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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



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ

7

كلمة العميد:    

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

نضــع بــن أيديكــم التقريــر الختامــي لعــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة للعــام الجامعــي 
1442 هـــ ، والــذي يــرز مــا تحقــق مــن أهــداف ومــا هــو جــاري تحقيقــه. عــام اتســم بالجديــة واالجتهاد، 
والعمــل الجامعــي الــدؤوب واملنظــم يف جميــع أقســامها ووحداتهــا ولجانهــا املختلفــة مــام أدى إىل نتائــج 
إيجابيــة يف العديــد مــن املجــاالت ســتذكر يف تفاصيــل هــذا التقريــر. ويتضمــن هــذا التقريــر عــى العديــد 
مــن اإلحصائيــات يف مختلــف املجــاالت، كــام يرصــد مختلــف األنشــطة العلميــة والثقافيــة واالجتامعيــة 

وخدمــة الجامعــة واملجتمــع.
إن مــن أبــرز مــا مييــز هــذا العــام الــدرايس هــو التكامــل بــن أقســام العــامدة )قســم اللغــة اإلنجليزيــة، 
وقســم العلــوم األساســية، وقســم تطويــر الــذات، وقســم الحاســب اآليل، وقســم الدراســات اإلســالمية(، 
والتــي تطــورت تطــوراً ملحوظــاً يف اآلونــة األخرية ســواًء يف الخطــط الدراســية أو األهداف أو االســراتيجيات 
أو املخرجــات التعليميــة؛ وتضــم العــامدة مجموعــة مــن األســاتذة الذيــن ينتمــون إىل جامعــات عريقــة 
ــرى  ــب يف مج ــي تص ــة الت ــة والبحثي ــات النقدي ــات واالتجاه ــوع الثقاف ــدوره إىل تن ــام أدى ب ــة م مرموق
ــم  ــزات العل ــه ومنج ــراث وأصالت ــة ال ــن عراق ــع ب ــذي يجم ــد ال ــور والتجدي ــرى التط ــو مج ــد وه واح
ــي  ــل الجامع ــبب العم ــت بس ــت كان ــي تحقق ــداف الت ــازات واأله ــذه اإلنج ــة. إن ه ــة الحديث والتقني
املخطــط واملــدروس مــن قبــل األقســام والوحــدات واللجــان يف العــامدة فلهــم منــي كل الشــكر والتقديــر. 
هــذه اإلنجــازات مل يكــن لهــا أن تكــون واقعــاً لــوال اللــه أوالً ثــم 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.
ــذه  ــادات ه ــوح قي ــا وطم ــق طموحن ــه لنحق ــإذن الل ــام ب ــتمر كل ع ــن املس ــر والتحس ــعى للتطوي نس
ــامدة  ــراتيجية للع ــة االس ــة للخط ــة ومواكب ــامخ لتكــون متوافق ــن الش ــذا الوط ــادات ه ــة وقي الجامع

ــه. ــإذن الل ــي 2020ب ــول الوطن ــج التح ــة 2030وبرنام ــة اململك ــة ورؤي والجامع
ختامــاً، ال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل ملعــإىل مديــر الجامعــة حفظــه اللــه عــى دعمــه ومتابعتــه، 
والشــكر موصــول لســعادة وكالء الجامعــة، ولســعادة رؤســاء األقســام ومــريف ومنســقي األقســام، وأعضــاء 
ــكر إىل  ــدم بالش ــام أتق ــامدة، ك ــات الع ــاهموا يف نجاح ــن س ــالب الذي ــن والط ــس واملوظف ــة التدري هيئ

فريــق عمــل إعــداد هــذا التقريــر وكل مــن شــارك يف إعــداده وإخراجــه املميــز.
وأسأل الله أن يجعلنا ممن يحسن العمل ويتقنه.

عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة

د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد
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مقدمة

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

مســتقبالً، ومــن ثــم فقــد تعــددت إنجــازات عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات 

ــات  ــن العملي ــدًء م ــامدة ب ــا بالع ــم تطبيقه ــي يت ــودة الت ــري الج ــة ملعاي ــاندة الداعم املس

التطويريــة والتنميــة املهنيــة، ومــروراً بخدمــات الطالــب وبرامــج األنشــطة عــى اختالفهــا 

ــتطيع  ــا ال نس ــإن كن ــا، ف ــودة ومؤرشاته ــن الج ــراءات تحس ــاًء بإج ــا انته ــوع مجاالته وتن

ــا يحــدث  ــع م ــا م ــة تفاعلن ــا نســتطيع التحكــم يف طريق ــا، فإنن ــام يحــدث لن التحكــم في

ــا  ــم تكــون لن ــن ث ــا، وم ــري وال ندعــه هــو يتحكــم فين ــذا ســنتحكم يف التغي بالفعــل، وبه

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

والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل للعــام الجامعــي 1442 هـــ، 

مبــا تشــمله العــامدة مــن أقســام ووحــدات نوعيــة مســتهلن التقريــر بإطاللــة رسيعــة عــى 

عــامدة الســنة التحضرييــة ومتبنــن عــدة محــاور تحــدد هــذه اإلنجــازات والتــي ســتتضح 

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

نشــأت فكــرة الســنة التحضرييــة بدايــًة تحــت مســمى »وحــدة الســنة التحضرييــة« بجامعــة امللــك فيصــل عــام 2008م يف كليــات العــامرة 
والتخطيــط وكليــة الهندســة وكليــة التصاميــم، لتكــون وســيلة لتحقيــق التكامــل والتعــاون بــن الكليــات الثــالث، خاصــة أن جميعهــا تشــرك 
ــراً  ــب مبك ــف الطال ــة فرصــة لتعري ــالث مبثاب ــات الث ــة للكلي ــر الســنة التحضريي ــة. وتعت ــية األولي ــارات األساس ــارف وامله ــن املع يف جــزء م

بالتخصصــات املختلفــة يف مجــال العلــوم الهندســية والعمرانيــة.
ومــع انفصــال جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل )الدمــام ســابقاً( عــن جامعــة امللــك فيصــل عــام 2009م انضمــت كليــة علــوم الحاســب 
ــة  ــم التــي تــرف عليهــا الســنة التحضريي ــة التصامي ــة الهندســة وكلي ــات العــامرة والتخطيــط وكلي ــات« يف الســنة األوىل إىل كلي اآليل »طالب
وذلــك يف العــام الجامعــي 1431/1430هـــ )2010/2009م( ، ومــن خــالل جهــود الجامعــة املســتمرة يف تطويــر برامجهــا األكادمييــة، وتعزيــز 
مســريتها نحــو التميــز والجــودة، وافــق مجلــس التعليــم العــايل بجلســته رقــم )58( عــى إنشــاء العديــد مــن العــامدات املســاندة بالجامعــة، 
كان مــن بينهــا عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بتاريــخ 1431/03/27هـــ املوافــق 2010/03/13م، وذلــك لــإرشاف عــى طــالب 
ــث اســتمر ارشاف العــامدة  ــول والتســجيل، حي ــة وعــامدة القب ــات املعني ــع الكلي ــاون م ــا بالتع ــذ برامجه ــة ومتابعــة تنفي الســنة التحضريي
عــى الطــالب والطالبــات بكليــات العــامرة والتخطيــط والهندســة والتصاميــم وعلــوم الحاســب اآليل خــالل العــام الجامعــي 1432/1431هـــ 
)2011/2010م(، ومــن ثــم تطــورت برامــج الســنة التحضرييــة وأصبحــت تـُـدرَّس كمســارات، وكانــت البدايــة باملســارين »الهنــديس والعلمــي« 
الخاصــة بالكليــات الهندســية والعلميــة وذلــك يف العــام الجامعــي 1433/1432هـــ )2012/2011م(، ويف العــام الجامعــي الــذي يليــه 
ــة، ويف العــام الجامعــي 1438/1437هـــ  ــات الصحي 1434/1433هـــ )2013/2012م( بــدأت الدراســة بـــــ »املســار الصحــي« الخــاص بالكلي

)2017/2016م( بــدأت الدراســة بـــــ »املســار اإلنســاين« الخــاص بالكليــات اإلنســانية.
باإلضافــة إىل ذلــك فقــد تــم اســناد اإلرشاف والتدريــس يف الســنة األوىل يف كليــة املجتمــع )القطيــف والدمــام( وأيضــاً هــذا ينســحب عــى 

الكليــات األخــرى.
وبذلــك أصبحــت عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل تســتقبل جميــع الطــالب والطالبات 
املقبولــن عــى املســارات األربعــة )الصحــي، الهنــديس، العلمــي، اإلنســاين( وتدريــس طالبــات الســنة األوىل للكليــات التاليــة: )كليــة املجتمــع 

بالدمــام - كليــة املجتمــع بالقطيــف - كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالجبيــل - كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بالجبيــل(.

الرؤية:
»الريادة والتميز عى مستوى الرامج التحضريية«

الرسالة:
» تهيئة الطلبة للحياة الجامعية والعملية، بتنمية قدراتهم املعرفية واملهارية، يف بيئة جاذبة ومحفزة عى اإلبداع«

القيم 
تؤمــن عــامدة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بالقيــم التاليــة والتــي تتبناهــا يف أنشــطتها وسياســاتها:   املشــاركة – الشــفافية 

– االنتــامء واملســؤولية – اإلبــداع – روح الفريــق - املســؤولية االجتامعيــة.

األهداف:
1. تنمية املعارف العلمية واملهارات األساسية التي يحتاج إليها الطلبة يف تخصصاتهم املستقبلية.

2. اكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعرون )21(. 
3. تقديم خدمات نوعية للطلبة واملجتمع.

4. التنمية املهنية املستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلدارين والفنين.
5. دعم ثقافة البحث والنر العلمي واالبتكار.

6. تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية.
7. تطوير برنامج السنة التحضريية مبا يسهم يف تحقيق تنافسية الجامعة ومتيزها.
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برامج السنة التحضيرية ونظام الدراسة

ــام  ــة اإلم ــات جامع ــارات كلي ــى مس ــن ع ــات املقبول ــالب والطالب ــع الط ــى 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 – القطي ــة املجتم ــام وكلي ــع – الدم 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 عــى 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 الرنامــج. 

