE DRIVE  سرع وسقتأفي. 

 العدد الكلي

 عدد الحضور

 عضوات هيئة التدريس

 ارجتماع مسؤوالت ملف المقرر مع منسقة الرجودة

 عدد الحضور العدد الكلي
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

طالباتحي املسار الصتقرير وحدة اجلودة / 
 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ...... .

  24/9/2019-23للمسارين الصحي والهندس يببرنامج التهيئة املشاركة  النشاط   

  هدافاأل 

  ةالتحضيريالسنه  تلطالبا أهميتهاها و أهدافالتعريف بوحدة الجودة و. 

  وأمانة بمصداسقيه رأيهاالتعريف بدور وحدة الجودة بتطوير شخصية الطالبات وبناء شخص ي تستطيع التعبير عن.  

  التحضيرية ةيته لطالبات السنهمأالتعريف بطريقة الستبيان و. 

  .منسقة الجودة باملسار الصحي الجهة املسؤولة 

 .الراكة للطالباتبسقاعة العثمان  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 صحي والهندس ي وعضواتها تم التحدث بها عن وحدة الجودة باملسار ال ما هي؟" -تم تجهيز عرض تقديمي بعنوان "وحدة الجودة
التقييم املتبعة عن طريق تعبئة  ةها  وطريقأهدافالجامعة والسنة التحضيرية وكذلك  ةورسالتها ورؤيتها النابعة من رؤيه ورسال

  رأيهان تعبر  عن أالستبانات والتحدث عن ضرورة 
اسقع نتيج ومشاركتها في العملية التعليمية وما تم تحقيقه فعليا  ة على ارض الو

بن  عبدالرحمن اإلمام جامعةل ةللطالبات باملسار الصحي والهندس ي وكخريجة مستقبلي أهميتهالهذه الستبانات مما يعكس 
 فيصل.

  ونسب املشاركة لكل استبيان داخل املسار الصحي من العام املاض ي. األول  الفصلتم عرض نتائج استبانات 

 خطوات تنفيذ النشاط 

  بواسطه منسقة الجودة  ما هي؟" -حدة الجودة للمسارين الصحي والهندس ي بعنوان "وحدة الجودةتم تنفيذ العرض الخاص بو
 للمسار الصحي.

 تم شرح خطوات الدخول على موسقع الستبانات وكيفية تعبأتها. 

 .تم عرض نتائج الستبانات ونسبة مشاركة طالبات املسار 

 دهن للمشاركة في الستباناتوسقد اظهرت الطالبات تفاعل مع العرض التقديمى واستعدا. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 .منسقة وحدة الجودة باملسار الصحي
لستيعاب طالبات بجهاز للعرض مسرح سقاعة العثمان املجهز 

 املسار الصحي والهندس ي.

 إحصاءات 
 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال هندس ي %61+  يصح %100 هندس ي 100+  يصح 495 هندس ي 166صحى +  495
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 مخرجات النشاط 
  فى نشر هذه الرسالة.في  ورؤية وحدة الجودة وكذلك دورهن أهدافو  التعرف على وحدة الجودة باملسار 

 .القدرة على الدخول على موسقع الستبانات وتعبئة اجزائها بيسر وشفافية ومصداسقية 

 سقلة الوسقت املتاح للعرض. املعوسقات 

 

 "المشاركة في معرض يوم التهيئة بركن خاص بوحدة الجودة النشاط   

هدافاأل 

 التحضيريةالسنه تلطالباأهميتهاها و أهدافالتعريف بوحدة الجودة و
شخصي وبناء الطالبات بتطويرشخصية الجودة وحدة ة.بمصداسقيهارأيتستطيع التعبير عن ةالتعريفبدور
 التحضيريةةهميته لطالبات السنأالتعريف بطريقة الستبيان و
خطوة خطوة الستبيان تعبئة التعريفبطرق

املسؤولة منسقة الجودة باملسار الصحيالجهة
املعارضبمبنىمكان التنفيذ بالراكة للطالباتسقاعة

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
ط النشاأهدافلتحقيق 

والهندس يعمل ركن خاص بعنوان "وحدة الجودة الصحي خاصباملسارين هي؟" ما

خطوات تنفيذ النشاط 

  وتعبئةيحتويتم عمل ركن خاص بوحدة الجودة للموسقع الدخول وكذلكطريقه بالجودة الخاصة الستبانات مجموعة على
الستبيان

وكيفي الستبانات موسقع على الدخول شرحخطوات منكيفيه التقييم ومعنى األ الطالبةخطوة بخطوة وتعريف ة تعبأتهاتم رسقام
وما تعبر عنه

رل يعبر ذا لم تقم بعمليه تعبئة الستبيان وتحويلها لعضو غير فعال إماذا يحدث تم تعريف الطالبة التعبير عن ةيه وكيفيأعن
لدراأهميةوصدق وبطريقة لبقه و وشفافيةةبحريرأيها اسقعطالبةسة مذلك ارضالو على وتنفيذها ا

 وحدة الجودة
المسار الصحي - طالبات

إنجازات وحدة الجودة على مستوى  المسار الصحي - طالبات

وفقــاً للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة الفصــل الــدرايس  
مــن العــام األكادميــي  1441هـــ والتــي تنبثــق مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق رســالتها، و تضمنــت الخطــة العديــد 

مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة، تلــك األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة :  
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

األداءمؤشرات سقياس 

مخرجات النشاط 
 وكذلكدورهنأهدافو التعرف على وحدة الجودة باملسار الجودة وحدة فى نشر هذه الرسالة.في ورؤية
ومصداسقية بيسروشفافية اجزائها وتعبئة الستبانات موسقع على الدخول على القدرة

سقلة الوسقت املتاح للعرض.املعوسقات 

 

 26/9/2019-25"المشاركة في معرض يوم التهيئة بركن خاص بوحدة الجودة  النشاط   

  هدافاأل 

  التحضيريةالسنه  تلطالبا أهميتهاها و أهدافالتعريف بوحدة الجودة و. 

 ة.بمصداسقي هارأيتستطيع التعبير عن  ةالتعريف بدور وحدة الجودة بتطوير شخصية الطالبات وبناء شخصي 

  التحضيرية ةهميته لطالبات السنأالتعريف بطريقة الستبيان و. 

 .التعريف بطرق تعبئة الستبيان خطوة خطوة 

  .منسقة الجودة باملسار الصحي الجهة املسؤولة 

 .بالراكة للطالبات 80سقاعة املعارض بمبنى  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 ط النشا أهدافلتحقيق 

 .ما هي؟" خاص باملسارين الصحي والهندس ي -عمل ركن خاص بعنوان "وحدة الجودة

 خطوات تنفيذ النشاط 

   على مجموعة الستبانات الخاصة بالجودة وكذلك طريقه الدخول للموسقع وتعبئة  يحتوي تم عمل ركن خاص بوحدة الجودة
 .الستبيان

 رسقام من كيفيه التقييم ومعنى األ  الطالبةخطوة بخطوة وتعريف  ة تعبأتهاتم شرح خطوات الدخول على موسقع الستبانات وكيفي
 .وما تعبر عنه 1-5

 التعبير عن  ةيه وكيفيأعن ر  ل يعبر ذا لم تقم بعمليه تعبئة الستبيان وتحويلها لعضو غير فعال إماذا يحدث  تم تعريف الطالبة
اسقعطالبةسة مذلك لدرا أهميةوصدق وبطريقة لبقه و  وشفافية ةبحري رأيها المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال .ا وتنفيذها على ارض الو

 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 .80سقاعة املعارض بمبنى  منسقة وحدة الجودة باملسار الصحي

 إحصاءات 
 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي

 هندس ي %12+  يصح %24 هندس ي 20+  يصح 120 هندس ي 166+  يصح 495

  األداءياس مؤشرات سق

 

 مخرجات النشاط 
  فى نشر هذه الرسالة.في  ورؤية وحدة الجودة وكذلك دورهن أهدافو  التعرف على وحدة الجودة باملسار 

 .القدرة على الدخول على موسقع الستبانات وتعبئة اجزائها بيسر وشفافية ومصداسقية 

 .سقلة الوسقت املتاح للعرض املعوسقات 

 01/10/2019 - ىاألولحلقة النقاش  المشاركة في النشاط   

  هدافاأل 

 نشر ثقافة الجودة بين الطالبات والهيئة التدريسية. 

  نواع الستبيانات املتاحة للطالبات طوال العام.أالتعرف على 

  ات املتبعة في حالة عدم املشاركة في الستبيانات.جراءالتعرف على اإل 

  .صحيمنسقة الجودة باملسار ال الجهة املسؤولة 

 .الراكة للطالباتبسقاعة العثمان  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 .بعنوان " معا لتحقيق الجودة"  تقديميجهيز عرض ت
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 خطوات تنفيذ النشاط 

  تقديميتم تجهيز عرض  
السنة التحضيرية وتم ورؤية ورسالة الجامعة وكذلك  أهدافلتحقيق الجودة"  ويشمل  بعنوان " معا 

 .هاجراءإل سوف تفتح للطالبات طوال العام وتشجيعهم  التينواع الستبيانات أوحدة الجودة و  أهدافعرض رؤية و 

  التهيئة ومراجعة خطوات الدخول على املوسقع وكيفية التقييم  وكذلك ما سيحدث  أسبوعتم دعوة الطالبات لتعبئة استبيان
 الثالثة باأللوان النتائجوكذلك تم شرح معنى   املاض يالعام  فيا تم فعليا نتيجة لهذا الستبيان عند عدم تعبئة الستبانات وم

 .حمرصفر واأل الخضر واأل 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 .منسقة وحدة الجودة باملسار الصحي
مسرح سقاعة العثمان املجهز لستيعاب طالبات املسار الصحي 

 ز بجهاز للعرض.واملجه

 إحصاءات 
 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي

 %92 طالبة 457 طالبة 495

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 مخرجات النشاط 
  نشر هذه الرسالة. فيورؤية وحدة الجودة وكذلك دورهن  أهدافو  التعرف على وحدة الجودة باملسار 

  جزائها بيسر وشفافية ومصداسقية.أتعبئة القدرة على الدخول على موسقع الستبانات و 

 .سقلة الوسقت املتاح للعرض املعوسقات 

 

 

 

 عدد الحضور العدد الكلي
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 01/10/2019 -ى األولالمشاركة في حلقة النقاش  النشاط   

  هدافاأل 

 نشر ثقافة الجودة بين الطالبات والهيئة التدريسية. 

 .التعرف على انواع الستبيانات املتاحة للطالبات طوال العام 

  ات املتبعة في حالة عدم املشاركة في الستبيانات.جراءعلى اإل التعرف 

  .منسقة الجودة باملسار الصحي الجهة املسؤولة 

 .الراكة للطالباتبسقاعة العثمان  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 ."  رأيك يهمنا بعنوان " تقديميتجهيز عرض 

 اط خطوات تنفيذ النش

  ورؤية ورسالة الجامعة وكذلك السنة التحضيرية وتم عرض رؤية  أهدافتم تنفيذ العرض التقديمى " رأيك يهمنا"  ويشمل
تقييم املقررات الدراسية  يوه األول وحدة الجودة وانواع الستبيانات املفتوحة للطالبات بنهاية الفصل الدراس ي  أهدافو 

 ها .اءجر وكذلك مهارات التدريس وتشجيعهم إل 

 وحدة الجودة. يتم دعوة الطالبات لالشتراك ف 

 تم شرح خطوات الدخول على موسقع الستبانات وكيفية تعبأتها. 

  ظهرت الطالبات تفاعل مع العرض التقديمى واستعدادهن للمشاركة في الستبانات.أوسقد 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 .الصحيمنسقة وحدة الجودة باملسار 
مسرح سقاعة العثمان املجهز لستيعاب طالبات املسار الصحي 

 واملجهز بجهاز للعرض.

 إحصاءات 
 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي

 %88 طالبة 435 طالبة 495

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 مخرجات النشاط 
  نشر هذه الرسالة. فيك دورهن ورؤية وحدة الجودة وكذل أهدافو  التعرف على وحدة الجودة باملسار 

 .القدرة على الدخول على موسقع الستبانات وتعبئة اجزائها بيسر وشفافية ومصداسقية 

 سقلة الوسقت املتاح للعرض . املعوسقات 



117

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ة ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات ات الدوريعالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ...... .

 15/10/2019يوم الثالثاء  -عداد ملف المقرر( إ) :( 1ورشة رقم ) النشاط   
 .لهندس يعضوات هيئة التدريس و خاصة للعضوات الجدد في املسار الصحي وا الفئة املستهدفة

  هدافاأل 

 هتعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية عمل ملف املقرر وعناصره املختلفة ووسقت النتهاء منه وتقديم 
 ين الصحي  والهندس ي.لوحدة الجودة باملسار 

  الجابة عن استفسارات واسئلة العضوات عن ملف املقرر. 

  عداد ملف املقرر.إخالل الورشة حول معرفة املعوسقات واملقترحات التى تقدمها العضوات 

 .وحدة الجودة باملسار الصحي الجهة املسؤولة 

 . 3230سقاعة رسقم  – 300مبنى  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 مل لالستفادة منها.لحضور ورشة الع اإليميلدعوة لكل عضوات هيئة التدريس باملسارين الصحي والهندس ي عن طريق  إرسال 

  إعلى معنى ملف املقرر واهميته وعناصره املختلفة وكذلك طريقة  يحتوي تجهيز عرض على البورد 
منها وامللفات  عداد كال 

 .املعتمدة في كل بند

  ة للمقرر خطوة بخطوةجرائيشرح طريقة عمل الخطة اإل. 

 لالستفادة منها اإليميلعلى كل امللفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضرات  إرسال. 

 خطوات تنفيذ النشاط 

 ايميل لعضوات الجودة باملسارين ودعوة جميع العضوات باملسارين لحضور ورشة العمل إرسال. 

 تجهيز العرض التقديمى للورشة. 

 تجهيز وتجميع جميع امللفات الخاصة بملف املقرر لعرضها اثناء ورشة العمل. 

 دة العضوات الحاضرات للورشة.تجهيز القاعة لستقبال سعا 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 ضسقاعة عرض مجهزة بجهاز للعر  منسقة وحدة الجودة باملسار الصحي

 إحصاءات 
 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي

45 11 24% 
المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 مخرجات النشاط 
  ة والفرعيةاألساسيقرر ملف امل أجزاءالتعرف على. 

  ه املختلفةأجزاءالقدرة على عمل وتنفيذ. 

 املعوسقات 

 صعوبة التفاق على موعد محدد للورشة مناسبة لكل عضوات هيئة التدريس باملسار. 

  آليةصعوبة وضع صور تؤكد وضع مكونات توصيف املقرر على البالكبورد للطالبات لكل مجموعة وطلب ان يكون هناك 

 .التعامل مع ذلك سهل فيأ

  املوجودة في استبيانات تقييم املقررات الدراسية غير واضحة ومحددة ويطلبون تعديلها حتى تتمكن الطالبة  األسئلةبعض
 بوضوح وفعالية. رأيهامن التقييم والتعبير عن 

  األربعاءيوم  ( عضو هيئة التدريسعداد ملف إ ( 2ورشة رقم )النشاط   
والهندس يئة املستهدفةالف املسارالصحي في الجدد للعضوات التدريسوخاصة هيئة عضوات

هدافاأل 

ملف عمل بكيفية الجدد التدريسخاصة هيئة التدريستعريفعضوات منهعضوهيئة النتهاء ووسقت املختلفة وعناصره
باملسارهوتقديم الجودة ين الصحي والهندس ي.لوحدة

استفسار عن التدريسالجابة ملفعضوهيئة العضواتعن واسئلة ات
حول الورشة العضواتخالل تقدمها التي واملقترحات املعوسقات التدريسإمعرفة ملفعضوهيئة عداد

املسؤولة وحدة الجودة باملسار الصحيالجهة
رسقممبنى مكان التنفيذ سقاعة

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
ف النشاط لتحقيق أهدا

منها لالستفادة العمل ورشة لحضور اإليميل طريق عن والهندس ي الصحي التدريسباملسارين هيئة لكلعضوات دعوة إرسال
البورد وكذلكطريقةيحتويتجهيزعرضعلى املختلفة وعناصره واهميته ملفاملقرر معنى كال إعلى منها وامللفات عداد

املعتمدة في كل بند
بخطوةجرائيعمل الخطة اإل شرح طريقة خطوة للمقرر ة
منها لالستفادة اإليميل على الحاضرات العضوات لجميع العمل بورشة الخاصة امللفات كل إرسال
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الجودةوحدة 

األداءمؤشرات سقياس 

مخرجات النشاط 
 ة والفرعيةاألساسيقررملف املأجزاءالتعرف على
وتنفيذ عمل على ه املختلفةأجزاءالقدرة

املعوسقات 

التدريسباملسار هيئة لكلعضوات مناسبة للورشة محدد موعد على التفاق صعوبة
هناك يكون ان وطلب مجموعة لكل للطالبات البالكبورد على مكوناتتوصيفاملقرر وضع تؤكد صور وضع آليةصعوبة

التعامل مع ذلكسهل فيأ
 الطالبةاألسئلةبعض تتمكن حتى تعديلها ويطلبون ومحددة غيرواضحة الدراسية املقررات تقييم استبيانات في املوجودة

بوضوح وفعالية.رأيهامن التقييم والتعبير عن 

 30/10/2019 األربعاءيوم  -( عضو هيئة التدريسعداد ملف إ) :( 2ورشة رقم ) النشاط   
 عضوات هيئة التدريس و خاصة للعضوات الجدد في املسار الصحي والهندس ي ئة املستهدفةالف

  هدافاأل 

وعناصره املختلفة ووسقت النتهاء منه  عضو هيئة التدريستعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية عمل ملف  .1
 ين الصحي والهندس ي.لوحدة الجودة باملسار  هوتقديم

 .ات واسئلة العضوات عن ملف عضو هيئة التدريسالجابة عن استفسار  .2

 عداد ملف عضو هيئة التدريس.إمعرفة املعوسقات واملقترحات التي تقدمها العضوات خالل الورشة حول  .3

 .وحدة الجودة باملسار الصحي الجهة املسؤولة 

 . 3230سقاعة رسقم  – 300مبنى  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 ف النشاط لتحقيق أهدا

 .إرسال دعوة لكل عضوات هيئة التدريس باملسارين الصحي والهندس ي عن طريق اإليميل لحضور ورشة العمل لالستفادة منها 

  إعلى معنى ملف املقرر واهميته وعناصره املختلفة وكذلك طريقة  يحتوي تجهيز عرض على البورد 
منها وامللفات  عداد كال 

 .املعتمدة في كل بند

 ة للمقرر خطوة بخطوةجرائيعمل الخطة اإل  شرح طريقة. 

 المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال .إرسال كل امللفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضرات على اإليميل لالستفادة منها
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 خطوات تنفيذ النشاط 

 إرسال ايميل لعضوات الجودة باملسارين ودعوة جميع العضوات باملسارين لحضور ورشة العمل. 

  شةتجهيز العرض التقديمى للور. 

  ثناء ورشة العملأتجهيز وتجميع جميع امللفات الخاصة بملف املقرر لعرضها. 

 .تجهيز القاعة لستقبال سعادة العضوات الحاضرات للورشة 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 .سقاعة عرض مجهزة بجهاز للعرض .منسقة وحدة الجودة باملسار الصحي

 إحصاءات 
 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي

45 3 6.6% 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 مخرجات النشاط 
 .ة والفرعيةاألساسيملف عضو هيئة التدريس  أجزاءالتعرف على 

 .ه املختلفةأجزاءالقدرة على عمل وتنفيذ 

 املعوسقات 

 صعوبة التفاق على موعد محدد للورشة مناسبة لكل عضوات هيئة التدريس باملسار. 

  املوجودة في استبيانات تقييم مهارات التدريس لعضوات هيئة التدريس باملسار غير واضحة ومحددة ويطلبون  األسئلةبعض
 بوضوح وفعالية. رأيهاتعديلها حتى تتمكن الطالبة من التقييم والتعبير عن 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 باللغة االنجليزية -04/12/2018  الثالثاءم يو -( عضو هيئة التدريس المقرر وملف عداد ملفإ) :( 3ورشة رقم ) النشاط   
 .عضوات هيئة التدريس خاصة للعضوات الجدد في سقسم اللغة النجليزية باملسار الصحي الفئة املستهدفة

  هدافاأل 

  املختلفة ما وعناصره املقرر وملف عضو هيئة التدريستعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية عمل ملف
 الصحي. لوحدة الجودة باملسار  هوتقديم همااء منووسقت النته

 الجابة عن استفسارات واسئلة العضوات عن ملف املقرر وملف عضو هيئة التدريس. 

  عداد ملف املقرر وملف عضو هيئة التدريس.إمعرفة املعوسقات واملقترحات التي تقدمها العضوات خالل الورشة حول 

 .الصحي وحدة الجودة باملسار  الجهة املسؤولة 

 . 3230سقاعة رسقم  – 300مبنى  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 لحضور ورشة العمل لالستفادة منها. اإليميلدعوة لكل عضوات هيئة التدريس بقسم اللغة النجليزية عن طريق  إرسال 

  هميتهما وعناصرهما املختلفة وكذلك أو هيئة التدريس و على معنى ملف املقرر وملف عض يحتوي تجهيز عرض على البورد
 إطريقة 

 . هكل بند على حد يمنها وامللفات املعتمدة ف عداد كال 

  ة مللف املقرر وكذلك لعضو هيئة التدريس خطوة بخطوةجرائيشرح طريقة عمل الخطة اإل. 

 لالستفادة منها. يلاإليمكل امللفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضرات على  إرسال 

 خطوات تنفيذ النشاط 

 اإلنجليزية.هيئة التدريس خاصة للعضوات الجدد في سقسم اللغة ايميل لعضوات  إرسال 

 تجهيز العرض التقديمى للورشة. 

 ثناء ورشة العمل.ألعرضها  عضو هيئة التدريستجهيز وتجميع جميع امللفات الخاصة بملف املقرر وملف 

 ل سعادة العضوات الحاضرات للورشة.تجهيز القاعة لستقبا 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 سقاعة عرض مجهزة بجهاز للعرض منسقة وحدة الجودة باملسار الصحي

 إحصاءات 
 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال 54% 7 13
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 مخرجات النشاط 
  ة والفرعيةاألساسيف املقرر و ملف عضو هيئة التدريس مل أجزاءالتعرف على 

  ه املختلفةأجزاءالقدرة على عمل وتنفيذ 

 املعوسقات 

  املوجودة في استبيانات تقييم مهارات التدريس لعضوات هيئة التدريس باملسار غير واضحة ومحددة ويطلبون  األسئلةبعض
 بوضوح وفعالية. رأيهاتعديلها حتى تتمكن الطالبة من التقييم والتعبير عن 

 .بعد البيانات يجدن صعوبة في تجميعها وخاصة القادمة من سقسم الرجال 

لعضوات قسم الدراسات   األربعاءيوم  ( عضو هيئة التدريس ملفعداد إ ( 4ورشة رقم )النشاط   
 يةاإلسالم

سقالفئة املستهدفة في الجدد للعضوات التدريسخاصة هيئة الدراساتعضوات ية.اإلسالمسم

هدافاأل 

ملف عمل بكيفية الجدد خاصة التدريس هيئة عضوات التدريستعريف النتهاءما وعناصرهعضوهيئة ووسقت املختلفة
الصحي.وتقديمة لوحدة الجودة باملسار همامن

التدريس ملفعضوهيئة العضواتعن واسئلة استفسارات عن الجابة
حولمعرفة املعوسقات وامل الورشة العضواتخالل تقدمها التي التدريسإقترحات ملفعضوهيئة عداد

املسؤولة وحدة الجودة باملسار الصحيالجهة
يةاإلسالمالدراساتبقسمسقاعة الجتماعاتمكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

التدريسبقسمإرسال هيئة لكلعضوات منهااإليميلية عن طريق اإلسالمالدراساتدعوة لالستفادة العمل ورشة لحضور
 وكذلكطريقةيحتويتجهيز عرض تقديمي املختلفة وعناصره التدريسواهميته ملفعضوهيئة معنى هعدادإعلى
 الجديدةجرائيشرح طريقة عمل الخطة اإل امللفات تحميل وكيفية بخطوة التدريسخطوة لعضوهيئة وخاصة لسعادة ة

العضوات القدامى داخل امللفات الخاصة بهن باملوسقع
علىإرسال الحاضرات العضوات لجميع العمل بورشة الخاصة امللفات لالستفادة منها.اإليميلكل
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

األداءمؤشرات سقياس 

مخرجات النشاط 
 التدريسملأجزاءالتعرف على وملفعضوهيئة ة والفرعيةاألساسيفاملقرر
وتنفيذ عمل على ه املختلفةأجزاءالقدرة

املعوسقات 
 ويطلبوناألسئلةبعض ومحددة التدريسباملسارغيرواضحة هيئة التدريسلعضوات مهارات تقييم استبيانات في املوجودة

بوضوح وفعالية.رأيهاتعديلها حتى تتمكن الطالبة من التقييم والتعبير عن 
.بعد البيانات يجدن صعوبة في تجميعها وخاصة القادمة من سقسم الرجال

 النشاط   
لعضوات قسم الدراسات  05/12/2018 األربعاءيوم  -( عضو هيئة التدريس ملفعداد إ) :( 4ورشة رقم )

 يةاإلسالم
 ية.اإلسالمسم الدراسات عضوات هيئة التدريس خاصة للعضوات الجدد في سق الفئة املستهدفة

  هدافاأل 

  املختلفة ووسقت النتهاء ما وعناصره عضو هيئة التدريستعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية عمل ملف
 الصحي. وتقديمة لوحدة الجودة باملسار  همامن

 الجابة عن استفسارات واسئلة العضوات عن ملف عضو هيئة التدريس. 

 عداد ملف عضو هيئة التدريس.إقترحات التي تقدمها العضوات خالل الورشة حول معرفة املعوسقات وامل 

 .وحدة الجودة باملسار الصحي الجهة املسؤولة 

 .يةاإلسالمالدراسات  بقسم سقاعة الجتماعات مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 لحضور ورشة العمل لالستفادة منها. اإليميلية عن طريق اإلسالمالدراسات  دعوة لكل عضوات هيئة التدريس بقسم إرسال 

  هعدادإعلى معنى ملف عضو هيئة التدريس واهميته وعناصره املختلفة وكذلك طريقة  يحتوي تجهيز عرض تقديمي . 

  وخاصة لسعادة ة لعضو هيئة التدريس خطوة بخطوة وكيفية تحميل امللفات الجديدة جرائيشرح طريقة عمل الخطة اإل
 .العضوات القدامى داخل امللفات الخاصة بهن باملوسقع

 المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال لالستفادة منها. اإليميلكل امللفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضرات على  إرسال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 خطوات تنفيذ النشاط 

 يةاإلسالمهيئة التدريس خاصة للعضوات الجدد في سقسم الدراسات ايميل لعضوات  إرسال. 

 عرض التقديمى للورشةتجهيز ال. 

  لعرضها اثناء ورشة العمل. هيئة التدريس تجهيز وتجميع جميع امللفات الخاصة بملف عضو 

 .تجهيز القاعة لستقبال سعادة العضوات الحاضرات للورشة 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 للعرض لىإمكتب مجهز  بجهاز حاسب  منسقة وحدة الجودة باملسار الصحي

 إحصاءات 
 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي 

8 5 63% 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 مخرجات النشاط 
  ة والفرعية.األساسي عضو هيئة التدريسملف  أجزاءالتعرف على 

  ه املختلفةأجزاءالقدرة على عمل وتنفيذ 

 املعوسقات 
هارات التدريس لعضوات هيئة التدريس باملسار غير واضحة ومحددة ويطلبون تعديلها املوجودة في استبيانات تقييم م األسئلةبعض 

 بوضوح وفعالية. رأيهاحتى تتمكن الطالبة من التقييم والتعبير عن 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  اتعالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، اجتماعات ، حلقات النقاش ، ...... .

 05/12/2018 األربعاءيوم  - يةاإلسالم الدراساتلعضوات قسم  األول االجتماع النشاط 

 .ية لعدم تمكنهم من حضور الورش عند اسقامتها باملساراإلسالم التدريس خاصة لقسم الدراسات ةعضو وهيئعمل  ورشةعمل    هدافاأل 

 الطالبات بتوصيف املقرر والخطة الدراسية وطرق تقييم املقرر على نظام البالكبورد الخاص بالجامعة إعالنمن  التأكد. 

  ةجرائيما تم انجازه من الخطة اإل ( Action plan) من العام املاض ي 271ية اإلسالمالعقيدة  ةاملقدمة مع ملف املقرر ماد. 

 من سقبل 181ية اإلسالمالجديد لهذا العام العقيدة  عليها في ملف املقرر  تأكيدالتعرف على املستجدات والعناصر التي تم ال
 .وحدة الجودة بالعمادة

  يس الذي عن ملف املقرر وملف عضو هيئة التدر  181ية اإلسالممناسقشة استفسارات عضوات هيئة التدريس بمقرر العقيدة
 .سوف يتم تقديمه العام الحالي

  العضواتمناسقشة كافة الصعوبات واملقترحات املقدمة من. 

 .وحدة الجودة باملسار الصحي الجهة املسؤولة 

 .يةاإلسالمالدراسات  بقسم سقاعة الجتماعات مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 الجامعي اإليميل دعوة العضوات عن طريق. 

 اعداد بنود املناسقشة لعرضها بالطريق املالئمة للعضوات.  

 لحضور الجتماع. اإليميلعن طريق  181ية اإلسالمدعوة لكل عضوات هيئة التدريس بمقرر العقيدة  إرسال  خطوات تنفيذ النشاط 

 حدة الجودة بالعمادةعليها في ملف املقرر من فبل و  تأكيدتجهيز املستجدات والعناصر التي تم ال. 

  ة للمقرر و التعديالت املطلوبة عليهاجرائيمناسقشة طريقة عمل الخطة اإل. 

 لالستفادة منها اإليميلكل امللفات الخاصة بالجتماع لجميع العضوات على  إرسال. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

التربية  منسقة وحدة الجودة باملسار الصحي و عضوات شعبة
 ISLAM- 181تي تقمن بتدريس مقرر الال يةاإلسالم

 سقاعة عرض مجهزة بجهاز للعرض

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي   إحصاءات

8 5 63% 
المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

نظام البالكبورد الخاص بالجامعة منذ  على ISLAM- 181 الطالبات والخطة الدراسية وطرق تقييم املقرر  إعالممن  التأكدتم   مخرجات النشاط 
 .ى لكل مجموعات املسار الصحياألولاملحاضرة 

  ةجرائيتم مناسقشة الخطة اإل ( Action plan)  التأكدمن العام املاض ي و  271ية اإلسالماملقدمة مع ملف املقرر مقرر العقيدة 

 .مقرر وجودة اداء عضوات هيئة التدريس بالقسممن تنفيذ بنودها على سقدر املستطاع للمحافظة على املستوى املتقدم لل

 على إعداد تقرير مفصل بعد كل اختبار بحيث يتم معالجة أسباب التعثر ودعم الطالب املتفوسقين لتفعيل مركز مصادر  تأكيدال
 التعلم. و 

تي منها وجود لجنة متابعة تطبيق الالئحة الخاصة بالتقويم والختبارات والتي أصدرها مركز جودة الختبارات وال أيضا 
 .لتصحيح املشاريع والختبارات الكتابية

 تم مناسقشة الصعوبات التي تواجه سعادة العضوات في تدريس املقرر وكذلك اسقتراحاتهن لحل تلك الصعوبات. 

وجودات بالقسم مما ية كبير اذا ما سقورن بعدد عضوات هيئة التدريس املاإلسالمعدد الطالبات التى يتم التدريس لهن مقررات   املعوسقات 
 .يصنع عبأ زيادة على العضوات ول يترك وسقت للبحث العلمى والترسقية
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الجودةوحدة 
   Quality Unit/ الجودةوحدة 

 

 04/12/2018 الثالثاءيوم  -قسم اللغة اإلنجليزية  لعضوات األول االجتماع النشاط 

لعدم تمكنهم من  اللغة النجليزيةسم خاصة لق باللغة النجليزية التدريس ةعضو وهيئعمل ملف املقرر وملف  ورشتي إسقامة  األهداف 
 .سقامتها باملسارإحضور الورش عند 

  الدراسية وطرق تقييم املقرر على نظام البالكبورد الخاص بالجامعةبالخطة الطالبات  إعالمالتأكد من. 

  ةجرائيما تم انجازه من الخطة اإل ( Action plan)  من العام املاض ي102و 101 اللغة النجليزية ملقررياملقدمة مع ملف املقرر. 

 التعرف على املستجدات والعناصر التي تم التأكيد عليها في ملف املقرر من سقبل وحدة الجودة بالعمادة. 

  عن ملف املقرر وملف عضو هيئة التدريس  102و  101اللغة النجليزية  بمقرريمناسقشة استفسارات عضوات هيئة التدريس
 .يالذي سوف يتم تقديمه العام الحال

  العضواتمناسقشة كافة الصعوبات واملقترحات املقدمة من. 

 .وحدة الجودة باملسار الصحي الجهة املسؤولة 

 .3230القاعة رسقم   - 300مبنى  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 لتحقيق أهداف النشاط 

 .دعوة العضوات عن طريق اإليميل الجامعي 

 الطريق املالئمة للعضوات. عداد بنود املناسقشة لعرضها بإ 

 إرسال دعوة لكل عضوات هيئة التدريس بمقرر مادة اللغة النجليزية عن طريق اإليميل لحضور الجتماع.  خطوات تنفيذ النشاط 

  املستجدات والعناصر التي تم التأكيد عليها في ملف املقرر من فبل وحدة الجودة بالعمادةتجهيز 

  جرائية للمقرر و التعديالت املطلوبة عليهامناسقشة طريقة عمل الخطة اإل 

 إرسال كل امللفات الخاصة بالجتماع لجميع العضوات على اإليميل لالستفادة منها. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 سقاعة عرض مجهزة بجهاز للعرض اإلنجليزيةمنسقة وحدة الجودة باملسار الصحي و عضوات شعبة اللغة 

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  صاءات إح
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   Quality Unit/ الجودةوحدة 

 

 مؤشرات سقياس األداء 

 

الخطة الدراسية وطرق تقييم املقرر على نظام البالكبورد الخاص بالجامعة منذ املحاضرة بالطالبات  إعالممن  التأكدتم   مخرجات النشاط 
 .الصحياألولى لكل مجموعات املسار 

  اإلجرائيةتم مناسقشة الخطة ( Action plan)  املقدمة مع ملف املقررENG-101, ENG-102  من  والتأكدمن العام املاض ي
 .تنفيذ بنودها على سقدر املستطاع للمحافظة على املستوى املتقدم للمقرر وجودة اداء عضوات هيئة التدريس بالقسم

 باب التعثر ودعم الطالب املتفوسقين لتفعيل مركز التأكيد على إعداد تقرير مفصل بعد كل اختبار بحيث يتم معالجة أس
 متابعة تطبيق الالئحة الخاصة بالتقويم والختبارات والتي أصدرها مركز جودة الختبارات والتي منها 

مصادر التعلم. وأيضا 
 .وجود لجنة لتصحيح املشاريع والختبارات الكتابية

  دريس املقرر وكذلك اسقتراحاتهن لحل تلك الصعوباتت فيتواجه سعادة العضوات  التيتم مناسقشة الصعوبات. 

 عبأذا ما سقورن بعدد عضوات هيئة التدريس املوجودات بالقسم مما يصنع إيتم تدريسهن مقررات اإلسالمية كبير  يعدد الطالبات الت املعوسقات 

 .والترسقية العلميعلى العضوات ول يترك وسقت للبحث  زائد

 

 

 الخاصة بالجودة.الرأيبرنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات ل عدادعة  واملتاباإلشرافثانيا 
لبرنامج التهيئة  الرأيتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع النشاط   

هإجراءو تشجيعهن على التهيئةأسبوعبرنامج تعريف الطالبات باستبيان هدافاأل 
التق موسقع على الدخول بن فيصل  .عبدالرحمناإلمامييم بعمادة الجودة بجامعة عرضخطوات
 شركاء في صناعة القرار.ألنهممشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم أهميةتوضيح
 جل التطوير أنشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من

املسؤولة سقسامة باألعضوات الجودوحدة الجودة باملسار الصحي: منسقة الجودة الجهة
)املسار الصحي(مبنى مكان التنفيذ
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مؤشرات سقياس األداء 

املحاضرةبالطالبات إعالممن التأكدتم مخرجات النشاط  منذ الخاصبالجامعة البالكبورد نظام على املقرر تقييم وطرق الدراسية الخطة
الصحياألولى لكل مجموعات املسار 

 ملفاملقرراإلجرائيةتم مناسقشة الخطة مع من والتأكدمن العام املاض ي املقدمة
التدريسبالقسم هيئة عضوات اداء وجودة للمقرر املتقدم املستوى على للمحافظة سقدراملستطاع على بنودها تنفيذ

باب التعثر ودعم الطالب املتفوسقين لتفعيل مركز التأكيد على إعداد تقرير مفصل بعد كل اختبار بحيث يتم معالجة أس
منها والتي الختبارات مركزجودة أصدرها والتي والختبارات بالتقويم الخاصة الالئحة تطبيق متابعة وأيضا  مصادرالتعلم

الكتابية والختبارات املشاريع لتصحيح لجنة وجود
 الصعوباتتفيتواجه سعادة العضوات التيتم مناسقشة الصعوبات تلك لحل اسقتراحاتهن وكذلك دريساملقرر

كبيريعدد الطالبات التاملعوسقات  اإلسالمية مقررات تدريسهن يصنعإيتم مما بالقسم التدريساملوجودات هيئة عضوات بعدد سقورن ما عبأذا
والترسقيةالعلميعلى العضوات ول يترك وسقت للبحث زائد

 

 
 الخاصة بالجودة. الرأيبرنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  ل عدادعة  واملتاب اإلشراف: ثانيا 

 OPSلبرنامج التهيئة  الرأيتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع  النشاط   

 . هإجراءو تشجيعهن على  التهيئة أسبوعبرنامج تعريف الطالبات باستبيان    هدافاأل 

 بن فيصل  . عبدالرحمن اإلمامييم بعمادة الجودة بجامعة عرض خطوات الدخول على موسقع التق 

  شركاء في صناعة القرار. ألنهممشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم  أهميةتوضيح 

  جل التطوير أنشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من. 

 .سقسامة باألعضوات الجود –وحدة الجودة باملسار الصحي: منسقة الجودة  الجهة املسؤولة 
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ات التي تم تنفيذها لتحقيق جراءاإل 
 النشاط  أهداف

 من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على البيبول سوفت وذلك في جميع املسارات والفروع التأكد.  

 سار الصحي لبث رسائل توعوية للطالبات تضم جميع ليدرات مجموعات امل الواتسابنشاء مجموعة لوحدة الجودة على إ
 .عن استبيان برنامج التهيئة

  عمل خطوات الدخول على موسقع الستبانات وطريقة تعبئته على هيئة عرض بسيط وتحميله للطالبات على البالكبورد
 .الواتسابوكذلك مجموعات 

 في فترات الستراحة.جلسات تثقيفية مع الطالبات لعينات عشوائية  إجراء  خطوات تنفيذ النشاط 

 التهيئة لتوزيعه على الطالبات وتشجيعهن  أسبوعبدء استبيان  إعالنعلى  ي ايميل لعضوات وحدة الجودة يحتو  إرسال
 بحرية. رأيهنعلى تعبئته والتعبير عن 

 لتهيئة ا أسبوعبدء استبيان  إعالنعلى  ي ات ملجموعات املسار الصحى يحتو األكاديميايميل لسعادة املرشدات  إرسال
 ية.اإلرشادات إلقاءبحرية من خالل  رأيهنلتوزيعه على الطالبات وتشجيعهن على تعبئته والتعبير عن 

 أسبوعو الجودة لتحفيز الطالبات على اتمام استبيان  األكاديمي اإلرشادملجموعتي  الواتسابرسائل مستمرة على  إرسال 

ابط الدخول على املوسقع.  التهيئة ور

  سقيه و ات ور إعالنتوزيع 
التهيئة على جميع  أسبوعاستبيان  فتح واغالق استخدام شاشات العرض خاصة بموعد أيضا 

 ماكن التي تتواجد بهن الطالبات بكثرة لتذكيرهن بتاريخ بدء وانتهاء الستبيان.األ 

 خول على املوسقع عمل لقاءات مباشرة مع الطالبات في نهاية معامل الكيمياء والبيولوجي ملدة عشر دسقائق لشرح كيفية الد
 التهيئة. أسبوعذلك لتطوير  أهميةوتعبأة الستبانة خطوة بخطوة و 

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 اإليميل  - الواتساب –البالكبورد  عضوات وحدة الجودة باملسار الصحي

 .التهيئة أسبوعاستبانة في  نسبة مشاركة الطالبات  األداءمؤشرات سقياس 

 .تطوير العملية التعليمية في عملية أثرهالستبيان و  يمشاركتهن ف أهميةتعرف الطالبات على  مخرجات النشاط 

 .املحاضرات والختبارات املتالحقة يمتاحة ومناسبة للتحدث مع جميع الطالبات بسبب انشغالهم ف أوسقاتعدم وجود  املعوسقات 

 

( ومهارات CES) األول لستبانات تقييم مقررات الفصل الدراس ي  الرأيتطالع تهيئة الطالب للمشاركة في اس النشاط   

 (SSLSالتدريس )

 . هإجراءو تشجيعهن على  (SSLS( ومهارات التدريس )CES) األول لستبانات تقييم مقررات الفصل الدراس ي تعريف الطالبات    هدافاأل 

 بن فيصل  . عبدالرحمن اإلمامعة عرض خطوات الدخول على موسقع التقييم بعمادة الجودة بجام 

  شركاء في صناعة القرار. ألنهممشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم  أهميةتوضيح 

  نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل التطوير. 

 الصدق واملوضوعية في عملية التقييم أهميةعلى  تأكيدال. 

 .سقسامعضوات الجودة باأل –صحي: منسقة الجودة وحدة الجودة باملسار ال  الجهة املسؤولة 
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 THE Voice Matterحملة سمعنا صوتك   النشاط   

 . هإجراءو تشجيعهن على  (SSLS( ومهارات التدريس )CES) األول لستبانات تقييم مقررات الفصل الدراس ي تعريف الطالبات    هدافاأل 

  لهم أهميتهاتأهيل الطالبات لعمل الستبانات وشرح مدى. 

 استبانات الجامعة وكيفية تعبئة الستبيانات. شرح خطوات الدخول على موسقع 

 .مجموعة سفيرات الجودة باملسار الصحي –وحدة الجودة باملسار الصحي: منسقة الجودة  الجهة املسؤولة 

 .)املسار الصحي( 300مبنى  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

 الستبيانةبواسطتم تنفيذ الحملة باملسار الصحي تعبئة سقواعد عن باملسار زميالتهن بتوعيه سقمن وسقد الطالبات سفيرات
التأهدافو  الستفسارات جميع عن اجابات تقديم وكذلك توسقيتاته و الدراس ييه الفصل باستبانات وخاصة الطالبات تلقيها

كما تم حث الطالبات على اتمام جميع الستبيانات ،ملحددالوسقت ايومدتها والنتائج املترتبة على عدم اتمام الستبيانات فاألول
التعبيرعن وضرورة ووضعةستبيان على الطالبال بإيجابية. وعرض رأيهابشفافية الحملة من استفادتها مدى عن لتعبرفيه

بصمتها.
والعبدالرحمناإلمامالطالبات بجامعة شؤونكما سقامت سعادة عميدة الحملة بزيارة فيصل ستمتاع لشرح سفيرات بن

واب بالحملةدتالطالبات بصمتها ووضع وسقامتبمشاركتهن الطالبات بنشاط استحسانها
استطالعات اتمام وتعبئة الطالبات للتشجيع"حمالت توعوية" للطالبات سفيرات الجودة تنظيم فريق الجودة الطالبي

وايجابيةالرأي وصدق بشفافية
 فتصميم مجموعة لستخدامها للجودة ومطويات منشورات لبعض الجودة زميالتهنيسفيرات مع صوتك سمعنا حملة

الطالبات.
فإخطوات تنفيذ النشاط  يهمنا ريك صوتك سمعنا بحملة خاص ركن تحتوأعلى مطويات و يحتويبهو املسار الصحى ينشاء مطبوعة على يوراق

وتعبئة الستبانات ملوسقع الدخول الستبانات.تعليمات
املوسقعيوضح خطواتمن خالل هذا الركن تقديمي للطالبات ت سفيرات الجودة عرضعرض على اتستبيانال وتعبئةالدخول

للوصوليسر بسهولة و  الرأياستطالعات ات الستبيانإجراءتشجيعهن على و الطالبات كبر عدد ممكن منألوذلك
وايجابية وصدق بشفافية

املقرراتأهميةلتوعيتهن بالواتسابسفيرات الجودة مجموعات الطالبات على برنامج استخدام تقييم عملية وهدف
للتعبيرعن التدريسوتحفيزهن ومهارات بحرية.رأيهنالدراسية

والبهويسقيام مجموعة سفيرات الجودة بعمل لقاءات مباشرة مستمرة مع الطالبات ف الدراسية ستراحة ثناء فترة ال أالقاعات
و بخطوة خطوة الستبانة وتعبأة املوسقع على الدخول كيفية لشرح عشردسقائق ذلك لتطوير العملية التعليمية.أهميةملدة

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

ماديةبشرية
اإليميلاتسابالو ركن حملة سمعنا صوتكمجموعة سفيرات الجودة باملسار الصحيعضوات وحدة الجودة باملسار الصحي

الدراس ياألداءمؤشرات سقياس  الفصل مقررات تقييم استبانات في الطالبات مشاركة التدريساألولنسبة ومهارات
وفي مشاركتهنأهميةتعرف الطالبات على مخرجات النشاط  تطوير العملية التعليميةفي عمليةأثرهالستبيانات

والتحصيلصعوبة ااملعوسقات  للدراسة الطالبات معظم تواجد لوسقتالختباراتوعدم الستباناتمصاحب وسقت لتوسقيتحيثتكون
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 .)املسار الصحي( 300مبنى   مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  سماء أمن وجود  التأكدو  2019 -2020للمسار الصحي الخاصة بالعام الدراس ي الحالي  مراجعة البيانات على نظام السجالت
يس على الشعب التي يقمن بتدريس املقرر لها في نظام سجالت الطالب حسب الجداول الدراسية املوضوعة عضوات هيئة التدر 

 لستبيانات الوحدة. الرأيفي الحصول على نتائج صحيحة في استطالعات  هميتهاوذلك أل  سقساممن سقبل األ

  األول بث رسائل توعوية للطالبات عن استبانات تقييم مقررات الفصل الدراس ي (CES( ومهارات التدريس )SSLS.) 

 الرأي"حمالت توعوية" للطالبات لتهيئة الطالبات لبدء استطالعات  -صديقات الجودة -تنظيم فريق الجودة الطالبي CES- 

SSLS. 

  عمل خطوات الدخول على موسقع الستبانات وطريقة تعبئته على هيئة عرض بسيط وتحميله للطالبات على البالكبورد وكذلك
 .الواتسابت مجموعا

فترات الستراحة للتأكد من صحة البيانات املوجودة في نظام سجالت  يجلسات تثقيفية مع الطالبات لعينات عشوائية ف إجراء  خطوات تنفيذ النشاط 
 الطالبات باملسار الصحي.

 طالبات وتشجيعهن على التهيئة لتوزيعه على ال أسبوعبدء استبيان  إعالنعلى  يحتوي ايميل لعضوات وحدة الجودة  إرسال
 بحرية. رأيهنتعبئته والتعبير عن 

  على ملف يوضح  يحتوي ات األكاديميايميل لسعادة املرشدات  إرسالات عن طريق األكاديميالتصال والتعاون مع املرشدات
جب للخدمات التهيئة وكذلك نتائج عدم املشاركة فيه من ح أسبوعخطوات الدخول على موسقع الستبيانات وتعبئة استبيان 

ية وتشجيعهن على ذلك خالل اللقاء اإلرشاداملشاركة للطالبات في كل مجموعتهن  أهميةة وذلك لعرضه وشرح لكترونياإل
 بدين استعدادهن لذلك و تشجيع الطالبات عليه.أي القادم وسقد اإلرشاد

 يسر بسهولة و  اتستبيانال  وتعبئة الدخول على املوسقع يوضح خطواتالذى  تحميل عرض تقديمي للطالبات على البالك بورد 

عن طريق عضوات هيئة التدريس باملسار  الستبيان إجراءوذلك للوصول لكل الطالبات من خالل البالكبورد لتشجيعهن على 
 .الصحي

  وكذلك مجموعة الجودة واملكونة من ليدرات مجموعات لتوعيتهن  الواتسابعلى برنامج  األكاديمي اإلرشاداستخدام مجموعة
 بحرية. رأيهنوهدف وحدة الجودة وكذلك عملية تقييم املقررات الدراسية ومهارات التدريس وتحفيزهن للتعبير عن  أهميةب

 ماكن التي جميع األ  يالستبانات ف أهدافونهايتها وكذلك  األول  الدراس يعن بدء استبانات وحدة الجودة للفصل  إعالنليق تع
 بتاريخ بدء وانتهاء الستبيان. تتواجد بهن الطالبات بكثرة لتذكيرهن

 التهيئة  أسبوعو الجودة لتحفيز الطالبات على اتمام استبيان  األكاديمي اإلرشادملجموعتي  الواتسابرسائل مستمرة على  إرسال
ابط الدخول على املوسقع.  ور

 الدخول على املوسقع وتعبأة  معامل الكيمياء والبيولوجي ملدة عشر دسقائق لشرح كيفيةفي  عمل لقاءات مباشرة مع الطالبات
 ذلك لتطوير العملية التعليمية. أهميةالستبانة خطوة بخطوة و 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 اإليميل  - الواتساب –البالكبورد  عضوات وحدة الجودة باملسار الصحي

 .(SSLS( ومهارات التدريس )CES) األول مقررات الفصل الدراس ي استبانات تقييم  ينسبة مشاركة الطالبات ف  األداءمؤشرات سقياس 

 .عملية تطوير العملية التعليمية يف أثرهمشاركتهن في الستبيانات و  أهميةتعرف الطالبات على  مخرجات النشاط 

 .املتالحقةاملحاضرات والختبارات  يمتاحة للتحدث مع جميع الطالبات بسبب انشغالهم ف أوسقاتعدم وجود  املعوسقات 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

حملة سمعنا صوتك  النشاط   
الدراس يتعريف الطالبات هدافاأل  الفصل مقررات تقييم التدريساألوللستبانات هإجراءو تشجيعهن على ومهارات

 لهمأهميتهاتأهيل الطالبات لعمل الستبانات وشرح مدى
موسقع على الدخول استبانات الجامعة وكيفية تعبئة الستبيانات.شرحخطوات

املسؤولة مجموعة سفيرات الجودة باملسار الصحيوحدة الجودة باملسار الصحي: منسقة الجودة الجهة
 .)املسار الصحي( 300مبنى  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

  سفيرات الطالبات وسقد سقمن بتوعيه زميالتهن باملسار عن سقواعد تعبئة الستبيان  ةبواسطتم تنفيذ الحملة باملسار الصحي
تلقيها الطالبات وخاصة باستبانات الفصل الدراس ي  يه و توسقيتاته وكذلك تقديم اجابات عن جميع الستفسارات التأهدافو 

كما تم حث الطالبات على اتمام جميع الستبيانات  ،ملحددالوسقت ا يومدتها والنتائج املترتبة على عدم اتمام الستبيانات ف األول 
لتعبر فيه عن مدى استفادتها من الحملة ووضع  ةستبيان على الطالبال بإيجابية. وعرض  رأيهابشفافية وضرورة التعبير عن 

 بصمتها.

 ستمتاع لشرح سفيرات بن فيصل بزيارة الحملة وال  عبدالرحمن اإلمامالطالبات بجامعة  شؤون كما سقامت سعادة عميدة
 .استحسانها بنشاط الطالبات وسقامت بمشاركتهن ووضع بصمتها بالحملة دتالطالبات واب

 استطالعات اتمام و تعبئة الطالبات ل لتشجيع"حمالت توعوية" للطالبات  -سفيرات الجودة  -تنظيم فريق الجودة الطالبي
 بشفافية وصدق وايجابية. CES- SSLS الرأي

  حملة سمعنا صوتك مع زميالتهن  يسفيرات الجودة لبعض منشورات ومطويات للجودة لستخدامها فتصميم مجموعة
 الطالبات.

على  ي وراق مطبوعة تحتو أعلى مطويات و  يحتوي بهو املسار الصحى  ينشاء ركن خاص بحملة سمعنا صوتك ريك يهمنا فإ  خطوات تنفيذ النشاط 
 الستبانات.تعليمات الدخول ملوسقع الستبانات وتعبئة 

 اتستبيانال  وتعبئة الدخول على املوسقع يوضح خطواتمن خالل هذا الركن تقديمي للطالبات  ت سفيرات الجودة عرضعرض 

 CES- SSLS الرأياستطالعات ات الستبيان إجراءتشجيعهن على و الطالبات  كبر عدد ممكن منألوذلك للوصول  يسر بسهولة و 

 .بشفافية وصدق وايجابية

 وهدف عملية تقييم املقررات  أهميةلتوعيتهن ب الواتسابسفيرات الجودة مجموعات الطالبات على برنامج  استخدام
 بحرية. رأيهنالدراسية ومهارات التدريس وتحفيزهن للتعبير عن 

 ستراحة ثناء فترة ال أالقاعات الدراسية والبهو  يسقيام مجموعة سفيرات الجودة بعمل لقاءات مباشرة مستمرة مع الطالبات ف
 ذلك لتطوير العملية التعليمية. أهميةملدة عشر دسقائق لشرح كيفية الدخول على املوسقع وتعبأة الستبانة خطوة بخطوة و 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 اإليميل  - اتسابالو  –ركن حملة سمعنا صوتك مجموعة سفيرات الجودة باملسار الصحي -عضوات وحدة الجودة باملسار الصحي

 .(SSLS( ومهارات التدريس )CES) األول نسبة مشاركة الطالبات في استبانات تقييم مقررات الفصل الدراس ي   األداءمؤشرات سقياس 

 .تطوير العملية التعليمية في عملية أثرهالستبيانات و في  مشاركتهن أهميةتعرف الطالبات على  مخرجات النشاط 

 .لتوسقيت حيث تكون وسقت الستبانات مصاحب لوسقت الختبارات وعدم تواجد معظم الطالبات للدراسة والتحصيلصعوبة ا املعوسقات 

 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 : 
 واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . سقساممتابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األثالثا 

 16/10/2018 الموافق بتاريخ يوم الثالثاء مع مسؤولي ملفات المقرر األولاالجتماع  النشاط   

 .كل سقسمفي  وحدة الجودة ةنشر ثقافة الجودة بين عضوات هيئه التدريس ومتابعه خط   هدافاأل 

  الجودة باملسار الصحي إعداد خطةمناسقشة.  

  مناسقشة امللفات التي تم اضافتها والتركيز عليها بملف املقرر. 

 .منسقة الجودة باملسار الصحي الجهة املسؤولة 

 .300بمبنى  3230سقاعة رسقم  لتنفيذمكان ا

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 اإليميلدعوة لسعادة عضوات الجودة ومسئولي ملف املقررات باملسار الصحي عن طريق  إرسال. 

 .تجهيز البنود التي سوف يتم مناسقشتها خالل الجتماع 

 وطباعة البنود التي سيتم مناسقشتها مع سعادة العضوات.تجهيز القاعة لالجتماع   خطوات تنفيذ النشاط 

  راء ومقترحات سعادة العضوات.آمناسقشة بنود الجتماع وتسجيل 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 سقاعة لجتماع مع العضوات عضوات وحدة الجودة باملسار الصحي  -منسقة الجودة باملسار الصحي 

 النسبة املئوية  عدد الحضور  الكلي  العدد إحصاءات 

7 4 57% 

األداءمؤشرات سقياس 

ملفاملقررمخرجات النشاط  في العناصرالجديدة معرفة امللفاتعلى ومسئولي الجودة عضوات سقدرة
باملسارالصحي بتدريسها تقوم التي للمقررات الجودة ملتطلبات العضوات سعادة تنفيذ

 عاا الحضور العاا الكلى
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

األثالثا  بجميع ملفاملقرر تنفيذ معاييرالجودةسقساممتابعة لتحقيق بالعمادة واملقررات
 الموافق بتاريخ يوم الثالثاءمع مسؤولي ملفات المقرر األولاالجتماع النشاط   

خطهدافاأل  التدريسومتابعه هيئه بينعضوات الجودة كل سقسمفي وحدة الجودةةنشرثقافة
 الجودة باملسار الصحيإعداد خطةمناسقشة
بملفاملقرر والتركيزعليها اضافتها تم التي امللفات مناسقشة

املسؤولة منسقة الجودة باملسار الصحيالجهة
رسقملتنفيذمكان ا بمبنى سقاعة

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

طريقإرسال عن باملسارالصحي ملفاملقررات ومسئولي الجودة عضوات لسعادة اإليميلدعوة
.تجهيز البنود التي سوف يتم مناسقشتها خالل الجتماع

وطباعة البنود التي سيتم مناسقشتها مع سعادة العضوات.تجهيز القاعة لالجتماع خطوات تنفيذ النشاط 
 العضواتآمناسقشة بنود الجتماع وتسجيل ومقترحاتسعادة راء

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

ماديةبشرية
سقاعة لجتماع مع العضواتعضوات وحدة الجودة باملسار الصحيمنسقة الجودة باملسار الصحي 

الحضورالكلي العددإحصاءات  النسبة املئوية عدد
7 4 57% 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 سقدرة عضوات الجودة ومسئولي امللفات على معرفة العناصر الجديدة في ملف املقرر.  مخرجات النشاط 

 .تنفيذ سعادة العضوات ملتطلبات الجودة للمقررات التي تقوم بتدريسها باملسار الصحي 

 عاا الحضور العاا الكلى

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

طالبات -ي اإلنسانودة / املسار تقرير وحدة اجل
 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ..........  .، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ........

 املشاركة ببرنامج التهيئة واملعرض التعريفي  النشاط   

 .نشر ثقافة الجودة بين الطالبات الجدد   هدافاأل 

  بن فيصل وعمادة السنه التحضيرية عبدالرحمن اإلمامعرض رؤية ورسالة جامعة. 

  بعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندةرؤية ورسالة وحدة الجودة عرض. 

 عملية التقويم وأنواع التقييمات التي تتم على مدار العام الدراس ي أهميةتوعية الطالبات ب. 

  .ياإلنساناملسار  -وحدة الجودة  –عمادة السنة التحضيرية  الجهة املسؤولة 

 .جواهر ميرةمام سقاعة األ أ –بالريانساحة كلية العلوم  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافيق لتحق

 والدراسات املساندة عمادة السنة التحضيريةرؤية ورسالة  إعداد عرض. 

  بعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندةرؤية ورسالة وحدة الجودة  إعداد عرضتم. 

 الطالبات وتوزيعها على وطباعتهاات وبروشورات مطوي تم إعداد . 

  قييمات على موسقع املشاركة في عملية الت أهميةتم توضيحUD Quest من خالل بوربوينت.  

 عملية التقويم وأنواع التقييمات التي تتم على مدار العام الدراس ي أهميةتم توعية الطالبات ب. 

  .عداد ركن متكامل عن الجودة بهدف نشر ثقافة الجودة بين الطالبات الجددإ  خطوات تنفيذ النشاط 

  وبروشورات وتوزيعات مختلفة عن الجودة  -ومطويات  –تكون الركن من: بانرات.  

  افق  األربعاءوكان الركن عبارة عن ثالث فترات يومي الثالثاء و   م.28/8/2019- م27/8/2019املو

 تم تقديم عرض مصغرعن الجودة في عمادة السنة التحضيرية. 

  عمادة السنة التحضيريةورسالة بن فيصل وعرض رؤية  عبدالرحمن اإلمامتم توضيح الرؤية والرسالة والقيم لجامعة 

 بعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة.رؤية ورسالة وحدة الجودة والدراسات املساندة وعرض 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 توزيعات –لب توب  –منشورات  –بانرات  ياإلنسانمنسقة الجودة باملسار 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

1344 866 64 % 

 وحدة الجودة
المسار اإلنساني ــ طالبات
إنجازات وحدة الجودة على مستوى  المسار اإلنساني - طالبات

وفقــاً للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة الفصــل 
الــدرايس  مــن العــام األكادميــي 1441هـــ والتــي تنبثــق مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق رســالتها، و تضمنــت 
ــا بإيجــاز مــن خــالل  ــي ميكــن عرضه ــك األنشــطة الت ــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة، تل ــي نفذته ــد مــن األنشــطة والت الخطــة العدي

املحــاور التاليــة :  
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الجودةوحدة 

 

  األداءمؤشرات سقياس 

 

 -نهاية النشاط تستطيع الطالبات الجدد أن : يف  مخرجات النشاط 

  بن فيصل عبدالرحمن اإلمامتوضح الرؤية والرسالة لجامعة. 

 توضح الرؤية والرسالة لعمادة السنه التحضيرية. 

 ة بعمادة السنه التحضيريةتوضح الرؤية والرسالة لوحدة الجود. 

 تحدد الدور املطلوب منها لتحقيق جودة العملية التعليمية.  

  نواع التقييمات التي تتم على مدار الفصل الدراس يأتحدد. 
  .عداد املطوياتإنقص المكانيات املادية من طباعة و  املعوسقات 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  ، إداريين ( هيئة تدريس ، طالب  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

 ىاألولحلقة النقاش      النشاط   

 .هيئة التدريس أعضاءبات و نشر ثقافة الجودة بين الطال   هدافاأل 

  ي في تحقيق جودة العملية التعليميةاإلنسانتوضيح دور طالبات املسار. 

 بعمادة السنه التحضيرية بالريان اإلنساني وحدة الجودة باملسار  الجهة املسؤولة 

 جواهر ( ميرةاأل  بعمادة السنه التحضيرية والدراسات املساندة بالريان ) سقاعة اإلنساني املسار  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 

 النشاط  أهدافلتحقيق 

 الفيصل ، عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة ، وحدة  عبدالرحمن اإلماممن ) جامعة  توضيح الرؤية والرسالة لكل

 .الجودة بعمادة السنه التحضيرية(

  ى عل يتم رفعها التيمن خالل الستبانات  داخل العمادة نشطةدور الطالبات في تقييم األتوضيحUD Quest . 

الفيصل ، عمادة السنة التحضيرية والدراسات  عبدالرحمن اإلماممن ) جامعة  إعداد مطوية توضح الرؤية والرسالة لكل  خطوات تنفيذ النشاط 

 أعضاءمن خالل منسقي املقررات و على البالك بورد  املساندة ، وحدة الجودة بعمادة السنه التحضيرية( ورفعها للطالبات

 .هيئة التدريس

  العملية التعليمية( تحقيق جودةفي  اإلنساني عمل عرض تقديمى للطالبات بعنوان ) دور طالبات املسار. 

  
 . UD Questللطالبات على  لكترونيتوضيح خطوات التقييم اإلتقييم برنامج التهيئة و في  للبدء التمهيد للطالبات استعدادا 

  للطالبات الرأيأمثلة لنتائج استطالعات عرض.   

 الجودة معايير وتحقيق بالتقييم الطالبات واملتعلقة واستفسارات اسئلة جميع على اإلجابة . 

املوارد املساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

 مادية بشرية

 جهاز لب توب –شاشة العرض  ياإلنسانمنسقة الجودة للمسار 

 النسبة املئوية حضور عدد ال العدد الكلي إحصاءات 

 %48 طالبة650 طالبة 1344
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ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

 قاش الثانيةحلقة الن     النشاط   

 .هيئة التدريس أعضاءنشر ثقافة الجودة بين الطالبات و    هدافاأل 

  هيئة التدريس أعضاءللمقررات و  اإللكترونيحث الطالبات على التقييم.  

 .بعمادة السنه التحضيرية بالريان اإلنساني حدة الجودة باملسار و  الجهة املسؤولة 

 .جواهر ( ميرةالسنه التحضيرية والدراسات املساندة بالريان) سقاعة األ بعمادة  اإلنساني املسار  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 صنع القرارفي  تشجيع الطالبات للمشاركة. 

 ي.لكترونتوضيح الهدف من التقييم اإل  

  للطالبات اإللكترونيالعرض املصور لخطوات التقييم.  

أيك يهمنا ( لتشجيع الطالبات وحثهم على املشاركه  اط خطوات تنفيذ النش التقييم في  عمل عرض تقديمى للطالبات بعنوان ) تعاونك ينمينا ور
 .هيئة التدريس عضاءللمقررات وأل  اإللكتروني

  صنع القرار.في  املشاركة واملساهمه أهميةالطالبات بوعي والهدف منه لزيادة  اإللكترونيالتقييم  أهميةشرح 

 ضوئها يتم وضع خطط تطويرية مناسبة.  على يجيع الطالبات لتقييم تجربتهم التعليمية والتتش 

  عليهم بضرورة التقييم سقبل انتهاء املوعد تأكيدوال اإللكترونيعرض موعد بدء وانتهاء التقييم.  

 عملية  جه الطالبات أثناءمع عرض لبعض املشكالت التى توا اإللكتروني الشرح املفصل واملدعم بالصور لخطوات التقييم
 التقييم وكيفية التغلب عليها.

  تعبئة الستبانات بمنتهى المانة والدسقة  أهميةعلى  تأكيد. مع الاإللكترونيالتقييم  في عمليةتوضيح مزايا املشاركة
 . األداءجل تحسين وتطوير جودة أواملوضوعية من 

  على البالك بورد للطالبات ورفعها اإللكترونيخطوات التقييم إعداد مطوية توضح. 

 الجودة معايير وتحقيق بالتقييم واملتعلقة الطالبات واستفسارات اسئلة جميع على اإلجابة . 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 جهاز لب توب –شاشة العرض  ياإلنسانمنسقة الجودة للمسار 

 ئويةالنسبة امل عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

1344  65  5 % 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 

 

 .ىاألولحلقة النقاش في  سبة الطالبات املشاركات ن  األداءمؤشرات سقياس 

 -النشاط تستطيع الطالبة أن : في نهاية  مخرجات النشاط 

  بن فيصل عبدالرحمن اإلمامتوضح الرؤية والرسالة لجامعة. 

 سنه التحضيريةتوضح الرؤية والرسالة لعمادة ال. 

 توضح الرؤية والرسالة لوحدة الجودة بعمادة السنه التحضيرية. 

 تحدد الدور املطلوب منها لتحقيق جودة العملية التعليمية.  

 تحدد انواع التقييمات التي تتم على مدار الفصل الدراس ي. 

   .حلقات النقاشفي  املشاركة أهميةالطالبات ب يعدم وع املعوسقات 

 

 

المئوية النسبة   

 حلقة النقاش االولى

 حضور
%52 غياب
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 

 

 .حلقة النقاش الثانيةفي  نسبة الطالبات املشاركات   األداءمؤشرات سقياس 

 -نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن : يف  مخرجات النشاط 

  اإللكترونيتحدد الخطوات املتبعة للقيام بعملية التقييم. 

  في عمليةتشارك  
 التعليمية. على تقييم تجربتها صنع القرار اعتمادا 

  اإللكترونيالتقييم  في عمليةتتصف باملوضوعية والدسقة. 

  اإللكترونيالتقييم  في عمليةتوضح مزايا املشاركة. 

  .حلقات النقاشفي  املشاركة أهميةالطالبات بوعي عدم   املعوسقات 

 املرجوة هدافتحقيق األ في  يؤثر ا انخفاض نسبة الحضور مم. 

 

 

 

 

 

 

 

 حلقة النقاش الثانية

 حضور

 غياب 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجتابعة  إل وامل اإلشراف: ثانيا 

 .OPSلبرنامج التهيئة  الرأيتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع  النشاط   

  .لبرنامج التهيئة اإللكترونيرفع نسبة التقييم   هدافاأل 

 .مادة السنه التحضيرية بالريانبع اإلنساني وحدة الجودة باملسار  الجهة املسؤولة 

 .بعمادة السنه التحضيرية والدراسات املساندة بالريان اإلنساني املسار  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

   أل  الرأيمتابعة الطالبات وتهيئتهم للمشاركة في استطالعات 
  تعبئة الستبانة خطاء فيأ يالخاصة ببرنامج التهيئة تجنبا 

   .وحتى انتهاء التقييم م2019/  09/ 26بدء من تاريخ 

  للطالبات اإللكترونيتوضيح خطوات التقييم. 

  اإللكترونياملشكالت التى تواجه الطالبات اثناء التقييم معالجة.   

             .هم على البالك بوردللطالبات ورفعها ل لكترونيإعداد مطوية توضح خطوات التقييم اإل   خطوات تنفيذ النشاط  

  التقييم وضرورة التقييم سقبل  أهميةات للطالبات )لتوضيح مواعيد بدء وانتهاء التقييم، والتذكير بعالناإل رفع عدد من
  إعالناملوعد املحدد لإلغالق، 

على مشاركتهم الفاعلة وتشجيعهم على النتهاء  الطالبات بمواعيد تمديد الستبانة حرصا 
 .قييم  الستبانة(من ت

  تكوين مجموعة على الوتساب من رؤساء الشعب لسهولة التواصل مع جميع الطالبات والتعرف على املشكالت التي
 تواجههم أثناء التقييم.

 معالجة املشكالت الالتي تواجه الطالبات أثناء التقييم. 

  ( البالك بورد  –رسائل الوتساب  –ات عالناإل تذكير الطالبات بالتقييم بشكل دوري من خالل الوسائل املتنوعة– 

 .املحاضرات(

  للطالبات.   لكترونيهميته وتوضيح خطوات التقييم اإلأالدخول للطالبات أثناء املحاضرات وحثهم على التقييم و    

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 مطويات –لب توب  –ايباد  اإلنسانيمنسقة الجودة للمسار 

 النسبة املئوية عدد املقيمين العدد الكلي إحصاءات 

1344 1019 76 % 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

   أل  الرأيمتابعة الطالبات وتهيئتهم للمشاركة في استطالعات 
اخطاء في  يالخاصة باملقررات واملهارات التدريسية تجنبا 

 .الستبانةتعبئة 

  للطالبات اإللكترونيتوضيح خطوات التقييم. 

  اإللكترونياملشكالت التى تواجه الطالبات اثناء التقييم معالجة.   

 من ربط كل مدرسة بالطالبات الالتى تقوم بالتدريس لهن التأكد. 

              .لهم على البالك بوردللطالبات ورفعها  لكترونيإعداد مطوية توضح خطوات التقييم اإل   خطوات تنفيذ النشاط  

  التقييم وضرورة التقييم سقبل  أهميةات للطالبات )لتوضيح مواعيد بدء وانتهاء التقييم ، والتذكير بعالناإل رفع عدد من
 .املوعد املحدد لإلغالق، حرصا على مشاركتهم الفاعلة وتشجيعهم على النتهاء من تقييم  الستبانات(

 لوتساب من رؤساء الشعب لسهولة التواصل مع جميع الطالبات والتعرف على املشكالت التي تكوين مجموعة على ا
 تواجههم أثناء التقييم.

 معالجة املشكالت الالتي تواجه الطالبات أثناء التقييم. 

 ( البالك بورد  –رسائل الوتساب  –ات عالناإل تذكير الطالبات بالتقييم بشكل دوري من خالل الوسائل املتنوعة– 

 .املحاضرات(

  للطالبات لكترونيهميته وتوضيح خطوات التقييم اإلأالدخول للطالبات أثناء املحاضرات وحثهم على التقييم و. 

 ي شعبة( لتقص  32حيث تم سؤال طالبة من كل شعبة )تقوم بالتدريس لهن  يمن ربط كل مدرسة بالطالبات الالت التأكد
 .البيانات املسجلة للمدرسين

ساعدة لتنفيذ املوارد امل
 النشاط 

 مادية بشرية

 لب توب –ايباد  اإلنسانيمنسقة الجودة للمسار 

 .CES- SSLSللمقررات واملهارات التدريسية  اإللكترونينسبة التقييم   األداءمؤشرات سقياس 

 -نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن : يف  مخرجات النشاط 

 اإللكترونيتقييم تحدد الخطوات املتبعة للقيام بعملية ال. 

 تحدد املشكالت التى تواجهها أثناء عملية التقييم. 

 اإللكتروني تحدد مواعيد بدء وانتهاء التقييم. 

  صنع القرار اعتمادا على تقييم تجربتها التعليمية. في عمليةتشارك 

  اإللكترونيالتقييم  في عمليةتتصف باملوضوعية والدسقة. 

  اإللكترونيتقييم ال في عمليةتوضح مزايا املشاركة. 

 تفسر ضرورة التقييم سقبل املوعد املحدد لإلغالق. 

 .اإلنسانينظرا للعبء الدراس ى ملنسقة الجودة باملسار  صعوبة الوصول لجميع الطالبات بشكل مباشر وتشجيعهم على املشاركة املعوسقات 

 

تم تقييمه

مل يقيم

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 

 

 .Opsلبرنامج التهيئة  اإللكترونينسبة التقييم   األداءمؤشرات سقياس 

 -نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن : يف  مخرجات النشاط 

  اإللكترونيتحدد الخطوات املتبعة للقيام بعملية التقييم. 

 تواجهها أثناء عملية التقييم يالت التتحدد املشك. 

 اإللكتروني تحدد مواعيد بدء وانتهاء التقييم. 

  اإللكترونيالتقييم  في عمليةتتصف باملوضوعية والدسقة. 

  اإللكترونيالتقييم  في عمليةتوضح مزايا املشاركة. 

 اب.نشر ثقافة الجودة من خالل مجموعات الوتسفي  تساهم 

 املوعد املحدد لإلغالق تفسر ضرورة التقييم سقبل. 

 .على املشاركة وتشجيعهم لالستبيانات وتهيئتهم الجودة ثقافة لنشر مباشر بشكل الطالبات لجميع الوصول  من التأكدصعوبة  املعوسقات 

التدريسيةالخاصة بالجودة.الرأيواملتابعة  للمشاركة في استطالعات اإلشرافثانيا  واملهارات املقررات لتقييم
التدريسيةالرأيتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع النشاط    واملهارات املقررات لتقييم

التقييمهدافاأل  نسبة التدريسيةاإللكترونيرفع واملهارات للمقررات
املسؤولة بالريانبعمادة السنه التحضيرية اإلنساني وحدة الجودة باملسار الجهة

بالرياناإلنساني املسار مكان التنفيذ املساندة والدراسات التحضيرية السنه بعمادة

 قييم
76% 

 لم يقييم
24% 

تهيئة الطالب للمشاركة فى استطالع الرأى لبرنامج التهيئة 
 

 قييم
 لم يقييم

مل يقيم
24%

تم تقييمه
76%

  تم تقييمه

  مل يقيم
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الجودةوحدة 
   Quality Unit/ الجودةوحدة 

 

 
 الخاصة بالجودة. الرأيي استطالعات التهيئة للطالب للمشاركة ف عداد برنامجواملتابعة  إل  اإلشراف: ثانيا 

 THE Voice Matterحملة سمعنا صوتك   النشاط   

 .تعبئة الستبانات أهميةبوعي نشر ال   هدافاأل 

 الحث على تعبئة الستبانات بدسقة ومصداسقية تامه. 

 رفع نسبة  الستجابة لتعبئة الستبانات.  

 لستباناتصناعة اتخاذ القرار بناء على نتائج افي  السهام.   

 بعمادة السنه التحضيرية بالريان. اإلنساني وحدة الجودة باملسار  الجهة املسؤولة 

 .( 68مام مبنى أداب بعمادة السنه التحضيرية والدراسات املساندة بالريان) ساحة كلية اآل اإلنساني املسار  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 ونشر ثقافة الجودة. اإللكترونيامة معرض تعريفى للجودة لتشجيع الطالبات على التقييم إسق 

   من الجامعة والعمادة ووحدة الجودة مع توضيح الرؤية والرسالة لكل اإللكترونيعرض خطوات التقييم. 

  اإللكترونيالتقييم  أهميةالطالبات بوعي بشاشات العرض املتنقلة لزيادة ستعانه اإل.   

 تلقيها الطالبات التي الستفسارات جميع توسقيتاتها والجابة عن و هاأهدافو  الستبانات تعبئة تم توعية الطالبات بقواعد  خطوات تنفيذ النشاط 

  الوسقت املحدد، في الستبانات اتمام عدم على املترتبة وتوضيح النتائج

 قديمية الخاصة بالجودةاستخدام شاشات العرض املتنقلة لعرض الفيديوهات والعروض الت. 

  للمقررات اإللكترونيالتقييم  في عمليةاملشاركة  هميةعرض فيديو توضيحى أل.  

  صنع القرار من خالل الحوار واملناسقشة وعرض في  تقييم تجربتهم التعليمية للمساهمة أهميةالطالبات بوعي زيادة
 .الفديوهات

  يوضح الخطوات بشكل مصور  يرض التقديمى الذمن خالل الع اإللكترونيشرح وتوضيح خطوات التقييم. 

 الجودة معايير وتحقيق بالتقييم واملتعلقة الطالبات واستفسارات اسئلة جميع على اإلجابة. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 تول اط –لوحات  –مجسمات  –ايباد  –لب توب  –شاشة عرض متحركة  اإلنسانيمنسقة الجودة للمسار 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال % 52 700 1344
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 

 

  .الفاعليةفي  نسبة حضور الطالبات املشاركات   األداءمؤشرات سقياس 

 -النشاط تستطيع الطالبة أن : في نهاية  مخرجات النشاط 

  اإللكترونيتحدد الخطوات املتبعة للقيام بعملية التقييم. 

 الت التى تواجهها أثناء عملية التقييمتحدد املشك. 

 اإللكتروني تحدد مواعيد بدء وانتهاء التقييم. 

  صنع القرار اعتمادا على تقييم تجربتها التعليمية. في عمليةتشارك 

  اإللكترونيالتقييم  في عمليةتتصف باملوضوعية والدسقة. 

  اإللكترونيالتقييم  في عمليةتوضح مزايا املشاركة. 

 التقييم سقبل املوعد املحدد لإلغالق تفسر ضرورة.  

 .الثابت العرض شاشات مثل العمادة داخل متعددة يةإعالن وسائل وجود عدم  املعوسقات 

 الخاصة بالجودة. واملعلقات املنشورات طبع صعوبة 

 لب توب -لة تصويرآ - طابعة مثل الجودة لوحدة ةاألساسي والبنية مكانياتاإل  توفر سقلة. 

 

 

المئوية النسبة   

 حمــلة سمعنــا صوتــك

 حضور

 غياب
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 : 
 .واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة سقساممتابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األثالثا 

 .الجتماع مع مسؤلي ملفات املقرر       النشاط   

 .األكاديميوالعتماد الجودة عمادة توجيهات املقرر وفق ملف محتويات على تأكيدال   هدافاأل 

 املقرر  ملف يكون  أن ضرورة  
 .املقرر  تدريس ليتم خال ملا توثيقا 

 مهم يعد املقرر  ملف أن على تأكيدال 
 .التعليمية جوانب العملية كل في والتطوير املراجعة في مرجعا 

  اعداد ورفع ملف املقرر على في  العقبات التى تواجه العضواتمناسقشةOne Drive . 