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

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

ملعنية. ا



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ

11

الهيكل التنظيمي لعمادة السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة

العميد

وكيلة العمادة 
لشؤون الطالبات

وكيل العمادة 
للتطوير والجودة

مدير إدارة الشؤون 
اإلدارية والمالية

وكيل العمادة 
للشؤون األكاديمية

قسموحدة شؤون الطالب
 اللغة اإلنجليزية

وحدة شؤون الموظفين مساعدة الوكيلة وحدة الجودة
للمسار العلمي 

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

مدير مكتب العميد 
والسكرتارية
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

يمثــل هــذا التقريــر إنجــازات  وكالــة التطويــر والجــودة بعمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات 
ــر  ــاول التقري ــن فيصــل للعــام الجامعــي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م ، ويتن المســاندة بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن ب

ــر والجــودة وهــي :  ــة التطوي ــع وكال انجــازات الوحــدات التــي تتب

وقــد  ُروعــي فــي إعــداد هــذا التقريــر أن يتضمــن شــرحً مفصــاًل لرؤيــة ورســالة الوحــدات والمهــام 
ــام الجامعــي   ــال العـــــ ــدة خلـ واللجــان التــي تنتمــي لهــا كمــا تــم اعــداد تقريــر حــول انجــازات كل وحــــ

٢٠٢٠/ ٢٠٢١م فــي ضــوء خطــة الوحــدات الســنوية بمــا يحقــق أهــداف وكالــة التطويــر والجــودة .

وحدة الدراسات والبحوث  وحدة التطوير األكاديمي   وحدة الجودة   

 وكالة عمادة السنة
التحضيرية للتطوير والجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

هــي وكالــة تشــرف علــى جميــع عمليــات التطويــر داخــل العمــادة وتســعى لنشــر وتحقيــق ثقافــة 
الجــودة فــي جميــع وحــدات وأقســام العمــادة. تتولــى الوكالــة ملــف اإلعتمــاد األكاديمــي وتنفيــذ 
ومتابعــة خطــط التطويــر لجميــع النواحــي داخــل العمــادة. تشــرف وكالــة التطويــر والجــودة علــى 
وحــدات العمــادة الثــالث وهــي: وحــدة التطويــر األكاديمــي ووحــدة الجــودة ووحــدة الدراســات والبحــوث. 

مهام  وكيل العمادة للتطوير والجودة:

اإلشراف على الوحدات واللجان التابعة للوكالة.. 1
وضع آلية ضبط الجودة وتحقيق متطلبات ضمان الجودة  .. 2
تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى العمادة.. 3
اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة .. 4
اإلشراف على تقويم األداء في العمادة .. 5
اإلشراف على تنفيذ برنامج التقويم وضمان الجودة .. 6
إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلستراتيجية للعمادة.. 7
وضع السياسات والخطط المستقبلية للوكالة والوحدات التابعة لها.. 8
دراسة الصعوبات أو التحديات التي تواجه برامج التطوير والجودة واقتراح الحلول لها.. 9
تحديــد االحتياجــات التدريبيــة المتخصصــة ألعضــاء هيئة التدريس في األقســام األكاديمية . 10

وحدة الدراسات والبحوث  وحدة التطوير األكاديمي   وحدة الجودة   

 وكالة عمادة السنة
التحضيرية للتطوير والجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

وحدة الدراسات والبحوث  وحدة التطوير األكاديمي   وحدة الجودة   

 وكالة عمادة السنة
التحضيرية للتطوير والجودة

وكالة عمادة السنة التحضيرية للتطوير والجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

وحدة الدراسات والبحوث  وحدة التطوير األكاديمي   وحدة الجودة   

 وكالة عمادة السنة
التحضيرية للتطوير والجودة
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

وحدة الدراسات والبحوث  وحدة التطوير األكاديمي   وحدة الجودة   

 وكالة عمادة السنة
التحضيرية للتطوير والجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

وحدة الدراسات والبحوث  وحدة التطوير األكاديمي   وحدة الجودة   

 وكالة عمادة السنة
التحضيرية للتطوير والجودة

وورش العمــل التــي تقدمهــا لهــم عمــادة تطويــر التعليــم الجامعــي .
اإلشــراف علــى إعــداد وتنفيــذ خطــة لتطويــر مهــارات منســوبي العمــادة مــن أعضــاء هيئــة . 12

التدريــس والموظفيــن والطلبــة.
اإلشــراف علــى إعــداد التقريــر الســنوي للعمــادة ورفعــه إلــى صاحــب الصالحيــة فــي الجهــات . 13

المختصــة بعــد إقــراره مــن العميــد.
تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد عمــادة الســنة التحضيريــة عــن تطور العمــل بالوحــدات التابعة . 14

لــه ، والصعوبــات التــي تواجهها.
تمثيل العمادة في اللجان المعنية بقضايا التطوير والجودة .. 15
اإلشــراف علــى إعــداد ومراجعــة اللوائــح واالنظمــة فــي العمــادة فــي ضــوء معاييــر االعتمــاد . 16

التــي تعنــى وذلــك بالتنســيق مــع وكالء العمــادة المختصيــن ورؤســاء األقســام والجهــات 
ذات العالقــة .

ــر والجــودة واالختصاصــات والتوصيــف . 17 ــة التطوي وضــع النظــام الداخلــي للعمــل فــي وكال
ــه العــام لواجبــات العامليــن بهــا وكيفيــة التنســيق بيــن الوحــدات التابعــة ل

اللوائــح . 18 وفــق  للوكالــة وبرامجهــا  المخصصــة  والعهــد  الماليــة  الشــؤون  علــى  اإلشــراف 
واألنظمــة.

اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.. 19
تنفيــذ ومتابعــة نشــاطات جوائــز اإلبــداع والتميــز فــي األداء األكاديمــي والبحثــي والوظيفــي . 20

فــي العمــادة .
(الداخلييــن . 21 العمــادة  عمــالء  رضــا  ومتطلبــات ومســتوى  بتوقعــات  للتعــرف  آليــة  وضــع 

العالقــة. ذات  اإلداريــة  والوحــدات  األكاديميــة  األقســام  كل  إلــى  وإبالغهــا  والخارجييــن) 
اإلشــراف علــى تطويــر وتحديــث موقــع العمــادة االلكترونــي فــي موقــع الجامعــة على شــبكة . 22

االنترنت.
اإلشراف على جمع الوثائق والمعلومات وتوثيقها في مركز متكامل للمعلومات.. 23
اإلشراف على العالقات العامة وكافة الشؤون اإلعالمية في العمادة.. 24
تقديم التسهيالت الالزمة لجميع فرق العمل القائمة على تطبيق الجودة.. 25
التوصية بتعيين رؤساء الوحدات التابعة له.. 26
مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة في اختصاص عمل الوكالة ونطاقها.. 27
إصــدار القـــرارات الداخليـــة التــي يقتضيهــا حســـن ســير العمــل فــي الوكالــة ووحداتهــا وفقً . 28

لألنظمـــة واللوائـــح  بمــا ال ينشــأ عنهــا حقوقــً أو مزايــا ماليــة أو وظيفيــة ، بعــد عرضهــا علــى 
صاحــب الصالحيــة .

اعتماد تقويم أداء منسوبي الوحدات التابعة للوكالة.. 29
إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقً للوائح المنظمة.. 30
اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.. 31

تشكيل فرق العمل و اللجان في مشاريع االعتماد األكاديمي والجودة.. 32
ترشيح أعضاء اللجان التابعة للوكالة.. 33
إعداد تقارير متابعة األداء ورفعها لعميد العمادة .. 34
حســب . 35 بالعمــادة  األكاديمــي  واالعتمــاد  الجــودة  إدارة  معاييــر  آليــات  وتنفيــذ  تطبيــق 

األكاديمــي. واالعتمــاد  للتقويــم  الوطنــي  المركــز   متطلبــات 
القيام بأعمال أمانة مجلس العمادة .. 36

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

وحدة الدراسات والبحوث  وحدة التطوير األكاديمي   وحدة الجودة   

 وكالة عمادة السنة
التحضيرية للتطوير والجودة
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الهيكل التنظيمي لوكالة التطوير والجودة

العميد

وكيل التطوير والجودة

وحدة الدراسات والبحوثوحدة الجودةوحدة التطوير األكاديمي

  تقرير وحدة الجودة
للعام الجامعي ١٤٤٢هـ
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  تقرير وحدة الجودة
للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

مقدمة:

يمثــل هــذا التقريــر إنجــازات وحــدة الجــودة بعمادة الســنة التحضيرية والدراســات المســاندة 
بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل خــالل  الفصــل الدراســي األول مــن العــام الدراســي 

الجامعــي ٢٠٢١/2020م، حيــث يتنــاول التقريــر االنجــازات  علــى مســتوى وحــدة الجــودة .
وقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر  فــي ضــوء خطــة وحــدة الجــودة للعــام الدراســي ١٤٤٢ هـــ  والتي 
تتضمــن مجموعــة مــن األهــداف والمهــام التــي تحقــق األهــداف العامــة لوكالــة التطويــر 

والجــودة .

محاور التقرير

أواًل:  رؤية ورسالة وأهداف وحدة الجودة.     

ثانيًا: خطة وحدة الجودة.

ثالثًا : إنجازات وحدة الجودة.