 .الريانبعمادة السنه التحضيرية ب اإلنساني وحدة الجودة باملسار  الجهة املسؤولة 

 .داب(بكلية اآل  68مبنى  17بعمادة السنه التحضيرية والدراسات املساندة بالريان ) مكتب د اإلنساني املسار  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

   One Drive.تنفيذ ملف املقرر أستعدادا لرفعه على أعداد و متابعة 

 يفي رفع ملفات املقررات والنتهاء منها بنهاية الفصل الدراس  البدء بضرورة تبليغهم ملفات املقرر وتم يبمسئول الجتماع مت  خطوات تنفيذ النشاط 
 .  األول 

 املنتهية من ملف املقرر  جزاءعليهم بضرورة رفع األ  تأكيدمناسقشة مكونات ملف املقرر وال.  

  توضيح خطوات رفع امللفات علىone Drive . 

 التي تم النتهاء منها على  جزاءعلى العضوات بضرورة رفع األ  تأكيدالOne Drive توصيف  –رسالة الترحيب  -ومنها )الغالف
 .املواد التعليمية( –خطة املقرر  –املقرر 

 على ضرورة اللتزام بجدول املواصفات عند وضع الختبارات تأكيدال. 

 ملف املقرر في  ختبار ووضعهاعداد تقرير مفصل عن نتائج كل اإعلى ضرورة  تأكيدال. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 اإلنسانيمنسقة الجودة للمسار 
توصيف  –تقرير املقرر  -نسخ ورسقية من نماذج ملف املقرر)محتويات امللف –جهاز حاسب 

 خطط التحسين( -املقرر 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال 83% 5 6
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 .هيئة التدريس املسئولين عن ملف املقرر  أعضاءنسبة حضور   األداءمؤشرات سقياس 

 -النشاط تستطيع عضو هيئة التدريس أن : في نهاية  مخرجات النشاط 

  تحدد الخطوات الالزمة لرفع امللفات علىOne Drive. 

  قرر ات املتبعة لتنفيذ وتطوير املقررات من خالل ملف املجراءتوثق اإل.  

 ملف املقرر في  تعد  تقرير مفصل عن نتائج كل اختبار ووضعها. 

 تدريس املقرر في  تعد تقرير املقرر إعتمادا على تقارير العضوات املشاركات.  

  ضوء ما تم مناسقشته من سقبلفي  خطط التحسينتعد.  

 .One Driveعلى  اللغة النجليزية املرفوع بها امللفاتفي  بعض العضوات لديهم مشكالت  املعوسقات 

  الية رفع امللفات على في  العضوات لديهم مشكالتبعضone Drive. 

  هم النقاط لرفع ملف املقرر أوجود عضوات من خارج العمادة مما يصعب الجتماع بهم لتوضيح. 

 لب توب -لة تصويرآ - طابعة مثل الجودة لوحدة ةاألساسي المكانيات توفر سقلة. 

 

 
 
 
 

 

 

 االجتماع مع مسئولى مل  المقرر

 حضور

 غياب
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 ة / املسار اهلندسي  طالبات  تقرير وحدة اجلود
 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ........  .، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..........

 2019/ 01/10يوم الثالثاء  -ى األولحلقة النقاش  النشاط   

 نشر ثقافة الجودة بين الطالبات والهيئة التدريسية.   هدافاأل 

 ورؤية وحدة الجودة أهدافالتعريف ب.  

  نواع الستبيانات املتاحة للطالبات طوال العامأالتعرف على.  

  أراءهم في تطوير منظومة التعليم. وتأثيرمشاركة الطالبات بالجودة  أهميةمدى 

  التهيئة أسبوعتشجيع الطالبات على إتمام استبيان برنامج. 

 الصدق واملوضوعية في العملية التقييم. أهميةعلى  تأكيدال 

 نشر ثقافة الجودة بين الطالبات والهيئة التدريسية. 

  نواع الستبيانات املتاحة للطالبات طوال العام.أالتعرف على 

  ات املتبعة في حالة عدم املشاركة في الستبيانات.جراءالتعرف على اإل 

 .(هندس ي: منسقة الجودة باملسار الفقرةوحدة الجودة باملسار الهندس ي )تقديم ال الجهة املسؤولة 

  900مبنى سقاعة  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 مي للفقر يتقدتجهيز عرض 
التقييم، شرح خطوات  أهمية، رسالة أهدافعلى  يحتوي على البورد لتحقيق الجودة"  ة بعنوان "معا 

 ة وسرية. إلكترونيأن عملية التقييم  تأكيدالدخول للتقييم وال

ورسالة الجامعة وكذلك السنة التحضيرية ورؤية  أهدافتم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بواسطه منسقة الجودة للمسار الهندس ي ويشمل   خطوات تنفيذ النشاط 
 جراءها .نواع الستبيانات التي سوف تفتح للطالبات طوال العام وتشجيعهم إل أوحدة الجودة و  أهدافتم عرض رؤية و 

 تم دعوة الطالبات لالشتراك في وحدة الجودة. 

 للورشة التقديمي لعرضتجهيز ا. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

- - 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

174 161 92.53% 

 .باملسار الهندس ي الطالباتحضور   األداءمؤشرات سقياس 

 الستبيان.  ئملل UD Questعلى كيفية الدخول على املوسقع لتعرف ا  مخرجات النشاط 

 .نشر ثقافة الجودة لجميع الطالبات 

 التهيئة ) أسبوعام استبيان برنامج تشجيع الطالبات على إتم(OPS. 

 

 وحدة الجودة
المسار الهندسي - طالبات

إنجازات وحدة الجودة على مستوى  المسار الهندسي - طالبات

وفقــاً للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة الفصــل الــدرايس  
مــن العــام األكادميــي  1441هـــ والتــي تنبثــق مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق رســالتها، و تضمنــت الخطــة العديــد 

مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة، تلــك األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة :  



133

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ..................  . ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ،

 2019/ 26/11يوم الثالثاء  -حلقة النقاش الثانية  النشاط   

 نشر ثقافة الجودة بين الطالبات والهيئة التدريسية.   هدافاأل 

 ورؤية وحدة الجودة أهدافالتعريف ب.  

  األول خالل الفصل نواع الستبيانات املتاحة للطالبات أالتعرف على.  

  أراءهم في تطوير منظومة التعليم. الطالبات بالجودة وتأثير مشاركة أهميةمدى 

  كل الستبيانات املطلوبة.تشجيع الطالبات على إتمام 

 الصدق واملوضوعية في العملية التقييم. أهميةعلى  تأكيدال 

 ات املتبعة في حالة عدم املشاركة في الستبيانات.جراءعلى اإل  تأكيدال 

 .(هندس ي: منسقة الجودة باملسار الفقرةة باملسار الهندس ي )تقديم الوحدة الجود الجهة املسؤولة 

 900سقاعة مبنى  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

 ، رسالةأهدافعلى  يحتوي على البورد مي للفقرة بعنوان "تهيئة الطلبة للمشاركة في التقييم )شارك في القرار(" يتقدتجهيز عرض 

 ة وسرية. إلكترونيأن عملية التقييم  تأكيدالتقييم، شرح خطوات الدخول للتقييم وال أهمية

ورؤية ورسالة الجامعة وكذلك السنة  أهدافمنسقة الجودة ويشمل  بواسطةتم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة   خطوات تنفيذ النشاط 
 األول خالل الفصل الدراس ي ستبيانات التي سوف تفتح للطالبات ال وأنواع وحدة الجودة  أهدافو  التحضيرية وتم عرض رؤية

 جراءها.إل وتشجيعهم 

 للورشة التقديمي لعرضتجهيز ا. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

- - 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

174 143 82.2% 

 .باملسار الهندس ي الطالباتحضور   األداءمؤشرات سقياس 

 الستبيان.  ئملل UD Questعلى كيفية الدخول على املوسقع لتعرف ا  مخرجات النشاط 

 .نشر ثقافة الجودة لجميع الطالبات 

  األول تشجيع الطالبات على إتمام استبيانات املطلوبة خالل الفصل الدراس ي . 
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 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجواملتابعة  إل  اإلشراف: ثانيا 

 OPSتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي لبرنامج التهيئة  النشاط   

ييم وعملية التطوير بأمانة وموضوعية وكل حرية في طرح اآلارء وأهمية التغذية حث الطالب على املشاركة  الفعالة في التق  األهداف 
 الراجعة من العملية التعليمية من خالل عملية التقييم للتطوي والتحسين. 

 تشجيع الطالب للقيام بإجراء عملية تقويم أسبوع التهيئة. 

 يي.كاديمة الجودة والتطوير األشرح مفصل إلجراءت  ومراحل التقييم وكيفية الدخول على رابط عماد 

 ي.منسق الجودة باملسار الهندس  الجهة املسؤولة 

 .كل يوم شعبتين على حدهي جميع طالب شعب املسار الهندس  الفئة املستهدفة 

 . 450بمبنى   20سقاعة  األرض يالدور  مكان التنفيذ

اإلجراءات التي تم تنفيذها 
 لتحقيق أهداف النشاط 

  شعب لشرح وتوضيح  كيفية  3عمل مصغرة مع طالب شعب املسار الهندس ى كلها على مدار أسبوع كامل كل يوم تم إنعقاد ورش
عمل إستبيان املقررارت وتقييم أعضاء هيئة التدريس وحثهم على املشاركة  الفعالة وأهمية التغذية الراجعة في تطوير العملية 

يشمل على  شرح مفصل إلجراءت  ومراحل التقييم وكيفية   ( PowerPoint) يالتعليمية  وذلك من خالل تجهيز عرض تقديم
 بتوعية تعبئة إستبيانات.  يمع عرض الفيلم التعريفي، كاديمالدخول على رابط عمادة الجودة والتطوير األ

  وأسمائهم تكون صحيحة على النظام.  صالحية حسابهم ومنسماء املدرسين أ من مراجعةالتأكد تم 

 .حجز القاعة للموعد املحدد لحلقة النقاش  النشاط خطوات تنفيذ 

 قل الطالب من العمادة إلى مبنى العمادات املساندةن (D3). 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 - منسق الجودة باملسار 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

425 400 94% 

 مؤشرات سقياس األداء 
 

 
 

القراربناء مخرجات النشاط  وإتخاذ صنع في على نتائج اآلستبانات.املساهمة
 دعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في األداء

لزاملعوسقات باملدرسين الخاصة بعضاملدرسينفي أها اخطاء بلتابعضالحسابات سماء
 والأالتأكد في عملية التسجيل من املدرسين صالحية حسابهممنتأكد سماء

 

  

 عدد الطالب اآلرجمالى  الحضور  الغياب

    94%نسب مشاركة الطالب 
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إداريينأعضاءنشر ثقافة الجودةأول  ، طالب تدريس، التدريبيةاإلعالنفي عمادة السنة التحضيرية  عن طريق هيئة الورش ، ،املنشورات الدورية ، املحاضرات ات
، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

يوم الثالثاء حلقة النقاش األولى النشاط   
التحضريةبتعريف الطالب األهداف  السنة عمادة مستوى على الجودة أهمية

و الجودة وأهدافوحدة املختلفة طوال العامتبياناتنواع السأعرضرؤية
 الجودةمبأهمية التجاوب مع استبيانات فالتعر وأهميتها في التطوير والتحسين وتوضيح  اإلجراءات املتبعة في حالة قرراتوحدة

عدم املشاركة.
املسؤولة ي.منسق الجودة باملسار الهندس ى مع وحدة اإلشراف اآلكاديمى باملسار الهندس الجهة

ي.جميع طالب شعب املسار الهندس ملستهدفة الفئة ا
( باملدينة الجامعية بالراكةاملحاضرات الرئيسية بمبنى العمادات املساندة )سقاعةمكان التنفيذ

اإلجراءات التي تم تنفيذها 
لتحقيق أهداف النشاط 

الجامع عبراإليميل رسائل امج املحدد.  للطالب  بأهمية اللقاء مع وضع ملصقات بالبرنيإرسال
عرضأنواعيتجهيز عرض تقديم أيضا  وتم تحقيقها في الجودة أهداف وإرتباط العمادة ورسالة رؤية على يشمل

الدراس  مدارالعام على املختلفة ي.اآلستبيانات
حجز القاعة للموعد املحدد لحلقة النقاشخطوات تنفيذ النشاط 

ى مبنى العمادات املساندةقل الطالب من العمادة إلن
لتنفيذ املساعدة املوارد

النشاط 
ماديةبشرية

باملسارالهندس ي الجودة ومنسق التنظيم القاعة كاملة التجهيزالطالبومسؤولى
الحضورالعدد الكليإحصاءات  النسبة املئويةعدد

مؤشرات سقياس األداء 

 

على  نه مؤشرتعرف على الرؤية والرسالة ودور وحدة الجودة في نشر ثقافة الجودة والتأكيد على ضرورة كتابة مالحظاتهم أل ال  مخرجات النشاط 
 في تنفيذ خطة التطوير. يسقية التقييم وعامل رئيس امصد

 . الرد على أسئلة وإستفسارات الطالب 

   املعوسقات
 في عرض الجودة عن الجدول املحدد لها. التأخير كثيرا 

  
 للعرض.  وغير كاٍف  الوسقت سقليل جدا 

 

 
 

 عدد الطالب اآلرجمالى  الحضور  عدد الغياب 

     %نسبة مشاركة الطالب  
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 الخاصة بالجودة. الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات  عداد برنامجواملتابعة  إل  اإلشراف: ثانيا 

 THE Voice Matterحملة سمعنا صوتك   النشاط   

 .الستبانات تعبئة بأهمية الوعي نشر  األهداف 

  ات ومهارات التدريستشجيع الطالب على إجراء عملية تقويم املقرر. 

 ومصداسقية تامة بدسقة الستبانات تعبئة على الحث.  

 الستبانات لتعبئة الستجابة نسبة رفع.  

 ي.منسق الجودة باملسار الهندس   الجهة املسؤولة 

 مع سفراء الجودة من الطالب.  

 ي.جميع طالب شعب املسار الهندس  الفئة املستهدفة 

 500 ومبنى  450ين مبنى البهو الفاصل ب مكان التنفيذ

اإلجراءات التي تم تنفيذها 
 لتحقيق أهداف النشاط 

 الجودة من الطالب ( لتوضيح مهام الحملة وأهميتها والهدف منها .  ءعمل حلقة نقاش مع )حملة سفرا 

 استطالعات الرأي الطالب بتعبئة واتمام  لتشجيع حملة توعية تنظيم فريق الجودة الطالبيCES- SSLS افية وصدق بشف
 يجابية وموضوعية وأمانة.إو 

 .تجهيز بعض منشورات ومطويات الجودة لستخدامها في حملة سمعنا صوتك مع الطالب 

يك يهمنا في البهو يحتوي على مطويات واوراق مطبوعة تحتوى على تعليمات الدخول أنشاء ركن خاص بحملة سمعنا صوتك ر إ  خطوات تنفيذ النشاط 
 بتوعية تعبئة إستبيانات. يتعبئة الستبانات مع عرض الفيلم التعريفملوسقع الستبانات و 

 بسهولة  اتستبيانال  وتعبئة الدخول على املوسقع يوضح خطواتمن خالل هذا الركن  البتقديمي للط سفراء الجودة عرض عرض
 .ةبشفافية وصدق وموضوعي CES- SSLSاستطالعات الرأي إستبانات على إجراء  وتشجيع الطالب يسرو 

  سقيام مجموعة سفراء الجودة بعمل لقاءات مباشرة ومستمرة مع الطالب في البهو والقاعات الدراسية اثناء فترة الستراحة ملدة
 عشر دسقائق لشرح كيفية الدخول على املوسقع وتعباة الستبانه خطوة بخطوة وأهمية ذلك لتطوير العملية التعليمية.

  طريقة تعبئة الستبانات.توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم و 

  شرح وتوضيح فقرات استطالع الرأيCES- SSLS   .وتوضيع املقصود بكل فقرة 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 السترات  واآلوراق وامللصقات يسفراء الجودة مع منسق املسار الهندس 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

425 210 49% 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

الخاصة بالجودة.الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات عداد برنامجواملتابعة  إل اإلشرافثانيا 
تهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي لبرنامج التهيئة النشاط   
ييم وعملية التطوير بأمانة وموضوعية وكل حرية في طرح اآلارء وأهمية التغذية حث الطالب على املشاركة  الفعالة في التقاألهداف 

والتحسين للتطوي التقييم عملية منخالل التعليمية العملية من الراجعة
تشجيع الطالب للقيام بإجراء عملية تقويم أسبوع التهيئة
رابطعماد على الدخول وكيفية التقييم ومراحل إلجراءت مفصل يي.كاديمة الجودة والتطوير األشرح

املسؤولة ي.منسق الجودة باملسار الهندس الجهة
كل يوم شعبتين على حدهي جميع طالب شعب املسار الهندس الفئة املستهدفة 

بمبنى  سقاعة األرض يالدورمكان التنفيذ
اإلجراءات التي تم تنفيذها 
لتحقيق أهداف النشاط 

ورش إنعقاد شعب لشرح وتوضيح  كيفية عمل مصغرة مع طالب شعب املسار الهندس ى كلها على مدار أسبوع كامل كل يوم تم
تطويرالعملية في الراجعة التغذية وأهمية الفعالة املشاركة على وحثهم التدريس هيئة أعضاء وتقييم املقررارت إستبيان عمل

يشمل على  شرح مفصل إلجراءت  ومراحل التقييم وكيفية يالتعليمية  وذلك من خالل تجهيز عرض تقديم
والتطويراأل الجودة رابطعمادة على بتوعية تعبئة إستبيانات. يمع عرض الفيلم التعريفي، كاديمالدخول

 املدرسينأمن مراجعةالتأكد تم النظامصالحية حسابهمومنسماء على تكونصحيحة وأسمائهم
حجز القاعة للموعد املحدد لحلقة النقاشالنشاط خطوات تنفيذ 

قل الطالب من العمادة إلى مبنى العمادات املساندةن
لتنفيذ املساعدة املوارد

النشاط 
ماديةبشرية

منسق الجودة باملسار 
الحضورالعدد الكليإحصاءات  النسبة املئويةعدد

مؤشرات سقياس األداء 

 

 على نتائج اآلستبانات. املساهمة في صنع وإتخاذ القرار بناء    مخرجات النشاط 

   دعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في األداء. 

 .سماء بعض املدرسينفي أها اخطاء ب لتابعض الحسابات الخاصة باملدرسين ل ز   املعوسقات

  صالحية حسابهم منتأكد سماء املدرسين والأالتأكد في عملية التسجيل من. 

 

  

 عدد الطالب اآلرجمالى  الحضور  الغياب

    94%نسب مشاركة الطالب 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 مؤشرات سقياس األداء 
 

 01/05/2020عمل اآلستبانات الخاصة بمقرارات المسار الهناسى حتى تاريخ في  نسبة الطالب

 
 

  القرار اتخاذ صناعة في السهام مخرجات النشاط 
 .الستبانات نتائج على بناء 

 

 
 الخاصة بالجودة. الرأية في استطالعات التهيئة للطالب للمشارك عداد برنامجواملتابعة  إل  اإلشراف: ثانيا 

 الجتماع مع مسؤولي ملفات املقرر  النشاط   

  .توضيح متطلبات ملف املقرر واملدرس األهداف 

 ي.عمادة الجودة ومنسق املسار الهندس  الجهة املسؤولة 

    .جميع مسؤولى ملفات املقرر  الفئة املستهدفة 

 450مبنى  -ول الدور األ  - 59مكتب  مكان التنفيذ

اإلجراءات التي تم تنفيذها 
 لتحقيق أهداف النشاط 

  علىبه ملف كامل منظم  يميلإتم إرسال " One Drive  "  يحتوي على كل ملفات الجودة للمقررات وملف عضو هيئة
اد التقارير التدريس مع متابعة ملف املقرر وعضو هيئة التدريس والتأكيد بمتطلبات الجودة ومستجداتها وكيفية إعد

 املطلوبة .   

 نقاط  يء غير مفهوم ولتوضيح أيش  يللتأكيد على ضرورة التواصل مع منسق الجودة في حالة أ يتم إرسال  إيميل ثان
 جديدة بالنسبة لهم في امللفات املرسلة. 

 ي.لم يتم إنعقاد النشاط بشكل رسم خطوات تنفيذ النشاط 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية ريةبش

 - هيئة التدريس أعضاء

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

 صفر صفر 5
المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال

 &  

الجودةوحدة 
   Quality Unit/ الجودةوحدة 

 

توثيق ما يتم في تدريس و توضيح متطلبات ملف املقرر و  ياملتابعة املباشرة والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس  في املسار الهندس  مؤشرات سقياس األداء 
 . "  One Drive " على  تحميل كل املتطلبات  ةر املقرر وضرو املقرر بملف 

 ي.تصال التليفونم توضيح بعض النقاط عن طريق املقابلة والت مخرجات النشاط 

افق على املواعيد املناسبة  املعوسقات   .إنشغال أعضاء هيئة التدريس وعدم تو

 عدد كبير من مسؤولي امللفات لم يقوموا بتحميل أية ملفات على" One Drive  " . 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 تقرير وحدة اجلودة / املسار العلمي طالب 
 

 
ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 طالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .، برنامج التهيئة للاملحاضرات 

 28/08/2019 األربعاءيوم  –ي املشاركة ببرنامج التهيئة واملعرض التعريف النشاط   

.   هدافاأل 
 وأكاديميا 

 تهيئة الطلبة املستجدين نفسيا 

 افقها واللوائح واألنظت  التي تهم الطالب الجامعي. اتاإلرشادمة و عريف الطلبة بالخدمات املتوفرة بالجامعة ومر

  ات التي ينبغي على الطلبة املستجدين القيام بها.جراءاإلجابة عن استفسارات الطلبة وتسهيل اإل 

 .عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة الجهة املسؤولة 

  .الراكةب  400مبنى  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  هدافألتحقيق 

 للطالب عبر صفحة العمادة بموسقع الجامعة وتستخدم فيه جميع وسائل التواصل الجتماعي  إلكترونيرنامج تهيئة ب
(، وذلك من أجل إلكترونيبريد –رسائل نصية–فيسبوك–تويتر–)حساب لبرنامج التهيئة على صفحة العمادة 

 الطالب سقبل سقدومهم لبرنامج التهيئة.التواصل معهم بخصوص اختبارات تحديد املستوى، وتهيئة 

 الرسائل الخاصة للطالب املتقدمين للتنبيه بفعاليات البرنامج. إرسال، و انطالق الصفحات الخاصة ببرنامج التهيئة 

  
 الخاصة بالعمادة والجابة عليها. وضع بنك أسئلة األكثر شيوعا 

  .الباستقبال الط  خطوات تنفيذ النشاط 

  السنة التحضيرية بلطال هامة  إرشادات.  

  األداءضمان الجودة وتحسين. 

  برؤية ورسالة العمادة والجامعةالتعريف.  

 الرد على اسئلة والستفسارات. 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 ية لرؤية ورسالة العمادةإعالنلوحة  طالب – هيئة تدريس أعضاء

 % نسبة املئوية ال عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

 طالب  465
 %61 285 ا 

 وحدة الجودة
المسار العلمي - طالب

إنجازات وحدة الجودة على مستوى  المسار العلمي - طالب

وفقــاً للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة الجــودة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة يف بدايــة الفصــل 
الــدرايس  مــن العــام األكادميــي 1441هـــ والتــي تنبثــق مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل عــىل تحقيــق رســالتها، و تضمنت 
ــا بإيجــاز مــن خــالل  ــي ميكــن عرضه ــك األنشــطة الت ــا وحــدة الجــودة  بالعــامدة، تل ــي نفذته ــد مــن األنشــطة والت الخطــة العدي

املحــاور التاليــة :  
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
 

 حضور عدد كبير من الطالب.   األداءمؤشرات سقياس 

  لبرنامج التهيئة  الرأيتقويم الطالب ومشاركتهم  في استطالعOPS. 

التحضيرية والخدمات واللوائح املعمول بها بالجامعة ونظام الدراسة بالسنة  الطالب باملسار العلمي باألنظمةتعريف   مخرجات النشاط 
  .لهمة املقدمة لكترونياإل

  ليات تنفيذ ذلك داخل عمادة السنة التحضيريةآالجودة في حياة الطالب الجامعي و  أهميةتعريف عام عن.  

 

 
رية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، ات الدو عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  أعضاء)  نشر ثقافة الجودة:   أول 

 ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .املحاضرات 

 24/09/2019يوم الثالثاء  – حلقة النقاش األولى النشاط   

 .ةمية املهارات املختلفوتن الطالبواجهها يعلى الصعوبات والعقبات والحتياجات التي التعرف     هدافاأل 

 على دور الطالب في تحقيق جودة التعليم والتعلم. تأكيدال 

  .عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة الجهة املسؤولة 

 .11مبنى في  القاعة الرئيسية  مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
 النشاط  أهدافلتحقيق 

   .الرأيات الجودة واستطالعات إجراءفي آليات وتنفيذ عرض تقديمي للطالب ومناسقشتهم 

 .التنسيق مع املسار العلمي لتخصيص فقرة خاصة بالجودة  خطوات تنفيذ النشاط 

  إعداد العرض التقديمي. 

  أثناء حلقة النقاش هوعرضمناسقشة العرض التقديمي.  

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية بشرية

 التجهيزات اللوجستية الخاصة بحلقة النقاش طالب -ش لحلقة النقااللجنة املنظمة 

 إحصاءات 

 األداءمؤشرات سقياس 

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي

465 320 69% 

 عدد الحضور  العدد اإلرجمالي
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  

 
 

الطالباألداءمؤشرات سقياس  كبيرمن عدد حضور
 لبرنامج التهيئة الرأيتقويم الطالب ومشاركتهم  في استطالع

بالسنةالطالب باملسار العلمي باألنظمةتعريف مخرجات النشاط  الدراسة ونظام بالجامعة بها املعمول التحضيرية والخدمات واللوائح
لهمة املقدمة لكترونياإل

 ليات تنفيذ ذلك داخل عمادة السنة التحضيريةآالجودة في حياة الطالب الجامعي و أهميةتعريف عام عن

إداريينأعضاءنشر ثقافة الجودةأول  ، طالب تدريس، ،ات الدو عالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق هيئة التدريبية الورش ، ،املنشورات رية
، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .املحاضرات 
يوم الثالثاء حلقة النقاش األولىالنشاط   

املختلفوتنالطالبواجهها يعلى الصعوبات والعقبات والحتياجات التي التعرف هدافاأل  املهارات ةمية
والتعلمتأكيدال التعليم جودة تحقيق في الطالب دور على

املسؤولة املساندةالجهة والدراسات التحضيرية السنة عمادة
مبنى في القاعة الرئيسية مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

الرأيات الجودة واستطالعات إجراءفي آليات وتنفيذ عرض تقديمي للطالب ومناسقشتهم 

التنسيق مع املسار العلمي لتخصيص فقرة خاصة بالجودةخطوات تنفيذ النشاط 
 إعداد العرض التقديمي
 أثناء حلقة النقاشهوعرضمناسقشة العرض التقديمي

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

ماديةبشرية
التجهيزات اللوجستية الخاصة بحلقة النقاشطالبش لحلقة النقااللجنة املنظمة 

إحصاءات 
األداءمؤشرات سقياس 

الحضورالعدد الكلي النسبة املئويةعدد

 عدد الحضور  العدد اإلرجمالي
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الجودةوحدة 
   Quality Unit/ الجودةوحدة 

 

 

 

 .الستماع ملشاكل الطالب الحاضرين واستفساراتهم  مخرجات النشاط 

 عملية التقويم للمقررات ومهارات التدريس للمشاركة في تحقيق الجودة. إجراءعلى ضرورة  تأكيدال 

   .حلقات النقاش أنشطةعدم مشاركة بعض الطالب بفاعلية في   املعوسقات 

 بعض املشكالت الفنية الخاصة بالصوت.  

 
األثالثا  بجميع ملفاملقرر تنفيذ لتحقيسقساممتابعة بالعمادة ق معايير الجودة  .واملقررات

طالب األقسام في المسار  العلمي متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع النشاط   
بملفضرورةاألهداف  تدريساملقرر في يتم ما وضرورتوثيق علىتحميل كل املتطلبات ةاملقرر

املسؤولة املساندةالجهة والدراسات التحضيرية السنة عمادة
الراكةبمبنى مكان التنفيذ

اإلجراءات التي تم تنفيذها 
لتحقيق أهداف النشاط 

على وحثهم ملفاملقرر متطلبات وتوضيح املسارالعلمي في التدريس هيئة أعضاء مع والتواصل املباشرة توثيق ما يتم في املتابعة
بملف وضرورتدريساملقرر علىتتحميل كل املتطلباةاملقرر

خطوات تنفيذ النشاط 

امللفاتمؤشرات سقياس األداء  مسؤولي كبيرمن ا بتحميل ملفات علىسقامو عدد

 
 
 

 الحصور العدد الكلي 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

واستفساراتهممخرجات النشاط  الحاضرين الطالب ملشاكل الستماع
ضرورةتأكيدال الجودةإجراءعلى تحقيق في التدريسللمشاركة ومهارات للمقررات التقويم عملية

حلقات النقاشأنشطةعدم مشاركة بعض الطالب بفاعلية في املعوسقات 
بعض املشكالت الفنية الخاصة بالصوت

 

 : 
 ق معايير الجودة  .واملقررات بالعمادة لتحقي سقساممتابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع األثالثا 

 طالب -األقسام في المسار  العلمي متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع  النشاط   

 . "  one Drive " على  تحميل كل املتطلبات  ةاملقرر وضرور توثيق ما يتم في تدريس املقرر بملف ضرورة  األهداف 

 .عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة الجهة املسؤولة 

 .الراكةب 400مبنى  مكان التنفيذ

اإلجراءات التي تم تنفيذها 
 لتحقيق أهداف النشاط 

توثيق ما يتم في املتابعة املباشرة والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس  في املسار العلمي و توضيح متطلبات ملف املقرر وحثهم على 
 . "  one Drive " على تتحميل كل املتطلبا ةاملقرر وضرور تدريس املقرر بملف 

 خطوات تنفيذ النشاط 

 ."  one Drive " ا بتحميل ملفات علىسقامو عدد كبير من مسؤولي امللفات  مؤشرات سقياس األداء 

 
 
 

 الحصور العدد الكلي 

  

 

المساندةسنة التحضيرية والدراسات عمادة ال
 &

الجودةوحدة 
   Quality Unit/ الجودةوحدة 

 

 

 

 الستماع ملشاكل الطالب الحاضرين واستفساراتهم.  مخرجات النشاط 

 مهارات التدريس للمشاركة في تحقيق الجودة.عملية التقويم للمقررات و  إجراءعلى ضرورة  تأكيدال 

   .حلقات النقاش أنشطةعدم مشاركة بعض الطالب بفاعلية في  املعوسقات 

 

إداريينأعضاءنشر ثقافة الجودةأول  ، طالب تدريس، التدريبيةعالناإل في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق هيئة الورش ، ،املنشورات الدورية ، املحاضرات ات
، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .

يوم الثالثاء حلقة النقاش الثانيةالنشاط   
الطالبواجهها تعلى الصعوبات والعقبات والحتياجات التي التعرف هدافاأل 

جتأكيدلا تحقيق في الطالب دور ودة التعليم والتعلم.على
الرأياملشاركة باستطالعات أهميةعلى تأكيدال

املسؤولة املساندةالجهة والدراسات التحضيرية السنة عمادة
مبنى في القاعة الرئيسية مكان التنفيذ

ات التي تم تنفيذها جراءاإل 
النشاط أهدافلتحقيق 

الرأيات الجودة واستطالعات إجراءفيذ عرض تقديمي للطالب ومناسقشتهم في آليات وتن
الرأياملشاركة في استطالعات أهميةعرض فيديو توضيحي ب

التنسيق مع املسار العلمي لتخصيص فقرة خاصة بالجودةخطوات تنفيذ النشاط 
إعداد العرض التقديمي
 أثناء حلقة النقاشهوعرضمناسقشة العرض التقديمي

لتنف املساعدة يذ املوارد
النشاط 

ماديةبشرية
التجهيزات اللوجستية الخاصة بحلقة النقاشطالباللجنة املنظمة لحلقة النقاش

إحصاءات 
األداءمؤشرات سقياس 

الحضورالعدد الكلي النسبة املئويةعدد

 الحصور العدد الكلي 
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وحدة التطوير األكاديمي  

رسالة الوحدة : 
اإلســهام بفاعليــة يف تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة لتنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس ورفــع كفاءتهــم مــام يحقــق أهــداف ورؤيــة 

عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة.  

التعريف بالوحدة :
ــم  ــم والتعل ــة التدريــس يف التعلي ــارات أعضــاء هيئ ــة مه ــة والدراســات املســاندة عــىل تنمي يف إطــار حــرص عــامدة الســنة التحضريي
ــر والجــودة  ــة التطوي ــدة لوكال ــات الجدي ــن التوجه ــىل درجــات الجــودة يف األداء، وضم ــق أع ــة، وتحقي لتحســن املخرجــات التعليمي
بتطويــر آليــات العمــل يف الوحــدات التابعــة لهــا، فقــد تــم اعتــامد برنامــج وحــدة التطويــر األكادميــي ضمــن أنشــطة الوكالــة للعــام 

الــدرايس )1441 هـــ( ، وفيــام يــي عــرض مختــرص لتقريــر عــن أنشــطة التطويــر األكادميــي خــالل الفصــل الــدرايس األول :

أهداف ومهام الوحدة :
يعتــرب التطويــر األكادميــي أحــد أهــم املحــاور التــي تهتــم بهــا الجامعــات يف مختلــف دول العــامل، لتحســن مســتوى الجــودة يف األداء، 

والوصــول إىل ترتيــب متقــدم يف قامئــة الجامعــات املتميــزة واملرموقــة.
وتســعى عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة، ووكالــة التطويــر والجــودة بهــا مــن خــالل وحــدة التطويــر األكادميــي إىل رفــع 
مســتوى املهــارات التدريســية والتقنيــة واإلداريــة لعضــو هيئــة التدريــس بالعــامدة، وتحســن مخرجــات التعلــم، باإلضافــة إىل تطويــر 
ــة  ــة والحاســب اآليل للمجتمــع املحيــط مــن خــالل لجن ــر يف اللغــة اإلنجليزي ــم خدمــات التطوي ــن بالعــامدة ، وتقدي مهــارات اإلداري

التطويــر اإلداري وخدمــة املجتمــع، وبالتــايل تصبــح العــامدة مركــز اشــعاع للتنميــة املهنيــة والتطويــر األكادميــي.
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اللجان التابعة للوحدة
وتتضمن الوحدة اللجان التالية : 

1. لجنة تطوير المهارات التعليمية :

األهداف :

إعداد خطة متكاملة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم ومهاراتهم يف ضوء احتياجاتهم.. 1

 تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس يف مهارات التدريس والتقويم مبا يتوافق مع املعايري العاملية الحديثة.. 2

ــذايت وطــرق . 3 ــم ال ــرتوين والتعل ــم اإللك ــتخدام التعل ــس الس ــة التدري ــدرات أعضــاء هيئ ــر ق ــة لتطوي ــب تدريبي ــداد حقائ إع

ــم. ــىل املتعل ــزة ع ــس املتمرك التدري

 تنفيذ الربامج التدريبية واملحارضات والدورات وورش العمل الالزمة لتطوير األداء التدريي.. 4

 العمل عىل توفري مصادر متنوعة للتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس.. 5

 العمل عىل االستفادة من نتائج التجارب والبحوث يف تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.. 6

2. لجنة التطوير اإلداري ، وخدمة المجتمع:

األهداف :

 تحديــد االحتياجــات التدريبيــة، وعمــل الخطــط التدريبيــة ملنســويب الجامعــة ) إداريــون – طــالب ( بالتعــاون والتنســيق مــع . 1

إدارة التطويــر اإلداري وعــامدة الدراســات العليــا.

تفعيل عمليات االتصال والتعاون مع هيئات ومنظامت املجتمع يف املجاالت املختلفة.. 2   

تنفيــذ الــدورات والربامــج التدريبيــة الداخليــة يف الحاســب اآليل واللغــة اإلنجليزيــة بالتعــاون مــع األقســام املعنيــة للمرشــحن . 3

بالربامــج التدريبيــة الداخليــة مــن إدارة التطويــر اإلداري بالجامعــة.

 اإلرشاف واملتابعة مع قسم اللغة اإلنجليزية عىل اختبارات TOFEL يف اللغة اإلنجليزية.. 4

3. لجنة التعليم والتعلم اإللكتروني:

األهداف :

إتاحة التعلم اإللكرتوين للطالب يف الوقت واملكان الذي يريده.. 1

  متابعة تنفيذ التعلم اإللكرتوين واقرتاح حلول للتغلب عىل الصعوبات التي تواجه تنفيذه.. 2

 إتاحــة التواصل اإللكرتوين بن عضو هيئة التدريس والطالب .. 3

4 .. )  LMS ( إعداد وتنفيذ ورش تدريبية لتفعيل استخدام نظم إدارة التعلم 
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الهيكل التنظيمي لوحدة التطوير األكاديمي 

بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

وكيل العمادة للتطوير والجودة

مشرف وحدة التطوير األكاديمي

مساعد مشرف وحدة التطوير األكاديمي

لجنة تطوير المهارات 
التعليمية

لجنة التطوير اإلداري
وخدمة المجتمع التعليمية

لجنة التعليم 
والتعلم االلكتروني
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 

خطة وحدة التطوير األكاديمي بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

 للعام األكاديمي ١٤٤١/١٤٤٠ هـ ـ ٢٠١٩-٢٠٢٠م ــ الفصل الدراسي األول
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ةدامع ةنسلا ةیریضحتلا ةدناسملاتاساردلاو
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والجودة التطویر وكالة

ةدامع ةنسلا ةیریضحتلا ةدناسملاتاساردلاو
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والجودة التطویر وكالة

ةدامع ةنسلا ةیریضحتلا ةدناسملاتاساردلاو
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والجودة التطویر وكالة
خطة وحدة التطوير األكاديمي بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

 للعام األكاديمي ١٤٤١/١٤٤٠ هـ ـ ٢٠١٩-٢٠٢٠م ــ الفصل الدراسي األول
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 
خطة وحدة التطوير األكاديمي بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

 للعام األكاديمي ١٤٤١/١٤٤٠ هـ ـ ٢٠١٩-٢٠٢٠م ــ الفصل الدراسي الثاني
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ةدامع ةنسلا ةیریضحتلا ةدناسملاتاساردلاو
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والجودة التطویر خطة وحدة التطوير األكاديمي بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندةوكالة

 للعام األكاديمي ١٤٤١/١٤٤٠ هـ ـ ٢٠١٩-٢٠٢٠م ــ الفصل الدراسي  الثاني
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اإلنجازات على مستوى الوحدات  

وفقــاً لخطــة وحــدة )التطويــر األكادميــي( التــي تــم إقرارهــا يف بدايــة الفصــل الــدرايس مــن العــام األكادميــي 1441هـــ هـــ والتــي تنبثــق 

مــن أهــداف وكالــة التطويــر والجــودة وتعمــل عــىل تحقيــق رســالتها، و تضمنــت الخطــة العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة 

)التطويــر األكادميــي(  بالعــامدة وفروعهــا  باملســارات املختلفــة، تلــك األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة :  

خطوات تنفيذ أنشطة التطوير األكاديمي:

مرت غالبية أنشطة التطوير األكادميي يف هذا الفصل بالخطوات التالية:

- حجز القاعة التي سوف يتم فيها تنفيذ ورشة العمل.