فريق إعداد التقرير

د. يسري محمد عثمان                  مشرف وحدة الجودة

د . هاني محمد قطب 

د. السيد رمضان 

أ. نضال مطلق العياصرة       منسق الجودة بالمسار الصحي - طالب

أ. تامر صالح الجيار                   منسق الجودة بالمسار العلمي - طالب
د. رضا محمد حسن                  منسقة الجودة للمسار العلمي - طالبات / الريان

د. تغريد السيد أحمد                  منسقة الجودة بالمسار اإلنساني - طالبات

د. عبير شعبان رمضان                  منسقة الجودة للمسار الصحي - طالبات
أ. روان الفريحات                  منسقة الجودة لمجتمع الدمام

د .فاطمة محمد مالولي                منسقة الجودة لمجتمع القطيف 
د. أنصاف عابدي                             منسقة الجودة بالجبيل

د. نجالء محمد فريح                  منسقة الجودة للمسار الهندسي - طالبات

أ. دالل أحمد الغريبي                  منسقة أعمال الجودة

أ. نوره القحطاني                   منسقة أعمال الجودة

منسق الجودة بالمسار الهندسي – طالب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة

العميد
أ.د.عبدالعزيز بن فهد الفهيد

وكيل التطوير الجودة
د.ناصر بن سعود الريس

مشرف وحدةالجودة
د.يسري محمد عثمان

منسقة أعمال الجودة
أ. دالل الغريبي

أ. نوره القحطاني

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

د. يسري عثمان
أ. نضال العياصرة

منسق الجودة
طالب هندسي
د. هاني قطب

د. السيد رمضان

منسق الجودة
طالب علمي
أ.تامر الجيار

مساعد إداري
منسق الجودة
علمي طالبات
د. رضا هاشم

منسق الجودة
صحي طالبات

د. عبير شعبان

منسق الجودة
هندسي  طالبات

د. نجالء فريح

منسق الجودة
الدمام

أ. روان الفريحات

منسق الجودة
إنساني طالبات
د. تغريد السيد

منسق الجودة
القطيف

د. فاطمة مالويل

منسق الجودة
الجبيل

د. إنصاف عايدي

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
د. بشير النجادات

قسم الحاسب اآليل
د. حسن العراقي

قسم تطوير الذات
د. أحمد خطيري

قسم العلوم األساسية 
د. محمود فوزي
د. أنيس القرنة

قسم 
الدراسات اإلسالمية

د. ماجد الداللعة
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رؤية وحدة الجودة

تحقيــق جــودة التعليــم والتعلــم بالعمــادة مــن خــالل ممارســات المركــز الوطنــي للتقويــم 
واالعتمــاد األكاديمــي والهيئــات العالميــة.

رسالة وحدة الجودة : 

 نشــر ثقافــة الجــودة, وتطبيــق نظــام ضمــان الجــودة مــن خــالل ممارســات المركــز الوطنــي 
للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي والهيئــات العالميــة .

مهام وحدة الجودة :

- نشــر ثقافــة الجــودة فــي عمــادة الســنة التحضيريــة  عن طريــق اإلعالنات الدورية ،المنشــورات، 
الــورش التدريبيــة ، المحاضــرات بالتنســيق مع عمادة الجــودة واالعتماد األكاديمي.

- المســاهمة فــي تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل 
المتعلقــة بالجــودة و االعتمــاد .

- تطبيــق وتنفيــذ آليــات معاييــر إدارة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي حســب متطلبــات المركــز 
الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.

- تقديم التسهيالت الالزمة لجميع لجان العمل القائمة على تطبيق الجودة.
- العمــل علــى إعــداد وتوثيــق الجهــود ونتائــج التطبيــق والرفــع بهــا للعميــد ووكيــل العمــادة 

والمشــرف العــام علــى الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي.
- التخطيط  واإلعداد للقيام بالدراسة الذاتية في كل مسار بالسنة التحضيرية.

- عقــد االجتماعــات الدوريــة للجنــة العليــا لضمــان الجــودة بالعمــادة بدعــوة مــن مشــرف الجــودة 
بالعمــادة مرفقــة بجــدول األعمال.

- متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع األقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة.
- متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام والمقررات .

-  متابعة تنفيذ تقارير المقررات الدراسية بجميع المسارات واألقسام بالسنة التحضيرية.
الــرأي  - اإلشــراف والمتابعــة إلعــداد برنامــج التهيئــة للطــالب للمشــاركة فــي اســتطالعات 

بالجــودة. الخاصــة 
-  متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها .

-  اإلشراف والمتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العمادة لتحقيق معايير الجودة .
- إعــداد تقاريــر اإلنجــاز المعتمــدة فــي األقســام و عرضهــا علــى وكيــل العمادة  لالعتمــاد والرفع 

بهــا لعميــد الســنة التحضيرية .

األقسام التابعة لوحدة الجودة:

1. قسم الجودة 

يقوم قسم الجودة بالمهام التالية :
 ( NCAAA )  العمــل علــى تطبيــق معاييــر المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي -

لجميــع مســارات الســنة التحضيريــة بالتنســيق مــع عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي.
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- العمــل علــى نشــر ثقافــة الجــودة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن والطــالب بالســنة 
التحضيريــة.

- العمــل علــى تطبيــق آليــات ومعاييــر إدارة الجــودة المعتمــدة مــن المركــز الوطنــي للتقويــم 
واالعتمــاد األكاديمــي .

- اإلعداد واإلشراف على الخطط االستراتيجية للجودة ومتابعة تنفيذها .

قسم المعلومات واإلحصاءات  .2

يقوم قسم المعلومات واإلحصاءات بالمهام التالية : 
- جمــع البيانــات والمعلومــات عــن مســتويات األداء ورضــا المســتفيد مــن الطــالب وأعضــاء 

ــة التدريــس. هيئ
- إدخــال المعلومــات واالســتبيانات والمعلومــات عــن مســتويات األداء ورضــا المســتفيد مــن 

الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس.
- إنشاء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بشؤون الجودة واالعتماد األكاديمي .

- إنشــاء وإدارة بوابــة إلكترونيــة للوثائــق والمســتندات الخاصــة باألقســام والمســارات بالســنة 
التحضيريــة لغــرض التقييــم والتطويــر وتحقيــق معاييــر الجــودة .

خامسًا: اللجنة العليا لضمان الجودة :

أعضاء اللجنة :
@ عميد العمادة  (رئيسً).

@ وكيل العمادة للتطوير والجودة (نائبً).
@ مشرف  الجودة  (مقرر اللجنة).

@ وكيل العمادة للشؤون األكاديمية.
@ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات.

@ رؤساء األقسام ومساعدي الوكالء ومنسقي المسارات (أعضاء).

مهام اللجنة العليا لضمان الجودة :

واالعتمــاد  الجــودة  تحســين  عمليــات  لتنفيــذ  الزمنــي  المخطــط  متابعــة  آليــة  وضــع   -
األكاديمــي فــي األقســام األكاديميــة، وفقــً لبرامــج وإســتراتيجيات خطــة تحســين الجــودة 
بالجامعــة (الخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، الخطة اإلســتراتيجية 
 NCAAA والتنفيذيــة للعمــادة ) ومتطلبــات المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي

ونتائــج التقويــم الذاتــي.
- متابعة تنفيذ الخطط التطويرية واإلستراتيجية للعمادة .

- متابعــة إعــداد مؤشــرات لجــودة األعمــال و المهــام فــي كل برنامــج يشــتمل علــى مؤشــرات 
ــج  ــم و التدريــب العملــي و نتائ قيــاس و أداء للمقــررات و البرامــج و طــرق التدريــس و التقوي
تحصيــل تعليــم الطــالب وجــودة المخرجــات بالتنســيق مــع عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي.

- دراسة الصعوبات و التحديات التي تواجه برامج التطوير والجودة واقتراح حلول لها .
- تطبيــق نظــام التقويــم الشــامل و المســتمر والــذي يســتند علــى تحليــل اســتبانات تقييــم 
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المقــرر و تقييــم مهــارات التدريــس وتقييــم البيئــة التعليميــة بنــاًء علــى متطلبــات المركــز 
.NCAAA الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي

سادسًا: مشرف وحدة الجودة 

1. تعريف:
هــو عضــو هيئــة التدريــس المكلــف باإلشــراف علــى عمليــات الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي 
وتحقيــق معاييــر االعتمــاد والتقويــم األكاديمــي فــي العمليــة التعليميــة فــي األقســام 

األكاديميــة والعمــل علــى تطويــر وتحســين األداء فــي الجوانــب كافــة ونشــر ثقافتهــا.

المهام :  .2
- اإلشراف على اللجان التابعة لوحدة الجودة والمهام الموكلة إليهم.

- وضــع آليــة لتحقيــق معاييــر الجــودة ومتطلبــات المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد 
.NCAAA األكاديمــي 

- اإلشراف على تنفيذ برنامج التقويم والدراسة الذاتية للتطوير والتحسن في األداء .
- اإلشــراف علــى نشــر ثقافــة الجــودة فــي العمــادة عــن طريــق اإلعالنــات الدوريــة ،المنشــورات 

، الــورش التدريبيــة ، المحاضــرات بالتنســيق مــع عمــادة الجــودة واإلعتمــاد األكاديمــي.
- دراسة الصعوبات و المشكالت التي تواجه برامج الجودة واقتراح الحلول لها.

- اإلشــراف علــى تنفيــذ مــا يحــال إليــه مــن مواضيــع ذات اختصــاص فــي الجــودة واالعتمــاد 
األكاديمــي.

التحضيريــة   الســنة  عمــالء  رضــا  بتوقعــات ومتطلبــات ومســتوى  للتعــرف  آليــة  - وضــع 
اإلداريــة ذات  والوحــدات  األكاديميــة  األقســام  إلــى كل  وإبالغهــا  والخارجييــن)  (الداخليــن 

. العالقــة 
- تقديــم تقاريــر دوريــة لوكيــل العمــادة عــن تطويــر العمــل بالوحــدة وفقــً للمهــام المناطــة 

بــه والصعوبــات التــي تواجههــا.
- تمثيل العمادة في اللجان المعنية بقضايا الجودة .

- متابعة تنفيذ أعمال التقويم الذاتي واألكاديمي لجميع أقسام العمادة .
- اإلشراف على جمع الوثائق والمعلومات وتوثيقها في مركز متكامل للمعلومات .

- وضــع النظــام الداخلــي للعمــل فــي وحــدة الجــودة واالختصاصــات والتوصيــف العــام 
لواجبــات العامليــن بهــا وكيفيــة التنســيق بيــن الوحــدات التابعــة لــه .

- اإلعــداد والتنظيــم الجتماعــات وكالــة التطويــر والجودة، ومواعيدهــا، ومحاضرها، ومتابعة 
تنفيــذ توصياتها.

- اإلشــراف علــى التقريــر الختامــي ألعمــال وحــدات وكالــة التطويــر والجــودة، والــذي يرفــع 
لســعادة العميــد بعــد نهايــة اختبــارات الفصــل الدراســي الثانــي .