- التواصل مع الجهة أو الشخص املقدم للتدريب للتجهيز للورشة.

- اإلعالن عن الورشة وابالغ أعضاء هيئة التدريس بالعامدة.

- تنفيذ ورشة العمل.

- حرص املشاركن يف ورشة العمل.

- عمل شهادات حضور لورش العمل.

- استطالع رأي املشاركن يف ورشة العمل خاصة يف ورش العمل التي تقدمها عامدة التطوير الجامعي.

مؤشرات قياس األداء في أنشطة التطوير األكاديمي:

التسجيل يف ورشة العمل )يف بعض الورش حسب ظروف تنفيذها(.  -

تنفيذ ورشة العمل.  -

توثيق ورشة العمل.  -

قياس رأي املشاركن يف ورشة العمل .  -

الصعوبات والمقترحات:

-  ال توجد صعوبات )بفضل الله( يف معظم ورش العمل التي تم تنفيذها. 

بعض الورش تكون الصعوبة يف توفري مكان مناسب للتنفيذ.  -

ــة  ــاء هيئ ــس ألعض ــداول التدري ــام ج ــع ازدح ــة م ــذ خاص ــب للتنفي ــت مناس ــري توقي ــة يف توف ــون الصعوب ــورش تك ــض ال بع  -

التدريــس.

المشاركة في الدراسة الذاتية للعمادة 

شــاركت وحــدة التطويــر األكادميــي بشــكل فعــال يف إجــراءات الدراســة الذاتيــة خاصــة يف املعيــار الخامــس )هيئــة التدريــس   -

واملوظفــن( وشــارك معظــم أعضــاء الوحــدة يف تقييــم محــكات هــذا املعيــار، وجمــع األدلــة والشــواهد عــىل تحقيــق مــؤرشات 

هــذه املحــكات، كــام وفــرت وحــدة التطويــر األكادميــي املعلومــات واألدلــة التــي احتاجهــا الزمــالء والزميــالت يف املعايــري األخــرى 

بالدراســة الذاتيــة.
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وفيما يلي استعراض بطاقة كل نشاط من أنشطة التطوير األكاديمي:

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

للعمادة الذاتية الدراسة في املشاركة

التدريس هيئة الخامس املعيار في خاصة الذاتية الدراسة إجراءات في فعال بشكل التطوير وحدة شاركت
معظواملوظف وشارك األدلة والشواهد على تحقيق  وجمع ، الوحدة في تقييم محكات هذا املعيارأعضاءم ين

مؤشرات هذه املحكات، كما وفرت وحدة التطوير املعلومات واألدلة التي احتاجها الزمالء والزميالت في املعايير  
الذاتية بالدراسة األخرى

الفصل: لهذا  يديمكا التطوير األاستعراض بطاقة كل نشاط من أنشطة ي وفيما يل
 

 . هيئة التدريس لدى عضو تنمية مهارات استخدام التقنية /  األول الهدف 

  .بالعمادة(هيئة التدريس  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )      PeopleSoft   دورة البيبول سوفت أساسية    النشاط عنوان 

 . بعمادة السنة التحضيريةهيئة التدريس  أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

 PeopleSoftمع برنامج هيئة التدريس بالعمادة املهارات األساسية للتعامل  أعضاءإكساب هدفت هذه الورشة إلى  األهداف 

 . األساسية من البرنامج واستخراج التقارير   الحضور والدرجاتفي ادخال   

   .كاديميوحدة التطوير األ الجهة املسؤولة 

  .( 450)مبنى  ة السنة التحضيرية مادبع الحاسب اآللي معمل  فيذمكان التن

 م20/8/2019 –هـ هـ19/12/1440الثالثــاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 سيدات() عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

39  12 27 
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 / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.  األول الهدف 

 .هيئة التدريس بالعمادة( عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )      PeopleSoft     متقدمةدورة البيبول سوفت    عنوان النشاط 

 . عمادة السنة التحضيريةهيئة التدريس ب أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

مع برنامج  هيئة التدريس بالعمادة بعض املهارات املتقدمة في التعامل  أعضاءإكساب هدفت هذه الورشة إلى  داف هاأل 
PeopleSoft  . 

 .كاديميوحدة التطوير األ الجهة املسؤولة 

 .( 450)مبنى  بعمادة السنة التحضيرية  الحاسب اآللي معمل  مكان التنفيذ

 .م21/8/2019 –هـ هـ20/12/1440 األربعاء تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

66  40 26 

 

ااألولالهدف  استخدام مهارات يس. رلتقنية لدى عضو هيئة التد تنمية
بورددورة   عنوان النشاط   .هيئة التدريس بالعمادة( عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )اساسيةالبالك
التحضيريةأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التدريسبعمادة هيئة

إلى األهداف  الورشة هذه بهأعضاءإكساب هدفت التدريس األسيئة املهارات مع برنامج اسية للتعامل العمادة
بوردفي  البالك برنامج يوفرها التي االفتراضية التعلم بيئة على ورفعها املقررات تصميم

كاديميوحدة التطوير األ الجهة املسؤولة 
450)مبنى بعمادة السنة التحضيرية الحاسب اآللي معمل  مكان التنفيذ
م2082019هـهـ19121440ـاء الثالثـ تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

24168

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

التدريساألولالهدف  لدىعضوهيئة التقنية استخدام مهارات تنمية
البيبولسوفت   عنوان النشاط  .هيئة التدريس بالعمادة( عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )متقدمةدورة
التدريسبأعضاءجميع  الفئة املستهدفة عمادة السنة التحضيريةهيئة

إلى داف هاأل  الورشة هذه التعاملأعضاءإكساب هدفت في املتقدمة املهارات بعض بالعمادة التدريس مع برنامج  هيئة

كاديميوحدة التطوير األ الجهة املسؤولة 
450)مبنى بعمادة السنة التحضيرية الحاسب اآللي معمل  مكان التنفيذ
م2182019هـ هـ20121440األربعاء تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

664026

 

 يس. ر لتقنية لدى عضو هيئة التد / تنمية مهارات استخدام ا  األول الهدف 

  .هيئة التدريس بالعمادة( عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )     Blackboard   اساسيةالبالك بورد دورة    عنوان النشاط 

 . هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

     مع برنامج اسية للتعامل العمادة املهارات األسيئة التدريس به أعضاءإكساب هدفت هذه الورشة إلى  األهداف 

Blackboard     تصميم املقررات ورفعها على بيئة التعلم االفتراضية التي يوفرها برنامج البالك بورد . في 

 .كاديميوحدة التطوير األ الجهة املسؤولة 

 .( 450)مبنى  بعمادة السنة التحضيرية  الحاسب اآللي معمل  مكان التنفيذ

 م20/8/2019 –هـهـ19/12/1440ـاء الثالثـ تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

24  16 8 
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 يئة التدريس. م التقنية لدى عضو هارات استخدا / تنمية مه األول الهدف 

  .هيئة التدريس بالعمادة( عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )     Blackboard   متقدمةالبالك بورد دورة    عنوان النشاط 

 . التدريس بعمادة السنة التحضيريةهيئة  أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

    مع برنامج  هارات املتقدمة في التعامل ملا بعض هيئة التدريس بالعمادة  أعضاءإكساب ورشة إلى هدفت هذه ال األهداف 

Blackboard    تصميم التقييمات واالختبارات ورفعها على بيئة التعلم االفتراضية التي يوفرها برنامج البالك   في
 بورد .

 .كاديميوحدة التطوير األ الجهة املسؤولة 

  .( 450)مبنى  بعمادة السنة التحضيرية  الحاسب اآللي معمل  يذمكان التنف

 .م21/8/2019 – هـ20/12/1440 األربعاء تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 ات()سيد عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

85  52 33 

 

مهارا/ األولالهدف  التدريسلدى كاديمياألرشادال تتنمية عضوهيئة
ابة خدمات الطالب العمل: ورشة   عنوان النشاط  .بالعمادة(هيئة التدريس  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )ة  لكترونيبو
السنةأعضاءجميع  الفئة املستهدفة التدريسبعمادة يرية. التحضهيئة

عض األهداف  تعريف إلى الورشة هذه السنةهدفت بعمادة التدريس ابة خدمات الطالب الالتحضيرية وهيئة ة  لكترونيببو
للطالب. كاديمياألرشادالستخدامها بشكل فعال في ال 

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
قاعة ،11مبنى  مكان التنفيذ
م20/8/2019هـ19/12/1440الثالثــاء  تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديمياألفريق العمل بوحدة التطوير  
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

491237
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استخدا/ تنمية مهاألولالهدف  التدريسم التقنية لدى عضو هارات يئة
بورددورة   عنوان النشاط   .هيئة التدريس بالعمادة( عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )متقدمةالبالك
التحضيريةهيئة أعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التدريسبعمادة

إلىهدفت هذه ال األهداف  بالعمادةأعضاءإكساب ورشة التدريس التعاململا بعض هيئة في املتقدمة مع برنامج  هارات
البالكفي  برنامج يوفرها التي االفتراضية التعلم بيئة على ورفعها واالختبارات التقييمات تصميم

بورد
كاديميوحدة التطوير األ الجهة املسؤولة 

450)مبنى بعمادة السنة التحضيرية الحاسب اآللي معمل  يذمكان التنف
م21/8/2019هـ20/12/1440األربعاء تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 ات()سيد عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

855233

 

 عضو هيئة التدريس . لدى  كاديمياأل رشادال   تتنمية مهارا/  األول الهدف 

ابة خدمات الطالب العمل: ورشة    عنوان النشاط   .بالعمادة(هيئة التدريس  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )  ة  لكترونيبو

 يرية. التحضهيئة التدريس بعمادة السنة   أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

ابة خدمات الطالب ال التحضيرية و هيئة التدريس بعمادة السنة هدفت هذه الورشة إلى تعريف عض األهداف  ة  لكترونيببو
     للطالب.  كاديمياأل رشادالستخدامها بشكل فعال في ال 

   كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

     Bقاعة   ،11مبنى  مكان التنفيذ

 .م20/8/2019 –هـ19/12/1440الثالثــاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديمياألفريق العمل بوحدة التطوير  

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

49 12 37 
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 التدريس. لدى عضو هيئة  كاديمياأل رشادال   تنمية مهارات/  األول الهدف 

 .التدريس بالعمادة(هيئة  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل ) ية لطالب السنة التحضيرية األولدورة العالمات النفسية    عنوان النشاط 

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.  أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

بالخصائص النفسية لطالب السنة   يرية ادة السنة التحضيف عضو هيئة التدريس بعمهدفت هذه الورشة إلى تعر  األهداف 
     . التحضيرية وكيفية التعامل بشكل فعال مع هذه الخصائص

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

     Bقاعة  ، 11مبنى  مكان التنفيذ

 .م22/8/2019 –هـ21/12/1440الخميس  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية نفيذ النشاط املوارد املساعدة لت

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

78 12 66 

 

الاألولالهدف  مهارات التدريسلدى عضو هيئة كاديمياألرشادتنمية
هيئة التدريس بالعمادة( عضاءضمن أسبوع التهيئة أل ) ميكادياألرشادال دورة   ن النشاط واعن

التحضيريةأعضاءجميع  املستهدفةالفئة  السنة التدريسبعمادة هيئة
التحضيرية األهداف  السنة بعمادة التدريس هيئة عضو تعريف إلى الورشة هذه الهدفت تقديم يديمكااألرشادبمهارات

ةلطالب وطالبات السنة التحضيري
كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

بمبنى مكان التنفيذ التدريب قاعة ، 11مبنى 400قاعة
م2182019هـ20121440األربعاء تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديمياألفريق العمل بوحدة التطوير 
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   الكليالعدد  إحصاءات 

552629
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مهاراتاألولالهدف  التدريسلدى عضو هيئة كاديمياألرشادال تنمية
النفسية   عنوان النشاط  العالمات التدريس بالعمادة(هيئة  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل ) ية لطالب السنة التحضيرية األولدورة
التحضيريةأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التدريسبعمادة هيئة

تعر األهداف  إلى الورشة هذه بعمهدفت التدريس عضوهيئة بالخصائص النفسية لطالب السنة  يرية ادة السنة التحضيف
التحضيرية وكيفية التعامل بشكل فعال مع هذه الخصائص

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
قاعة ، 11مبنى  مكان التنفيذ
م2282019هـ21121440الخميس  تاريخ النشاط  

مادية بشرية نفيذ النشاط املوارد املساعدة لت

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

781266

 

 التدريس. لدى عضو هيئة  كاديمياأل رشاد/ تنمية مهارات ال  األول الهدف 

 .هيئة التدريس بالعمادة( عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )   ميكادياأل  رشادال دورة    ن النشاط واعن

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.  أعضاءجميع  املستهدفةالفئة 

  يديمكااأل رشادبمهارات تقديم ال  هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية األهداف 
       .ةلطالب وطالبات السنة التحضيري

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

     Bقاعة  ، 11مبنى  /    400قاعة التدريب بمبنى  مكان التنفيذ

 .م21/8/2019 –هـ20/12/1440األربعاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديمياأل  فريق العمل بوحدة التطوير 

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   الكليالعدد  إحصاءات 

55 26 29 
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 بالحقوق والواجبات  عضو هيئة التدريسزيادة وعى /   األول الهدف 
ائح الداخلية بالجامعة. وفقا   للو

 .هيئة التدريس بالعمادة( عضاءضمن أسبوع التهيئة أل ) نفيواملوظتدريس  هيئة ال عضاءاجبات أل التعريف بالحقوق والو    عنوان النشاط 

 ة التحضيرية.هيئة التدريس واملوظفين بعمادة السن أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

 بهم بالحقوق والواجبات الخاصة  عمادة السنة التحضيريةمنسوبي  ي زيادة وعهدفت هذه الورشة إلى  األهداف 
ائح   وفقا  للو

      .لكة العربية السعوديةزارة التعليم باملمالجامعة وو 

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

 (.400مبنى ) التدريب قاعة  مكان التنفيذ

 .م22/8/2019 –هـ21/12/1440الخميس  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديمياأل  وحدة التطوير فريق العمل ب 

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

46 32 14 

 

مهاراتاألولالهدف  التدريسعضو هيئة استخدام التقنية لدى تنمية
هيئة التدريس بالعمادة( عضاءبوع التهيئة أل أس ضمن )  لكترونيالتعامل باحتراف مع برنامج البريد الدورة   عنوان النشاط 
السنةأعضاءجميع  الفئة املستهدفة التدريسبعمادة التحضيرية. هيئة

إلىذه الو هدفت ه األهداف  التحضيريةتدريبرشة السنة بعمادة التدريس هيئة لكتروني على استخدام البريد العضو
بشكل احترافي.ببرنامج 

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح سؤولة ة املالجه 
300عامل مبنى م450معامل مبنى  مكان التنفيذ
م2182019هـ20121440بعاء راأل  تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي ات إحصاء

704525
 

 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

وعىاألولالهدف  التدريسزيادة والواجباتعضوهيئة ائح الداخلية بالجامعة.وفقا بالحقوق للو
والو   عنوان النشاط  هيئة التدريس بالعمادة( عضاءضمن أسبوع التهيئة أل )نفيواملوظتدريسهيئة العضاءاجبات أل التعريفبالحقوق
السنأعضاءجميع  الفئة املستهدفة بعمادة التدريسواملوظفين ة التحضيرية.هيئة

إلى األهداف  الورشة هذه وعهدفت الخاصةعمادة السنة التحضيريةمنسوبي ي زيادة والواجبات ائح  وفقا بهم بالحقوق للو
وو باملمالجامعة التعليم لكة العربية السعوديةزارة

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
400مبنى التدريبقاعة  مكان التنفيذ
م2282019هـ21121440الخميس  تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديمياألوحدة التطوير فريق العمل ب 
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

463214

 

 التدريس. عضو هيئة  استخدام التقنية لدى تنمية مهارات   / األول الهدف 

 .هيئة التدريس بالعمادة( عضاءبوع التهيئة أل أس ضمن )  Outlook لكترونيالتعامل باحتراف مع برنامج البريد الدورة    عنوان النشاط 

 التحضيرية. هيئة التدريس بعمادة السنة   أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

  لكتروني على استخدام البريد ال عضو هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية  تدريبرشة إلى ذه الو هدفت ه األهداف 

      بشكل احترافي. Outlookببرنامج 

 . كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح سؤولة ة املالجه 

 300عامل مبنى م /     450معامل مبنى  مكان التنفيذ

 .م21/8/2019 –هـ20/12/1440بعاء ر األ  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي ات إحصاء

70 45 25 

 

 



151

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 تدريس. / تنمية مهارات البحث العلمي لدى عضو هيئة ال  األول الهدف 

 .هيئة التدريس بالعمادة(  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل ) محاضرة بعنوان:)النشر الدولي لألبحاث(    عنوان النشاط 

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.  أعضاءجميع  فةالفئة املستهد

الت املعتمدة داخل  ة املجبقائم الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيريةهدفت هذه  األهداف 
ها   جامعة عبد الرحمن بن فيصل لنشر األبحاث العلمية وكيفية تصنيفها تبعا ملعامل التأثير ، وكيفية التواصل مع

 .    

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

 . 400قاعة التدريب مبنى  /   Bقاعة  ، 11بنى م مكان التنفيذ

 .م20/8/2019 –هـ19/12/1440الثالثــاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديمياأل  فريق العمل بوحدة التطوير 

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

56 29 27 

 

الاألولالهدف  استخدام مهارات التدريستنمية لدىعضوهيئة تقنية
هيئة التدريس بالعمادة(  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل ) نظام مراسالت دورة   عنوان النشاط 

السنةأعضاءجميع  ستهدفةة املالفئ التدريسبعمادة التحضيرية. هيئة
التحضيرية األهداف  السنة بعمادة التدريس عضوهيئة تعريف إلى الورشة هذه استخدام برنامج مراسالت  فيةبكي هدفت

داخل الجامعةةداريالبرنامج املعتمد في االتصاالت ال 
كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

بمبنى مكان التنفيذ التدريب قاعة ، 11مبنى 400قاعة
م2282019هـ21121440الخميس  تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( الحضور عدد  )رجال( عدد الحضور  ر  حضو لل العدد الكلي إحصاءات 

682246

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

الاألولالهدف  لدىعضوهيئة العلمي البحث مهارات تدريستنمية
هيئة التدريس بالعمادة(  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل ) محاضرة بعنوان:)النشر الدولي لألبحاث(    عنوان النشاط 

التحضيريةأعضاءجميع  فةالفئة املستهد السنة التدريسبعمادة هيئة
التحضيريةهدفت هذه  األهداف  السنة بعمادة التدريس هيئة عضو تعريف إلى الت املعتمدة داخل  ة املجبقائمالورشة

ها   جامعة عبد الرحمن بن فيصل لنشر األبحاث العلمية وكيفية تصنيفها تبعا ملعامل التأثير ، وكيفية التواصل مع

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
مبنىقاعة ، 11بنى م مكان التنفيذ التدريب 400قاعة
م2082019هـ19121440الثالثــاء  تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديمياألفريق العمل بوحدة التطوير 
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

562927

 

 . تقنية لدى عضو هيئة التدريس/ تنمية مهارات استخدام ال األول الهدف 

 .هيئة التدريس بالعمادة(  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل ) نظام مراسالت دورة    عنوان النشاط 

 التحضيرية. هيئة التدريس بعمادة السنة   أعضاءجميع  ستهدفةة املالفئ

استخدام برنامج مراسالت   فيةبكي  هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية األهداف 
       .داخل الجامعة ةداريالبرنامج املعتمد في االتصاالت ال 

 . كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

     Bقاعة  ، 11مبنى  /    400قاعة التدريب بمبنى  مكان التنفيذ

 .م22/8/2019 –هـ21/12/1440الخميس  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( الحضور عدد  )رجال( عدد الحضور  ر  حضو لل العدد الكلي إحصاءات 

68 22 46 

 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 

 تنمية املهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس ./  األول الهدف 

 . هيئة التدريس بالعمادة(  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل ) واالختباراتقويم  اسة التدورة سي   عنوان النشاط 

 التحضيرية.   بعمادة السنة هيئة التدريس أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

ائح الجديدة فيما يخص   التحضيرية هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة السنة  األهداف  باللو
       .بالجامعة االختباراتالتقويم و  تسياسا

 . كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

اكةريب باملسقاعة التد مكان التنفيذ  . ار الصحي / مركز مصادر التعلم بالريان والر

 .م22/8/2019 –هـ21/12/1440الخميس  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 ات()سيد الحضور عدد  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

77 21 56 

 

التدريساألولالهدف  لعضوهيئة التدريسية املهارات تنمية
االختبار   عنوان النشاط  مواصفات جدول وبناء التدريس تقويم

التحضيريةأعضاءجميع  تهدفةالفئة املس السنة التدريسبعمادة هيئة
تعريفعضو األهداف  إلى الورشة التدريسهدفتهذه املواصفاتالتحضيريةبعمادة السنة هيئة جدول إعداد كيفية على

للطالب االختبارات اعداد عند
يكاديموير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

قاعة  11مبنى  مكان التنفيذ
م03092019هـ 04011441الثالثــاء  تاريخ النشاط  

مادية بشرية تنفيذ النشاط املوارد املساعدة ل

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

461927
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

التدريساألولالهدف  لعضوهيئة التدريسية املهارات تنمية
سي   عنوان النشاط  هيئة التدريس بالعمادة(  عضاءضمن أسبوع التهيئة أل ) واالختباراتقويم  اسة التدورة
التدريسأعضاءجميع  الفئة املستهدفة التحضيرية. بعمادة السنةهيئة

السنة األهداف  بعمادة التدريس هيئة عضو تعريف إلى الورشة هذه ائح الجديدة فيما يخص  التحضيرية هدفت باللو
بالجامعةاالختباراتالتقويم و تسياسا

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
باملسقاعة التد مكان التنفيذ اكةريب ار الصحي / مركز مصادر التعلم بالريان والر
م2282019هـ21121440الخميس  تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 ات()سيد الحضور عدد  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

772156

 

 / تنمية املهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.  األول الهدف 

 . تقويم التدريس: وبناء جدول مواصفات االختبار   عنوان النشاط 

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.  أعضاءجميع  تهدفةالفئة املس

على كيفية إعداد جدول املواصفات   التحضيريةبعمادة السنة هيئة التدريس هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو  األهداف 
    عند اعداد االختبارات للطالب.  

   .يكاديموير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

   Bقاعة   11مبنى  مكان التنفيذ

 .م03/09/2019 –هـ 04/01/1441الثالثــاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية تنفيذ النشاط املوارد املساعدة ل

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

46 19 27 

 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 

 / تنمية املهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.  األول هدف لا

 Assessing Projects and Laboratories   :كيف نقيم املشاريع واملعامل    عنوان النشاط 

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.  أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

على كيفية تقييم مشاريع الطالب،   تدريس بعمادة السنة التحضيريةهدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة ال األهداف 
    .   وتقييم أداء الطالب داخل املعامل

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح  ملسؤولةالجهة ا

   .الريان  ي قاعة التدريب بح مكان التنفيذ

 .م10/09/2019 –هـ 11/01/1441الثالثــاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املساعدة لتنفيذ النشاط ارد املو 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   كليد الالعد إحصاءات 

- 35 35 

 

لدىاألولالهدف  التقنية استخدام مهارات التدريستنمية عضوهيئة
عمل   النشاط  بالبالكبوردورشة االختبارات  )سيدات( نسانيلمسار الل اعداد

التدريساملسار الفئة املستهدفة هيئة نسانيالعضوات
تعريفعضو األهداف  إلى الورشة التدريسات هدفتهذه بوردهيئة البالك االختباراتعلى اعداد بكيفية

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
ورشالعمل مكان التنفيذ فرع الريان .قاعة
م12092019هـ 13/01/1441 الخميس تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( حضور ال عدد )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

1313

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

التدريساألولهدف لا لعضوهيئة التدريسية املهارات تنمية
واملعامل   عنوان النشاط  املشاريع كيفنقيم
التحضيريةأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التدريسبعمادة هيئة

ال األهداف  عضوهيئة تعريف إلى الورشة هذه التحضيريةهدفت السنة بعمادة الطالب،تدريس مشاريع تقييم كيفية على
وتقييم أداء الطالب داخل املعامل

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح  ملسؤولةالجهة ا
التدريببح مكان التنفيذ الرياني قاعة
م10092019هـ 11011441الثالثــاء  تاريخ النشاط  

مادية بشرية املساعدة لتنفيذ النشاط ارد املو 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   كليد الالعد إحصاءات 

3535

 

 عضو هيئة التدريس . / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى  األول الهدف 

 . )سيدات(  نسانيلمسار الل  " اعداد االختبارات بالبالك بورد" ورشة عمل :    النشاط 

 . نسانيالعضوات هيئة التدريس املسار   الفئة املستهدفة

    بكيفية اعداد االختبارات على البالك بورد .   هيئة التدريس ات هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو  األهداف 

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

   فرع الريان . –قاعة ورش العمل  مكان التنفيذ

 .م12/09/2019 –هـ 13/01/1441 الخميس تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( حضور ال عدد )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

13 - 13 
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 

 / تنمية املهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.  األول الهدف 

 The First Day of Class: Get Ready  :للدراسة  األول تستعد للتدريس فى األسبوع كيف    اط النش عنوان 

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.  أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

  ي يس فاالستعداد للتدر على كيفية  هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية األهداف 
 . للدراسة وكيفية تحفيز الطالب بشكل فعال األول االسبوع 

 . كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

   B، قاعة  11مبنى  مكان التنفيذ

 .م17/09/2019 –هـ 18/01/1441الثالثــاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

21 9 12 

 

التدراألولالهدف  املهارات التدريستنمية لعضوهيئة يسية
الجامعيين   عنوان النشاط  التدريسللطالب  مبادئ

 
التحضيريةأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التدريسبعمادة هيئة

التحضيرية األهداف  السنة بعمادة التدريس هيئة عضو تعريف إلى الورشة هذه للطالبمبادئعلى هدفت التدريس
التدريسلهم الخصائصعند هذه مراعاة وكيفية الجامعيين البالغين

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
، قاعة 11مبنى  مكان التنفيذ
م24092019هـ 25011441الثالثــاء  تاريخ النشاط  

مادية بشرية ذ النشاط املوارد املساعدة لتنفي

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( د الحضور دع للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

18612

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

التدريساألولالهدف  لعضوهيئة التدريسية املهارات تنمية
األسبوعكيف    اط النش عنوان  للتدريسفى  للدراسةاألولتستعد

التحضيريةأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التدريسبعمادة هيئة
التحضيرية األهداف  السنة بعمادة التدريس عضوهيئة تعريف إلى الورشة هذه للتدرعلى كيفية هدفت ي يس فاالستعداد

فعالاألولاالسبوع  تحفيزالطالببشكل وكيفية للدراسة
كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

، قاعة 11مبنى  مكان التنفيذ
م17092019هـ 18011441الثالثــاء  تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

21912

 

 يسية لعضو هيئة التدريس. / تنمية املهارات التدر  األول الهدف 

 Principle of how Adults Learn : مبادئ التدريس للطالب الجامعيين    عنوان النشاط 
 

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.  أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

التدريس للطالب   مبادئعلى  هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية  األهداف 
 البالغين ) الجامعيين( وكيفية مراعاة هذه الخصائص عند التدريس لهم . 

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

   B، قاعة  11مبنى  مكان التنفيذ

 .م24/09/2019 –هـ 25/01/1441الثالثــاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية ذ النشاط املوارد املساعدة لتنفي

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( د الحضور دع للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

18 6 12 

 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 / نشر ثقافة الجودة لدى عضو هيئة التدريس .  األول الهدف 

 د. الخاصة باملراجعة واالعتما QASDالتعريف بالخطوات األخيرة لبرنامج   : لقاء تعريفي   النشاط 

 . هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

رفع   ي بمتطلبات برنامج قصد ف هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية األهداف 
 .امج على املجلد التشاركي ، وذلك لتسهيل اجراءات املراجعة وتقييم األداءالنماذج الخاصة بالبرن

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ـــــــــ ـــــوح الجهة املسؤولة 

   القاعة الرئيسية .  – 11 مبنى مكان التنفيذ

 .م01/10/2019 –هـ 02/02/1441الثالثــاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية نشاط املوارد املساعدة لتنفيذ ال

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  ر  للحضو  العدد الكلي إحصاءات 

80 35 45 

 

لدىاألولالهدف  التقنية استخدام مهارات التدريستنمية عضوهيئة
     النشاط 

عمل  يمية باستخدام برنامجإعداد املواد التعلورشة
التحضأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التدريسبعمادة يرية . هيئة

عضو األهداف  تعريف إلى الورشة هذه التدريسات هدفت وعروضبكيفية اعداد هيئة فيديوهات من التعليمية املواد
تقديمية باستخدام برنامج 

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح لة الجهة املسؤو 
القاعة  11مبنى مكان التنفيذ

م08102019هـ 09/02/1441الثالثــاء  خ النشاط  تاري
مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  ور  للحض العدد الكلي إحصاءات 

18612
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

التدريساألولالهدف  لدىعضوهيئة الجودة نشرثقافة
د. الخاصة باملراجعة واالعتماالتعريف بالخطوات األخيرة لبرنامج لقاء تعريفي   النشاط 

التحضيريةأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التدريسبعمادة هيئة
التحضيرية األهداف  السنة التدريسبعمادة تعريفعضوهيئة إلى الورشة رفعي بمتطلبات برنامج قصد فهدفتهذه

امج على املجلد التشاركي ، وذلك لتسهيل اجراءات املراجعة وتقييم األداءالنماذج الخاصة بالبرن
كاديميوير األــــــــــدة التط ـــــــــ ـــــوح الجهة املسؤولة 

القاعة الرئيسية . 11مبنى مكان التنفيذ
م01102019هـ 02021441الثالثــاء  تاريخ النشاط  

مادية بشرية نشاط املوارد املساعدة لتنفيذ ال

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  ر  للحضو  العدد الكلي إحصاءات 

803545

 

 عضو هيئة التدريس . / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى  األول الهدف 

     النشاط 
 "  Camtasia يمية باستخدام برنامجإعداد املواد التعل  " ورشة عمل : 

 يرية . هيئة التدريس بعمادة السنة التحض أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

املواد التعليمية من فيديوهات وعروض  بكيفية اعداد هيئة التدريس ات هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو  األهداف 
     .    Camtasiaتقديمية باستخدام برنامج 

 . كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح لة الجهة املسؤو 

    Bالقاعة   – 11 مبنى مكان التنفيذ

 .م08/10/2019 –هـ 09/02/1441الثالثــاء  خ النشاط  تاري

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  ور  للحض العدد الكلي إحصاءات 

18 6 12 

 
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

 &
وكالة التطوير والجودة 

 عضو هيئة التدريس . التقنية لدى استخدام / تنمية مهارات   األول الهدف 

 “ القياسات واستعراض  البحث:      Scopusبيانات  قاعده  " ورشة عمل :    النشاط 

 .   الهندس ي املسار بعضوات هيئة التدريس  الفئة املستهدفة

      .   Scopus قاعدة البيانات في  النشر بكيفية هيئة التدريس ات هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو  ألهداف ا

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

  20باملكتبة مبنى قاعة ورش العمل  مكان التنفيذ

 .م24/10/2019 –هـ 25/02/1441 الخميس تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

9 - 9 

 

 

لدىاألولالهدف  التقنية استخدام مهارات التدريستنمية عضوهيئة
 كترونيلاالستبيان العمل :شة  ور   النشاط 

التحضيريأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التدريسبعمادة ة . هيئة
تعريفعضو األهداف  إلى الورشة التدريسات  هدفتهذه على منصة  اللكترونياالستبيان  بكيفية اعداد  هيئة

كاديميوير األــــــــــالتط دة ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
القاعة الرئيسية11ىمبن مكان التنفيذ
م31122019هـ 5/5/1441  ءالثالثا تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  ()رجال عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

1003961

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

مهاراتاألولالهدف  التدريسالتقنية لدى استخدام تنمية عضوهيئة
عمل   النشاط   القياساتواستعراضالبحثبيانات قاعدهورشة

التدريس الفئة املستهدفة هيئة الهندس ياملسار بعضوات
تعريفعضو ألهداف ا إلى الورشة التدريسات هدفتهذه قاعدة البيانات في النشر بكيفية هيئة

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
ورشالعمل مكان التنفيذ 20باملكتبة مبنى قاعة
م24102019هـ 25021441الخميس تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

99

 

 عضو هيئة التدريس . / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى  األول الهدف 

 "  كترونيلاالستبيان ال  " عمل :شة  ور     النشاط 

 ة . هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيري أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

 Questionعلى منصة    اللكترونياالستبيان  بكيفية اعداد  هيئة التدريس  ات  هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو   األهداف 

Pro    .    

 . كاديميوير األــــــــــالتط دة ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

 . القاعة الرئيسية – 11 ىمبن مكان التنفيذ

 .م31/12/2019 –هـ 5/5/1441  ءالثالثا تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  ()رجال عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

100 -39 61 
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 

 التدريس .  عضو هيئة / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى  األول الهدف 

     النشاط 
 "  Camtasia " مقدمة فى برنامج ورشة عمل : 

 . بعمادة السنة التحضيريةهيئة التدريس  أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

بكيفية اعداد املواد التعليمية من فيديوهات وعروض  هيئة التدريس ات تعريف عضو هدفت هذه الورشة إلى  األهداف 
     .    Camtasia تقديمية باستخدام برنامج

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

 . القاعة الرئيسية – 11 مبنى مكان التنفيذ

 م.01/01/2020 –هـ 6/5/1441   ءاألربعا تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  ميكاديفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

109 45 64 

 

التقنيةاألولالهدف  استخدام مهارات التدريسلدى عضو تنمية هيئة
عمل   لنشاط ا فورشة متقدمة دورة  " برنامجي "

التحضيريةهيئة اأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة لتدريسبعمادة
عضو األهداف  تعريف إلى الورشة هذه التدريسات هدفت عداد الكويز وكيفية مشاركة املواد التعليمية  إ بكيفية هيئة

باستخدام برنامج 
كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

القاعة الرئيسية . 11مبنى مكان التنفيذ
م.02012020هـ 7/5/1441     الخميس  تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

793148

 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 تنمية املهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس. /  ألول االهدف 

     .التعليمية العملية في  التذكر  ومساعدات  الذاكرة   عنوان النشاط 

 السنة التحضيرية. هيئة التدريس بعمادة  أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

على مساعدات التذكر وكيفية   يريةالتحضهدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة السنة  األهداف 
 في زيادة تحصيل الطالب  االستفادة منها 

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ـــ ـ ــــــــــوح الجهة املسؤولة 

   B، قاعة  11مبنى  مكان التنفيذ

 م.28/01/2020 –هـ 03/06/1441الثالثاء  تاريخ النشاط  

 مادية ةبشري املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  يميكادفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

37 15 22 

 

التدريسيةاألولالهدف  املهارات التدريستنمية لعضوهيئة
التدريس   عنوان النشاط  قاعات في والعشرين الحادي القرن  مهارات

التحضيريةأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التدريسبعمادة هيئة
بعمادة األهداف  التدريس هيئة عضو تعريف إلى الورشة هذه الحاديالسنة التحضيريةهدفت القرن مهارات على

تدريسوالعشرين وكيفية االستفادة منها في قاعات ال
كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

، قاعة 11مبنى  مكان التنفيذ
م.04022020هـ 10061441الثالثاء  تاريخ النشاط  

مادية بشرية يذ النشاط املوارد املساعدة لتنف

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

31238

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

لدىاألولالهدف  التقنية استخدام مهارات التدريسعضو هيئةتنمية
    النشاط 

عمل  " " مقدمة فى برنامجورشة
التدريسأعضاءجميع  الفئة املستهدفة بعمادة السنة التحضيريةهيئة

إلى األهداف  الورشة هذه التدريسات تعريف عضو هدفت وعروضهيئة فيديوهات من التعليمية املواد اعداد بكيفية
تقديمية باستخدام برنامج

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
القاعة الرئيسية11مبنى مكان التنفيذ
م.01012020هـ 651441ءاألربعا تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد ميكاديفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

1094564

 

 هيئة التدريس .  لدى عضو / تنمية مهارات استخدام التقنية  األول الهدف 

 "  Camtasia برنامج  ي " دورة متقدمة ف ورشة عمل :    لنشاط ا

 لتدريس بعمادة السنة التحضيرية . هيئة ا أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

عداد الكويز وكيفية مشاركة املواد التعليمية  إ بكيفية هيئة التدريس ات هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو  األهداف 
    .    Camtasiaباستخدام برنامج 

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

   القاعة الرئيسية .  – 11 مبنى مكان التنفيذ

 م.02/01/2020 –هـ 7/5/1441     الخميس  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

79 31 48 
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

التدريسألولاالهدف  لعضوهيئة التدريسية املهارات تنمية
التعليميةالعمليةفي التذكر ومساعدات الذاكرة   عنوان النشاط 
التدريسبعمادةأعضاءجميع  الفئة املستهدفة السنة التحضيرية. هيئة

السنة األهداف  بعمادة التدريس هيئة عضو تعريف إلى الورشة هذه على مساعدات التذكر وكيفية  يريةالتحضهدفت
الطالباالستفادة منها  تحصيل زيادة في

كاديميوير األــــــــــدة التط ـــ ـ ــــــــــوح الجهة املسؤولة 
، قاعة 11مبنى  مكان التنفيذ
م.28012020هـ 03061441الثالثاء  تاريخ النشاط  

مادية ةبشري املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد يميكادفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

371522

 

 لعضو هيئة التدريس.  / تنمية املهارات التدريسية  األول الهدف 

 21st Century Skills in the Classroom   :مهارات القرن الحادي والعشرين في قاعات التدريس     عنوان النشاط 

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.  أعضاءجميع  الفئة املستهدفة

على مهارات القرن الحادي   السنة التحضيرية هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة األهداف 
   .تدريس والعشرين وكيفية االستفادة منها في قاعات ال

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

   B، قاعة  11مبنى  مكان التنفيذ

 م.04/02/2020 –هـ 10/06/1441الثالثاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية يذ النشاط املوارد املساعدة لتنف

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

31 23 8 

 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 / تنمية املهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.  األول الهدف 

اتيجية   عنوان النشاط   .شاريع امل   على   القائم  التعلم استر

 . بقسم العلوم األساسية )رجال( هيئة التدريس  أعضاء الفئة املستهدفة

اتيجية  على  هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية  األهداف كيفية تطبيق استر
   .التعلم القائم على املشاريع 

   .كاديميألوير اــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

   .عمادة التطوير الجامعي  مكان التنفيذ

 م.11/02/2020 –هـ 17/06/1441الثالثاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

6 6 - 

 

التدريساألولالهدف  لعضوهيئة التدريسية املهارات تنمية
التدريس   لنشاط عنوان ا ممارسات في األعصاب علم من االستفادة كيفية

  
التدريسأعضاء الفئة املستهدفة اسية )سيدات( بقسم العلوم األسهيئة

بعمادة األهداف  التدريس هيئة عضو تعريف إلى الورشة هذه االستفادة من علم  على كيفيةالسنة التحضيريةهدفت
الصفية القاعات التدريسداخل ممارسات في األعصاب

كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
عة ، قا 11مبنى  مكان التنفيذ
م.25022020هـ 01071441الثالثاء  تاريخ النشاط  
مادية بشرية ة لتنفيذ النشاط املوارد املساعد

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

88

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

التدريساألولالهدف  لعضوهيئة التدريسية املهارات تنمية
اتيجية   عنوان النشاط  شاريعامل على القائمالتعلماستر
التدريسأعضاء الفئة املستهدفة رجالهيئة األساسية العلوم بقسم

التحضيرية  األهداف السنة بعمادة التدريس هيئة عضو تعريف إلى الورشة هذه اتيجية  على هدفت كيفية تطبيق استر
املشاريع على القائم التعلم

كاديميألوير اــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 
عمادة التطوير الجامعي  مكان التنفيذ
م.11022020هـ 17061441الثالثاء  تاريخ النشاط  

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

66

 

 / تنمية املهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.  األول الهدف 

 كيفية االستفادة من علم األعصاب في ممارسات التدريس    لنشاط عنوان ا

  Neuroscience of learning: Implications for teaching practice 
 اسية )سيدات( بقسم العلوم األسهيئة التدريس  أعضاء الفئة املستهدفة

االستفادة من علم   على كيفية السنة التحضيريةهدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو هيئة التدريس بعمادة  األهداف 
    األعصاب في ممارسات التدريس داخل القاعات الصفية

   .كاديميوير األــــــــــدة التط ــــــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

 Aعة ، قا  11مبنى  مكان التنفيذ

 م.25/02/2020 –هـ 01/07/1441الثالثاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية ة لتنفيذ النشاط املوارد املساعد

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي إحصاءات 

8 - 8 
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 

 ار املجتمعي / اعداد مدربي حقيبة الحو  األول الهدف 

 معي " " إعداد مدربي حقيبة الحوار املجت ورشة عمل :    النشاط 

 وعضوات هيئة التدريس بالعمادة   أعضاءمجموعة مختارة من  الفئة املستهدفة

اكة مع مركز ا  إعداد كوادر مدربين لحقيبةهدفت هذه الورشة إلى  األهداف  مللك  الحوار املجتمعي التي تنفذها العمادة بالشر
          . الوطنيعبد العزيز للحوار 

   ي.مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطن  – كاديميوير األــــــــــدة التط ـــ ـــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

   .عمادة التطوير الجامعي  مكان التنفيذ

 م.19/02/2020 –هـ 25/06/1441األربعاء  تاريخ النشاط  

 مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط

 ال يوجد  كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ

 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( الحضور عدد  للحضور   العدد الكلي اءات إحص

17 - 17 

 

 
التقنيةاألولالهدف  استخدام مهارات التدريسلدى عضو تنمية هيئة
عمل   النشاط   مج الحصاء باستخدام برناورشة

التحعضوات هيئة الفئة املستهدفة السنة نسانيضيرية )املسار الالتدريسبعمادة
عضو األهداف  تعريف إلى الورشة هذه التدريسات هدفت في التحليل  ءبكيفية استخدام برنامج الحصاهيئة

الحصائي لنتائج األبحاث العلمية
كاديمياألوير ــــــــــدة التط ـــــــ ـــــــوح الجهة املسؤولة 

وير الجامعي عمادة التط  مكان التنفيذ
افقهـ 91261441الخميساالثنين  تاريخ النشاط   اير 36،  املو م.2020فبر

مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

ال يوجد كاديمياألفريق العمل بوحدة التطوير  
 يدات()س عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي صاءات إح

18117

 
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

الحواألولالهدف  حقيبة مدربي ار املجتمعي اعداد
عمل   النشاط  الحواراملجتورشة حقيبة مدربي  معي " إعداد

من الفئة املستهدفة مختارة التدريسبالعمادةأعضاءمجموعة هيئة وعضوات
إلى األهداف  الورشة لحقيبةهدفتهذه كوادرمدربين اكة مع مركز ا إعداد مللك  الحوار املجتمعي التي تنفذها العمادة بالشر

الوطنيعبد العزيز للحوار 
ي.مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطنكاديميوير األــــــــــدة التط ـــ ـــــــــــ وح الجهة املسؤولة 

عمادة التطوير الجامعي  مكان التنفيذ
م.19022020هـ 25061441األربعاء تاريخ النشاط  

مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط

ال يوجد كاديميفريق العمل بوحدة التطوير األ
 )سيدات( عدد الحضور  )رجال( الحضور عدد  للحضور   العدد الكلي اءات إحص

1717

  

 هيئة التدريس .  لدى عضو / تنمية مهارات استخدام التقنية  األول الهدف 

 "  SPSSمج الحصاء باستخدام برنا  "   ورشة عمل :    النشاط 

  .( نسانيضيرية )املسار الالتدريس بعمادة السنة التح عضوات هيئة الفئة املستهدفة

في التحليل    SPSSءبكيفية استخدام برنامج الحصاهيئة التدريس ات هدفت هذه الورشة إلى تعريف عضو  األهداف 
        .الحصائي لنتائج األبحاث العلمية

   .كاديمياألوير ــــــــــدة التط ـــــــ ـــــــوح الجهة املسؤولة 

     .وير الجامعي عمادة التط  مكان التنفيذ

افقهـ 6/1441/ 12-9 الخميس  –االثنين  تاريخ النشاط   اير  6-3 ،  املو  م.2020فبر

 مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  كاديمياألفريق العمل بوحدة التطوير  

 يدات()س عدد الحضور  )رجال( عدد الحضور  للحضور   العدد الكلي صاءات إح

18 11 7 
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إنجازات خطة وحدة التطوير األكاديمي

 بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 ( هـ هـ 1441 -هـ1440الدراس ي )  للعام كاديميات  وحدة التطوير األإنجاز     

الثالثــاء        أسبوع التهيئة
 م20/8/2019 –هـ19/12/1440

 
 ورشة عمل

 

    ( أساسية) البيبول سوفت 

PeopleSoft        
 

الحضور  عدد 
 )رجال(

 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

  ضورمجموع الح

 الشهادات 
 اإلعداد: تم 
 تم االرسال: 

الثالثــاء        أسبوع التهيئة
 م20/8/2019 –هـ19/12/1440

 
 ورشة عمل

 

(   اساسية) البالك بورد  

Blackboard        

 
 

 

عدد الحضور  
 )رجال(

 

الحضور  عدد 
 )سيدات(

 

  مجموع الحضور

 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 تم االرسال: 

الثالثــاء        ئةأسبوع التهي
 م20/8/2019 –هـ19/12/1440
 

 ورشة عمل 
ابة خدمات الطالب   بو

 ة لكترونيال

 
عدد الحضور  

 )رجال(
 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

  مجموع الحضور

 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 االرسال: تم 

اء الثالثــ       أسبوع التهيئة
 م20/8/2019 –هـ19/12/1440

 

 

 حماضرة
 

   الدولي لألبحاثالنشر  
 

 
 

عدد الحضور  
 )رجال(

 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

 مجموع الحضور

 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 تم االرسال: 

  ءاألربعا       أسبوع التهيئة
  م21/8/2019 –هـ20/12/1440

  
 

 ورشة عمل
 
 

(   متقدمة) البالك بورد  

Blackboard        
 
 

عدد الحضور  
 )رجال(

 

  عدد الحضور
 )سيدات(

 

  مجموع الحضور

 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 االرسال: تم 

  األربعاء       أسبوع التهيئة

 م21/8/2019 –هـ20/12/1440
 

 ورشة عمل    
 

التعامل باحتراف مع برنامج البريد    
   Outlook لكترونيال

 
عدد الحضور  

 )رجال(
 

عدد الحضور  
 سيدات()

 

  مجموع الحضور

 تالشهادا
 اإلعداد: تم 
 االرسال: تم 

  األربعاء       أسبوع التهيئة

 م21/8/2019 –هـ20/12/1440
 

 

 دورة تدريبية
 

   كاديمياأل رشادال 

    
عدد الحضور  

 )رجال(
 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

  مجموع الحضور
 

 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 االرسال: تم 

  ءاألربعا       يئةأسبوع الته
 م21/8/2019 –هـ20/12/1440

 

 
 ورشة عمل

 

(    )متقدمة البيبول سوفت 

PeopleSoft        
 

عدد الحضور  
 )رجال(

 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

  مجموع الحضور

 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 تم االرسال: 
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  الخميس       أسبوع التهيئة

 م22/8/2019 –هـ21/12/1440
 

 دورة تدريبية
 

 

طالب  ية لاألولالعالمات النفسية  
 السنة التحضيرية 

 

عدد الحضور  
 )رجال(

 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

  مجموع الحضور
 

 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 االرسال: تم 

  الخميس       التهيئةأسبوع 

 م22/8/2019 –هـ21/12/1440
 

 دورة تدريبية
 

 التعريف بالحقوق والواجبات  

 

 
عدد الحضور  

 )رجال(
عدد الحضور  

 )سيدات(
  مجموع الحضور

 

 الشهادات 
 اإلعداد: تم 
 االرسال: تم 

  الخميس       أسبوع التهيئة

 م22/8/2019 –هـ21/12/1440
 

 دورة تدريبية
  

   نظام مراسالت دورة 

 
 
 

عدد الحضور  
 )رجال(

 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

 مجموع الحضور

 
 الشهادات
 اإلعداد: تم 

 تم : االرسال 

  الخميس       أسبوع التهيئة

 م22/8/2019 –هـ21/12/1440
 

 

 دورة تدريبية
 

   سياسة التقويم واالختبارات
 
 
 

عدد الحضور  
 )رجال(

 

عدد الحضور  
 )سيدات(

  مجموع الحضور

 
 الشهادات 

 اإلعداد: تم 
 االرسال: تم 

الثالثــاء         األولاألسبوع 
 م03/09/2019 –هـ 04/01/1441

 
   ة عملورش

 

م التدريس: وبناء جدول  تقوي
   مواصفات االختبار 

 

عدد الحضور  
 )رجال(

عدد الحضور  
 )سيدات(

 مجموع الحضور

 
 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 تم االرسال: 

 

الثالثــاء         األسبوع الثاني
 م10/09/2019 –هـ 11/01/1441

 
   ورشة عمل

 
Assessing Projects and 

Laboratories   

 

ور  عدد الحض
 )رجال(

عدد الحضور  
 )سيدات(

 مجموع الحضور

 
 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 االرسال: تم 

  الخميس       األسبوع الثاني

 م2019/ 09/ 12 –هـ 1441/ 01/ 13
   

 نسانيورشة عمل للمسار اإل
  

املجموعات واالختبارات    عمل
   من خالل البالك بورد 

عدد الحضور  
 )رجال(

  

عدد الحضور  
 ت()سيدا

 

    مجموع الحضور

 
 الشهادات

 اإلعداد: لم يتم 
 االرسال: لم يتم 

الثالثــاء    الثالث األسبوع
 م2019/ 09/ 17 –هـ 1441/ 01/ 18

 

   ورشة عمل
 

The First Day of Class: Get 

Ready 

 
عدد الحضور  

 )رجال(
عدد الحضور  

 )سيدات(
 

 مجموع الحضور

 
 الشهادات
 اإلعداد: تم 

 الرسال: تم ا
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الثالثــاء    الرابع األسبوع
 م24/09/2019 –هـ 25/01/1441

  
 عمل   ورش  

 

Principle of how Adults Learn 
 

 
 

عدد الحضور  
 )رجال(

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

  مجموع الحضور

 
 الشهادات
 اإلعداد : تم 
 االرسال: تم 

الثالثــاء    الخامس األسبوع
 م2019/ 10/ 01 –هـ 1441/ 02/ 02

 

  
 لقاء تعريفي

 

 املراجعة واالعتماد وفق  

 QASDبرنامج 

 

عدد الحضور  
 )رجال(

 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

  مجموع الحضور

 
 الشهادات

 اإلعداد : لم يتم 
 االرسال: لم يتم 

 

الثالثــاء    السادس األسبوع
  م2019/ 10/ 08 –هـ 1441/ 02/ 09

  

 عمل  ورش  
 

لفيديو جة الصور وا برنامج معال
Camtasia   

 
عدد الحضور  

 )رجال(
عدد الحضور  

 )سيدات(
  

   مجموع الحضور
 

 الشهادات
 اإلعداد : تم 
 االرسال: تم 

 

  الخميس  الثامن   األسبوع

  م2019/ 10/ 24 –هـ 1441/ 02/ 25

  
 عمل  ورش   

 

   Scopus بيانات قاعده

   القياسات واستعراض   البحث   

 
حضور  عدد ال

 )رجال(
-

عدد الحضور  
 )سيدات(

  مجموع الحضور
 

 الشهادات
 اإلعداد : تم 
 االرسال: تم 

 
 

    الثالثاء    عشرالثامن    األسبوع

  م31/12/2019 –هـ 5/5/1441
 

 ورش عمل   
 

   لكترونياالستبيان ال
 

 

عدد الحضور  
 )رجال(

 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

  مجموع الحضور
 

 هاداتالش
 يتم اإلعداد : لم 

 االرسال: لم يتم 
 

     األربعاء   عشرالثامن    األسبوع

   م.01/01/2020 –هـ 6/5/1441
 

 عمل  ورش  
 

   Camtasiaبرنامج مقدمة فى 

 
عدد الحضور  

 )رجال(
 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

 مجموع الحضور

 

 الشهادات
 اإلعداد : لم يتم 
 االرسال: لم يتم 

 

     الخميس    عشرالثامن    عاألسبو

   م.02/01/2020 –هـ 7/5/1441
 
 

 عمل  ورش   
 

 دورة متقدمة فى  

 Camtasiaبرنامج 

 

عدد الحضور  
 )رجال(

 

عدد الحضور  
 )سيدات(

 

  مجموع الحضور
 

 الشهادات
 اإلعداد : لم يتم 
 االرسال: لم يتم 

 

 
 
 

األول جمموع احلضور بالرتم        
 

 
 

ر  عدد الحضو
 )رجال(

 

عدد الحضور  
 ات()سيد

 

  مجموع الحضور
 

عدد الفرص التدريبية التي تم  •
 األولتوفيرها بالفصل 

 . فرصة تدريبية( 1238)
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الثالثاء        األسبوع الثاني
 م.2020/ 01/ 28 –هـ 1441/ 06/ 03

 
 ورشة عمل

 

  في  التذكر  ومساعدات  الذاكرة

         التعليمية العملية
 

عدد الحضور  
 )رجال(

15 

عدد الحضور  
 )سيدات(

22 

 37 مجموع الحضور
 الشهادات 

 اإلعداد: تم 
 تم االرسال: 

الثالثاء        األسبوع الثالث
 م.2020/ 02/ 04 –هـ 1441/ 06/ 10

 
 ورشة عمل

 

 21st Century Skills in the 

Classroom  

 
 

 

عدد الحضور  
 )رجال(

23 

عدد الحضور  
 )سيدات(

8 

 31 ع الحضورمجمو
 الشهادات
 اإلعداد: تم 

 تم ال: االرس 

  –االثنين        األسبوع الثالث 

 م.2020 /2/    6-3   الخميس 

 
 ورشة عمل

 

 إعداد مدربي حقيبة   

 الحوار املجتمعي  

 
 

 

عدد الحضور  
 )رجال(

11 

عدد الحضور  
 )سيدات(

7 

 18 مجموع الحضور
 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 تم االرسال: 

الثالثاء        الرابع ألسبوع
 م.2020/ 02/ 11 –هـ 1441/ 06/ 17

 
 ورشة عمل 

 
 

اتيجية   على   القائم  التعلم استر

    املشاريع 

 
عدد الحضور  

 )رجال(
6 

عدد الحضور  
 )سيدات(

- 

 6 مجموع الحضور
 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 االرسال: تم 

  األربعاء        الخامساألسبوع 

 م.2020/ 02/ 19 –هـ 1441/ 06/ 25

 

 ورشة عمل
 

الحصاء باستخدام برنامج    
SPSS   

 
 

حضور  عدد ال
 )رجال(

- 

الحضور  عدد 
 )سيدات(

17 

 17 مجموع الحضور
 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 تم االرسال: 

ـــد         األسبوع الخامس األحـ
 م.2020/ 02/ 16 –هـ 1441/ 06/ 22

 
 ختصصية ملقرر الكيمياء ورشة عمل

 

 Basic concepts of 

Stereochemistry" workshop 

 

 
 

 

عدد الحضور  
 )رجال(

7 

عدد الحضور  
 سيدات()

9 

 16 مجموع الحضور
 الشهادات
 اإلعداد: تم 
 تم االرسال: 

الثالثــاء        األسبوع السادس
 م 2019/ 8/ 20 –هـ1440/ 12/ 19

 

 

 ورشة عمل 
 

 Neuroscience of learning: 

Implications for teaching 

practice 
 

حضور  عدد ال
 )رجال(

- 

عدد الحضور  
 )سيدات(

8 

8 مجموع الحضور
 اتالشهاد

 اإلعداد: تم 
 تم االرسال: 

خالل العام  جمموع احلضور  
 الدراسي احلال 

 

 
 

عدد الحضور  
 )رجال(

580 

عدد الحضور  
 )سيدات(

791 

 1371 مجموع الحضور
 

عدد الفرص التدريبية التي تم توفيرها 
 . تدريبية فرصة( 1371) األولبالفصل 
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للعام الدراسي )١٤٤١هـ( وفق ترتيب تنفيذها:

. PeopleSoft   )1. البيبول سوفت )أساسية
 . Blackboard ) 2. البالك بورد )اساسية
3. بوابة خدمات الطالب اإللكترونية.

4. النشر الدولي لألبحاث.
. Blackboard ) 5. البالك بورد )متقدمة

 Outlook. 6. التعامل باحتراف مع برنامج البريد اإللكتروني
7. اإلرشاد األكاديمي. 

     PeopleSoft.  ) 8. البيبول سوفت )متقدمة
9. العالمات النفسية األولية لطالب السنة التحضيرية.

10. التعريف بالحقوق والواجبات. 
11. دورة نظام مراسالت. 

12. سياسة التقويم واالختبارات. 
13. تقويم التدريس: وبناء جدول مواصفات االختبار. 

14.  عمل المجموعات واالختبارات من خالل البالك بورد .
.QASD 15. المراجعة واالعتماد وفق برنامج

 Camtasia. 16. برنامج معالجة الصور والفيديو
17. قاعده بيانات Scopus  : البحث واستعراض القياسات. 

18. االستبيان اإللكتروني. 
 Camtasia. 19. مقدمة في برنامج

Camtasia. 20. دورة متقدمة في برنامج
21. الذاكرة ومساعدات التذكر في العملية التعليمية.       

22. استراتيجية التعلم القائم على المشاريع.  
SPSS. 23. اإلحصاء باستخدام برنامج

24. إعداد مدربي حقيبة الحوار المجتمعي.
25. Assessing Projects and Laboratories Basic concepts of Stereochemistry».

26. The First Day of Class: Get Ready.

27. Principle of how Adults Learn.

28.  Neuroscience of learning: Implications for teaching practice.

29. 21st Century Skills in the Classroom.
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وحدة الدراسات والبحوث 

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 والرتجمة والنر يف ميادين املعرفة املختلفة.

- تحكيم البحوث والدراسات التي يقدمها الباحثون للنر.

- جمع الجهود واالهتاممات يف أجندة بحثية مرحلية. 

الهيكل التنظيمي

وكيل العمادة للتطوير والجودة

مشرف وحدة الدراسات والبحوث

نائب مشرف وحدة الدراسات والبحوث

قسم النشرقسم  المؤتمراتقسم الخدمات البحثية
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 

 

 

 

 م (2019/2020هـ ) 1440/1441السنوية لوحدة الدراسات والبحوث الخطة 

 مؤشرات اإلنجاز التوقيت األهداف  م

ُتعرض فيه  -إقامة اليوم العلمي الثالث  1
البحوث العلمية البحوث التي ُتقدم من 
قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك البحوث 
املقدمة من الطلبة وكذلك البحوث 

لتشجيعهم على إجراء   بينهمااملشتركة 
بحوث علمية رصينة ومنهجية ذات فائدة 
تطبيقية للتعلم والتعليم في عمادة السنة 

 التحضيرية.

حيث سيتم القيام بيومين مختلفين من 
خالل أسبوع يسمى أسبوع البحث العلمي 
بحث يخصص يوم للطلبة مع مشرفيهم 

 .ويوم ألعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 (12,11,10,9شهر )

 

ولويات( بالبحوث والدراسات التي يعتقد الباحثون أإعداد أجندة بحثية )قائمة 
 هـ.1440/1441بأهميتها للوصول إلى أجندة بحثية تنير طريق الباحثين للعام 

إعداد تصور نظري عام عن اليوم العلمي الثالث متضمنًا: أهدافه، محاوره، لجانه، 
اتيه، آلية التكريم.  ميز

 .اختيار أعضاء اللجنة العلمية •

 اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية. •

 اختيار أعضاء اللجنة اإلعالمية.  •

 انعقاد اجتماع اللجان التي سيتم تشكيلها.

 .االعالن عن اليوم العلمي الثالث

 تجهيز الدعاية واالعالن واملطوية الخاصة باليوم العلمي الثالث وامللصقات.  ( 1،12شهر )

نشر وإدارة األخبار ذات الصلة باليوم العلمي الثالث ووحدة البحوث باملساحة 
 .املخصصة للوحدة في موقع عمادة السنة التحضيرية

هيئة تدريس وعدد لكترونية متضمنة اإلنتاج البحثية لكل عضو إإعداد قاعدة 
وكذلك عدد األوراق البحثية ، م2019-2012االقتباسات لتلك البحوث من عام 

 .م2019-2014املقدمة باملؤتمرات من عام 

 (3,2,1شهر ) 

 

البدء باستقبال امللخصات البحثية املقدمة لليوم العلمي الثالث والعمل على تنظيمها 
 .للمحكمينوفق محاور ه من أجل ارسالها 

 عالن عن موعد اليوم العلمي الثالث بالتحديد.اإل  ( 3،2شهر ) 

تحكيم البحوث والدراسات التي يقدمها الباحثون للعرض في اليوم العلمي  •
 من خالل اللجنة العلمية. الثالث

 اختيار األوراق البحثية التي ستعرض في اليوم العلمي الثالث. •

 الثالث للطالب وأعضاء هيئة التدريس.انعقاد اليوم العلمي  •

طباعة وقائع اليوم العلمي الثالث وتنضيديها بكتيب خاص لليوم العلمي الثالث في  ( 5،4شهر )
 والدراسات املساندة.عمادة السنة التحضيرية 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

 م (2019/2020هـ ) 1440/1441الخطة السنوية لوحدة الدراسات والبحوث 

 مؤشرات اإلنجاز التوقيت األهداف  م

ملساعدة الباحثين في تقديم خدمات بحثية  2
 .إجراء بحوث ودراسات نوعية

 إصدار كتب تسهيل املهمة. خالل العام الدراس ي

 توزيع استبيانات الدراسات والبحوث إلكترونيًا. خالل العام الدراس ي

 إلتمام الدراسة. ترتيب املقابالت وما تحتاجه  خالل العام الدراس ي

 املساعدة في التحليل اإلحصائي. خالل العام الدراس ي

املساعدة في توزيع االستبيانات ورقيا على الفئات املستهدفة )أعضاء هيئة تدريس/  خالل العام الدراس ي
 . (طلبة

 .ةلالستبيانات اإللكترونيابات الفئة املستهدفة جكتابة تقارير حول است خالل العام الدراس ي
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إنجازات  »وحدة الدراسات والبحوث«

وفقــاً لخطــة وحــدة )الدراســات والبحــوث( التــي تــم إقرارهــا يف بدايــة الفصــل الــدرايس األول مــن العــام األكادميــي )1441 هـــ( والتــي 
تنبثــق مــن أهــداف وكالــة التطويــر والجــودة وتعمــل عــىل تحقيــق رســالتها، وتضمنــت الخطــة العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا 

الوحــدة بالعــامدة وفروعهــا باملســارات املختلفــة، تلــك األنشــطة التــي ميكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل املحــاور التاليــة:  

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

الدراساتوالبحوزتقرير اإلنجا ثوحدة
والبحوثلخطة وحدة وفقًا بداية( التيالدراسات في إقرارها والتي ( هـ14401441العام األكاديميمنولاأل الدراس يالفصل تم

الوحدة  والتي نفذتها العديد من األنشطة الخطة تضمنتو رسالتها،على تحقيق والجودة وتعملوكالة التطوير أهداف تنبثق من
    التالية:تلك األنشطة التي يمكن عرضها بإيجاز من خالل املحاور  املختلفة،  باملسارات وفروعها  بالعمادة

 .نشر ثقافة البحث العلمي في العمادة وُمجتمعها /الهدف األول / ✓

 ثقافتنا ،،،،،البحث العلمي   النشاط عنوان 
 .نشر ثقافة البحث العلمي في العمادة وُمجتمعها األهداف  

الجهة  
 املسؤولة  

 . والبحوث ت الدارساوحدة 

بالتزامن مع انعقاد اليوم العلمي الثالث في قاعة املؤتمرات   كتاب املشاركات البحثية لليوم العلمي الثانيسيتم توزيع  - مكان التنفيذ
 . 11مبنى 

 العمادة.تم تحديث مطوية وحدة الدراسات والبحوث متضمنة الخدمات التي تقدمها الوحدة، وستوزع بكافة فروع  ي -

ذات الصلة بالبحث العلمي بالتعاون مع عمادة شؤون املكتبات، والتطوير  تدريبية الدورات  تنفيذ عدد من ال البدء ب -
 األكاديمي في العمادة. وهذه الدورات وأماكن انعقادها:

اسم الدورة   مكان انعقادها

–

–

–

–

–
 

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

 جمع البيانات الخاصة باملهام والخدمات التي تقديمها الوحدة. ✓

 نشطة الوحدة طيلة السنوات الثالث املاضية.أ جمع فعاليات و  ✓

 وخدمات وحدة الدراسات والبحوث. مهام  ب ذات الصلةطوية تحديث املالعمل على  ✓

افقة. وحدة الدراسات والبحوث  إلى مشرفاملطوية  إحالة ✓  للمو
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افقة مشرف  إحالة املطوية ✓  العتمادها.سعادة عميد السنة التحضيرية والدراسات املساندة   الوحدة إلى بعد مو

 العمادة.  التدريس في وتوزيعها على أعضاء هيئة  املطوية،طباعة  ✓

 استبيان الكتروني حول االحتياجات التدريبية في مجال البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس. تجهيز  ✓

 في العمادة لتحديد املدربين وبرامج الدورات.  ياألكاديمالتواصل مع عمادة شؤون املكتبات والتطوير  ✓

 . إعداد الدورات التدريبية  ✓

املوارد 
املساعدة 

 لتنفيذ النشاط 

 مادية بشرية

 مختبر حاسب آلي  /قاعات تدريبية مصمم

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  

توزيعها جميعا على أعضاء هيئة  مطوية 100
التدريس في مختلف فروع  

 العمادة

40% 

 إحصاءات
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مؤشرات قياس 
 األداء 

 املطويةطباعة  ✓

 ( تقريباً  Effective Searching of Electronic Information Resourcesلدورة ) حيث كان التقييم  تقديم الدورات التدريبية. 

85% 

 % 80( تقريباWriting and Publishing High-Quality Research Articleفي حين ان تقييم لدورة )  ✓

 
مخرجات 
 النشاط 

تحديث مطوية وحدة الدراسات والبحوث من أجل توعية أعضاء هيئة التدريس بمهام الوحدة في مجال البحث العلمي من أجل  
   .املساعدة في نشر الثقافة البحثية

الصعوبات 
 واملقترحات 

انية املخصصة للضيافة فيما يتعلق بالدروات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس.   قلة امليز
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 تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والطلبة على القيام باألبحاث في مجال تخصصاتهم/  الهدف الثاني

 نحو نشر علمي مميز معاً  عنوان النشاط   

 .التحضيريةتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على إجراء بحوث علمية ذات فائدة تطبيقية للتعلم والتعليم في عمادة السنة  األهداف  

الجهة  
 املسؤولة  

 .وحدة الدارسات والبحوث

 .(11مبنى ) -سية القاعة الرئي مكان التنفيذ

خطوات تنفيذ 
النشاط 

شروطاملشاركة • لجنة كل مهام لجانه أهدافه حيث من العلمي لليوم خ التجهيزوصفوتصور
اإلبدء بالعملال• البريد خالل من اإلعالن حيث من الالزمة الدعاية توفير الثاعلى العلمي اليوم حول فروعلثلكتروني، جميع على توزع

السنة التحضيرية.
ن اليوم العلمي الثالث بمجلة السنة التحضيريةاإلعالن ع•
باملشاركة• يرغب ملن التدريس هيئة أعضاء على ابط ر ضوءل، لثبلجان اليوم العلمي الثاتجهيزوتعميم وفي االستجابات، تقريرحول عمل

العتمادها.، والرفع بها إلى سعادة العميدلثتشكيل لجان اليوم العلمي الثاسيتم ذلك 
مختلفاملحاوربالبدء• في للباحثين البحثية املشاركات استقبال
اليوم• محاور حسب البحثية العلمي.تصنيفاملشاركات
وسيتم • الثالثية الباحثين بأسماء قائمة جواالميميالتهإ إعداد تهم. وأرقام
للباحثينسيتم • إرسالها وإعادة املعتمد بالتنسيق األبحاث التزام من التأكيد

والتجمعاتلم يتم استكمال باقي اإلجراءات  فيروسكورونابسببتوقفالتدريس من الوقاية أسباب كأحد
املوارد

املساعدة 
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية
العلمية• اللجنة في الخبرة ذوي تدريسمن هيئة أعضاء
التدريسأو• هيئة أعضاء من اإلعالمي املجل في فيكوادرمؤهلة اإلداريين

اللجة اإلعالمية. 

الغيرسبعة اال عن لقيال دعم مالي بما فريال
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تخصصاتهمالهدف الثاني مجال في باألبحاث القيام على التدريسوالطلبة هيئة وتحفيزأعضاء تشجيع
نحو نشر علمي مميزمعًاعنوان النشاط   

السنةاألهداف   عمادة في والتعليم للتعلم تطبيقية فائدة ذات علمية بحوث إجراء على التدريسوالطلبة هيئة أعضاء التحضيريةتشجيع
الجهة  

املسؤولة
والبحوث الدارسات وحدة

 .(11مبنى ) -سية القاعة الرئي مكان التنفيذ

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

 خ ال تجهيز وصف وتصور لليوم العلمي من حيث أهدافه /لجانه/ مهام كل لجنة / شروط املشاركة.... •

توزع على جميع فروع  لثلكتروني، حول اليوم العلمي الثاعلى توفير الدعاية الالزمة من حيث اإلعالن من خالل البريد اإل بدء بالعملال •
 السنة التحضيرية.

 ن اليوم العلمي الثالث بمجلة السنة التحضيريةاإلعالن ع •

ابط على أعضاء هيئة التدريس ملن يرغب باملشاركة  • عمل تقرير حول االستجابات، وفي ضوء ل، لثبلجان اليوم العلمي الثاتجهيز وتعميم ر
 العتمادها. ، والرفع بها إلى سعادة العميدلثتشكيل لجان اليوم العلمي الثاسيتم ذلك 

 استقبال املشاركات البحثية للباحثين في مختلف املحاور.ب البدء •

 العلمي.تصنيف املشاركات البحثية حسب محاور اليوم  •

 تهم. وأرقام جواال ميميالتهإ إعداد قائمة بأسماء الباحثين الثالثية و سيتم  •

 التأكيد من التزام األبحاث بالتنسيق املعتمد وإعادة إرسالها للباحثين. سيتم  •

 .كأحد أسباب الوقاية من فيروس كورونابسبب توقف التدريس والتجمعات لم يتم استكمال باقي اإلجراءات 

املوارد 
املساعدة 

 لتنفيذ النشاط 

 مادية بشرية

 أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة في اللجنة العلمية.  •

اإلداريين في  كوادر مؤهلة في املجل اإلعالمي من أعضاء هيئة التدريس أو  •
 اللجة اإلعالمية. 

 ف ريال ال غيرسبعة اال 7000   عن  لقيال  دعم مالي بما

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

مؤشرات قياس 
 األداء 

متضمنًا: األهداف، املحاور،  لثاليوم العلمي الثا تصور 

انية، آلية التكريم ، واعتماده وتعميمه على اللجان، امليز

 أعضاء هيئة التدريس في العمادة.

 لكتروني.من خالل البريد اإلعن اليوم العلمي اإلعالن  -

ابط الذي تم تعميمه  - على أعضاء هيئة التدريس ملن الر

 .لثيرغب باملشاركة بلجان اليوم العلمي الثا

تقرير حول استجابات أعضاء هيئة التدريس الراغبين  -

 باملشاركة بلجان اليوم العلمي.

لليوم العلمي الثالث ، حيث بلغ عدد  املشاركات البحثية -

 ، في مختلف املحاور ، كما سبق ذكره )28املشاركات )

 . املشاركات البحثية وفق محاور  تنظيم -

 

األبحاث  ملحوظات املجموع بحث املحور  الرقم 
 املنشورة

 17 التعلم والتعليم 1

 بحث
بحث  12

 لطالبات
 3 

 -   2 التربية الرياضية 2

العلوم  3
 األساسية 

3   1 

الحاسب وتقنية  4
 املعلومات

1    

 1   3 اللغة اإلنجليزية 5

الدراسات  6
 االسالمية 

2   - 

  28    

مخرجات 
 النشاط 

 .كأحد أسباب الوقاية من فيروس كورونابسبب توقف التدريس والتجمعات لم يتم استكمال باقي اإلجراءات 

 

 
فيصل دعم ثقافة البحث والنشر في عمادة السنة التحضيرية باسم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن الهدف الثالث /  

نبحث لنتميزعنوان النشاط   
النشراألهداف   التدريسفي هيئة أعضاء فاعلية مدى الرحمن بن فيصل.باسم جامعة اإلمام عبدالعمادةالعلمي فيالوقوفعلى

املسؤولة والبحوثالجهة الدراسات وحدة
اكة / الريان/ الجبيل / القطيف(فروعهاعمادة السنة التحضيرية بكافة مكان التنفيذ الر

خطوات تنفيذ 
النشاط 

النشر• حول جدول األعوامالعلمي ألعضاءإعداد خالل العمادة التدريسفي م2018إلى 2015هيئة
األقسام• روؤساء إلى الجدول إرسال
كل• في النشرالعلمي نسبة تقريرحول إعداد قسم وإجمالي النشر العلمي بالعمادة.سيتم

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية
البيانات بقواعد التسجيل التدريسعلى هيئة لتدريبأعضاء املكتبات شؤون عمادة من مدربين

العاملية مثل
مجهزة تدريبة قاعات

الحضورالعدد الكليإحصاءات  النسبة املئويةعدد
لقواعد مخالفة لديهم التدريسالذين هيئة أعضاء عدد

النشر العلمي بالجامعة )عدم نشر أبحاث(
%25097.2م/243

نشرأبحاثعدد أعضاء هيئة  ممن %72.8التدريس
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مؤشرات قياس 
األداء 

املحاور،لثاليوم العلمي الثاتصور األهداف، متضمنًا

انية، آلية التكريم ، واعتماده وتعميمه على اللجان، امليز

العمادة التدريسفي هيئة أعضاء

لكتروني.من خالل البريد اإلعن اليوم العلمي اإلعالن 

ابط الذي تم تعميمه  ملنالر التدريس هيئة أعضاء على

لثيرغب باملشاركة بلجان اليوم العلمي الثا

الراغبين التدريس هيئة أعضاء استجابات حول تقرير

باملشاركة بلجان اليوم العلمي.

لليوم العلمي الثالث ، حيث بلغ عدد املشاركات البحثية

ذكره28املشاركات ) سبق كما ، مختلفاملحاور في ،

محاورتنظيم وفق البحثية املشاركات

األبحاث ملحوظاتاملجموعبحثاملحورالرقم 
املنشورة

17التعلم والتعليم1
بحث

بحث 12
لطالبات

3

2التربية الرياضية2
العلوم 3

األساسية 
31

الحاسب وتقنية 4
املعلومات

1

31اللغة اإلنجليزية5
الدراسات6

االسالمية 
2

28

مخرجات 
النشاط 

والتجمعاتلم يتم استكمال باقي اإلجراءات  فيروسكورونابسببتوقفالتدريس من الوقاية أسباب كأحد

 

 
 فيصل دعم ثقافة البحث والنشر في عمادة السنة التحضيرية باسم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن الهدف الثالث /  

 نبحث لنتميز عنوان النشاط   

 الرحمن بن فيصل.باسم جامعة اإلمام عبد العمادة العلمي فيالوقوف على مدى فاعلية أعضاء هيئة التدريس في النشر  األهداف  

 .وحدة الدراسات والبحوث الجهة املسؤولة  

اكة / الريان/ الجبيل / القطيف(فروعها )عمادة السنة التحضيرية بكافة  مكان التنفيذ  .الر

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

 .م2018إلى 2015هيئة التدريس في العمادة خالل األعوام  العلمي ألعضاءإعداد جدول حول النشر  •

 إرسال الجدول إلى روؤساء األقسام. •

 قسم وإجمالي النشر العلمي بالعمادة.سيتم إعداد تقرير حول نسبة النشر العلمي في كل  •

املوارد املساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

 مادية بشرية

مدربين من عمادة شؤون املكتبات لتدريب أعضاء هيئة التدريس على التسجيل بقواعد البيانات 
 Google Scholar; Scopus; Web of Science; Convers  العاملية مثل

 قاعات تدريبة مجهزة

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم مخالفة لقواعد  
 النشر العلمي بالجامعة )عدم نشر أبحاث(

 %97.2 250م/ 243

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات  %2.8 7 التدريس )ممن نشر أبحاث(عدد أعضاء هيئة 
 &

وكالة التطوير والجودة 

مؤشرات قياس 
 األداء 

 تقرير حول نسبة النشر العلمي في كل قسم وإجمالي النشر العلمي بالعمادة

الصعوبات 
 واملقترحات 

 حاجة الوحدة إلى كوادر متخصصة من مختلف املجاالت مثل )محررين لغوين، محللين إحصائيين(. •

 ألعضاء هيئة التدريس للتفرغ للبحث العلمي بسبب كثرة األعباء اإلدارية. قلة الوقت املتاح  •

 . بعض أعضاء هيئة التدريس ال يمتلك مهارة البحث )ماجستير الشامل( •

 أو حاجتها إلى وقت طويل قبل إصدار القبول. الجامعةصعوبة النشر في بعض املجالت املعتمدة من قبل  •

 

ابع   ت بحثية ملساعدة الباحثين في إجراء بحوث ودراسات نوعية. تقديم خدما /الهدف الر

 إصدار كتب تسهيل املهمة. • عنوان النشاط   

 توزيع استبيانات الدراسات والبحوث إلكترونيًا. •

 املساعدة في التحليل اإلحصائي. •

 .كتابة تقارير حول استجابات الفئة املستهدفة لالستبيانات اإللكترونية •

 الخدمات. املساعدة في تذليل الصعوبات أمام الباحثين من خالل االستمرار بتقديم مجموعة من  األهداف  

 .وحدة الدراسات والبحوث الجهة املسؤولة  

 .450مبنى  -مكتب وحدة الدراسات والبحوث  مكان التنفيذ

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

يقوم عضو هيئة التدريس الذي يرغب بتعميم بكتاب تسهيل مهمة بإرسال مخطط للبحث مع األداة مع إرسال التعهد بتقديم ملخص  •
 يميل الوحدة. إلنتائج البحث لالستفادة منها في العمادة مع تعهد بااللتزام باألمانة األخالقية ويرسل على 

ا  ،وفي حالة الحاجة إلى تعميم األداة •  ، إضافة ملا سبق. فقة عميد السنة التحضيريةينبغي مو

 كتاب تسهيل املهمة. ر إصدا •

 تعميم األداة على الفئة املستهدفة.  •

 وفي حال االحتياج إلى املساعدة إلى التحليل اإلحصائي التوجه مباشرة إلى الوحدة. •

املوارد املساعدة 
لتنفيذ النشاط 

 مادية بشرية

محلل إحصائي
الحضورالعدد الكليإحصاءات  النسبة املئويةعدد

التقارير عن الخدمات التي تقدمها العمادة كتابة
الخطة املقرر، بمحتوى الطلبة رأي وتقاريرعن للطالب

العالجية، الخدمات التي تقدم للطلبة

عدد حسب الحاجة 10تقاريردورية

كتب8كتب تسهيل مهمة
العلمي ورشالبحث ابطتقييم 3رو
العلمي ورشالبحث ابطتسجيل 2رو

ابط  العلميرو البحث بياناتحول 3جمع

ابط استطالع 3رو

مؤشرات قياس 
األداء 

عدد كتب تسهيل املهمة.
عدد املساعدات اإلحصائية.