سادبعًا: مهام منسق الجودة بالفروع   

- نشر ثقافة الجودة  بفروع  عمادة  السنة التحضيرية والدراسات المساندة.
- متابعــة تطبيــق معاييــر الجــودة فــي المســارات واألقســام األكاديميــة للســنة التحضيريــة 

.NCAAA حســب متطلبــات المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي
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- مســاعدة مشــرف الجــودة فــي دراســة الصعوبــات أو التحديــات التــي تواجــه برامــج التطوير 
والجــودة واقتــراح حلــول لها .

-  إعــداد وتنفيــذ  ورش عمــل لتحقيــق معاييــر الجــودة بالعمــادة بالتعــاون مــع وحــدة 
األكاديمــي. التطويــر 

- تقديم التسهيالت الالزمة لجميع فرق العمل القائمة على تطبيق الجودة .
- متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع األقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة.

- متابعة تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام والمقررات .
-  متابعة تنفيذ تقارير المقررات الدراسية بجميع المسارات بالسنة التحضيرية.

- اإلعداد لبرنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة .
-  متابعة تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها .

-  اإلشراف والمتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العمادة لتحقيق معايير الجودة .
- مساعدة مشرف الجودة في تنفيذ المهام الموكلة إليه .  

- تقديم تقرير عن اإلنجازات بنهاية كل فصل دراسي .

ثامنًا : لجنة الجودة بالقسم :

أعضاء اللجنة:
- رئيس القسم (رئيسً).

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

- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم » مسؤولي ملف المقرر » (أعضاء).

تاسعًا : مهام منسقي الجودة باألقسام:
- العمــل علــى تحســين الجــودة بالقســم فــي ضــوء الخطة اإلســتراتيجية للجامعــة، والخطة 

التنفيذيــة للعمادة .
- التنســيق مــع مشــرف الجــودة ومنســقي الجــودة بالمســارات والفــروع، لتحســين الجــودة 

بالقســم .
- القيــام بعمــل الخطــط التشــغيلية والتنفيذيــة لتطويــر الجــودة وتحســينها فــي ضــوء 

الدراســة الذاتيــة للقســم بمســاعدة أعضــاء لجنــة الجــودة .
- القيام بمتابعة مؤشرات األداء بالقسم، وتوثيقها.

- إعــداد التقاريــر الدوريــة والســنوية عــن مســتويات األداء بالقســم، والتــي تصــف اإلنجــاز 
المتوقــع والفعلــي للتطويــر وتزويــد وحــدة الجــودة بالمقترحــات والمرئيــات .

- متابعــة خطــة التحســين (Action Plan) للمقــرر ولمهــارات التدريــس  فــي ضــوء نتائــج 
تقييــم المقــرر ومهــارات التدريــس .

- متابعة تنفيذ توصيات ومتطلبات وحدة الجودة .
- متابعــة إعــداد توصيــف المقــررات الدراســية Course Specification بالتعــاون مــع منســقي 

المقــرر (وفــق نمــاذج المركــز  الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي NCAAA) واعتمــاده .
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- متابعــة إعــداد الخطــة الدراســية للمقــرر syllabus   بدايــة كل فصــل دراســي والتأكــد مــن 
إعالنهــا للطــالب بالوســائل المختلفــة ومــن خــالل البــالك بــورد (Blackboard)، بالتعــاون مــع 

منســقي المقــررات .
- متابعــة إعــداد  تقريــر عــن تقييــم المقــرر CES والخطــة التنفيذيــة Action Plan  فــي ضــوء 
نتائــج تقييــم الطــالب للمقــرر وذلــك بالتعــاون مــع منســقي المقــررات  وعرضــه علــى مجلس 

القســم واعتمــاده .
- متابعــة إعــداد تقريــر المقــرر Course Report  بنهايــة المقــرر بالتعــاون مــع منســقي المقــرر 

(وفــق نمــوذج NCAAA ) وعرضــه علــى مجلــس القســم واعتماده.
ــة كل فصــل دراســي وهــي :  ــة مــع بداي ــع الملفــات المطلوب ــد وحــدة الجــودة بجمي - تزوي
(توصيــف المقــرر Course Specification ، خطــة المقــرر syllabus  ، قاعــدة البيانــات للمدرســين 

والشــعب التــي يدرســونها ) .
ــى إعــداد ملــف  ــف المقــرر للعمــل عل - التنســيق بيــن منســقي المقــررات ومســؤولي مل

المقــرر .
- تزويــد مســؤول ملــف المقــرر Course Portfolio  بجميــع الملفــات التــي يحتاجهــا فــي إعداد 

ملــف المقرر .
- متابعة إعداد ملف المقرر مع بداية العام الدراسي .

- متابعــة إعــداد ملــف عضــو هيئــة التدريــس Faculty Portfolio  بالتعــاون والتنســيق مــع 
منســقي المقــررات وأعضــاء هيئــة التدريــس.

- العمل على توثيق جميع الملفات والتقارير لالحتفاظ بها بالقسم إلكترونيً وورقيً .

عاشرًا: مهام أعضاء لجنة الجودة بالقسم “مسؤول ملف المقرر”  
- مساعدة منسق الجودة بالقسم في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

- إعــداد ملــف المقــرر Course Portfolio  بالتعــاون مــع منســقي المقــررات و أعضــاء هيئــة 
التدريــس بالفــرع الــذي يتــم التدريــس بــه .

.  Faculty Portfolio مساعدة ودعم أعضاء هيئة التدريس بالقسم إلعداد ملفاتهم -
  Course تســليم منســق الجــودة بالمســار أو الفــروع نســخة إلكترونيــة مــن ملــف المقــرر -

ــات وفــق القائمــة المرســلة مــن وحــدة الجــودة . ــع المحتوي ــً جمي Portfolio  متضمن

 Faculty تســليم منســق الجــودة بالمســار أو الفــروع نســخة إلكترونيــة مــن ملــف المــدرس -
Portfolio  متضمنــً جميــع المحتويــات وفــق القائمــة المرســلة مــن وحــدة الجــودة .

حادي عشر: مهام منسقة أعمال الجودة 
- مســاعدة مشــرف الجــودة فــي اإلشــراف وإدارة عمليــة التقييــم بالعمــادة علــى موقــع 

. udquest الــرأي   الجامعــة الســتطالعات 
.udquest  مساعدة مشرف الجودة  في إعداد التقارير النهائية الخاصة بالتقييم من موقع -

- تنفيذ ومتابعة ما يتم إحالته من مشرف الجودة .
- مساعدة مشرف الجودة في إعداد التقارير الخاصة بالجودة .

- إعــداد التقاريــر اإلداريــة الخاصــة بوحــدة الجــودة (المســار الصحــي والهندســي طالبــات - 
المســار العلمــي طالبــات وفروعــه - المســار اإلنســاني).
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- مســاعدة منســقات  الجــودة أقســام الطالبــات  بالمســار ات فــي إعــداد التقاريــر الدوريــة 
الخاصــة بالجــودة .

- مســاعدة منســقات الجــودة أقســام الطالبــات بالمســارات فــي إعداد وتنفيــذ برنامج التهيئة 
للطالبات.

- مســاعدة منســقات الجــودة أقســام الطالبــات بالمســارات فــي االعــداد للــورش والبرامــج 
التدريبيــة .

- مســاعدة منســقات  الجــودة أقســام الطالبــات بالمســارات ألداء المهــام الموكلــة إليهــم 
وفــق دليــل الوحــدة .

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

مرحلــة اإلعــداد وتهيئــة الطــالب والطالبــات لعمليــة التقييــم للمقــررات الدراســية ومهــارات 
التدريــس 

- التواصــل مــع عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بتحديــد موعــد بــدء تقييم الطــالب للمقرر 
.  UD Quest ومهارات التدريس باســتخدام

.  UD Quest تعريف الطالب والطالبات لخطوات التقييم باستخدام -
- عــرض خطــوات الدخــول علــى موقــع التقييــم بعمــادة الجــودة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 

بــن فيصــل.
- توضيــح أهميــة مشــاركة الطــالب والطالبــات بعمليــة التقييــم ألنهــم شــركاء فــي صناعــة 

القــرار.
- نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من أجل التطوير .

- التأكيد على أهمية الصدق والموضوعية في عملية التقييم.
- مســاعدة الطــالب خــالل فتــرة التقييــم واإلجابــة عــن جميــع االستفســارات لتحقيــق الهــدف 

مــن عمليــة التقييــم .
- متابعــة قاعــات معامــل الحاســب بالتعــاون مــع المشــرفين الفنييــن بمعامــل الحاســب 

لمســاعدة الطــالب والطالبــات لمــن يريــد أن يقيــم مــن داخــل العمــادة.
- المشاركة في حلقات النقاش وإعداد عرض يتناول النقاط التالية : 

تعريــف الطلبــة بأهميــة تقييــم المقــرر ومهــارات التدريــس لتحقيــق أهــداف ••  •
. الجــودة 

أنهــم •• حيــث  القــرار  واتخــاذ  صنــع  فــي  الطلبــة  مشــاركة  أهميــة  توضيــح   •
. بالعمــادة  التعليميــة  العمليــة  مــن  األول  المســتفيد 

فــي عمليــة •• واألمانــة  والدقــة  والموضوعيــة  الصــدق  بأهميــة  الطلبــة  تعريــف   •
التقييــم.

تعريف الطلبة بخطوات وتعليمات اإلدخال وطريقة تعبئة االستبيان.••  •
بالتقييــم •• والمتعلقــة  الطلبــة  واستفســارات  أســئلة  جميــع  علــى  اإلجابــة   •

. الجــودة  معاييــر  وتحقيــق 
-تم إعداد العرض باستخدام كل من:

                Orientation .pptx           Orientation .pdf        Orientation .wmv  
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•••
•••
•••
•••
•••

-إعداد تعليمات اإلدخال كالتالي : 

••/http://Estebana.iau.edu.sa   :البريــد •••الدخول على الرابط التالي علــى  بالدخــول  الخاصــة  المــرور  وكلمــة  المســتخدم  اســم   •
. الجامعــي  اختيار: My Survey  ••اإللكترونــي  حالــة •••  فــي  المــدرس  اســم  اختــار   -   CES حالــة  فــي  المقــرر  اســم  اختيــار   •

.SSLS••. اختيار اللغة (عربي / انجليزي) أعلى يمين الشاشة االنتهــاء •••  بعــد  المخصصــة  الحقــول  داخــل   (1-5) مــن  رقــم  بكتابــة  قــم   •
. التاليــة  الصفحــة  إلــى  لتنتقــل   Next الصفحــة ••اضغــط  إلــى  العــودة  تســتطيع  ال  التاليــة  الصفحــة  إلــى  االنتقــال  عنــد   •

بقة.  لســا عنــد االنتهــاء مــن تعبئــة االســتبيان واإلجابــة عــن األســئلة المفتوحــة (إذا ••ا  •
.  Submit اضغــط   عمليــة ••أردت)  إتمــام  وتعنــي    Thank you for completing this Survey رســالة  ظهــور   •

 . بنجــاح  االســتبيان  اختيار My survey   مجددًا لتعبئة استبيان آخر .••تعبئــة   •
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خطة وحدة الجودة  )الفصل الدراسي األول(
�

� � � �

�

 ة الجودة / الفصل الدراسي األولخطة وحد
  First  Termم (   2021/2020هـ )  1442

عتماد الجودة واإل ع عمادةنشر ثقافة الجودة في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق م
 االكاديمي.

 قسامأوالً : متطلبات الجودة من اال
 متابعة التنفيذ  المسئول عن التنفيذ التوقيت الموضوع م

Start End 
ن ضما المشاركة في برنامج التهيئة بجميع المسارات والفروع من خالل القاء محاضرة عن 1

 ئة .لتهياالجودة بالسنة التحضيرية باالضافة إلى المشاركة في المعرض التعريفي ببرمامج 
 مشرف وحدة الجودة  27-8-2020 24-8-2020

 منسقي الجودة بالفروع
 مشرف وحدة الجودة 

منسقي الجودة 
 بالفروع

 التواصل مع جميع الطالب والطالبات بالعمادة من خالل : 
 صدقاء الجودة أتشكيل لجان  -

ربط جميع منسقي الجودة على البالك بورد  بجميع الطالب والطالبات حسب  -
 المسارات والفروع .

 مشرف وحدة الجودة  16-9-2020 30-8-2020
 منسقي الجودة بالفروع

 منسق عام الجودة
منسقي الجودة 

 بالفروع

 مشرف وحدة الجودة  Week 4 Week 14 المشاركة بفعالية في حلقات النقاش التي تنظمها  المسارات  بجميع الفروع  
 منسقي الجودة بالفروع

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة 
دة منسقي الجو
 بالفروع

 وعيةإعداد وتنفيذ حملة " سمعنا صوتك "  بجميع المسارات والفروع والتي تهدف إلى ت 
ادة العمالطالب بأهمية المشاركة في استطالعات الرأي وتعريفهم بإجراءات ضمان الجودة ب

 لرفع مستوى الجودة بجميع جوانب العملية التعليمية 

Week 11 Week 16  مشرف وحدة الجودة 
 منسقي الجودة بالفروع

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة 
منسقي الجودة 

 بالفروع
دعم إعداد وتنفيذ عدد من الورش العضاء هيئة التدريس تهدف الى نشر ثقافة الجودة و

 الممارسات الجيدة وتحسين جودة المقررات ومهارات التدريس .
Week 5 Week 15  مشرف وحدة الجودة 

 الفروعمنسقي الجودة ب
 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة 
منسقي الجودة 

 بالفروع
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 الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.المركز معايير إدراة الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  

 متابعة التنفيذ  يذالمسئول عن التنف التوقيت الموضوع م

Start End 

 رئيس القسم 2020-9-16 2020-8-30 اعداد الخطة الدراسية للمقررات وتوزيعها  1

 منسقي الجودة باالقسام 

 منسقي المقررات 

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

 :متطلبات الجودة مع بداية العام الدراسي  2

 قررات.اعداد الخطة الدراسية  للم -

 اعداد توصيف المقررات  -

  Bbترونية من خالل اتاحة خطة المقرر والكتب  االلك -

 مناقشة خطة المقرر مع الطالب . -

 قاعدة بيانات القسم  -

 رئيس القسم 16-9-2020 30-8-2020

 منسقي الجودة باالقسام 

 منسقي المقررات

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

 رئيس القسم 31/12/2020 2020-8-30 ير عن تحليل اسئلة االختبارات الشهرية والنهائية إعداد تقر 3

 منسق الجودة بالقسم

 منسق المقرر

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

التي وارات متابعة تطبيق الالئحة الخاصة بالتقوىم واالختبارات والتي أصدرها مركز جودة االختب 4
 ....نها وجود لجنة لتصحيح المشاريع واالختبارات الكتابيةم

 رئيس القسم 31/12/2020 30-8-2020

 منسق الجودة بالقسم

 منسق المقرر

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

 س القسمرئي 31/12/2020 2020-8-30 إعداد تقرير عن تقديم التغذية الراجعة للطالب بعد كل اختبار  5

 منسق الجودة بالقسم

 منسق المقرر

 وكيل العمادة

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

الدراسي  للعام  Action plan تفعيل األقسام لخطة تحسين جودة األداء في المقررات وفق متابعة  
 .السابق

 

 منسق الجودة بالفروع 31/12/2020 30-8-2020

 منسق الجودة بالقسم

 المقررمنسق 

 مشرف وحدة الجودة 

 

ات لممارساملفات المقررات لالقسام وتعرف النقاط التي تحتاج إلى تحسين والتأكيد على  مراجعة 
 .الجيدة

 مشرف وحدة الجودة  منسق الجودة بالفروع 30/10/2020 30-8-2020

 

 منسق الجودة بالقسم 2021-1-25 2020-12-31 ول الفصل األ SSLS  ومهارات التدريس CES تقارير  االقسام عن تقييم المقرر 

 منسق المقرر

 مشرف وحدة الجودة 

 منسق الجودة بالفروع

منسق  -   رئيس القسم CR 31-12-2020 25-1-2021 إعداد تقرير المقرر 
منسق  - الجودة بالقسم
 المقرر

مشرف /  وكيل العمادة
 وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع
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 الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.المركز معايير الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  

 متابعة التنفيذ  المسئول عن التنفيذ التوقيت الموضوع م
Start End 

 منسق الجودة بالقسم - القسمرئيس  2021-1-25 2020-8-30 إعداد ملف المقرر  

 مسؤول ملف المقرر باالقسام - منسق المقرر

 منسقي الجودة بالفروع/  مشرف وحدة الجودة

 
إعداد ملف عضو هيئة  

 التدريس 

 روعمنسقي الجودة بالف/مشرف وحدة الجودة / وكيل العمادة نسق المقررم -  منسق الجودة بالقسم - رئيس القسم 30/5/2021 30-8-2020
 
 
 
 

 
 
 
 

 

م (  هـ ) 
ديمي.العمل على إعداد وتوثيق الجهود ونتائج التطبيق والرفع بها للعميد ووكيل العمادة والمشرف العام على الجودة واالعتماد االكا

 متابعة التنفيذ  المسئول عن التنفيذ التوقيت األهداف الموضوع م
مراجعة ملفات 

ات  للعام المقرر
الدراسي 

بجميع المسارات 
والفروع .

زويد عمادة الجودة بتوصيف المقرر لجميع المقررات حسب خطة المسارات للعام ت -
الدراسي السابق .

سابق والفروع  للعام الدراسي القارير المقررات حسب المساراتتزويد عمادة الجودة بت
ق المركزقارير ومطابقتها للنموذج المعتمد وفانات في التالتأكد من صحة المعلومات والبي

الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 
اللمارسات الجيدة والعمل على تحسين الجوانب التي تحتاج الى تحسين.دعم

مشرف وحدة 20202020
الجودة 

منسق الجودة 
بالفروع

وكيل العمادة
مشرف 
وحدة 
 الجودة

ير  االقسام تقار
عن تقييم المقرر 

ومهارات التدريس
الفصل األول 

لتعليمية .اتحسين جودة األداء في العملية  -
تحسين جودة المقررات الدراسية .

سي رات التدريس او بالمقرر الدراج إلى تحسين سواء في مهامعالجة النقاط التي تحتا
ر والتحسين المستمر ييم والتطوياالستفادة من نتائج عملية التق

طوير والتحسين المستمر في اآلداء .دعم التوجه نحو الت

مشرف وحدة 20202021
الجودة 

منسق الجودة 
بالفروع

وكيل العمادة
مشرف 
وحدة 
 الجودة

متابعة ملف 
المقرر 

اد التأكيد على محتويات ملف المقرر وفق توجيهات عمادة الجودة واالعتم -
كاديمي األ

المقرر تدريس خالل يتم لما ً توثيقا المقرر ملف يكون ان ضرورة
والتطوير المراجعة في مهما مرجعاً يعد المقرر ملف أن على انب ي كل جوفالتأكيد

العملية التعليمية 

مشرف وحدة 20202021
الجودة 

منسق الجودة 
بالفروع

وكيل العمادة
مشرف 
وحدة 
 الجودة
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م (  هـ )  
الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.المركز معايير الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  

 متابعة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيتالموضوعم

منسق الجودة بالقسمالقسمرئيس إعداد ملف المقرر  
مسؤول ملف المقرر باالقساممنسق المقرر

منسقي الجودة بالفروعمشرف وحدة الجودة
 

إعداد ملف عضو هيئة  
التدريس 

 روعمنسقي الجودة بالفمشرف وحدة الجودة وكيل العمادةنسق المقررممنسق الجودة بالقسمرئيس القسم
 
 
 
 

 
 
 
 

 

م (  هـ ) 
ديمي.العمل على إعداد وتوثيق الجهود ونتائج التطبيق والرفع بها للعميد ووكيل العمادة والمشرف العام على الجودة واالعتماد االكا

 متابعة التنفيذ  المسئول عن التنفيذ التوقيت األهداف الموضوع م
مراجعة ملفات 

ات  للعام المقرر
الدراسي 

بجميع المسارات 
والفروع .

زويد عمادة الجودة بتوصيف المقرر لجميع المقررات حسب خطة المسارات للعام ت
الدراسي السابق .

سابق والفروع  للعام الدراسي القارير المقررات حسب المساراتتزويد عمادة الجودة بت
ق المركزقارير ومطابقتها للنموذج المعتمد وفانات في التالتأكد من صحة المعلومات والبي

الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 
اللمارسات الجيدة والعمل على تحسين الجوانب التي تحتاج الى تحسين.دعم

مشرف وحدة 
الجودة 

منسق الجودة 
بالفروع

وكيل العمادة
مشرف 
وحدة 
 الجودة

ير  االقسام تقار
عن تقييم المقرر 

ومهارات التدريس
الفصل األول 

لتعليمية .اتحسين جودة األداء في العملية 
تحسين جودة المقررات الدراسية .