ابط التي تم القيام بها لتعميم األداة.  عدد الرو



171

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
 &

وكالة التطوير والجودة 

مؤشرات قياس 
األداء 

بالعمادة النشرالعلمي وإجمالي قسم كل في النشرالعلمي نسبة تقريرحول

الصعوبات 
واملقترحات 

إحصائيين• محللين لغوين، محررين مثل مختلفاملجاالت من كوادرمتخصصة إلى الوحدة حاجة
اإلداريةقلة الوقت املتاح • األعباء كثرة بسبب العلمي للبحث التدريسللتفرغ هيئة ألعضاء
ماجستيرالشامل• البحث مهارة التدريساليمتلك هيئة بعضأعضاء
إصدارالقبولالجامعةصعوبة النشر في بعض املجالت املعتمدة من قبل • قبل وقتطويل إلى أوحاجتها

 

ابع  نوعيةتقديم خدماالهدف الر ودراسات بحوث إجراء في الباحثين ملساعدة تبحثية
إصدار كتب تسهيل املهمة.•عنوان النشاط   

إلكترونيًا• والبحوث الدراسات استبيانات توزيع
املساعدة في التحليل اإلحصائي.•
اإللكترونية• لالستبيانات املستهدفة الفئة استجابات تقاريرحول كتابة

الخدمات. املساعدة في تذليل الصعوبات أمام الباحثين من خالل االستمرار بتقديم مجموعة من األهداف  
املسؤولة والبحوثالجهة الدراسات وحدة

والبحوثمكان التنفيذ الدراسات 450مبنى مكتبوحدة
خطوات تنفيذ 

النشاط 
ملخص• بتقديم التعهد إرسال مع األداة مع للبحث مخطط بإرسال مهمة تسهيل بكتاب بتعميم يرغب الذي التدريس هيئة عضو يقوم

يميل الوحدة. إلنتائج البحث لالستفادة منها في العمادة مع تعهد بااللتزام باألمانة األخالقية ويرسل على 
ا ،وفي حالة الحاجة إلى تعميم األداة• ، إضافة ملا سبق. فقة عميد السنة التحضيريةينبغي مو
كتاب تسهيل املهمة.ر إصدا•
تعميم األداة على الفئة املستهدفة. •
وفي حال االحتياج إلى املساعدة إلى التحليل اإلحصائي التوجه مباشرة إلى الوحدة.•

املوارد املساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

 مادية بشرية

 - محلل إحصائي

 النسبة املئوية عدد الحضور  العدد الكلي إحصاءات 

عن الخدمات التي تقدمها العمادة  كتابة التقارير 
للطالب/ وتقارير عن رأي الطلبة بمحتوى املقرر، الخطة 

 العالجية، الخدمات التي تقدم للطلبة

 حسب الحاجة  (10تقارير دورية عدد )

 - كتب 8 كتب تسهيل مهمة

ابط تقييم ورش البحث العلمي  - 3 رو

ابط تسجيل ورش البحث العلمي  - 2 رو

ابط   - 3 جمع بيانات حول البحث العلميرو

ابط استطالع  - 3 رو

مؤشرات قياس 
 األداء 

 عدد كتب تسهيل املهمة.

 عدد املساعدات اإلحصائية.

ابط التي تم القيام بها لتعميم األداة.   عدد الرو
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التعريف بالوكالة:

وكالــة العــامدة للشــؤون األكادمييــة هــي إحــدى الكيانــات األكادمييــة بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة تحــت إرشاف مبــارش 
مــن ســعادة العميــد، وتُعنــى بشــكل مبــارش بالعمليــة التعليميــة والتعلميــة املوجهــة للطالــب، وبالجوانــب األكادمييــة املرتبطــة بأعضــاء 

هيئــة التدريــس.

مهام وكيل العمادة للشؤون األكاديمية
اإلرشاف عىل تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات يف العامدة.. 1
اإلرشاف عىل الوحدات التابعة للشؤون األكادميية.. 2
اإلرشاف عىل إعداد الجدول الدرايس للطالب بالتعاون مع عامدة القبول والتسجيل ولجنة الجداول الدراسية.. 3
اإلرشاف عىل أعامل التسجيل ومكتب التسجيل.. 4
متابعة تحديث الجدول الدرايس أثناء عملية التسجيل لحل املشاكل املتعلقة بها.. 5
اإلرشاف عىل إعداد اإلحصاءات املتعلقة بالطالب يف األقسام املختلفة.. 6
اإلرشاف عىل الخطط الدراسية يف األقسام األكادميية بالعامدة وتحديثها.. 7
اإلرشاف عىل طلبات االعتذار عن الدراسة.. 8
اإلرشاف عىل قوائم الحرمان.. 9

متابعة أمور التوجيه واإلرشاد واإلرشاف األكادميي وحل القضايا املتعلقة بالتحصيل األكادميي ونحوه.. 10

الهيكل التنظيمي لوكالة الشؤون األكاديمية:

وكالة الشؤون األكاديمية

عميد السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة

وكيل العمادة للشؤون األكاديمية

منسق
المسار الصحي

وحدة
 شؤون الطالب

وحدة
اإلشراف األكاديمي

منسق
المسار الهندسي

وحدة
التسجيل

منسق
المسار العلمي

سكرتير وكالة 
العمادة للشؤون 

األكاديمية
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وحدة شؤون الطالب
التعريف بالوحدة:

الرؤية :
النظــر اىل وحــدة شــؤون الطــالب عــىل انهــا مصــدرا داعــام للقيــم االيجابيــة لــدي طــالب عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة 
وتقديــم الخدمــات الطالبيــة النوعيــة واملميــزة داخــل البيئــة الجامعيــة وخارجهــا وغــرس قيــم االصالــة واالنتــامء , واملســؤولية املجتمعيــة 

ومواكبــة التطــور الريــع.

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 واحرتام املهن يف نفوس الطالب من خالل العمل التطوعي.
- إكساب الطالب مفاهيم أدب األختالف وفن وأصول الحوار والنقد العلمي الهادف.

مهام الوحدة:

مهام لجنة األنشطة بوحدة شؤون الطالب: 
إعداد وتنفيذ خطة سنوية للجنة األنشطة باملسارات.. 1
تقديم الخدمات الطالبية.. 2
التخطيط واإلعداد ألسبوع التهيئة.. 3
الكشف عن قدرات الطالب وميولهم الثقافية والعلمية والرياضية.. 4
تقديم الفرص املناسبة للطالب ملزأولة األنشطة املتوافقة مع ميولهم ومواهبهم بطريقة سهلة وميرة.. 5
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ــي . 6 ــوم العامل ــم – الي ــي للمعل ــوم العلم ــة )الي ــة واالجتامعي ــة والرياضي ــة والثقافي ــة األنشــطة واملســابقات العلمي ــم وإقام رصــد وتنظي
ــا. ــخ( وتوثقه ــرأة .......ال للم

تنظيم وإقامة الرحالت الرتفيهية والفنية )رحلة الشاطئ. - زيارة اىل جمعية الفنون ........الخ(.. 7
التخطيط لحفل ختام األنشطة.. 8
تقديم تقرير سنوي بعرض أنشطة اللجنة وما تم إنجازه خالل كل فصل ومع نهاية العام.. 9

مهام لجنة تدريب وتطوير الطالب:
إعداد وتنفيذ خطة سنوية للجنة.. 1
تنظيم الدورات واملحارضات التي تساعد الطالب عىل التكيف مع الحياة الجامعية واستثامر وقت الفراغ.. 2
تنظيــم وإقامــة الرحــالت والزيــارات الثقافيــة املختلفــة التــي تســاعد عــىل تطويــر مهــارات الطــالب )املكتبــة العامــة، رحلــة إىل كليتــي، . 3

مركــز إثــراء، املركــز الثقــايف ............ الــخ(
التعاون مع اللجان األخرى ومحاولة جذب الراكة بن العامدة ومؤسسات املجتمع املختلفة يف مجال تطوير الطالب.. 4
التطوير املستمر للربامج التدريبية للطالب واملشاركة يف الندوات واملؤمترات النوعية )القراءة للجميع. الخ(.. 5
تشجيع الطالب عىل البحوث العلمية التي تعمل عىل تطوير قدراتهم ومهاراتهم.   . 6
تقديم تقرير سنوي يعرض ما تم انجازه من مهام اللجنة خالل كل فصل، ومع نهاية العام.. 7
رصد وتنظيم أنشطة تدريب وتطوير الطالب.. 8

الهيكل التنظيمي للوحدة:

وكيل العمادة للشؤون 
األكاديمية

مشرفة وحدة شؤون الطالب
)قسم الطالبات(

مشرف وحدة شؤون الطالب
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أنشطة وحدة شؤون الطالب )قسم الطالب(

أعمال بدء العام الدراسي و وتكوين المجالس االستشارية الطالبية

 مالحظات   املكان   األسبوع   لفعالية ا م

 أايم التهيئة   1
 

 اايم  3

قاعة املؤمترات الرئيسية وقاعات مببىن  
 والكليات الصحية   450و 400

 كادمييابلتعاون مع وحدة التطوير األ

 ابلعمادة  

 اجمللس الطاليب  )انتخاابت(نشر ثقافة تكوين  2
وع  األسب
1 

والكليات  450و 400قاعات مبىن 
 الصحية  

 شعبة  43بواقع 

3 
 اجراءات تكوين )انتخاابت( اجمللس االستشاري 

 )علمي وهندسي وصحي( 

األسبوع  
2   

 450و 400مبىن 

 والكليات الصحية  
 شعبة  26بواقع 

4 

 اتبع اجراءات تكوين )انتخاابت( 

 اجمللس االستشاري للمسارات  

 ( وصحي)علمي وهندسي 

بوع  ساأل
3   

 450و 400مبىن 

 والكليات الصحية  
 شعبة  17بواقع 

5 
 تكوين اجمللس االستشاري الطاليب األعلى 

 لعمادة السنة التحضريية  

األسبوع  
4 

 --   450مببىن  12قاعة 

 االستشاري الطاليب االعلى  انتخاابت اجمللس 6
األسبوع  

5   
 --   450مببىن  12قاعة 

وندايل  يع املسارات ملسابقة املجبم على الطالب عالناإل7
م2019الثقايف للجامعة 

األسبوع  
5

مت ارسال رسائل بريدية وابالغ مجيع  
طالب العمادة  

تكوين الفرق املشاركة يف املوندايل الثقايف للجامعة وحضور 8
تدشني املوندايل  

األسبوع  
5

450و400مبىن 
والكليات الصحية ومبىن 

الث املسارات الثيحاتتكوين ترش

األسبوع  89االحتفال ابليوم الوطين 9
قاعة املؤمترات الكربي 4

طالب ممثلني عن مجيع 980بواقع 
املسارات 

األسبوع  م 2019الدور التمهيدي للموندايل الثقايف للجامعة 10
450مببىن 23قاعة 6

تكوين فريق العمادة بعد االنتهاء من 
ث الثالترشيحات املسارات 

م على مستوى 2018منافسات املوندايل الثقايف للجامعة 11
اجلامعة 

األسبوع  
املوندايل الثقايف للجامعة  7

دائم ملكافحة التدخني ابلعمادة ابلبهو همعرض توعوي شب 12
450ومبىن400الفاصل بني مبىن 

األسبوع  
2

ة لبدني ابلتعاون مع مقرر الرتبية ا 450ومبىن400مبىن 
والصحية  

األسبوع  دائم ملكافحة التدخني ابلعمادة شبهمعرض توعوي 13
كليات الصحية  مبىن ال3

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوع  123( )ثراأليبقى توعوي متنوع )لكيمعرض 14
400مبىن 5

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

اجملالس االستشارية الطالبية وتكوين عمال بدء العام الدراسيأ

مالحظات  املكان  األسبوع  لفعالية ام

اايم3أايم التهيئة  1
قاعة املؤمترات الرئيسية وقاعات مببىن  

والكليات الصحية  450و400
كادمييابلتعاون مع وحدة التطوير األ

ابلعمادة  

وع  األسباجمللس الطاليب )انتخاابت(نشر ثقافة تكوين 2
1

والكليات 450و400قاعات مبىن 
الصحية  

شعبة 43بواقع 

اجراءات تكوين )انتخاابت( اجمللس االستشاري 3
)علمي وهندسي وصحي( 

األسبوع  
2

450و400مبىن 
والكليات الصحية  

شعبة 26بواقع 

4
اتبع اجراءات تكوين )انتخاابت( 
اجمللس االستشاري للمسارات  

وصحي)علمي وهندسي 

بوع  ساأل
3

450و400مبىن 
والكليات الصحية  

شعبة 17بواقع 

تكوين اجمللس االستشاري الطاليب األعلى 5
لعمادة السنة التحضريية  

األسبوع  
450مببىن 12قاعة 4

األسبوع  االستشاري الطاليب االعلى انتخاابت اجمللس6
5   

450مببىن 12قاعة 

7 
وندايل  يع املسارات ملسابقة املجبم على الطالب عالناإل

 م2019الثقايف للجامعة 

األسبوع  
5   

مت ارسال رسائل بريدية وابالغ مجيع  
 طالب العمادة  

 ---- 

8 
تكوين الفرق املشاركة يف املوندايل الثقايف للجامعة وحضور 

 تدشني املوندايل  

األسبوع  
5   

 450و 400مبىن 

 D3والكليات الصحية ومبىن 
 الث املسارات الث يحاتتكوين ترش

 89االحتفال ابليوم الوطين  9
األسبوع  

4    
 قاعة املؤمترات الكربي 

طالب ممثلني عن مجيع  980بواقع 
 املسارات 

 م 2019الدور التمهيدي للموندايل الثقايف للجامعة  10
األسبوع  

6   
 450مببىن  23قاعة 

تكوين فريق العمادة بعد االنتهاء من 
 ث الثالترشيحات املسارات 

11 
م على مستوى 2018منافسات املوندايل الثقايف للجامعة 

 اجلامعة 

األسبوع  
7 

 املوندايل الثقايف للجامعة   -- 

12 
دائم ملكافحة التدخني ابلعمادة ابلبهو  همعرض توعوي شب 

   450 ومبىن 400الفاصل بني مبىن 

األسبوع  
2   

   450 ومبىن 400مبىن 

 

ة لبدني ابلتعاون مع مقرر الرتبية ا 
 والصحية  

 دائم ملكافحة التدخني ابلعمادة  شبهمعرض توعوي  13
األسبوع  

3 
 كليات الصحية  مبىن ال

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

 ( 3-2-1( )ثراأليبقى  توعوي متنوع )لكيمعرض  14
األسبوع  

5   
  400مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

اجملالس االستشارية الطالبية وتكوين عمال بدء العام الدراسيأ

 ( 9-8-7( )ثراأليبقى  نوع )لكيي متتوعو  معرض 15
األسبوع  

6   
 مبىن الكليات الصحية  

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

 (6-5-4(  )ثر) لكي يبقى األ   توعوي متنوعمعرض  16
األسبوع  

7 
 450مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

عميد السنة   مع علىاجتماع اجمللس االستشاري األ17
مادة التحضريية وقيادات الع

األسبوع  
450مبىن 9

األسبوع  كرة القدم للعمادة  سياتامخوجتميع فرق منتخب إعالن18
ابلوحدة  نشطةجلنة األ400مبىن 7

ابلصالة املغطاة ابجلامعة 10بوع اىل األس 8من األسبوع كرة القدم ابجلامعة  مخسياتالعمادة يف ةتنفيذ مشارك19

مسابقة اخرتاق الضاحية للجامعة إعالن20
تدريس( هيئة أعضاء)طالب و 

األسبوع  
وارسال رسائل بريدية للطالب عالنمت اإل7

األسبوع  مسابقة اخرتاق الضاحية للجامعة  21
االستاد الرايضي ابملدينة اجلامعية  8

ملشي  ملي الصفي ملهارات اقي ع نشاط منهجي تطبي22
واجلري 

األسبوع  
ملعب كرة القدم الكبري ابجلامعة 9

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوع  املسار اهلندسي معرض أعمال احلمالت التوعوية لطالب23
10

البهو الفاصل بني 
450ومبىن 400مبىن 

حيةوالصابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 

ملكافحة التدخني1معرض توعوي 24
)عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

األسبوع 
1011

البهو الفاصل بني 
450ومبىن 400مبىن 

البدنية والصحيةابلتعاون مع مقرر الرتبية 

1معرض توعوي 25
)أمهية الغذاء الصحي والرايضة( 

األسبوع 
1011

البهو الفاصل بني 
450ومبىن400مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

األسبوع  معرض أعمال احلمالت التوعوية لطالب املسار العلمي  26
11

البهو الفاصل بني 
450ومبىن 400مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

ملكافحة التدخني 2معرض توعوي27
)عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

بوع األس
1112

البهو الفاصل بني 
450ومبىن 400مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

2معرض توعوي 28
الصحي والرايضة( )أمهية الغذاء 

األسبوع 
1112

البهو الفاصل بني 
450ومبىن 400مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

تدخني ملكافحة ال 3معرض توعوي29
)عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

األسبوع  
ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحيةمبىن الكليات الصحية  12

3توعوي معرض 30
)أمهية الغذاء الصحي والرايضة( 

األسبوع  
ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحيةمبىن الكليات الصحية  12

يف بطولة  ة للمشاركةسلالة تكوين منتخب العمادة لكر 32
اجلامعة للكليات يف كرة السلة 

األسبوع  
البدنية والصحيةابلتعاون مع مقرر الرتبية الصالة الرايضية  11
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األسبوع  ( 789( )ثراأليبقى نوع )لكيي متتوعو معرض15
مبىن الكليات الصحية  6

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوع  (456(  )ثر) لكي يبقى األ توعوي متنوعمعرض 16
450مبىن 7

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

17 
عميد السنة   مع علىاجتماع اجمللس االستشاري األ

 مادة التحضريية وقيادات الع

األسبوع  
9   

 ..................  450مبىن 

 كرة القدم للعمادة    سياتامخوجتميع فرق منتخب  إعالن 18
األسبوع  

7   
 ابلوحدة   نشطةجلنة األ  400مبىن 

 ابلصالة املغطاة ابجلامعة    10بوع اىل األس  8من األسبوع  كرة القدم ابجلامعة    مخسياتالعمادة يف  ةتنفيذ مشارك 19

20 
 مسابقة اخرتاق الضاحية للجامعة  إعالن

 تدريس( هيئة  أعضاء)طالب و 

األسبوع  
7   

 --  وارسال رسائل بريدية للطالب  عالنمت اإل

 مسابقة اخرتاق الضاحية للجامعة   21
األسبوع  

8   
 -- االستاد الرايضي ابملدينة اجلامعية  

22 
ملشي  ملي الصفي ملهارات اقي ع نشاط منهجي تطبي

 واجلري 

األسبوع  
9   

 ملعب كرة القدم الكبري ابجلامعة 
ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 

 والصحية  

 املسار اهلندسي  معرض أعمال احلمالت التوعوية لطالب 23
األسبوع  

10   

 البهو الفاصل بني 

   450ومبىن  400مبىن 
 حيةوالصابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 

24 
 ملكافحة التدخني 1معرض توعوي 

 )عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

األسبوع 
10/11  

 البهو الفاصل بني 

   450ومبىن  400مبىن 
 البدنية والصحيةابلتعاون مع مقرر الرتبية 

25 
 1معرض توعوي 

 )أمهية الغذاء الصحي والرايضة( 

األسبوع 
10/11  

 البهو الفاصل بني 

   450 ومبىن 400مبىن 
 ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

 معرض أعمال احلمالت التوعوية لطالب املسار العلمي   26
األسبوع  

11 

 البهو الفاصل بني 

   450ومبىن  400مبىن 
 ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

27 
 ملكافحة التدخني  2معرض توعوي

 )عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

بوع األس
11/12  

 البهو الفاصل بني 

   450ومبىن  400مبىن 
 ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية  

28 
 2معرض توعوي 

 الصحي والرايضة( )أمهية الغذاء 

األسبوع 
11/12 

 البهو الفاصل بني 

   450ومبىن  400مبىن 
 ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

 تدخني ملكافحة ال  3معرض توعوي29

)عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 
األسبوع  

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحيةمبىن الكليات الصحية  12

3توعوي معرض 30
)أمهية الغذاء الصحي والرايضة( 

األسبوع  
ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحيةمبىن الكليات الصحية  12

يف بطولة  ة للمشاركةسلالة تكوين منتخب العمادة لكر 32
اجلامعة للكليات يف كرة السلة 

األسبوع  
البدنية والصحيةابلتعاون مع مقرر الرتبية الصالة الرايضية  11

األسبوع  ( 789( )ثراأليبقى نوع )لكيي متتوعو معرض15
مبىن الكليات الصحية  6

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوع  (456(  )ثر) لكي يبقى األ توعوي متنوعمعرض 16
450مبىن 7

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

عميد السنة  مععلىاجتماع اجمللس االستشاري األ17
مادة التحضريية وقيادات الع

األسبوع  
450مبىن 9

األسبوع  كرة القدم للعمادة  سياتامخوجتميع فرق منتخب إعالن18
ابلوحدة  نشطةجلنة األ400مبىن 7

ابلصالة املغطاة ابجلامعة 10بوع اىل األس 8من األسبوع كرة القدم ابجلامعة  مخسياتالعمادة يف ةتنفيذ مشارك19

مسابقة اخرتاق الضاحية للجامعة إعالن20
تدريس( هيئة أعضاء)طالب و 

األسبوع  
وارسال رسائل بريدية للطالب عالنمت اإل7

األسبوع  مسابقة اخرتاق الضاحية للجامعة  21
االستاد الرايضي ابملدينة اجلامعية  8

ملشي  ملي الصفي ملهارات اقي ع نشاط منهجي تطبي22
واجلري 

األسبوع  
ملعب كرة القدم الكبري ابجلامعة 9

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوع  املسار اهلندسي معرض أعمال احلمالت التوعوية لطالب23
10

البهو الفاصل بني 
450ومبىن 400مبىن 

حيةوالصابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 

ملكافحة التدخني1معرض توعوي 24
)عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

األسبوع 
1011

البهو الفاصل بني 
450ومبىن 400مبىن 

البدنية والصحيةابلتعاون مع مقرر الرتبية 

1معرض توعوي 25
)أمهية الغذاء الصحي والرايضة( 

األسبوع 
1011

البهو الفاصل بني 
450ومبىن400مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

األسبوع  معرض أعمال احلمالت التوعوية لطالب املسار العلمي  26
11

البهو الفاصل بني 
450ومبىن 400مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

ملكافحة التدخني 2معرض توعوي27
)عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

بوع األس
1112

البهو الفاصل بني 
450ومبىن 400مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

2معرض توعوي 28
 الصحي والرايضة( )أمهية الغذاء 

األسبوع 
11/12 

البهو الفاصل بني 
   450ومبىن  400مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

29 
 تدخني ملكافحة ال  3معرض توعوي

 )عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

األسبوع  
12 

 ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية مبىن الكليات الصحية  

30 
 3توعوي معرض 

 )أمهية الغذاء الصحي والرايضة( 

األسبوع  
12 

 ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية مبىن الكليات الصحية  

32 
يف بطولة   ة للمشاركةسلالة تكوين منتخب العمادة لكر 

 اجلامعة للكليات يف كرة السلة 

األسبوع  
11 

 

 الصالة الرايضية  

 

 البدنية والصحيةابلتعاون مع مقرر الرتبية 

33 
بطولة  السلة يفاملشاركة بفريق منتخب العمادة لكرة 

 اجلامعة للكليات  

 األسبوع  

12 /13 

 الصالة الرايضية  

 الثالث( )املركز 
 دنية والصحيةرر الرتبية البع مقابلتعاون م

34 
وجتميع العيب منتخب   للسباحة،بطولة اجلامعة  إعالن

 العمادة للسباحة 

 األسبوع

11 

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
 بورد 

 ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

 بطولة اجلامعة   السباحة يفاملشاركة بفريق العمادة لرايضة  35
 وعسبألا

11 

 محام السباحة ابلصالة الرايضية 

 العام (  الثاين يف الرتتيب )درع
 ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

36 
العيب العمادة بفريق   وجتميعبطولة اجلامعة للبلياردو  إعالن

 البلياردو 

 األسبوع

7-12 

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
 بورد 

رتبية البدنية ر الابلتعاون مع مقر 
 ية  والصح

37 
العيب العمادة   وجتميع طاولةالبطولة اجلامعة لتنس  إعالن

   طاولةاليف لعبة تنس 

 األسبوع

7-12 

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
 بورد 

 ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية 

 امعة اجل املشاركة بفريق العمادة للعبة البلياردو يف بطولة 38
 األسبوع

5  -  10 

 الصالة الرايضية املغطاة 

 مركز اثين و  أولمركز 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

 يف بطولة اجلامعة  طاولةالاملشاركة بفريق العمادة للعبة تنس  39
 األسبوع

6  -  11 

 الصالة الرايضية املغطاة 

 مركز اثين و  أولمركز 

ية البدنية ب ابلتعاون مع مقرر الرت 
 والصحية  

 

الفصل الدراسي الثاين 

كرة القدم وتنفيذ االقرتاع بني مخسياتوجتميع فرق إعالن40
الفرق  

األسبوع  
مبىن الكليات الصحية 2

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوعالقدم( )كرةتنفيذ دوري العمادة 41
28

لنهائي وا املالعب املفتوحة اخلضراء 
ابلصالة املغطاة  

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوعانتقاء وتكوين منتخب العمادة للكرة الطائرة للصاالت   42
ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية الصالة الرايضية ابملدينة اجلامعية 26

والصحية  

للجامعة  طائرة الق العمادة يف بطولة الكرة املشاركة بفري43
ابلصاالت

األسبوع
26

اجلامعية الصالة املغطاة ابملدينة 
اثين)مركز

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

مالعب خضراء لكرة القدمانتقاء وتكوين منتخب العمادة 44
استاد اجلامعة الرايضي اجلديد العب    11

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية
الصحية  و 

11املشاركة يف بطولة اجلامعة لكرة القدم مالعب خضراء 45
العب 

استاد اجلامعة الرايضي اجلديد 
مركز اثلث 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوع  معرض أعمال احلمالت التوعوية لطالب املسار الصحي  46
10

االجتماعي لمنصات والتواصمن خالل 
بورد كبالوال
احلالة الطارئةبسبب 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوع  اب القوى للجامعة  وجتميع املشاركني يف بطولة العإعالن47
4

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
اثين واثلث متكرربورد مركز

ابلوحدة  نشطةجلنة األ

يف بطولة اجلامعة لذوي اهلمميفوجتميع املشاركنيإعالن48
العاب القوى  

األسبوع  
4

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
ابلوحدة  نشطةجلنة األبورد 
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بطولة السلة يفاملشاركة بفريق منتخب العمادة لكرة 33
اجلامعة للكليات  

األسبوع  
1213

الصالة الرايضية  
الثالث( )املركز 

دنية والصحيةرر الرتبية البع مقابلتعاون م

وجتميع العيب منتخب  للسباحة،بطولة اجلامعة إعالن34
العمادة للسباحة 

األسبوع
11

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
بورد 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

وعسبألابطولة اجلامعة  السباحة يفاملشاركة بفريق العمادة لرايضة 35
11

محام السباحة ابلصالة الرايضية 
العام ( الثاين يف الرتتيب)درع

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية

العيب العمادة بفريق وجتميعبطولة اجلامعة للبلياردو إعالن36
البلياردو 

األسبوع
712

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
بورد 

رتبية البدنية ر الابلتعاون مع مقر 
ية  والصح

العيب العمادة  وجتميعطاولةالبطولة اجلامعة لتنس إعالن37
طاولةاليف لعبة تنس 

األسبوع
712

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
بورد 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية والصحية 

األسبوعامعة اجلاملشاركة بفريق العمادة للعبة البلياردو يف بطولة38
510

الصالة الرايضية املغطاة 
مركز اثين و أولمركز 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوعيف بطولة اجلامعة طاولةالاملشاركة بفريق العمادة للعبة تنس 39
611

الصالة الرايضية املغطاة 
 مركز اثين و  أولمركز 

ية البدنية ب ابلتعاون مع مقرر الرت 
 والصحية  

 

 الفصل الدراسي الثاين 
  

40 
كرة القدم وتنفيذ االقرتاع بني   مخسياتوجتميع فرق  إعالن

 الفرق  

األسبوع  
2 

 مبىن الكليات الصحية 
ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 

 والصحية  

 القدم(  )كرةتنفيذ دوري العمادة  41
 األسبوع

2-8 

لنهائي وا املالعب املفتوحة اخلضراء 
 ابلصالة املغطاة  

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

 انتقاء وتكوين منتخب العمادة للكرة الطائرة للصاالت    42
 األسبوع

2-6 
 الصالة الرايضية ابملدينة اجلامعية 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

43 
للجامعة  طائرة الق العمادة يف بطولة الكرة املشاركة بفري

  ابلصاالت

 األسبوع

2-6 

 اجلامعية الصالة املغطاة ابملدينة 

 (اثين )مركز

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

44 
مالعب خضراء  لكرة القدمانتقاء وتكوين منتخب العمادة 

 العب     11
 استاد اجلامعة الرايضي اجلديد  -

 ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية

 الصحية  و 

45 
 11املشاركة يف بطولة اجلامعة لكرة القدم مالعب خضراء 

 العب 
- 

 استاد اجلامعة الرايضي اجلديد 

 مركز اثلث 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

 معرض أعمال احلمالت التوعوية لطالب املسار الصحي   46
األسبوع  

10 

االجتماعي  لمنصات والتواصمن خالل 
 بورد  كبالوال

    احلالة الطارئةبسبب 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

 اب القوى للجامعة  وجتميع املشاركني يف بطولة الع إعالن 47
األسبوع  

4   

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
 اثين واثلث متكرر بورد مركز

 ابلوحدة   نشطةجلنة األ

48 
يف  بطولة اجلامعة لذوي اهلمم يف وجتميع املشاركني إعالن

 العاب القوى  

األسبوع  
4   

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
 بورد 

 ابلوحدة   نشطةجلنة األ

49 

وجتميع طالب العمادة املشاركني يف مسابقة اجلامعة   إعالن
 للمواهب 

األسبوع  
4   

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
 بورد 

 حدة  و لاب نشطةجلنة األ

 املشاركة يف مسابقة اجلامعة للمواهب   50

األسبوع  
4   

 ابلوحدة   نشطةجلنة األ D3مبىن 

 وجتميع املشاركني يف بطولة اجلامعة للدراجات  إعالن 51

األسبوع  
6   

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
 بورد 

 ابلوحدة   نشطةجلنة األ

 للتنس  جلامعة بطولة اوجتميع املشاركني يف  إعالن 52

األسبوع  
6   

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
 بورد 

 ابلوحدة   نشطةجلنة األ

53 

 معرض توعوي  

 )أمهية الغذاء الصحي والرايضة( 

األسبوع  
6 

  450مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

54 

 التدخني  توعوي ملكافحةمعرض 

 ع( اجملتم )عادات وسلوكيات تدمر

األسبوع  
6 

 450مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

55 

 معرض توعوي  

 )أمهية الغذاء الصحي والرايضة( 

األسبوع  
6 

 400مبىن 

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

56 

 معرض توعوي ملكافحة التدخني 

 )عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

األسبوع  
6 

 400مبىن 

ع مقرر الرتبية البدنية اون مابلتع
 والصحية  

 انتقاء وتكوين منتخب العمادة للكرة الطائرة الشاطئية     57

 األسبوع

4 

 الصالة الرايضية  

حتقيق املركز الثالث ابلتعاون مقرر 
 الرتبية البدنية والصحية 

58 

يف  الطائرة الشاطئيةاملشاركة بفريق منتخب العمادة للكرة 
 ت لكلياامعة لبطولة اجل

 األسبوع

5 

 امعة امللعب احملدد من قبل اجل

 اثين()مركز 

حتقيق املركز الثاين ابلتعاون مقرر  
 الرتبية البدنية والصحية 

 دوري العمادة للكرة الطائرة   59

 األسبوع

8-10 

 الصالة الرايضية 

 التنفيذ بسبب احلالة الطارئة (  )مل يتم

ية ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدن
 حية  والص 

األسبوعدوري العمادة لثالثيات كرة السلة   60
الصالة الرايضية  57

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

األسبوعاملسابقة الثقافية لطالب العمادة من مجيع املسارات61
813

االنرتنت على شبكة 
الطارئة( احلالة بيتم التنفيذ بسبمل)

وي  معرض توع62
ية الغذاء الصحي والرايضة( مه )أ

األسبوع
ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية هبو مبىن الكليات الصحية 6

والصحية  

معرض توعوي ملكافحة التدخني 63
)عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

األسبوع
ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية هبو مبىن الكليات الصحية 6

والصحية  

الرحلة العلمية لزايرة جبل القارة مبحافظة  نععالناإل64
املسار اهلندسي االحساء لطالب

األسبوع  
ابلتعاون مع املسار اهلندسي 450مبىن 2

االحساء  العلمية لزايرة جبل القارة مبحافظة تنفيذ الرحلة65
املسار اهلندسي لطالب

األسبوع  
ندسياملسار اهل ابلتعاون مع حمافظة االحساء  4
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 لذوي اهلمم يالرتوحياليوم الرايضي  67

األسبوع  
11 

 اجلمعيات اخلريية   أحدابلتعاون مع  مل يتم التنفيذ بسبب احلالة الطارئة  

 املسابقة الفنية لطالب العمادة من مجيع املسارات   68

األسبوع  
12 -14   

 مباين العمادة 

 احلالة الطارئة  بسبب مل يتم التنفيذ 

 رسم  يم املقرر تصمابلتعاون مع م

ابلعمادة  كادمييعدد من ورش العمل لطالب املسار الصحي واهلندسي والعلمي ابلتعاون مع وحدة التطوير األ

مقدمة يف برانمج 69
الطالب وتطويرجلنة تدريب 450مبىن يل اآلمعمل احلاسب يف  التنفيذ متد/ حممد عبد الباري وفا 

70

الوسائط الرقميةابستخدام سي اهلندالتصميم 

رشيدي أمحد/فراج دد/ سعيد 
هاين قطب /الباري وفا دد/ حممد عبد 

الطالب وتطويرجلنة تدريب 450مبىن يل اآلمعمل احلاسب يف  التنفيذ مت

معة جلامهارات التفكري اإلجيايب لدي طالب ا 71
الورداين علىد/ 

الطالب وتطويرجلنة تدريب العمادة مباين يف  التنفيذ مت

72

النمذجة الرقمية ابستخدام 

رشيدي أمحد/فراج دد/ سعيد 
هاين قطب /الباري وفا دد/ حممد عبد 

الطالب وتطويردريب ة تنجل450مبىن يل اآلمعمل احلاسب يف  التنفيذ مت

73
كادميياألضبط الذات واملثابرة كعادات حياتية حنو التفوق 

لدى طالب اجلامعة 
د/ وائل حممد صاحل 

جلنة تدريب و تطوير الطالب احلالة الطارئة وتعليق الدراسة  بسبب مل يتم التنفيذ 

إدارة الضغوط74
د/ يسري حممود عثمان 

الطالب وتطويرجلنة تدريب الة الطارئة وتعليق الدراسة  حلابسبب مل يتم التنفيذ 

بنجاحكادمييكيف ختتار ختصصك األ75
د/ ايسر عبد السالم راضي  

الطالب وتطويرجلنة تدريب احلالة الطارئة وتعليق الدراسة  بسبب مل يتم التنفيذ 

76
املذاكرة الفعالة استخدام اخلارطة الذهنية يف 

ا/ انئل حممد عنبتاوي 
الطالب وتطويرجلنة تدريب احلالة الطارئة وتعليق الدراسة  بسبب مل يتم التنفيذ 

77
جلسة اجتماع افرتاضية لقيادات العمادة مع اجمللس 
االستشاري االعلى لطالب عمادة السنة التحضريية  

املساندة والدراسات

االسبوع  
الثاين  
عشر  

ة  كادمييمبشاركة وكالة الشئون األاالنرتنت من خالل رابط زومكةشب
واملسارات الثالث  

 عدد من ورش العمل لطالب املسار الصحي واهلندسي والعلمي ابلتعاون مع وحدة التطوير األكادميي ابلعمادة

 ADOBE ILLUSTRATORمقدمة يف برانمج  69
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  التنفيذ  مت  450معمل احلاسب االيل مبىن  د/ حممد عبد الباري وفا  

70 

  الوسائط الرقميةالتصميم اهلندسي ابستخدام 
Engineering Design Using Digital 

Media - Sketchup     
 امحد رشيدي  /فراج دد/ سعيد 

 هاين قطب  /الباري وفا دد/ حممد عبد  
 

 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مت التنفيذ  450معمل احلاسب االيل مبىن 

 مهارات التفكري اإلجيايب لدي طالب اجلامعة 71
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  التنفيذ  العمادة متمباين  الورداين   علىد/ 

72 

   Sketch-Upالنمذجة الرقمية ابستخدام 
 

 امحد رشيدي  /فراج دد/ سعيد 
 هاين قطب  /الباري وفا دد/ حممد عبد  

 

 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  التنفيذ  مت  450معمل احلاسب االيل مبىن 

73 
األكادميي ضبط الذات واملثابرة كعادات حياتية حنو التفوق 

 لدى طالب اجلامعة
 د/ وائل حممد صاحل  

 جلنة تدريب و تطوير الطالب   مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة 

 إدارة الضغوط 74
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة  د/ يسري حممود عثمان  

 كيف ختتار ختصصك األكادميي بنجاح 75
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة  د/ ايسر عبد السالم راضي 

76 
 املذاكرة الفعالةاستخدام اخلارطة الذهنية يف 

 
 ا/ انئل حممد عنبتاوي  

 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة 

77 
جلسة اجتماع افرتاضية لقيادات العمادة مع اجمللس 
االستشاري االعلى لطالب عمادة السنة التحضريية 

 املساندة   والدراسات

االسبوع 
الثاين  
 عشر 

 شبكة االنرتنت من خالل رابط زوم
مبشاركة وكالة الشئون االكادميية  

 واملسارات الثالث  

املتقدمة يف أنشطة حفل تكرمي الطالب أصحاب املراكز  78
 الوحدة وتكرمي فرسان التحضريية

األسبوع 
مل يتم نتيجة احلالة الطارئة وتعليق    400قاعة املناسبات مببىن  15

 الدراسة 

اللقاء اخلتامي لوحدة شؤون الطالب وتكرمي أعضاء  79
 العمادة املتعاونني وأعضاء الوحدة 

األسبوع 
   400قاعة املناسبات مببىن  16

نتيجة احلالة الطارئة وتعليق  مل يتم 
 الدراسة

 