سي رات التدريس او بالمقرر الدراج إلى تحسين سواء في مهامعالجة النقاط التي تحتا
ر والتحسين المستمر ييم والتطوياالستفادة من نتائج عملية التق

طوير والتحسين المستمر في اآلداء .دعم التوجه نحو الت

مشرف وحدة 
الجودة 

منسق الجودة 
بالفروع

وكيل العمادة
مشرف 
وحدة 
 الجودة

متابعة ملف 
المقرر 

اد التأكيد على محتويات ملف المقرر وفق توجيهات عمادة الجودة واالعتم
كاديمي األ

المقرر تدريس خالل يتم لما ً توثيقا المقرر ملف يكون ان ضرورة
والتطوير المراجعة في مهما مرجعاً يعد المقرر ملف أن على انب ي كل جوفالتأكيد

العملية التعليمية 

مشرف وحدة 
الجودة 

منسق الجودة 
بالفروع

وكيل العمادة
مشرف 
وحدة 
 الجودة

�

� � � �

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م (  هـ ) 
االشراف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.

 متابعة التنفيذ  المسئول عن التنفيذ التوقيت األهداف الموضوع م 
ة اعداد الخطة العامة للجوداجتماع أعضاء وحدة الجودة  

عداد خطة الجودة بالمسارات والفروع امناقشة 
مناقشة التجهيز 

مشرف اجتماع كل شهر بدعوة من 
وحدة الجودة 

مشرف وحدة الجودة 
منسقي الجودة بالفروع

وكيل العمادة

تعريف الطالب والطالبات  
لخطوات التقييم باستخدام 

بعمادة الجودة ول على موقع التقييم عرض خطوات الدخ
بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل  .

وضيح اهمية مشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم ت
النهم شركاء في صناعة القرار.

شر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل التطوير ن
لتاكيد على أهمية الصدق والموضوعية في عملية التقييما

مشرف وحدة نسقي الجودة بالفروعم
الجودة

التجهيز لبدء استطالعات 
الرأي

ول التأكد من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على البيب
سوفت وذلك في جميع المسارات والفروع 

لكل مشرف التسجيل 
 مسار 

مشرف وحدة 
 الجودة

البدء في استطالع رأي 
اسبوع التهيئة 

التواصل مع عمادة الجودة لتحديث بيانات الطالب 
والطالبات واضافتهم على موقع االستبانات 

وكيل العمادةمشرف وحدة الجودة 
مشرف وحدة 

التجهيز لبدء استطالعات  الجودة
الرأي

تحديث قاعدة البيانات العضاء هيئة التدريس بجميع 
االقسام 

رس بالطالب الذين يقوم بتدريسهم التأكد من ربط كل مد
التاكد من المعلومات والبيانات  على البيبول سوفت 

منسق الجودة بالقسم
مشرف التسجيل بالعمادة
منسق الجودة بالفروع

مشرف موقع التقييم من 
االداريين

حديث بيانات الطالب التواصل مع عمادة الجودة لتالبدء في استطالعات الرأي 
والطالبات والمدرسين والتجهيز للبدء في استطالع الرأي

�

� � � �

�

م (  هـ ) 
 االشراف والمتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العمادة لتحقيق معايير الجودة .

 متابعة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيتوضوعالم

ارسال جدول المحاضرات لجميع اعضاء هيئة التدريس بكل  
ترسل الى مقرر حسب المسار والفرع وفق النموذج المرفق 

وحدة الجودة ومنسق الجودة بالمسار ومنسق الجودة بالقسم.

ام منسقي الجودة باالقس
منسقي المقررات 

مشرف وحدة الجودة 
منسقي الجودة بالفروع
المساعدين االداريين 

تم مراجعة جميع الجداول على نظام السجالت والتأكد من ي 
سالمة البيانات وأنها مسجلة بطريقة صحيحة وخاصة تسجيل 

المدرس الفعلي للشعبة " 
س ال يقوم فعليا ط اية عضو هيئة تدريالتأكد من عدم رب

بتدريس الشعبة أو يسجل  أنه " 

مشرف التسجيل بكل مسار
منسقي الجودة باالقسام
منسقي الجودة بالفروع
المساعدين االداريين

مشرف وحدة الجودة 

إلى منسقي الجودة باالقسام سيتم ارسال  
لتأكد من صحة البياناتومنسقي الجودة بالمسارات والفروع ل

على نظام سجالت الطالب ومطابقتها للشيت المرسل وعمل 
التعديالت الالزمة بالتعاون مع مشرف التسجيل بكل مسار أو

فرع .
حدة الجودة غير مسؤولة عن أية اخطاء ترد بعد ذلك في و

نظام السجالت .

مشرف التسجيل بكل مسار
ساممنسقي الجودة باالق

منسقي الجودة بالفروع
المساعدين االداريين

مشرف وحدة الجودة 
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خطة وحدة الجودة  )الفصل الدراسي األول(
�

� � � �

�

 ة الجودة / الفصل الدراسي األولخطة وحد
 م (   /هـ )  

عتماد الجودة واإل ع عمادةنشر ثقافة الجودة في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق م
االكاديمي.

 قسامأوالً  متطلبات الجودة من اال
 متابعة التنفيذ  المسئول عن التنفيذ التوقيت الموضوع م

 
ن ضما المشاركة في برنامج التهيئة بجميع المسارات والفروع من خالل القاء محاضرة عن 

 ئة .لتهياالجودة بالسنة التحضيرية باالضافة إلى المشاركة في المعرض التعريفي ببرمامج 
 مشرف وحدة الجودة   

 منسقي الجودة بالفروع
 مشرف وحدة الجودة 

منسقي الجودة 
 بالفروع

 التواصل مع جميع الطالب والطالبات بالعمادة من خالل : 
صدقاء الجودة أتشكيل لجان 

ربط جميع منسقي الجودة على البالك بورد  بجميع الطالب والطالبات حسب 
 المسارات والفروع .

 مشرف وحدة الجودة   
 منسقي الجودة بالفروع

 منسق عام الجودة
منسقي الجودة 

 بالفروع

 مشرف وحدة الجودة   المشاركة بفعالية في حلقات النقاش التي تنظمها  المسارات  بجميع الفروع  
 منسقي الجودة بالفروع

وكيل العمادة
 مشرف وحدة الجودة 

دة منسقي الجو
 بالفروع

 وعيةإعداد وتنفيذ حملة " سمعنا صوتك "  بجميع المسارات والفروع والتي تهدف إلى ت 
ادة العمالطالب بأهمية المشاركة في استطالعات الرأي وتعريفهم بإجراءات ضمان الجودة ب

 لرفع مستوى الجودة بجميع جوانب العملية التعليمية 

 مشرف وحدة الجودة  
 منسقي الجودة بالفروع

وكيل العمادة
 مشرف وحدة الجودة 

منسقي الجودة 
 بالفروع

دعم إعداد وتنفيذ عدد من الورش العضاء هيئة التدريس تهدف الى نشر ثقافة الجودة و
 الممارسات الجيدة وتحسين جودة المقررات ومهارات التدريس .

 مشرف وحدة الجودة  
 الفروعمنسقي الجودة ب

وكيل العمادة
 مشرف وحدة الجودة 

منسقي الجودة 
 بالفروع

 

 

�

�

� � � �

�

م (  هـ )  
الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.المركز معايير إدراة الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  

متابعة التنفيذ يذالمسئول عن التنفالتوقيتالموضوعم

رئيس القسماعداد الخطة الدراسية للمقررات وتوزيعها 
منسقي الجودة باالقسام 

منسقي المقررات 

مشرف وحدة الجودة 
منسقي الجودة بالفروع

متطلبات الجودة مع بداية العام الدراسي 
قررات.اعداد الخطة الدراسية  للم
اعداد توصيف المقررات 

ترونية من خالل اتاحة خطة المقرر والكتب  االلك
مناقشة خطة المقرر مع الطالب .

قاعدة بيانات القسم 

رئيس القسم
منسقي الجودة باالقسام 

منسقي المقررات

مشرف وحدة الجودة 
منسقي الجودة بالفروع

رئيس القسمير عن تحليل اسئلة االختبارات الشهرية والنهائية إعداد تقر
منسق الجودة بالقسم

منسق المقرر

وكيل العمادة
مشرف وحدة الجودة 
منسقي الجودة بالفروع

التي وارات متابعة تطبيق الالئحة الخاصة بالتقوىم واالختبارات والتي أصدرها مركز جودة االختب
نها وجود لجنة لتصحيح المشاريع واالختبارات الكتابيةم

رئيس القسم
منسق الجودة بالقسم

منسق المقرر

وكيل العمادة
مشرف وحدة الجودة 
منسقي الجودة بالفروع

س القسمرئيإعداد تقرير عن تقديم التغذية الراجعة للطالب بعد كل اختبار 
منسق الجودة بالقسم

منسق المقرر

وكيل العمادة
مشرف وحدة الجودة 
منسقي الجودة بالفروع

الدراسي للعامتفعيل األقسام لخطة تحسين جودة األداء في المقررات وفقمتابعة 
السابق

منسق الجودة بالفروع
منسق الجودة بالقسم

المقررمنسق 

مشرف وحدة الجودة 

ات لممارساملفات المقررات لالقسام وتعرف النقاط التي تحتاج إلى تحسين والتأكيد على مراجعة 
الجيدة

مشرف وحدة الجودة منسق الجودة بالفروع

منسق الجودة بالقسمول الفصل األومهارات التدريستقارير  االقسام عن تقييم المقرر 
منسق المقرر

مشرف وحدة الجودة 
منسق الجودة بالفروع

منسق رئيس القسمإعداد تقرير المقرر 
منسق الجودة بالقسم
المقرر

مشرف وكيل العمادة
وحدة الجودة 

منسقي الجودة بالفروع

�
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م (  هـ )  
الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.المركز معايير الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  

 متابعة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيتالموضوعم

منسق الجودة بالقسمالقسمرئيس إعداد ملف المقرر  
مسؤول ملف المقرر باالقساممنسق المقرر

منسقي الجودة بالفروعمشرف وحدة الجودة
 

إعداد ملف عضو هيئة  
التدريس 

 روعمنسقي الجودة بالفمشرف وحدة الجودة وكيل العمادةنسق المقررممنسق الجودة بالقسمرئيس القسم
 
 
 
 

 
 
 
 

 

م (  هـ ) 
ديمي.العمل على إعداد وتوثيق الجهود ونتائج التطبيق والرفع بها للعميد ووكيل العمادة والمشرف العام على الجودة واالعتماد االكا

 متابعة التنفيذ  المسئول عن التنفيذ التوقيت األهداف الموضوع م
مراجعة ملفات 

ات  للعام المقرر
الدراسي 

بجميع المسارات 
والفروع .