وجتميع طالب العمادة املشاركني يف مسابقة اجلامعة  إعالن49
للمواهب 

األسبوع  
4

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
حدة  و لابنشطةجلنة األبورد 

األسبوع  املشاركة يف مسابقة اجلامعة للمواهب  50
ابلوحدة  نشطةجلنة األمبىن 4

األسبوع  وجتميع املشاركني يف بطولة اجلامعة للدراجات إعالن51
6

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
ابلوحدة  نشطةجلنة األبورد 

األسبوع  للتنس  جلامعة بطولة اوجتميع املشاركني يف إعالن52
6

ت عن طريق البالك إعالانرسائل بريدية و 
بورد 

ابلوحدة  نشطةجلنة األ

معرض توعوي  53
)أمهية الغذاء الصحي والرايضة( 

األسبوع  
450مبىن 6

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

التدخني توعوي ملكافحةمعرض 54
ع( اجملتم)عادات وسلوكيات تدمر

األسبوع  
450مبىن 6

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

معرض توعوي  55
)أمهية الغذاء الصحي والرايضة( 

األسبوع  
400مبىن 6

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
والصحية  

معرض توعوي ملكافحة التدخني 56
)عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

األسبوع  
ع مقرر الرتبية البدنية اون مابلتع400مبىن 6

والصحية  

األسبوعانتقاء وتكوين منتخب العمادة للكرة الطائرة الشاطئية    57
الصالة الرايضية  4

حتقيق املركز الثالث ابلتعاون مقرر 
الرتبية البدنية والصحية 

يف الطائرة الشاطئيةاملشاركة بفريق منتخب العمادة للكرة 58
ت لكلياامعة لبطولة اجل

األسبوع
5

امعة امللعب احملدد من قبل اجل
اثين()مركز 

حتقيق املركز الثاين ابلتعاون مقرر 
الرتبية البدنية والصحية 

األسبوعدوري العمادة للكرة الطائرة  59
810

الصالة الرايضية 
التنفيذ بسبب احلالة الطارئة ( )مل يتم

ية ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدن
حية  والص 

 دوري العمادة لثالثيات كرة السلة    60

 األسبوع

5-7 

 الصالة الرايضية  

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

 املسابقة الثقافية لطالب العمادة من مجيع املسارات 61

 األسبوع

8-13 

 االنرتنت على شبكة 

 الطارئة( احلالة  بيتم التنفيذ بسب مل)

-- 

62 

 وي  معرض توع

 ية الغذاء الصحي والرايضة( مه )أ

 األسبوع

6 

 هبو مبىن الكليات الصحية  

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

63 

 معرض توعوي ملكافحة التدخني 

 )عادات وسلوكيات تدمر اجملتمع( 

 األسبوع

6 

 هبو مبىن الكليات الصحية  

ابلتعاون مع مقرر الرتبية البدنية 
 والصحية  

64 

الرحلة العلمية لزايرة جبل القارة مبحافظة   نع عالناإل
 املسار اهلندسي  االحساء لطالب

األسبوع  
2 

 ابلتعاون مع املسار اهلندسي   450مبىن 

65 

االحساء  العلمية لزايرة جبل القارة مبحافظة  تنفيذ الرحلة
 املسار اهلندسي  لطالب

األسبوع  
4 

  ندسياملسار اهل ابلتعاون مع  حمافظة االحساء   

 عدد من ورش العمل لطالب املسار الصحي واهلندسي والعلمي ابلتعاون مع وحدة التطوير األكادميي ابلعمادة

 ADOBE ILLUSTRATORمقدمة يف برانمج  69
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  التنفيذ  مت  450معمل احلاسب االيل مبىن  د/ حممد عبد الباري وفا  

70 

  الوسائط الرقميةالتصميم اهلندسي ابستخدام 
Engineering Design Using Digital 

Media - Sketchup     
 امحد رشيدي  /فراج دد/ سعيد 

 هاين قطب  /الباري وفا دد/ حممد عبد  
 

 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مت التنفيذ  450معمل احلاسب االيل مبىن 

 مهارات التفكري اإلجيايب لدي طالب اجلامعة 71
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  التنفيذ  العمادة متمباين  الورداين   علىد/ 

72 

   Sketch-Upالنمذجة الرقمية ابستخدام 
 

 امحد رشيدي  /فراج دد/ سعيد 
 هاين قطب  /الباري وفا دد/ حممد عبد  

 

 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  التنفيذ  مت  450معمل احلاسب االيل مبىن 

73 
األكادميي ضبط الذات واملثابرة كعادات حياتية حنو التفوق 

 لدى طالب اجلامعة
 د/ وائل حممد صاحل  

 جلنة تدريب و تطوير الطالب   مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة 

 إدارة الضغوط 74
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة  د/ يسري حممود عثمان  

 كيف ختتار ختصصك األكادميي بنجاح 75
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة  د/ ايسر عبد السالم راضي 

76 
 املذاكرة الفعالةاستخدام اخلارطة الذهنية يف 

 
 ا/ انئل حممد عنبتاوي  

 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة 

77 
جلسة اجتماع افرتاضية لقيادات العمادة مع اجمللس 
االستشاري االعلى لطالب عمادة السنة التحضريية 

 املساندة   والدراسات

االسبوع 
الثاين  
 عشر 

 شبكة االنرتنت من خالل رابط زوم
مبشاركة وكالة الشئون االكادميية  

 واملسارات الثالث  

املتقدمة يف أنشطة حفل تكرمي الطالب أصحاب املراكز  78
 الوحدة وتكرمي فرسان التحضريية

األسبوع 
مل يتم نتيجة احلالة الطارئة وتعليق    400قاعة املناسبات مببىن  15

 الدراسة 

اللقاء اخلتامي لوحدة شؤون الطالب وتكرمي أعضاء  79
 العمادة املتعاونني وأعضاء الوحدة 

األسبوع 
   400قاعة املناسبات مببىن  16

نتيجة احلالة الطارئة وتعليق  مل يتم 
 الدراسة
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 عدد من ورش العمل لطالب املسار الصحي واهلندسي والعلمي ابلتعاون مع وحدة التطوير األكادميي ابلعمادة

 مقدمة يف برانمج  69
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  التنفيذ  مت  450معمل احلاسب االيل مبىن  د/ حممد عبد الباري وفا  

70 

  الوسائط الرقميةالتصميم اهلندسي ابستخدام 

     
 امحد رشيدي  /فراج دد/ سعيد 

 هاين قطب  /الباري وفا دد/ حممد عبد  
 

 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مت التنفيذ  450معمل احلاسب االيل مبىن 

 مهارات التفكري اإلجيايب لدي طالب اجلامعة 71
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  التنفيذ  العمادة متمباين  الورداين   علىد/ 

72 

   Sketch-Upالنمذجة الرقمية ابستخدام 
Digital Modeling Using SketchUp 

 امحد رشيدي  /فراج دد/ سعيد 
 هاين قطب  /الباري وفا دد/ حممد عبد  

 

 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  التنفيذ  مت  450معمل احلاسب االيل مبىن 

73 
األكادميي ضبط الذات واملثابرة كعادات حياتية حنو التفوق 

 لدى طالب اجلامعة
 د/ وائل حممد صاحل  

 جلنة تدريب و تطوير الطالب   مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة 

 إدارة الضغوط 74
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة  د/ يسري حممود عثمان  

 كيف ختتار ختصصك األكادميي بنجاح 75
 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة  د/ ايسر عبد السالم راضي 

76 
 املذاكرة الفعالةاستخدام اخلارطة الذهنية يف 

Mind Mapping for Active Learning 
 ا/ انئل حممد عنبتاوي  

 الطالب   وتطويرجلنة تدريب  مل يتم التنفيذ نتيجة احلالة الطارئة وتعليق الدراسة 

77 
جلسة اجتماع افرتاضية لقيادات العمادة مع اجمللس 
االستشاري االعلى لطالب عمادة السنة التحضريية 

 املساندة   والدراسات

االسبوع 
الثاين  
 عشر 

 شبكة االنرتنت من خالل رابط زوم
مبشاركة وكالة الشئون االكادميية  

 واملسارات الثالث  

املتقدمة يف أنشطة حفل تكرمي الطالب أصحاب املراكز  78
 الوحدة وتكرمي فرسان التحضريية

األسبوع 
مل يتم نتيجة احلالة الطارئة وتعليق    400قاعة املناسبات مببىن  15

 الدراسة 

اللقاء اخلتامي لوحدة شؤون الطالب وتكرمي أعضاء  79
 العمادة املتعاونني وأعضاء الوحدة 

األسبوع 
   400قاعة املناسبات مببىن  16

نتيجة احلالة الطارئة وتعليق  مل يتم 
 الدراسة
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صور عن األنشطة التي تمت:
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صور عن األنشطة التي تمت:
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خطة أنشطة وفاعليات لجنة األنشطة

أنشطة وحدة شؤون الطالب )قسم الطالبات(

 

 عدد احلضور الفرع  املسار  النشاط  م
 171 الراكة  اهلندسي  معرض الرسم اليدوي احلر  1
 160 الراكة  اهلندسي  الوطن االحتفال ابليوم  2
 171 الراكة  اهلندسي  ورشة االلوان 3
 171 الراكة  اهلندسي  "سعاديتسر  قهويتقهوة الصباح " 4
 105 الراكة  اهلندسي  محلة اقرأ بعنوان " أمة اقرأ تقرأ"  5
 171 الراكة  اهلندسي  العقل السليم يف اجلسم السليم محلة  6
 173 الراكة  اهلندسي     وابداعيةمسابقة فنية  7
 35 الراكة  اهلندسي  زايرة معمل نتاج بكلية التصاميم   8
 250 الراين نسان اإل املسابقة الشعرية   9

 250 الراين نسان اإل األفكار الذهبية   10
 250 الراين نسان اإل الكامريا جولة  11
 250 الراين نسان اإل بيننا موهوب  12
 250 الراين نسان اإل يوم املرح  13
 250 الراين نسان اإل  املفتوحةالساحة  أنشطةفعاليات  14
 250 الراين نسان اإل   الثان( )الفصلالصدقات املهملة  15
 250 الراين نسان اإل ( الثان )الفصلالذاكرة ورايضة العقل  16
 250 الراين نسان اإل ( الثانالصغري )الفصل  يمشروع 17
 250 لدمام ابتمع كلية اجمل العلمي  االحتفال ابليوم الوطن  18
 225 لدمام ابتمع كلية اجمل العلمي  الرتاث العاملي  19
 140 لدمام ابتمع كلية اجمل العلمي  كي والرسم واجلرافمعرض االعمال اليدوية  20
 440 لدمام ابتمع كلية اجمل العلمي  مسرحية شعرية  21
 67 لدمام ابتمع كلية اجمل العلمي  املناظرة الثقافية  22
 440 لدمام ابتمع كلية اجمل العلمي  املنصة االدبية  23
 42 لدمام ابتمع كلية اجمل العلمي  طاقه تفاؤل  24
 128 لدمام ابتمع كلية اجمل العلمي  موهبت  25
 36 لدمام ابتمع كلية اجمل العلمي  دائما رشيقة  كون 26
27  communications channels  100 لدمام ابتمع كلية اجمل العلمي 
 200 الراكة  الصحي  قهوة الصباح  28
 120 الراكة  الصحي  رحلة شاطئ اجلامعة  29
 400 الراكة  الصحي  يوم الصحة  30
 150 الراكة  الصحي  محلة تعاونوا على اخلري 31
 390 الراكة  الصحي  فعالية ركن الصيدلة اإلكلينيكية  34
 455 الراكة  الصحي  فعالية يوم القهوة العاملي  35
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 23 الراكة  الصحي  ية  ولاأل اإلسعافاتدورة  36
 340 الراكة  الصحي  تندم  نشاط خفف وال 37
 100 الراكة  الصحي  التدويرنشاط إعادة  38
 450 الراكة  الصحي  نشاط قهوة الصباح  39
 187 الراكة  الصحي  اجلامعة  شاطئرحلة  43
45 Stand for Plant  45 اجلبيل  الصحي 
 80 اجلبيل  الصحي  توعية بفضل بر الوالدين ورعاية املسنني 46
 80 اجلبيل  الصحي  ()قيميمشاريع مقررات الدراسات إسالمية  47
 80 اجلبيل  الصحي  الربانمج الثقايف  48
49 Cultural day  80 اجلبيل  الصحي 
 55 اجلبيل  الصحي  يوم رايضي ترفيهي. 50
 40 راينال العلمي  ملتقى النشاط واحليوية   51 
 135 راينال العلمي  العامليمسابقة أفضل تغريدة عن يوم املعلم  52 
 112 راينال العلمي    العامليمسابقة )بصمة وخيال( احتفاال بيوم املعلم  53 
 150 راينال العلمي  نشاط فعالية املواطنة الرقمية  54 
 983 راينال العلمي  عن الرتبية البدنية والصحية  التوعويةنشاط احلمالت  55 
 590 راينال العلمي  مسؤوليت انضباطيفعالية  56 
 177 راينال العلمي  درب احلياة .. منطقة انتباه(   يف)  57 
 75 قطيف ل ابتمع كلية اجمل العلمي  االحتفال ابليوم الوطن   58 
 60 قطيف ل ابتمع كلية اجمل العلمي  نشاط رايضي ) رشاقت ( 59 
 60 English an international language  45 قطيف ل ابتمع كلية اجمل العلمي 
 35 قطيف ل ابتمع كلية اجمل العلمي  موهبت سر متيزي  61 
 68 قطيف ل ابتمع كلية اجمل العلمي  كفاح حت النجاح )نشاط ترفيهي(  62 
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خطة لجنة تدريب وتطوير الطالبات بفروع العمادة المختلفة
املختلفةخطة جلنة تدريب وتطوير الطالبات بفروع العمادة    

 عدد احلضور الفرع املسار  النشاط  م
 32 ابلراين نسايناإل برمج عقلك واصنع مستقبلك 1

 40 ابلراين نسايناإل كوىن مبدعة يف حل املشكالت  2

 62 ابلراين نسايناإل قناع تعليم فن اإل 3

 21 ابلراين نسايناإل انية ابستخدام كرة الثلج لثا اللغةتعلم  4

 62 ابلراين نسايناإل مستعدة للمقابلة  5

 35 ابلراين نسايناإل القادة يولدون ال يصنعون  6

 15 ابلراين نساين اإل رسوماتك تتكلم عنك  7

 20 ابلراين نساين اإل مقاطع الفيديو تصميم  8

 40 ابلراين نساين اإل الثقة ابلنفس  9

 30 ابلراين نساين اإل مهارات النجاح والتفوق  10

 40 ابلراين نساين اإل التنمر والتغلب عليه 11

 8 ابلراين نساين اإل طريقة رفع العدسات ملوقع سناب شات 12

 15 ابلراين نساين اإل عدسة سناب  13

 30 ابلراين نساين اإل تطبيقات اجلوال يف التعليم  14

 28 ابلراين نساين اإل خطوات مشروع انجح 15

 30 ابلراين نساين اإل التنوع واإلبداع يف جمال رايدة األعمال  16

17 How To Pass English Language Exam 25 ابلراين نساين اإل 

18 The Art of Conversation and Presentation  17 ابجلبيل  والعلمي   نسايناإل 

 7 ابجلبيل مي  علوال  نسايناإل الضغوط النفسية وفنيات االسرتخاء  19

 8 ابجلبيل والعلمي   نسايناإل مبدعة أان  20

 20 ابلراين العلمي  احلياة الوردية  21

 36 ابلراين العلمي  والتواصل قناعفن اإل 22

 28 ابلراين العلمي  أمناط التفكري  23

 80 ابلراين العلمي  ية ول األ اإلسعافاتبرامج  24

 35 اينابلر  العلمي  الفضاء اخلارجي  25

 25 ابلراين العلمي  أسرار مجالك 26

 35 كلية اجملتمع ابلدمام  العلمي  قناع فن التفاوض واإل 27

 13 كلية اجملتمع ابلدمام  العلمي  الثقة ابلنفس  28

 17 كلية اجملتمع ابلدمام  العلمي  املاكياج السينمائي  29

 15 كلية اجملتمع ابلدمام  العلمي  املذاكرة  30
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 18 كلية اجملتمع ابلدمام  العلمي  مستعدة للمقابلة  31
 19 كلية اجملتمع ابلقطيف  العلمي  الكمبيوتر وجسم االنسان 32

33 Developing Smart Study Skills  22 كلية اجملتمع ابلقطيف  العلمي 

34 Circuits and components  15 كلية اجملتمع ابلقطيف  العلمي 

 20 يف كلية اجملتمع ابلقط العلمي  الثقة ابلنفس  35

 171 الراكة  اهلندسي  Free hand -ورشة عمل الرسم اليدوي احلر  36

 160 الراكة  اهلندسي  Islamic pattern -ورشة عمل الزخارف اإلسالمية  37

 171 الراكة  اهلندسي  ورشة االلوان 38

 171 الراكة  اهلندسي  داخل املرسم الفوتوغرايفورشة التصوير  39

 15 الراكة  اهلندسي  Indoor photography   - يفالتصوير الفوتوغرا 40

 171 الراكة  اهلندسي    3D compositionاد تكوينات ثالثية االبع 41

 34 الراكة  اهلندسي، الصحي  الكمبيوتر وجسم االنسان 42

 20 الراكة  ، الصحي اهلندسي والتفاوض  قناعفن اإل 43

 17 راكة ال ، الصحي اهلندسي تطوير مهارات الدراسة الذكية   44

  75 اجلبيل  الصحي  ذاتية السرية ال إعدادكيفية عن  ورشة عمل  45 
1986 1986

إنجازات الوحدة:
اإلنجازات عىل مستوى الفروع:

إحصائية عن انشطة وفعاليات لجنة األنشطة بفروع العمادة المختلفة

إنجازات الوحدة:

ستوى الفروع:تقارير اإلنجاز على م

لياتاعوفأنشطةعن  إحصائية
بفروع العمادة املختلفة  نشطةجلنة األ  

 عدد املستفيدين الكلي  بكل فرع  نشطةعدد األ املسار / الفرع  م

 1157 8 يهندس 1
 2815 11 راكةابلصحي   2
 420 6 بيلابجلصحي   3
 1868 10 دمامابلعلمي   4
 460 5 قطيفابلعلمي   6
 2187 7 راينابلعلمي   7
 2250 9 راينابل  إنساين 8

 11157 62 جمموع املستفيدات

 

,  الهندسي 
1157

, الصحي راكة 
2815

,  الصحي جبيل 
420

, العلمي دمام 
1868

, العلمي قطيف 
460

,  العلمي ريان 
2187

, االنساني ريان 
2250

المستفيدين من االنشطة بكل فرععدد

إنجازات الوحدة:

ستوى الفروع:تقارير اإلنجاز على م

لياتاعوفأنشطةعن  إحصائية
بفروع العمادة املختلفةنشطةجلنة األ

عدد املستفيدين الكلي بكل فرع نشطةعدد األاملسار / الفرع م
 1157 8يهندس1
 2815 11راكةابلصحي   2
 420 6بيلابجلصحي   3
 1868 10دمامابلعلمي   4
 460 5قطيفابلعلمي   6
 2187 7راينابلعلمي  7
 2250 9راينابلإنساين 8

جمموع املستفيدات
 

 

,  الهندسي 
1157

, الصحي راكة 
2815

,  الصحي جبيل 
420

, العلمي دمام 
1868

, العلمي قطيف 
460

,  العلمي ريان 
2187

, االنساني ريان 
2250

المستفيدين من االنشطة بكل فرععدد
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إحصائية عن انشطة وفعاليات لجنة تدريب وتطوير الطالبات بفروع العمادة المختلفة
فعالياتو أنشطةعن  إحصائية

 جلنة تدريب وتطوير الطالبات بفروع العمادة املختلفة  

 

 
 
 
 
 

 يدات عدد املستف عدد الورش التدريبية   املسار 

 502 9 اهلندسي  

 71 6 راكة لابالصحي 

 75 1 بيل ابجلالصحي 

 98 5 دمام ابلالعلمي 

 76 4 طيف لقابالعلمي 

 224 6 راين ابلالعلمي 

 533 17 راين ابل نسايناإل

 32 3 ابجلبيلوالعلمي  نسايناإل

 1986 44 ابلعمادة    نشطة من األ جمموع املستفيدات 

عدد أنشطة لجنة التدريب والتطوير بالفروع 

502, الهندسي 

71, الصحي راكة 

75, الصحي جبيل 

76, العلمي قطيف 98, العلمي دمام 

224, العلمي ريان 

, اإلنساني ريان 
533

اإلنساني والعلمي 
32, بالجبيل

فعالياتو أنشطةعن  إحصائية
جلنة تدريب وتطوير الطالبات بفروع العمادة املختلفة

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

يدات عدد املستفعدد الورش التدريبية  املسار 
اهلندسي  

راكة لابالصحي 
بيل ابجلالصحي 
دمام ابلالعلمي 
طيف لقابالعلمي 

راين ابلالعلمي 
راين ابلنسايناإل

ابجلبيلوالعلمي نسايناإل
ابلعمادة  نشطة من األ جمموع املستفيدات 

عدد أنشطة لجنة التدريب والتطوير بالفروع 

502, الهندسي 

71, الصحي راكة 

75, الصحي جبيل 

76, العلمي قطيف 98, العلمي دمام 

224, العلمي ريان 

, اإلنساني ريان 
533

اإلنساني والعلمي 
32, بالجبيل

عدد المستفيدات من الطالبات بكل لجنة

عدد أنشطة لجنة التدريب والتطوير بالفروع

كل جلنةيفاملستفيدات لبات  الطاعدد  

 

 كل جلنة   يفاملستفيدات لبات  الطاعدد  املنفذة  نشطة عدد األ  اللجــــــــــــــــــان

 11157 62 نشطة جلنة األ

 1986 45 جلنة تدريب وتطوير الطالبات 

 الطالب وحدة شؤون    أنشطةعدد املستفيدات من  

 ( م الطالبات ابلعمادة قس)
107 13125 
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:لنشاطحسب نوع ا الوحدة أنشطة

هداف: األ

 املشاركات. اللياقة البدنية لدى الطالبات ىرفع مستو -
الرايضية احلركية. نشطةوغريها من املهارات واألواجلري تدريب الطالبات على مهارات العاب خمتلفة ككرة السلة -
 عمادة السنة التحضريية بدنية ميثل م وفريق لياقة  فريق كرة سلة وقدإعداد-
السنوات القادمة ضمن  يفاجلامعةفعاليات و أنشطةيفرايضية للمشاركةعلى أساسيات تفريغ عناصر من الطالبات مدربة -

رف دون فاعلية  وال يقتصر على التمثيل املش،داء مميز أبتفاعل ومحاس مبستوى  اجلامعينشاط  اء الثر إلاملختلفة صفوف كلياهتن  
 التباري أثناء احلركياألداء 

التدريس. لبات وبعضهن وعضو هيئة تنمية العالقات االجتماعية بني الطا-
احلركيتنمية اجتاهات الطالبات حنو النشاط -
خلق جو من املرح والسعادة لدى الطالبة -
نشر الوعي والثقافة الرايضية بني الطالبات. -
 شغل وقت الفراغ بطريقة فعالة وإجيابية.  الطالبات بث روح احلماس واملنافسة بني-
 ركة اجملتمعية داخل عمادة السنة التحضرييةحتقق أهداف املشاأنشطة تفعيل -

 الرايضية واحلركية  أنشطة

 عدد احلضور  الفرع املسار النشاط م

 250 الراين  نساين اإل يوم املرح  1

 250 الراين  نساين اإل املفتوحة الساحة   أنشطةفعاليات   2

 68 كلية اجملتمع ابلقطيف  العلمي  النجاح )نشاط رايضي ترفيهي(   حىتكفاح  3

 60 كلية اجملتمع ابلقطيف  العلمي  )رشاقت( نشاط رايضي   4

 36 دمام كلية اجملتمع ابل العلمي  دائما رشيقة  كوين  5

 400 الراكة  الصحي  يوم الصحة  6

 40 الراين  العلمي  ملتقى النشاط واحليوية  7

 340 الراكة  الصحي  تندم   نشاط خفف وال 8

 55 بيل اجل الصحي  هي يوم رايضي ترفي 9

الرايضية ابلعمادة  نشطةجمموع املشاركات يف األ  1749 

أنشطة الوحدة حسب نوع النشاط:

األهداف: 
- رفع مستوى اللياقة البدنية لدى الطالبات املشاركات.

- تدريب الطالبات عىل مهارات العاب مختلفة ككرة السلة والجري وغريها من املهارات واألنشطة الرياضية الحركية.
- إعداد فريق كرة سلة وقدم وفريق لياقة بدنية ميثل عامدة السنة التحضريية.

- تفريــغ عنــارص مــن الطالبــات مدربــة عــىل أساســيات رياضيــة للمشــاركة يف أنشــطة وفعاليــات الجامعــة يف الســنوات القادمــة 
ــل  ــرص عــىل التمثي ــز، وال يقت ــراء النشــاط الجامعــي بتفاعــل وحــامس مبســتوى أداء ممي ــة إلث ــن املختلف ضمــن صفــوف كلياته

املــرف دون فاعليــة األداء الحــريك أثنــاء التبــاري.
- تنمية العالقات االجتامعية بن الطالبات وبعضهن وعضو هيئة التدريس.

- تنمية اتجاهات الطالبات نحو النشاط الحريك.
- خلق جو من املرح والسعادة لدى الطالبة.

- نر الوعي والثقافة الرياضية بن الطالبات.
- بث روح الحامس واملنافسة بن الطالبات شغل وقت الفراغ بطريقة فعالة وإيجابية.

- تفعيل أنشطة تحقق أهداف املشاركة املجتمعية داخل عامدة السنة التحضريية.

وصف مختصر للفعاليات: - 

-  يقــوم كل مســار وفــرع بتنفيــذ عــدد مــن األنشــطة الرياضيــة وفقــاً للمتــاح لــه مــن إمكانيــات تنفيــذ )أعضــاء هيئــة تدريــس 
الرتبيــة الصحيــة والبدنيــة – مــكان يســمح مبامرســة األنشــطة املختلفــة – ميزانية تســمح بتوفــري أدوات وهدايــا وجوائــز للفائزين(.

-  تتنــوع األنشــطة مــا بــن أنشــطة مســتمرة كنشــاط )الســاحة املفتوحــة باملســار اإلنســاين بالريــان( وهــو نشــاط لتكويــن فريــق 
كــرة ســلة يتــم تدريبــة طــوال الفصــل الــدرايس األول، وأنشــطة اليــوم الواحــد كباقــي األنشــطة املذكــورة ومــن خطــوات التنفيــذ 

بغالبيــة الفــروع.
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إجراءات اإلعداد والتجهيز:

- يتم تصميم اإلعالن عن بدء فعاليات النشاط.
- يتــم اإلعــالن عــن الفعاليــات مــن خــالل إعــالن يتــم نــرة مــن خــالل وســائل متعــددة منهــا )الواتســاب– إعــالن ورقــي يعلــق عــىل الجــدران 

بعــد أخــذ املوافقــات اإلداريــة – إعــالن عــىل البــالك بــورد – التنبيــه الشــفوي لطالبــات املجلــس الطــاليب ليقمــن بإبــالغ زميالتهــن(.
- توفري األدوات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ النشاط وتجهيز مكان التنفيذ. 

- يتم افتتاح فعاليات األنشطة يف املوعد املحدد.
- يتم تسجيل أسامء الطالبات الاليت يرغنب يف املشاركة.
- يتم تنفيذ الفاعلية وتحديد الفائزات وتوزيع الجوائز.

- كتابة تقرير عن النشاط. 

صور عن األنشطة الرياضية التي تمت

  -: للفعالياتوصف خمتصر  
هيئة تدريس الرتبية  )أعضاءيقوم كل مسار وفرع بتنفيذ عدد من األنشطة الرايضية وفقاً للمتاح له من إمكانيات تنفيذ   -

  للفائزين(ميزانية تسمح بتوفري أدوات وهدااي وجوائز  –األنشطة املختلفة  مبمارسةمكان يسمح  –الصحية والبدنية 
املفتوحة ابملسار اإلنساين ابلراين( وهو نشاط لتكوين فريق كرة  حةا)السوتتنوع األنشطة ما بني أنشطة مستمرة كنشاط   -

وأنشطة اليوم الواحد كباقي األنشطة املذكور ومن  الواحد،سلة يتم تدريبة طوال الفصل الدراسي االول وأنشطة اليوم 
 . خطوات التنفيذ بغالبية الفروع

 والتجهيز:إجراءات اإلعداد 
 النشاط.يتم تصميم اإلعالن عن بدء فعاليات  -
اعالن ورقي يعلق على  –أب  )الوتسيتم االعالن عن الفعاليات من خالل اعالن يتم نشرة من خالل وسائل متعددة منها  -

غ الشفوي لطالبات اجمللس الطاليب ليقمن إببال التنبيه –إعالن على البالك بورد  –اجلدران بعد أخذ املوافقات اإلدارية 
 زميالهتن( 

  التنفيذ.توفري األدوات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ النشاط وجتهيز مكان  -
 فعاليات األنشطة يف املوعد احملدد. افتتاحيتم  -
 املشاركة يفيرغنب  الاليتيتم تسجيل أمساء الطالبات  -
 يتم تنفيذ الفاعلية وحتديد الفائزات وتوزيع اجلوائز  -
 كتابة تقرير عن النشاط  -

 
تاليت مت الرايضيةصور عن األنشطة 

  -: للفعالياتوصف خمتصر  
هيئة تدريس الرتبية  )أعضاءيقوم كل مسار وفرع بتنفيذ عدد من األنشطة الرايضية وفقاً للمتاح له من إمكانيات تنفيذ   -

  للفائزين(ميزانية تسمح بتوفري أدوات وهدااي وجوائز  –األنشطة املختلفة  مبمارسةمكان يسمح  –الصحية والبدنية 
املفتوحة ابملسار اإلنساين ابلراين( وهو نشاط لتكوين فريق كرة  حةا)السوتتنوع األنشطة ما بني أنشطة مستمرة كنشاط   -

وأنشطة اليوم الواحد كباقي األنشطة املذكور ومن  الواحد،سلة يتم تدريبة طوال الفصل الدراسي االول وأنشطة اليوم 
 . خطوات التنفيذ بغالبية الفروع

 والتجهيز:إجراءات اإلعداد 
 النشاط.يتم تصميم اإلعالن عن بدء فعاليات  -
اعالن ورقي يعلق على  –أب  )الوتسيتم االعالن عن الفعاليات من خالل اعالن يتم نشرة من خالل وسائل متعددة منها  -

غ الشفوي لطالبات اجمللس الطاليب ليقمن إببال التنبيه –إعالن على البالك بورد  –اجلدران بعد أخذ املوافقات اإلدارية 
 زميالهتن( 

  التنفيذ.توفري األدوات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ النشاط وجتهيز مكان  -
 فعاليات األنشطة يف املوعد احملدد. افتتاحيتم  -
 املشاركة يفيرغنب  الاليتيتم تسجيل أمساء الطالبات  -
 يتم تنفيذ الفاعلية وحتديد الفائزات وتوزيع اجلوائز  -
 كتابة تقرير عن النشاط  -

 
تاليت مت الرايضيةصور عن األنشطة 

 

 اجتماعية  أنشطة

 عدد احلضور  الفرع املسار النشاط م

 160 الراكة  اهلندسي  الوطين االحتفال ابليوم   1

 171 الراكة  اهلندسي  "  سعاديت ر س قهويت قهوة الصباح " 2

 250 دمام كلية اجملتمع ابل العلمي  االحتفال ابليوم الوطين  3

 225 دمام كلية اجملتمع ابل العلمي  عاملي(  )تراثمن البلدان  ألوان  4

 42 دمام كلية اجملتمع ابل العلمي  تفاؤل   طاقة 5

 200 الراكة  الصحي  قهوة الصباح  6

 150 الراكة  الصحي  محلة تعاونوا على اخلري  7

 455 الراكة  الصحي  فعالية يوم القهوة العاملي 8

 450 الراكة  الصحي  لصباح نشاط قهوة ا 9

 80 بيل اجل الصحي  توعية بفضل بر الوالدين ورعاية املسنني 10

11 Stand for Plant  45 بيل اجل الصحي 

الراكة الصحي نشاط إعادة التدوير  12
كلية اجملتمع ابلقطيف العلمي وطين االحتفال ابليوم ال 13

بيل اجلالصحي  14
الراين العلمي ت مسؤوليانضباطيفعالية  15
الراين العلمي منطقة انتباه احلياة درب يف 16
الراين نساين اإلالصدقات املهملة  17

ابلعمادة االجتماعيةنشطة جمموع املشاركات يف األ 

هداف: األ

 منه.يتجزأهنم جزء ال أوالشعورأتصيل االنتماء للوطن -
 العربية والعاملية.لشعوب املختلفة التعرف على ثقافات ا-
ليات اع وفجتمعات على القهوة الصباحية قامةإبوخلق جو من احملبة والرتابط بينهم ،دارايتالرتحيب ابلطالبات وعضوات اهليئة التدريسية واإل-

 مشرتكة. عيةاجتما
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 اجتماعية  أنشطة

عدد احلضور الفرعاملسارالنشاط م
الراكة اهلندسي الوطين االحتفال ابليوم   1
الراكة اهلندسي سعاديت ر سقهويت قهوة الصباح " 2
دمام كلية اجملتمع ابلالعلمي االحتفال ابليوم الوطين  3

دمام كلية اجملتمع ابلالعلمي عاملي( )تراثمن البلدان ألوان  4

دمام كلية اجملتمع ابلالعلمي تفاؤل طاقة 5

الراكة الصحي قهوة الصباح  6
الراكة الصحي محلة تعاونوا على اخلري  7
الراكة الصحي فعالية يوم القهوة العاملي 8
الراكة الصحي لصباح نشاط قهوة ا 9

بيل اجلالصحي توعية بفضل بر الوالدين ورعاية املسنني 10
11 Stand for Plant  45 بيل اجل الصحي 

 100 الراكة  الصحي  نشاط إعادة التدوير  12

 75 كلية اجملتمع ابلقطيف  العلمي  وطين االحتفال ابليوم ال 13

14 Cultural day  80 بيل اجل الصحي 

 590 الراين  العلمي  ت مسؤولي  انضباطيفعالية  15

 177 الراين  العلمي  منطقة انتباه  .. احلياة درب  يف 16

 250 الراين  نساين اإل الصدقات املهملة  17

ابلعمادة  االجتماعية نشطة جمموع املشاركات يف األ   3500 

 

هداف: األ

 منه.يتجزأهنم جزء ال أوالشعورأتصيل االنتماء للوطن -
 العربية والعاملية.لشعوب املختلفة التعرف على ثقافات ا-
ليات اع وفجتمعات على القهوة الصباحية قامةإبوخلق جو من احملبة والرتابط بينهم ،دارايتالرتحيب ابلطالبات وعضوات اهليئة التدريسية واإل-

 مشرتكة. عيةاجتما

األهداف: 
- تأصيل االنتامء للوطن والشعور أنهم جزء ال يتجزأ منه.

- التعرف عىل ثقافات الشعوب املختلفة العربية والعاملية.
- الرتحيــب بالطالبــات وعضــوات الهيئــة التدريســية واإلداريــات، وخلــق جــو مــن املحبــة والرتابــط بينهــم بإقامــة تجمعــات عــىل 

القهــوة الصباحيــة وفعاليــات اجتامعيــة مشــرتكة.
- توجيــه عنايتــه الطالبــات بتفعيــل أنــواع مختلفــة مــن االهتاممــات التــي تعمــق مفهــوم العالقــات اإلنســانية بــن البــر، لخلــق 

تفاعــالت إيجابيــة يف ســلوكيات اإلنســان بشــكل عــام.
- املشــاركة يف إحيــاء األيــام العامليــة التــي تكــرم بعــض األعــامل والوظائــف إلظهــار مــدى أهميتهــا للبريــة )كيــوم املعلــم – يــوم 

العلــم – يــوم اللغــة العربيــة – يــوم املــرأة العاملــي – يــوم األم(.
- حث الطالبات عىل االنضباط السلويك يف ارتداء املالبس بالحرم الجامعي.

- التوعية بااللتزام باملظهر األكادميي داخل الحرم الجامعي.
- توعية الطالبات بأهمية تحسن البيئة الداخلية للكلية والبيئة املجتمعية بشكل عام.

- اكساب الطالبة الحامس والسعي نحو الهدف واإليجابية يف الحياة الجامعية والحياة بشكل عام.

وصف مختصر للفعاليات: - 
-  يقــوم كل مســار وفــرع بتنفيــذ عــدد مــن األنشــطة وفقــاً للمتــاح لــه مــن إمكانيــات تنفيــذ )أعضــاء هيئــة تدريــس ومســؤويل 

نشــاط – مــكان يســمح مبامرســة األنشــطة املختلفــة – ميزانيــة تســمح بتوفــري أدوات وهدايــا وجوائــز للفائزيــن – دعــم(. 

إجراءات اإلعداد والتجهيز:
- يتم تصميم اإلعالن عن مسمى النشاط وموعد بدء فعاليات النشاط وكيفية التواصل يف حال الرغبة يف االشرتاك.

- يتــم اإلعــالن عــن الفعاليــات مــن خــالل إعــالن يتــم نــرة مــن خــالل وســائل متعــددة منهــا )الواتســاب – إعــالن ورقــي يعلــق 
عــىل الجــدران بعــد أخــذ املوافقــات اإلداريــة – إعــالن عــىل البــالك بــورد – التنبيــه الشــفوي لطالبــات املجلــس الطــاليب ليقمــن بإبــالغ 

زميالتهن(.
- توفري األدوات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ النشاط وتجهيز مكان التنفيذ. 

- يتم افتتاح فعاليات األنشطة يف املوعد املحدد.
- يتم تسجيل أسامء الطالبات الاليت يرغنب يف املشاركة.

- يتم تنفيذ الفاعلية. 
- كتابة تقرير عن النشاط. 
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 يفبني البشر خللق تفاعالت اجيابيه  اإلنسانيةتعميق مفهوم العالقات  اليتمن االهتمامات  خمتلفةتوجيه عنايته الطالبات بتفعيل انواع  -
 سلوكيات االنسان بشكل عام 

يوم  –يوم العلم  –املعلم  )كيوماليت تكرم بعض األعمال والوظائف إلظهار مدي أمهيتها للبشرية  العامليةإحياء االايم  يفاملشاركة  -
 .األميوم  –يوم املرأة العاملي  –اللغة العربية 

 اجلامعي ارتداء املالبس ابحلرم  يف السلوكيحث الطالبات على االنضباط  -
 اجلامعي داخل احلرم  األكادمييالتوعية اباللتزام ابملظهر  -
 توعية الطالبات أبمهية حتسني البيئة الداخلية للكلية والبيئة اجملتمعية بشكل عام. -
 عام. اة اجلامعية واحلياة بشكل يف احلي واالجيابية اكساب الطالبة احلماس والسعي حنو اهلدف -

  -: للفعالياتوصف خمتصر  
 –نشاط هيئة تدريس ومسئويل  )أعضاءيقوم كل مسار وفرع بتنفيذ عدد من األنشطة وفقاً للمتاح له من إمكانيات تنفيذ   -

 دعم(  –ميزانية تسمح بتوفري أدوات وهدااي وجوائز للفائزين  –األنشطة املختلفة  مبمارسةمكان يسمح 
 والتجهيز:إجراءات اإلعداد 

 االشرتاك. يتم تصميم اإلعالن عن مسمى النشاط وموعد بدء فعاليات النشاط وكيفية التواصل يف حال الرغبة يف -
اعالن ورقي يعلق على  –أب  )الوتسيتم االعالن عن الفعاليات من خالل اعالن يتم نشرة من خالل وسائل متعددة منها  -

الشفوي لطالبات اجمللس الطاليب ليقمن إببالغ  التنبيه –إعالن على البالك بورد  –اجلدران بعد أخذ املوافقات اإلدارية 
 زميالهتن( 

  التنفيذ.لالزمة لتنفيذ النشاط وجتهيز مكان توفري األدوات واالحتياجات ا -
 فعاليات األنشطة يف املوعد احملدد. افتتاحيتم  -
 املشاركة يفيرغنب  الاليتيتم تسجيل أمساء الطالبات  -
 يتم تنفيذ الفاعلية  -
 كتابة تقرير عن النشاط  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 يفبني البشر خللق تفاعالت اجيابيه  اإلنسانيةتعميق مفهوم العالقات  اليتمن االهتمامات  خمتلفةتوجيه عنايته الطالبات بتفعيل انواع  -
 سلوكيات االنسان بشكل عام 

يوم  –يوم العلم  –املعلم  )كيوماليت تكرم بعض األعمال والوظائف إلظهار مدي أمهيتها للبشرية  العامليةإحياء االايم  يفاملشاركة  -
 .األميوم  –يوم املرأة العاملي  –اللغة العربية 

 اجلامعي ارتداء املالبس ابحلرم  يف السلوكيحث الطالبات على االنضباط  -
 اجلامعي داخل احلرم  األكادمييالتوعية اباللتزام ابملظهر  -
 توعية الطالبات أبمهية حتسني البيئة الداخلية للكلية والبيئة اجملتمعية بشكل عام. -
 عام. اة اجلامعية واحلياة بشكل يف احلي واالجيابية اكساب الطالبة احلماس والسعي حنو اهلدف -

  -: للفعالياتوصف خمتصر  
 –نشاط هيئة تدريس ومسئويل  )أعضاءيقوم كل مسار وفرع بتنفيذ عدد من األنشطة وفقاً للمتاح له من إمكانيات تنفيذ   -

 دعم(  –ميزانية تسمح بتوفري أدوات وهدااي وجوائز للفائزين  –األنشطة املختلفة  مبمارسةمكان يسمح 
 والتجهيز:إجراءات اإلعداد 

 االشرتاك. يتم تصميم اإلعالن عن مسمى النشاط وموعد بدء فعاليات النشاط وكيفية التواصل يف حال الرغبة يف -
اعالن ورقي يعلق على  –أب  )الوتسيتم االعالن عن الفعاليات من خالل اعالن يتم نشرة من خالل وسائل متعددة منها  -

الشفوي لطالبات اجمللس الطاليب ليقمن إببالغ  التنبيه –إعالن على البالك بورد  –اجلدران بعد أخذ املوافقات اإلدارية 
 زميالهتن( 

  التنفيذ.لالزمة لتنفيذ النشاط وجتهيز مكان توفري األدوات واالحتياجات ا -
 فعاليات األنشطة يف املوعد احملدد. افتتاحيتم  -
 املشاركة يفيرغنب  الاليتيتم تسجيل أمساء الطالبات  -
 يتم تنفيذ الفاعلية  -
 كتابة تقرير عن النشاط  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومهارات يدوية إبداعية(  املوهوبني )فنيةورعاية    اكتشاف  أنشطة

 عدد احلضور  الفرع  املسار النشاط  م

 171 الراكة اهلندسي سم اليدوي احلرمعرض لورشة الر  1

 171 الراكة اهلندسي ورشة االلوان 2

 173 الراكة اهلندسي وابداعيةمسابقة فنية  3

 250 الراين نسايناإل جولة الكامريا 4

 250 الراين نسايناإل بيننا موهوب 5

 250 الراين نسايناإل األفكار الذهبية 6

 250 الراين نساينإلا الثاين(الصغري )الفصل  مشروعي 7

 140 ابلدمامكلية اجملتمع  العلمي كواجلرافيمعرض االعمال اليدوية والرسم  8

 128 ابلدمامكلية اجملتمع  العلمي تموهب 9

10 communications channels 100 ابلدمامكلية اجملتمع  العلمي 

 35 كلية اجملتمع ابلقطيف العلمي موهبت سر متيزي 11

 45 اجلبيل الصحي مسرحية 12

ابلعمادة  االجتماعية نشطة جمموع املشاركات يف األ   1963 
 

هداف: األ

 ا الطالبات.تميز هبتالكشف عن املواهب اليت -
 السليم.التوجيه م القدرات لدى أصحاب املواهب وتوجيهها هف-
 الرسم.تنمية مهارات الطالبات يف جمال -
 املختلفة.نظرايت األلوان استخدامتنمية مهارات الطالبات يف جمال التلوين مع -
حبثا واخلروجبداع نشر ثقافة اإليفاملسامهة - املألوف  اجملتمعوتطويرعن دعم عن
 اجلامعة.صحاب األفكار املبدعة داخل جمتمع االهتمام بدعم أ-
 بداعية.اإلعرض أفكارهن ىعلاملوهوابتتشجيع الطالبات -
 الصور.لتصوير ومعاجلة لة اآساسية يف استعمال أاكتساب مهارات -
 ر.خالقية للتصويألااكتساب القواعد واملعايري-
 أبنفسهن.تنمية ثقة الطالبات -
 ابملوهبة.تتعلق ة يف املسابقات احمللية والعاملية اليت لمشاركلتشجيع الطالبات املوهوابت -
 املواطن الصاحل واالستفادة من أصحاب املواهب يف خدمة البالدإعداد-

أنشطة اكتشاف ورعاية الموهوبين )فنية ومهارات يدوية إبداعية(

األهداف: 
- الكشف عن املواهب التي تتميز بها الطالبات.

- فهم القدرات لدى أصحاب املواهب وتوجيهها التوجيه السليم.
- تنمية مهارات الطالبات يف مجال الرسم.

- تنمية مهارات الطالبات يف مجال التلوين مع استخدام نظريات األلوان املختلفة.
- املساهمة يف نر ثقافة اإلبداع والخروج عن املألوف بحثاً عن دعم وتطوير املجتمع.

- االهتامم بدعم أصحاب األفكار املبدعة داخل مجتمع الجامعة.
- تشجيع الطالبات املوهوبات عىل عرض أفكارهن اإلبداعية.
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- اكتساب مهارات أساسية يف استعامل آلة التصوير ومعالجة الصور.
- اكتساب القواعد واملعايري األخالقية للتصوير.

- تنمية ثقة الطالبات بأنفسهن.
- تشجيع الطالبات املوهوبات للمشاركة يف املسابقات املحلية والعاملية التي تتعلق باملوهبة.

- إعداد املواطن الصالح واالستفادة من أصحاب املواهب يف خدمة البالد.   

وصف مختصر للفعاليات:
ــم  ــن املواهــب يف )الرســم بالقل ــت مســابقات للكشــف ع ــا، تضمن ــات الخاصــة باكتشــاف املواهــب وتنميته ــن الفعالي ــة م -  هــي مجموع

ــب(. ــن املواه ــا م ــرياميك – وغريه ــىل الس ــم ع ــرايف – الرس ــر الفوتوغ ــم – التصوي ــة – التصمي ــغال اليدوي ــن – االش ــاص – التلوي الرص
- أنشطة دعم للطالبات عن طريق تنفيذ ورش تدريبية لهن.

إجراءات اإلعداد والتجهيز:
- يتم تصميم اإلعالن عن مسمى النشاط وموعد بدء فعاليات النشاط وكيفية التواصل يف حال الرغبة يف االشرتاك.

- يتــم اإلعــالن عــن الفعاليــات مــن خــالل إعــالن يتــم نــرة مــن خــالل وســائل متعــددة منهــا )الواتســاب – إعــالن ورقــي يعلــق عــىل الجــدران 
بعــد أخــذ املوافقــات اإلداريــة – إعــالن عــىل البــالك بــورد – التنبيــه الشــفوي لطالبــات املجلــس الطــاليب ليقمــن بإبــالغ زميالتهــن(. 

- توفري األدوات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ النشاط وتجهيز مكان التنفيذ. 
- يتم افتتاح فعاليات األنشطة يف املوعد املحدد.

- يتم تسجيل أسامء الطالبات الاليت يرغنب يف املشاركة.
- يتم تنفيذ الفاعلية وتحديد الفائزات وتوزيع الجوائز. 

- كتابة تقرير عن النشاط.

صور عن األنشطة اإلبداعية التي تم تنفيذها: 

  -: للفعالياتوصف خمتصر  
ابلقلم  )الرسم يف باملواهاملواهب وتنميتها تضمنت مسابقات للكشف عن  ابكتشافجمموعة من الفاعليات اخلاصة  هي  -

 وغريها من املواهب( –الرسم على السرياميك  –التصوير الفوتوغرايف  –التصميم  –االشغال اليدوية  –التلوين  –الرصاص 
 هلن.أنشطة دعم للطالبات عن طريق تنفيذ ورش تدريبية  -

 والتجهيز:إجراءات اإلعداد 
 االشرتاك.التواصل يف حال الرغبة يف  النشاط وكيفيةاإلعالن عن مسمى النشاط وموعد بدء فعاليات  يتم تصميم -
اعالن ورقي يعلق  –عن الفعاليات من خالل اعالن يتم نشرة من خالل وسائل متعددة منها ) الوتس أب  يتم االعالن -

الشفوي لطالبات اجمللس الطاليب ليقمن  التنبيه –بالك بورد إعالن على ال –على اجلدران بعد أخذ املوافقات اإلدارية 
 إببالغ زميالهتن ( 

  التنفيذ.توفري األدوات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ النشاط وجتهيز مكان  -
 احملدد.فعاليات األنشطة يف املوعد  افتتاحيتم  -
 املشاركة يفيرغنب  الاليتيتم تسجيل أمساء الطالبات  -
 يتم تنفيذ الفاعلية وحتديد الفائزات وتوزيع اجلوائز  -
 كتابة تقرير عن النشا -

  تنفيذها:صور عن األنشطة اإلبداعية اليت مت 
 

 

  -: للفعالياتوصف خمتصر  
ابلقلم  )الرسم يف باملواهاملواهب وتنميتها تضمنت مسابقات للكشف عن  ابكتشافجمموعة من الفاعليات اخلاصة  هي  -

 وغريها من املواهب( –الرسم على السرياميك  –التصوير الفوتوغرايف  –التصميم  –االشغال اليدوية  –التلوين  –الرصاص 
 هلن.أنشطة دعم للطالبات عن طريق تنفيذ ورش تدريبية  -

 والتجهيز:إجراءات اإلعداد 
 االشرتاك.التواصل يف حال الرغبة يف  النشاط وكيفيةاإلعالن عن مسمى النشاط وموعد بدء فعاليات  يتم تصميم -
اعالن ورقي يعلق  –عن الفعاليات من خالل اعالن يتم نشرة من خالل وسائل متعددة منها ) الوتس أب  يتم االعالن -

الشفوي لطالبات اجمللس الطاليب ليقمن  التنبيه –بالك بورد إعالن على ال –على اجلدران بعد أخذ املوافقات اإلدارية 
 إببالغ زميالهتن ( 

  التنفيذ.توفري األدوات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ النشاط وجتهيز مكان  -
 احملدد.فعاليات األنشطة يف املوعد  افتتاحيتم  -
 املشاركة يفيرغنب  الاليتيتم تسجيل أمساء الطالبات  -
 يتم تنفيذ الفاعلية وحتديد الفائزات وتوزيع اجلوائز  -
 كتابة تقرير عن النشا -

  تنفيذها:صور عن األنشطة اإلبداعية اليت مت 
 

 ومسرحية( وقصة وخط عريب  )شعرأدبية  أنشطة 

 عدد احلضور  الفرع  املسار النشاط  م

 250 الراين  نساين اإل شعرية املسابقة ال 1

 440 ابلدمامكلية اجملتمع  العلمي  مسرحية شعرية  2

 67 ابلدمامكلية اجملتمع  العلمي  املناظرة الثقافية  3

 440 ابلدمامكلية اجملتمع  العلمي  دبية املنصة اال 4

ابلعمادة  االجتماعية نشطة جمموع املشاركات يف األ   1197 

 

هداف األ
 هبا. مام الطالباتوزايدة اهت االهتمام ابللغة العربية-
 العريب.يف الشعر  تشجيع الطالبات املوهوابت-
  العريب.الشعر  املوهوابت بتأليف عن الطالباتالكشف -
   ألديب لدى الطالبات يف الشعر واإللقاء وكتابة القصة القصرية واخلط العريب التذوق اتنمية -

 :  للفعالياتوصف خمتصر  

  –  )الشعر يف  باملواهتضمنت مسابقات للكشف عن  ، املواهب وتنميتها تشاف ابكاخلاصة  فعاليات جمموعة من ال هي -
 . القصة( كتابة   –التمثيل وااللقاء  –اخلط العريب   – التلوين 

والتجهيز: عدادات اإلإجراء
 االشرتاك. التواصل يف حال الرغبة يف  النشاط وكيفيةعن مسمى النشاط وموعد بدء فعاليات  عالن اإل يتم تصميم-
ورقي يعلق على اجلدران    إعالن  –  الواتسابيتم نشرة من خالل وسائل متعددة منها )  إعالنعن الفعاليات من خالل    نعال يتم اإل-

   . الشفوي لطالبات اجمللس الطاليب ليقمن إببالغ زميالهتن( التنبيه –على البالك بورد   إعالن  –دارية  بعد أخذ املوافقات اإل 
   التنفيذ.نفيذ النشاط وجتهيز مكان توفري األدوات واالحتياجات الالزمة لت-
 يف املوعد احملدد.   نشطةفعاليات األ  افتتاحيتم -
 . كةاملشار  يف يرغنب  الالت يتم تسجيل أمساء الطالبات -
   . يتم تنفيذ الفاعلية وحتديد الفائزات وتوزيع اجلوائز -
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األهداف: 
- االهتامم باللغة العربية وزيادة اهتامم الطالبات بها.

- تشجيع الطالبات املوهوبات يف الشعر العريب.
- الكشف عن الطالبات املوهوبات بتأليف الشعر العريب. 

- تنمية التذوق األديب لدى الطالبات يف الشعر واإللقاء وكتابة القصة القصرية والخط العريب. 

وصف مختصر للفعاليات: 
-  هــي مجموعــة مــن الفعاليــات الخاصــة باكتشــاف املواهــب وتنميتهــا، تضمنــت مســابقات للكشــف عــن املواهــب يف )الشــعر – التلويــن 

– الخــط العــريب – التمثيــل وااللقــاء – كتابــة القصــة(.

إجراءات اإلعداد والتجهيز:
- يتم تصميم اإلعالن عن مسمى النشاط وموعد بدء فعاليات النشاط وكيفية التواصل يف حال الرغبة يف االشرتاك.

- يتــم اإلعــالن عــن الفعاليــات مــن خــالل إعــالن يتــم نــرة مــن خــالل وســائل متعــددة منهــا )الواتســاب – إعــالن ورقــي يعلــق عــىل 
الجــدران بعــد أخــذ املوافقــات اإلداريــة – إعــالن عــىل البــالك بــورد – التنبيــه الشــفوي لطالبــات املجلــس الطــاليب ليقمــن بإبــالغ زميالتهن(. 

- توفري األدوات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ النشاط وتجهيز مكان التنفيذ. 
- يتم افتتاح فعاليات األنشطة يف املوعد املحدد.

- يتم تسجيل أسامء الطالبات الاليت يرغنب يف املشاركة.
- يتم تنفيذ الفاعلية وتحديد الفائزات وتوزيع الجوائز. 

ومسرحية(وقصة وخط عريب  )شعرأنشطة أدبية 
عدد احلضورالفرعاملسارالنشاط م

الراين  اإلنسايناملسابقة الشعرية  
جمتمع الدمامالعلميمسرحية شعرية
جمتمع الدمامالعلمياملناظرة الثقافية

 440جمتمع الدمامالعلمي املنصة االدبية
 ابلعمادة  االجتماعيةجمموع املشاركات يف األنشطة 

  -: االهداف

 هبا.  وزايدة اهتمام الطالبات االهتمام ابللغة العربية -
 العريب.تشجيع الطالبات املوهوابت. يف الشعر  -
  العريب.املوهوابت بتأليف. الشعر  عن الطالباتالكشف  -
 التذوق األديب لدى الطالبات يف الشعر واإللقاء وكتابة القصة القصرية واخلط العريب تنمية  -

  -: للفعالياتوصف خمتصر 

 – )الشعر يف باملواهاملواهب وتنميتها تضمنت مسابقات للكشف عن  ابكتشافجمموعة من الفاعليات اخلاصة  هي  -
 القصة(كتابة   –التمثيل وااللقاء  –اخلط العريب  –التلوين 

والتجهيز:إجراءات اإلعداد 
 االشرتاك.التواصل يف حال الرغبة يف  النشاط وكيفيةاإلعالن عن مسمى النشاط وموعد بدء فعاليات  يتم تصميم -
اعالن ورقي يعلق على  –عن الفعاليات من خالل اعالن يتم نشرة من خالل وسائل متعددة منها )الوتس أب  يتم االعالن -

الشفوي لطالبات اجمللس الطاليب ليقمن إببالغ  التنبيه –إعالن على البالك بورد  –اجلدران بعد أخذ املوافقات اإلدارية 
 زميالهتن( 

  التنفيذ.توفري األدوات واالحتياجات الالزمة لتنفيذ النشاط وجتهيز مكان  -
 فعاليات األنشطة يف املوعد احملدد. افتتاحيتم  -
 املشاركة يفيرغنب  الاليتيتم تسجيل أمساء الطالبات  -
 يتم تنفيذ الفاعلية وحتديد الفائزات وتوزيع اجلوائز  -
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والتجهيز:إجراءات اإلعداد 
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 ثقافية ومحالت توعوية صفية وال صفية ومسابقات ثقافية   أنشطة

 عدد احلضور  الفرع  اراملس النشاط  م

 105 الراكة  اهلندسي محلة اقرأ بعنوان " أمة اقرأ تقرأ"  1

 171 كة الرا  اهلندسي محلة العقل السليم يف اجلسم السليم 2

 390 الراكة  الصحي  فعالية ركن الصيدلة اإلكلينيكية  3

 23 الراكة  الصحي  ية ولاأل اإلسعافات دورة  4

 112 الراين  العلمي  ال( احتفاال بيوم املعلممسابقة بعنوان )بصمة وخي 5

 150 الراين  العلمي  فعالية املواطنة الرقمية  6

 983 لراين ا العلمي  دنية والصحية عن الرتبية الب التوعوية احلمالت  7

 80 بيل اجل الصحي  ( )قيميمشاريع مقررات الدراسات إسالمية  8

 80 بيل اجل الصحي  الربانمج الثقايف  9

 135 الراين  العلمي  العاملي بقة أفضل تغريدة عن يوم املعلم مسا 10

11 English an international language  45 قطيف ابل كلية اجملتمع   العلمي 

الثقافية ابلعمادة   نشطة ات يف األ جمموع املشارك  2274 
 

هداف:  األ
 نشر الوعي والثقافة العامة واملتخصصة بني الطالبات-
 اء العقل ابلعلوم املختلفة والثقافات املتنوعة.ثر إيفتشجيع الطالبات على التنافس -
ياسات االستخدام املقبول من قبل اجلهات  عند استخدام التقنيات الرقمية وااللتزام بسن ومسؤولياهتن توعية الطالبات حبقوقه-

 يسؤولية ووعواستخدام التكنولوجيا الرقمية مب،العامل الرقمي يف نظمة األخالقية املختصة والقوانني الرقمية واأل 
 علمية أدارة املشاريع العلى تدريب الطالبات -
أدارة الفريق والعمل التعاوين يفاكساب الطالبات لبعض املهارات  -
املختلفةواالبتكارية ةاالبتداعي هارات الطالبات تنمية م-

 للفعاليات وصف خمتصر  
الشعر )يفنت مسابقات للكشف عن املوهب املواهب وتنميتها تضمابكتشافاخلاصة فعاليات جمموعة من الهي-

 القصة( كتابة التمثيل وااللقاء اخلط العريب  التلوين 

 

األهداف: - 
- نر الوعي والثقافة العامة واملتخصصة بن الطالبات.

- تشجيع الطالبات عىل التنافس يف إثراء العقل بالعلوم املختلفة والثقافات املتنوعة.
- توعيــة الطالبــات بحقوقهــن ومســؤولياتهن عنــد اســتخدام التقنيــات الرقميــة وااللتــزام بسياســات االســتخدام املقبــول مــن قبــل 

الجهــات املختصــة والقوانــن الرقميــة واألنظمــة األخالقيــة يف العــامل الرقمــي، واســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة مبســؤولية ووعــي.
- تدريب الطالبات عىل إدارة املشاريع العلمية.

- اكساب الطالبات لبعض املهارات يف إدارة الفريق والعمل التعاوين.
- تنمية مهارات الطالبات اإلبداعية واالبتكارية املختلفة.

وصف مختصر للفعاليات: - 
-  هــي مجموعــة مــن الفعاليــات الخاصــة باكتشــاف املواهــب وتنميتهــا تضمنــت مســابقات للكشــف عــن املوهــب يف )الشــعر 

– التلويــن – الخــط العــريب – التمثيــل وااللقــاء – كتابــة القصــة(

أنشطة ثقافية ومحالت توعوية صفية وال صفية ومسابقات ثقافية 
 عدد احلضور الفرع املسار النشاطم

 105 الراكة  اهلندسي محلة اقرأ بعنوان " أمة اقرأ تقرأ"
 171 الراكة  اهلندسي محلة العقل السليم يف اجلسم السليم

 390 الراكة  الصحي فعالية ركن الصيدلة اإلكلينيكية
 23 الراكة  الصحي األولية  اإلسعافاتدورة 

 112 ابلراين العلمي  مسابقة بعنوان )بصمة وخيال( احتفاال بيوم املعلم 
 150 ابلراين العلمي  فعالية املواطنة الرقمية

 983 ابلراين العلمي  عن الرتبية البدنية والصحية  التوعويةاحلمالت 
 80 جبيل الصحي ()قيميمشاريع مقررات الدراسات إسالمية 

 80 جبيل الصحي الربانمج الثقايف
 135 ابلراين العلمي  العامليمسابقة أفضل تغريدة عن يوم املعلم 

English an international language  45 قطيف العلمي 
 جمموع املشاركات يف األنشطة الثقافية ابلعمادة 

  -االهداف: 

 . نشر الوعي والثقافة العامة واملتخصصة بني الطالبات -
 إثراء العقل ابلعلوم املختلفة والثقافات املتنوعة. يفتشجيع الطالبات على التنافس  -
توعية الطالبات حبقوقهم ومسؤولياهتم عند استخدام التقنيات الرقمية وااللتزام بسياسات االستخدام املقبول من قبل اجلهات  -

 العامل الرقمي واستخدام التكنولوجيا الرقمية مبسؤولية ووعى. يفاملختصة والقوانني الرقمية واالنظمة األخالقية 
 علمية أدارة املشاريع ال علىتدريب الطالبات  -
 أدارة الفريق والعمل التعاوين  يفاكساب الطالبات لبعض املهارات  -
 املختلفة واالبتكارية ةاالبتداعيتنمية مهارات الطالبات  -

  -: للفعالياتوصف خمتصر 
 –الشعر ) يفاملواهب وتنميتها تضمنت مسابقات للكشف عن املوهب  ابكتشافجمموعة من الفاعليات اخلاصة  هي  -

 القصة(كتابة   –التمثيل وااللقاء  –اخلط العريب  –التلوين 
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األهداف: 
- نر الوعي والثقافة العامة واملتخصصة بن الطالبات.

- الرتفيه عن الطالبات.
- زيادة املعلومات العلمية عن التخصص املستقبي الذي ترغب الطالبات االلتحاق به. 

وصف مختصر للفعاليات: - 
-  هي مجموعة من الرحالت التثقيفية والرتفيهية للطالبات.

إجراءات اإلعداد والتجهيز:
- يتــم اإلعــالن عــن الرحلــة، وتحديــد مختــص تســجيل املشــرتكات، وإعــالن وســيلة التواصــل ) إمييــل ومكتــب( ويتــم تســجيل 
أســامء الطالبــات، والتواصــل مــع إدارة الجامعــة لتوفــري املوافقــات األمنيــة واإلداريــة وتوفــري وســيلة املواصــالت، ثــم االنطــالق 
إىل الرحلــة مــع اإلرشاف املتخصــص، ويتــم رشح املعلومــات املرغــوب توصيلهــا للطالبــات خــالل الرحلــة عــن مــكان الزيــارة ثــم 

العــودة.
- كتابة تقرير عن النشاط. 

رحالت علمية وتثقيفية وترفيهية
 عدد احلضور الفرع املسار النشاط م
 35 الراكة اهلندسي زايرة معمل نتاج بكلية التصاميم 1

 120 الراكة الصحي اجلامعةرحلة شاطئ  2

  الراين اإلنساين رحلة شاطئ اجلامعة 3

 جمموع املشاركات يف األنشطة الثقافية ابلعمادة
  -االهداف: 

 . نشر الوعي والثقافة العامة واملتخصصة بني الطالبات -
 الطالبات.الرتفيه عن  -
 ترغب الطالبات االلتحاق بة  الذيزايدة املعلومات العلمية عن التخصص املستقبلي  -

  -: للفعالياتوصف خمتصر  
 جمموعة من الرحالت التثقيفية والرتفيهية للطالبات. هي  -

والتجهيز:إجراءات اإلعداد 
و مكتب ( ويتم تسجيل امساء  يلاميعن الرحلة وحتديد خمتص تسجيل املشرتكات واعالن وسيلة التواصل مع )  يتم االعالن -

الطالبات والتواصل مع إدارة اجلامعة لتوفري املوافقات االمنية واإلدارية وتوفري وسيلة املواصالت مث االنطالق إىل الرحلة مع 
 االشراف املتخصص ويتم شرح  املعلومات املرغوب توصيلها للطالبات خالل الرحلة عن مكان الزايرة مث العودة 

  ط.ر عن النشاكتابة تقري -
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  -: للفعالياتوصف خمتصر  
 جمموعة من الرحالت التثقيفية والرتفيهية للطالبات. هي  -

والتجهيز:إجراءات اإلعداد 
و مكتب ( ويتم تسجيل امساء  يلاميعن الرحلة وحتديد خمتص تسجيل املشرتكات واعالن وسيلة التواصل مع )  يتم االعالن -

الطالبات والتواصل مع إدارة اجلامعة لتوفري املوافقات االمنية واإلدارية وتوفري وسيلة املواصالت مث االنطالق إىل الرحلة مع 
 االشراف املتخصص ويتم شرح  املعلومات املرغوب توصيلها للطالبات خالل الرحلة عن مكان الزايرة مث العودة 

  ط.ر عن النشاكتابة تقري -
 

 

 

 

 

 

 

هية رحالت علمية وتثقيفية وترفي  

 عدد احلضور  الفرع  املسار النشاط  م

 35 الراكة  اهلندسي زايرة معمل نتاج بكلية التصاميم  1

 120 الراكة  الصحي  اجلامعة رحلة شاطئ  2

  الراين  نساين اإل رحلة شاطئ اجلامعة  3

الثقافية ابلعمادة  نشطة جمموع املشاركات يف األ   2274 
 

 هداف:  األ
 واملتخصصة بني الطالباتنشر الوعي والثقافة العامة -
 الطالبات.الرتفيه عن -
 به.ترغب الطالبات االلتحاقالذي زايدة املعلومات العلمية عن التخصص املستقبلي -

 للفعاليات   وصف خمتصر
جمموعة من الرحالت التثقيفية والرتفيهية للطالبات. هي-

والتجهيز:  عدادإجراءات اإل
مساء  أ ( ويتم تسجيل مكتب و يل مي إوسيلة التواصل إعالنو ، ص تسجيل املشرتكاتوحتديد خمت، عن الرحلة عالن يتم اإل-

مث االنطالق إىل الرحلة مع  ،منية واإلدارية وتوفري وسيلة املواصالتوالتواصل مع إدارة اجلامعة لتوفري املوافقات األ،الطالبات 
خالل الرحلة عن مكان الزايرة مث العودة املعلومات املرغوب توصيلها للطالبات ويتم شرح ،املتخصص شرافاإل

 ط.ر عن النشاكتابة تقري-
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الدورات التدريبية والورش

األهداف: 
- التعرف عىل القدرات الكامنة لدى الطالبات، وتنميتها وزيادة الثقة بأنفسهن.

- تنمية القدرة عىل تدريب الطالبات، العطاء ومساعدة اآلخرين.
- مساعدة الطالبات عىل اكتساب بعض مهارات التفاوض واإلقناع.

- مساعدة الطالبات عىل تنظيم أفكارهن وإيجاد الطرق العلمية إلقناع اآلخرين.
- تدريب الطالبات عىل بعض املهارات الحياتية.  

- التعرف عىل كيفية التصدي ألنواع الضغوط املختلفة التي تواجه الطالبة.
- تنمية مهارات الطالبات يف العمل الجامعي.

وصف مختصر للفعاليات: - 
ــت مســابقات للكشــف عــن املواهــب يف )الشــعر –  ــا تضمن ــات الخاصــة باكتشــاف املواهــب وتنميته ــن الفعالي -  هــي مجموعــة م

ــة القصــة(. ــاء – كتاب ــل وااللق ــن – الخــط العــريب – التمثي التلوي

إجراءات اإلعداد والتجهيز:
- تجهيــز مــكان التنفيــذ والربوجكتــور وإعــداد إعــالن الورشــة وارســاله لطالبــات املســار العلمــي بكليــة املجتمــع بالدمــام عــرب وســائل 

االتصــال املختلفــة )واتســاب(.

 
 

 

  -االهداف: 

 وتنميتها وزايدة الثقة أبنفسهن. الطالبات،التعرف على القدرات الكامنة لدى  -
العطاء ومساعدة األخرين الطالبات،تنمية القدرة على تدريب  -
 واالقناع.مساعدة الطالبات على اكتساب بعض مهارات التفاوض  -
.مساعدة الطالبات على تنظيم افكارهن واجياد الطرق العلمية ألقناع األخرين -
   احلياتيةتدريب الطالبات على بعض املهارات  -
 .الطالبة تواجهالضغوط املختلفة اليت  ألنواعالتعرف على كيفية التصدي  -
الطالبات يف العمل اجلماعيتنمية مهارات  -

  -: للفعالياتوصف خمتصر  
 –الشعر ) يف باملواهاملواهب وتنميتها تضمنت مسابقات للكشف عن  ابكتشافجمموعة من الفاعليات اخلاصة  هي  -

 القصة(كتابة   –التمثيل وااللقاء  –اخلط العريب  –التلوين 
والتجهيز:إجراءات اإلعداد 

املختلفة )   االتصالكلية اجملتمع ابلدمام عرب الوسائل   - العلمياعالن الورشة   وارساله لطالبات املسار  دوالربوجكتور إعداالتنفيذ جتهيز مكان  -
. واتس اب (.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  -االهداف: 

 وتنميتها وزايدة الثقة أبنفسهن. الطالبات،التعرف على القدرات الكامنة لدى  -
العطاء ومساعدة األخرين الطالبات،تنمية القدرة على تدريب  -
 واالقناع.مساعدة الطالبات على اكتساب بعض مهارات التفاوض  -
.مساعدة الطالبات على تنظيم افكارهن واجياد الطرق العلمية ألقناع األخرين -
   احلياتيةتدريب الطالبات على بعض املهارات  -
 .الطالبة تواجهالضغوط املختلفة اليت  ألنواعالتعرف على كيفية التصدي  -
الطالبات يف العمل اجلماعيتنمية مهارات  -

  -: للفعالياتوصف خمتصر  
 –الشعر ) يف باملواهاملواهب وتنميتها تضمنت مسابقات للكشف عن  ابكتشافجمموعة من الفاعليات اخلاصة  هي  -

 القصة(كتابة   –التمثيل وااللقاء  –اخلط العريب  –التلوين 
والتجهيز:إجراءات اإلعداد 

املختلفة )   االتصالكلية اجملتمع ابلدمام عرب الوسائل   - العلمياعالن الورشة   وارساله لطالبات املسار  دوالربوجكتور إعداالتنفيذ جتهيز مكان  -
. واتس اب (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صور بعض األنشطة:

 

 

صور بعض األنشطة:

 

 

صور بعض األنشطة:

 

 

 

 

صور بعض األنشطة:

 

 

صور بعض األنشطة:

 
 

 

 

صور بعض األنشطة:
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الهيكل التنظيمي لوحدة اإلشراف األكاديمي

التعريف بالوحدة:
 وحــدة االرشاف األكادميــي بعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة هــي إحــدى الوحــدات التابعــة لوكالــة العامدة للشــؤون 
ــز قدراتهــم وتحصيلهــم األكادميــي وتذليــل العقبــات  ــة الطلبــة للتأقلــم مــع الحيــاة الجامعيــة وتعزي األكادمييــة، وتهــدف اىل تهيئ

التــي تواجههــم خــالل برنامــج الســنة التحضرييــة.

وتتكــون الوحــدة مــن حــوايل 135 مرفــة ومرفــاً أكادمييــاً، مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالعــامدة موزعــن عــىل جميــع مســارات 
وفــروع العــامدة اإلثنــي عــر

مهام الوحدة:

• تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية.
• إمداد الطلبة باملعلومات الصحيحة عن العامدة، والسياسات التعليمية يف مختلف االقسام االكادميية بالعامدة 

• تعزيز التحصيل األكادميي للطلبة، ورفع قدراتهم وتذليل العقبات التي تعرتيهم أثناء تحصيلهم العلمي.
• تقليل فرص التعرث األكادميي )إرشاد وقايئ(.

• تقديم املشورة واملساعدة ألصحاب املشكات األكادميية من طلبة العامدة.
• رعاية الطلبة ذوي التحصيل الدرايس املتدين واملتعرثين أكادميياً واالهتامم بهم ومتابعتهم حتى يرتقوا مبستواهم الدرايس.

• االهتامم بالطلبة املتفوقني واملوهوبني وتقديم ما من شأنه تعزيز قدراتهم ودعم إبداعاتهم.

وحدة اإلشراف األكاديمي

 

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة 
وكالة الجودة والتطوير االكاديمي

                                                       اإلشراف األكاديميوحدة 
  8102-8102الفصل الدراسي األول 

اهليكل اإلداري والتنظيمي لوحدة اإلشراف األكادميي

مشرف وحدة اإلشراف األكاديمي

مساعد مشرف الوحدة ألقسام الطالب

منسق اإلشراف األكاديمي 
طالب -للمسار العلمي 

منسق اإلشراف األكاديمي 
طالب -للمسار الهندسي 

منسق اإلشراف األكاديمي 
طالب -للمسار الصحي 

مساعد مشرف الوحدة ألقسام الطالبات

منسقة اإلشراف 
األكاديمي للمسار 

طالبات -الصحي 

منسقة اإلشراف 
األكاديمي للمسار 

الصحي بفرع 
الجبيل

منسقة اإلشراف 
األكاديمي للمسار 

طالبات -الهندسي 

منسقة اإلشراف 
األكاديمي للمسار 
العلمي بفرع الريان

منسقة اإلشراف 
األكاديمي للمسار 
العلمي بفرع الجبيل

منسقة اإلشراف 
األكاديمي للمسار 

العلمي بكلية المجتمع 
بالدمام

منسقة اإلشراف 
األكاديمي للمسار 

العلمي بفرع القطيف

منسقة اإلشراف 
ااألكاديمي للمسار 
إنساني بفرع الريان

منسقة اإلشراف 
األكاديمي للمسار 
اإلنساني بفرع 

الجبيل

أمين سر الوحدة



199

:كاديمياأل شرافاإلخطة وحدة خطة وحدة اإلشراف األكاديمي:

First Semester  

 املوضوع م
 التوقيت

 الحالة  املشرف  عن التنفيذ   املسؤول
Start End 

1 
ورؤيتها  كاديمياأل شرافتعريف الطلبة بوحدة ال 

له رعاية الطالب ورفع تحصيوأهدافها ودورها في 
 ضمن الوقت املخصص لذلك في برنامج التهيئة. كاديمياأل

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال  29/08/2019 25/08/2019
 تم إنجازها شرف الوحدةم جميع املسارات والفروع

 نيكاديمياألاملشرفات واملشرفين  19/09/2019 08/09/2019 ول الجمعي األ  كاديمياأل شرافلقاء ال  
 املساراتفي جميع الفروع و 

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال 
 جميع الفروع واملسارات

الدرجة املعيارية 
لتحقق أهدف 

 75.6النشاط = % 

في  كاديمياأل شرافال منسقو  والتوجيه الجامعي رشادمركز ال  03/10/2019 23/09/2019 ول األ  النفس ي درشالقاء التوجيه وال  
 تم عقد اللقاء جميع الفروع واملسارات

 نيكاديمياألاملشرفات واملشرفين  17/10/2019 06/10/2019 الثانيالجمعي  كاديمياأل شرافلقاء ال  
 في جميع الفروع واملسارات

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال 
 جميع الفروع واملسارات

الدرجة املعيارية 
لتحقق أهدف 

 75.5النشاط = % 

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال  والتوجيه الجامعي رشادمركز ال  31/10/2019 20/10/2019 الثاني النفس ي رشادلقاء التوجيه وال 
 تم عقد اللقاء جميع الفروع واملسارات

 نيكاديمياألاملشرفات واملشرفين  14/11/2019 03/11/2019 ثالثال يالجمع كاديمياأل شرافلقاء ال 
 في جميع الفروع واملسارات

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال 
 ع الفروع واملساراتجمي

الدرجة املعيارية 
لتحقق أهدف 

 61.2النشاط = % 

 05/12/2019 17/11/2019 متابعة الخطط العالجية 
في  نيكاديمياأل ين املشرفات واملشرف

جميع الفروع واملسارات بالتنسيق 
 مع قسم العلوم األساسية 

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال 
 البرنامجتم تنفيذ  جميع الفروع واملسارات

Second Semester  
 Start End الحالة  املشرف  املسئول عن التنفيذ  التوقيت املوضوع م

 نيكاديمياألاملشرفات واملشرفين  06/02/2020 26/01/2020 ول معي األ الج كاديمياأل شرافلقاء ال  
 في جميع الفروع واملسارات

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال 
 ساراتجميع الفروع وامل 

الدرجة املعيارية 
لتحقق أهدف 

 73.3النشاط = % 

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال  لتوجيه الجامعيوا رشادمركز ال  20/02/2020 09/02/2020 ول األ  النفس ي رشادلقاء التوجيه وال  
 تم عقد اللقاء جميع الفروع واملسارات

 نيكاديمياألاملشرفات واملشرفين  05/03/2020 23/02/2020 الثانيالجمعي  كاديمياأل شرافلقاء ال  
 في جميع الفروع واملسارات

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال 
 جميع الفروع واملسارات

يارية الدرجة املع
لتحقق أهدف 

 50.8النشاط = % 

في  كاديمياأل شرافال منسقو  والتوجيه الجامعي رشادمركز ال  19/03/2020 08/03/2020 الثاني النفس ي رشادلقاء التوجيه وال 
 تم عقد اللقاء جميع الفروع واملسارات

 نيكاديمياألت واملشرفين املشرفا 02/04/2020 22/03/2020 لثاالث يالجمع كاديمياأل شرافلقاء ال 
 في جميع الفروع واملسارات

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال 
 جميع الفروع واملسارات

الدرجة املعيارية 
لتحقق أهدف 

 23.4اط = % النش

 23/04/2020 06/02/2020 متابعة الخطط العالجية 

 نيكاديمياألاملشرفات واملشرفين 
 في جميع الفروع واملسارات

قسم العلوم  بالتنسيق مع
 األساسية

في  كاديمياأل شرافمنسقو ال 
 تم تنفيذ البرنامج جميع الفروع واملسارات
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إنجازات وحدة اإلشراف األكاديمي: تقارير اإلنجاز على مستوى الفروع:

 اإلنجاز على مستوى الفروع:: تقارير كاديمياأل شرافاإلإنجازات وحدة 

 

 