زويد عمادة الجودة بتوصيف المقرر لجميع المقررات حسب خطة المسارات للعام ت
الدراسي السابق .

سابق والفروع  للعام الدراسي القارير المقررات حسب المساراتتزويد عمادة الجودة بت
ق المركزقارير ومطابقتها للنموذج المعتمد وفانات في التالتأكد من صحة المعلومات والبي

الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 
اللمارسات الجيدة والعمل على تحسين الجوانب التي تحتاج الى تحسين.دعم

مشرف وحدة 
الجودة 

منسق الجودة 
بالفروع

وكيل العمادة
مشرف 
وحدة 
 الجودة

ير  االقسام تقار
عن تقييم المقرر 

ومهارات التدريس
الفصل األول 

لتعليمية .اتحسين جودة األداء في العملية 
تحسين جودة المقررات الدراسية .

سي رات التدريس او بالمقرر الدراج إلى تحسين سواء في مهامعالجة النقاط التي تحتا
ر والتحسين المستمر ييم والتطوياالستفادة من نتائج عملية التق

طوير والتحسين المستمر في اآلداء .دعم التوجه نحو الت

مشرف وحدة 
الجودة 

منسق الجودة 
بالفروع

وكيل العمادة
مشرف 
وحدة 
 الجودة

متابعة ملف 
المقرر 

اد التأكيد على محتويات ملف المقرر وفق توجيهات عمادة الجودة واالعتم
كاديمي األ

المقرر تدريس خالل يتم لما ً توثيقا المقرر ملف يكون ان ضرورة
والتطوير المراجعة في مهما مرجعاً يعد المقرر ملف أن على انب ي كل جوفالتأكيد

العملية التعليمية 

مشرف وحدة 
الجودة 

منسق الجودة 
بالفروع

وكيل العمادة
مشرف 
وحدة 
 الجودة

�
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م (  هـ )  
الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.المركز معايير الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  

 متابعة التنفيذ المسئول عن التنفيذ التوقيتالموضوعم

منسق الجودة بالقسمالقسمرئيس إعداد ملف المقرر  
مسؤول ملف المقرر باالقساممنسق المقرر

منسقي الجودة بالفروعمشرف وحدة الجودة
 

إعداد ملف عضو هيئة  
التدريس 

 روعمنسقي الجودة بالفمشرف وحدة الجودة وكيل العمادةنسق المقررممنسق الجودة بالقسمرئيس القسم
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 ديمي.العمل على إعداد وتوثيق الجهود ونتائج التطبيق والرفع بها للعميد ووكيل العمادة والمشرف العام على الجودة واالعتماد االكا

 متابعة التنفيذ  المسئول عن التنفيذ التوقيت األهداف الموضوع م
مراجعة ملفات 

ات  للعام المقرر
الدراسي 

2019/2020 

بجميع المسارات 
 والفروع .

زويد عمادة الجودة بتوصيف المقرر لجميع المقررات حسب خطة المسارات للعام ت -
 الدراسي السابق .

 سابق والفروع  للعام الدراسي ال قارير المقررات حسب المساراتتزويد عمادة الجودة بت -

 ق المركزقارير ومطابقتها للنموذج المعتمد وفانات في التالتأكد من صحة المعلومات والبي -

 الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 اللمارسات الجيدة والعمل على تحسين الجوانب التي تحتاج الى تحسين. دعم -

مشرف وحدة  30/10/2020 30-8-2020
 الجودة 

منسق الجودة 
 بالفروع

 وكيل العمادة

مشرف 
وحدة 
 الجودة

ير  االقسام تقار
عن تقييم المقرر 

 ومهارات التدريس

  الفصل األول 

 لتعليمية .اتحسين جودة األداء في العملية  -

 تحسين جودة المقررات الدراسية . -

 سي رات التدريس او بالمقرر الدراج إلى تحسين سواء في مهامعالجة النقاط التي تحتا -

 ر والتحسين المستمر ييم والتطوياالستفادة من نتائج عملية التق -

 طوير والتحسين المستمر في اآلداء .دعم التوجه نحو الت -

مشرف وحدة  25-1-2021 31-12-2020
 الجودة 

منسق الجودة 
 بالفروع

 وكيل العمادة

مشرف 
وحدة 
 الجودة

متابعة ملف 
 المقرر 

اد التأكيد على محتويات ملف المقرر وفق توجيهات عمادة الجودة واالعتم -
 .كاديمي األ

 ضرورة ان يكون ملف المقرر توثيقاً لما يتم خالل تدريس المقرر  -

انب ي كل جوفالتأكيد على أن ملف المقرر يعد مرجعاً مهما في المراجعة والتطوير  -
 العملية التعليمية 

مشرف وحدة  25-1-2021 30-8-2020
 الجودة 

منسق الجودة 
 بالفروع

 وكيل العمادة

مشرف 
وحدة 
 الجودة

�
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  االشراف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.

 متابعة التنفيذ  المسئول عن التنفيذ التوقيت األهداف الموضوع م 
 ة اعداد الخطة العامة للجود - اجتماع أعضاء وحدة الجودة  

 عداد خطة الجودة بالمسارات والفروع امناقشة  -

 مناقشة التجهيز  -

مشرف اجتماع كل شهر بدعوة من 
 وحدة الجودة 

 

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

 وكيل العمادة

 

تعريف الطالب والطالبات  
لخطوات التقييم باستخدام 

UDQUEST  

بعمادة الجودة ول على موقع التقييم عرض خطوات الدخ -
 بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل  .

وضيح اهمية مشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم ت -
 النهم شركاء في صناعة القرار.

 شر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل التطوير ن -

 لتاكيد على أهمية الصدق والموضوعية في عملية التقييما -

Week 3 Week 17 مشرف وحدة  نسقي الجودة بالفروعم
الجودة

التجهيز لبدء استطالعات 
 الرأي

ول التأكد من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على البيب
 سوفت وذلك في جميع المسارات والفروع 

لكل مشرف التسجيل  
  مسار 

مشرف وحدة 
 الجودة

البدء في استطالع رأي 
 OPSاسبوع التهيئة 

التواصل مع عمادة الجودة لتحديث بيانات الطالب 
 والطالبات واضافتهم على موقع االستبانات 

 وكيل العمادة مشرف وحدة الجودة   

مشرف وحدة 
التجهيز لبدء استطالعات  الجودة

 الرأي

تحديث قاعدة البيانات العضاء هيئة التدريس بجميع 
 االقسام 

 رس بالطالب الذين يقوم بتدريسهم التأكد من ربط كل مد

 التاكد من المعلومات والبيانات  على البيبول سوفت 

 منسق الجودة بالقسم  

 مشرف التسجيل بالعمادة

 منسق الجودة بالفروع

مشرف موقع التقييم من 
 االداريين

 البدء في استطالعات الرأي 

CES- SSLS-  

حديث بيانات الطالب التواصل مع عمادة الجودة لت
  والطالبات والمدرسين والتجهيز للبدء في استطالع الرأي
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  االشراف والمتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العمادة لتحقيق معايير الجودة .

 متابعة التنفيذ  المسئول عن التنفيذ التوقيت وضوعالم 
Start End 

ارسال جدول المحاضرات لجميع اعضاء هيئة التدريس بكل  
ترسل الى  –مقرر حسب المسار والفرع وفق النموذج المرفق 

 وحدة الجودة ومنسق الجودة بالمسار ومنسق الجودة بالقسم.

Week 3 Week 6 ام منسقي الجودة باالقس 

 منسقي المقررات 

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

 المساعدين االداريين 

تم مراجعة جميع الجداول على نظام السجالت والتأكد من ي - 
سالمة البيانات وأنها مسجلة بطريقة صحيحة وخاصة تسجيل 

 " . PIالمدرس الفعلي للشعبة " 

س ال يقوم فعليا ط اية عضو هيئة تدريالتأكد من عدم رب -
 ".SIبتدريس الشعبة أو يسجل  أنه " 

Week 7 Week 8 مشرف التسجيل بكل مسار 

 منسقي الجودة باالقسام

 منسقي الجودة بالفروع

 المساعدين االداريين

 مشرف وحدة الجودة 

 

 

إلى منسقي الجودة باالقسام    Excel Sheetسيتم ارسال  
 لتأكد من صحة البياناتومنسقي الجودة بالمسارات والفروع ل

على نظام سجالت الطالب ومطابقتها للشيت المرسل وعمل 
 التعديالت الالزمة بالتعاون مع مشرف التسجيل بكل مسار أو

 فرع .

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

Week 8 Week9  مشرف التسجيل بكل مسار 

 ساممنسقي الجودة باالق

 منسقي الجودة بالفروع

 المساعدين االداريين

 مشرف وحدة الجودة 
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 الستطالعات الرايخطة وحدة الجودة 

  المسئول عن التنفيذ التوقيت الموضوع م
Start End 

رسل مشرف التسجيل بالمسار أو الفرع رسالة تأكيدية بصحة البيانات على نظام سجالت ي - 
 الطالب ومراجعتهم لالكسيل شيت الذي ارسل اليهم وعدم وجود أية أخطاء في النظام.

 دم تغيير اية معلومات على النظام بعد هذا التاريخ إال بالرجوع إلى وحدة الجودة .ع  -

كلية لدمام والقطيف وتسجيل اعضاء هيئة التدريس والمقررات  بكلية المجتمع با التأكد من -
 . الثالثة كلياتالعلوم التطبيقية  بالجبيل ومطابقة البيانات بكل من عمادة السنة التحضيرية وال

Week 11 مشرف التسجيل بكل مسار 

 

 منسقي الجودة باالقسام

 

 

 مشرف وحدة الجودة 

 عمنسقي الجودة بالفرو

 المساعدين االداريين

 الي :البدء في تهيئة الطالب والطالبات لالستعداد  للمشاركة في استطالعات الراي كالت 

ؤول قوم كل منسق للجودة بالمسار  بإعداد خطة لزيارة  وتهيئة جميع الشعب بالمسار المسي -
 عنه .

 الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات توضيح أهم النقاط -

 وتوضيع المقصود بكل فقرة .   CES- SSLSشرح وتوضيح فقرات استطالع الرأي  -

ة وضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة المقابلة لكل فقرة بحيث ان اعلى درجة للجودت -
  1واقل درجة   5تقابلها 

 يد  الجلسةزالتأكيد على اال ت –صدق والموضوعية واالمانة في تعبئة االستبانات التأكيد على ال -

 .  استبانات بحد أقصى في الجلسة الواحدة 3دقيقة بحد اقصى أو تعبئة  20الواحدة عن 

 "  12االسبوع  “ستبانات والتي ستكون من  االعالن عن تاريخ بدء اال -

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

Week 11 Week 16 سقي الجودة بالفروعمن 

 المساعدين االداريين
 مشرف وحدة الجودة 

 

 مشرف وحدة الجودة  المساعدين االداريين Week 12 Week 17 البدء  في استطالعات الرأي للمقررات ومهارات التدريس لجميع المسارات والفروع . 

 منسقي الجودة بالفروع

  انات الستبع المسؤولة عنه بتحديد تاريخ بدء اتقوم المساعدة االدارية كل حسب المسار والفر

 .   وتاريخ االنتهاء 

وذلك    udquestالتأكد من مطابقة بيانات اعضاء هيئة التدريس  المسجلة على موقع التقييم 
 وفق االكسيل شيت الذي تم مراجعته والتأكد من باالقسام ومسؤول التسجيل .

 

 مشرف وحدة الجودة

 د تحدث .التقييم  والعمل على ايجاد حلول للمشكالت التي ق متابعة عملية -
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تقرير االنجازات
 ً العامة وتعمل على تحقيق  وحدة الجودة أهدافمن والتي تنبثق  هـ األكاديمي عام للالجودة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة  وحدةلخطة  وفقا

ز من خالل عرضها بإيجا التي يمكن نشطة، تلك األبالمسارات المختلفةبالعمادة وفروعها والتي نفذتها وحدة الجودة  نشطةمن األالعديد الخطة تضمنت و، رسالتها
المحاور التالية :  

العامة لوكالة التطوير  هدافاأل 
 والجودة

 هدافالمحققة لأل نشطةاأل وحدة الجودة أهداف

آلية ضبط الجودة  
وتحقيق متطلبات 

 األكاديمي اداالعتم

السنة رات ( لجميع مسا األكاديمي االعتمادتطبيق معايير الجودة و 
 األكاديميالتحضيرية بالتنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد 

رامج بلتطوير  ةاألكاديميمع وكالة الشؤون  التعاون 
 المسارات.
   المسارات االربعة علىبإنشاء ملف خاص   
تطبيق نظام الجودة لائق بالملفات والوث تزويد برنامج   
الداخلية

جودة.التسهيالت الالزمة لجميع لجان العمل القائمة على تطبيق ال تقديم 

تكريس مفهوم الجودة 
ونشر ثقافتها على 

 مستوى العمادة.

ورية ات الدعالناإلطريق  ة عنالتحضيرينشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  
 دعتماواال،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة 

 األكاديمي

 يفي.برنامج التهيئة واليوم التعر المشاركة في 
 ى.األولالمشاركة في حلقة النقاش  
  قاش الثانيةالمشاركة في حلقة الن 

 داد وتنفيذ ورشة اعداد ملف المقرر.إع  
 إعداد وتنفيذ ورشة ملف  الهيئة التدريسية. 
انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بورد. 
 تشكيل لجان أصدقاء الجودة. 

ى تطبيق عل اإلشراف
برنامج الجودة 

  بالعمادة

 قسامباألعة تحقيق متطلبات الجودة متاب  على تحقيق متطلبات الجودة. اإلشراف  
 يم برنامجوتنفيذ برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في تقيإعداد  
 التهيئة.
 "  وتنفيذ حملة سمعنا صوتك "إعداد  
  لفات المقررم االجتماع مع مسؤولي  
تابعة  ملفات المقرر على الدرايف.م 

 ررات االجتماع مع منسقي المق  

ي استطالعات التهيئة للطالب للمشاركة ف عداد برنامجإلوالمتابعة  اإلشراف  
 الخاصة بالجودة. الرأي

ر لتحقيق معايي والمقررات بالعمادة قسامتنفيذ ملف المقرر بجميع األمتابعة    
 الجودة.

 والمقررات. سامقاأللتدريس بجميع تنفيذ ملف عضو هيئة امتابعة   
السنة ب سامقبجميع المسارات واألمتابعة تنفيذ تقارير المقررات الدراسية   

 التحضيرية.
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هدافالمحققة لألنشطةاألوحدة الجودة أهدافالعامة لوكالة التطوير والجودة هدافاأل
الء وضع آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا عم

قسامكل األإلىالعمادة )الداخليين والخارجيين( وإبالغها 
ة ذات العالقةاإلدارية والوحدات األكاديمي

لمستفيد ورضا ااألداءجمع البيانات والمعلومات عن مستويات 
هيئة التدريس.أعضاءمن الطالب و

من أن جميع الطالب التأكد
جالت.نظام السوالطالبات مسجلين على 

التواصل مع عمادة الجودة 
لتحديث بيانات الطالب والطالبات 

واضافتهم على موقع االستبانات
عضاءألتحديث قاعدة البيانات 

هيئة التدريس
قويم برنامج التهيئة ت

للمقررات أيالراستطالع 
تدريس لمهارات الالرأياستطالع 

داءاألإدخال المعلومات واالستبيانات والمعلومات عن مستويات 
هيئة التدريس.أعضاءورضا المستفيد من الطالب و

تقويم الطالب لبرنامج التهيئة.
عنها.ير تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقار

ت وتوثيقها في مركز على جمع الوثائق والمعلومااإلشراف
متكامل للمعلومات.

عتمادواالإنشاء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بشؤون الجودة 
األكاديمي

إنشاء ملف لجميع التوصيفات 
المقررات.وتقارير 

مسار يتضمنإنشاء ملف لكل 
هيئة أعضاءملفات المقرر وملفات 

التدريس.

سامقباألالوثائق والمستندات الخاصة فملإنشاء وإدارة 
يير والتطوير وتحقيق معاالسنة التحضيرية لغرض التقييم والمسارات ب

الجودة
ودة دراسة الصعوبات أو التحديات التي تواجه برامج التطوير والج

واقتراح الحلول لها.
مي تطبيق وتنفيذ آليات معايير إدارة الجودة واالعتماد األكادي

الوطني للتقويم واالعتماد المركز دة حسب متطلبات بالعما
األكاديمي.

اعداد التقرير النهائي للخطة االستراتيجية 
عداد الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية ا

تشكيل لجنة  متابعة الخطة االستراتيجية 
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تقرير االنجازات

للعــام  المســاندة  والدراســات  التحضيريــة  الســنة  بعمــادة  الجــودة  وحــدة  لخطــة  وفقــً 
العامــة وتعمــل علــى تحقيــق  الجــودة  أهــداف وحــدة  األكاديمــي1442 هـــ  والتــي تنبثــق مــن 
رســالتها، وتضمنــت الخطــة العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة بالعمــادة 
وفروعهــا بالمســارات المختلفــة، تلــك األنشــطة التــي يمكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل المحــاور 

التاليــة :  
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تقرير االنجازات
 ً العامة وتعمل على تحقيق  وحدة الجودة أهدافمن والتي تنبثق  هـ األكاديمي عام للالجودة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة  وحدةلخطة  وفقا

ز من خالل عرضها بإيجا التي يمكن نشطة، تلك األبالمسارات المختلفةبالعمادة وفروعها والتي نفذتها وحدة الجودة  نشطةمن األالعديد الخطة تضمنت و، رسالتها
المحاور التالية :  

العامة لوكالة التطوير  هدافاأل 
 والجودة

 هدافالمحققة لأل نشطةاأل وحدة الجودة أهداف

آلية ضبط الجودة   .1
وتحقيق متطلبات 

 .األكاديمي اداالعتم

السنة رات ( لجميع مساNCAAA) األكاديمي االعتمادتطبيق معايير الجودة و 1.1  -
 .األكاديميالتحضيرية بالتنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد 

رامج ب  لتطوير  ةاألكاديميمع وكالة الشؤون  التعاون -1.1.1
 المسارات.

 One Drive  المسارات االربعة علىبإنشاء ملف خاص   -1.1.2
تطبيق نظام الجودة لائق بالملفات والوث QASDتزويد برنامج   -1.1.3

 .الداخلية

 جودة.التسهيالت الالزمة لجميع لجان العمل القائمة على تطبيق ال تقديم - 1.2

تكريس مفهوم الجودة  .2
ونشر ثقافتها على 

 مستوى العمادة.

ورية ات الدعالناإلطريق  ة عنالتحضيرينشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  -2.1
 دعتماواال،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة 

 .األكاديمي

 يفي.برنامج التهيئة واليوم التعر المشاركة في -2.1.1
 ى.األولالمشاركة في حلقة النقاش  -2.1.2
  .قاش الثانيةالمشاركة في حلقة الن -2.1.3
 داد وتنفيذ ورشة اعداد ملف المقرر.إع  -2.1.4
 إعداد وتنفيذ ورشة ملف  الهيئة التدريسية. -2.1.5
 انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بورد. -2.1.6

 تشكيل لجان أصدقاء الجودة. -2.1.7
ى تطبيق عل اإلشراف .3

برنامج الجودة 
  .بالعمادة

 .قسامباألعة تحقيق متطلبات الجودة متاب -3.1.1 على تحقيق متطلبات الجودة. اإلشراف - 3.1
 يم برنامجوتنفيذ برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في تقيإعداد  -3.2.1

 التهيئة.
 "   The Voice  Matterوتنفيذ حملة سمعنا صوتك "إعداد  -3.2.2
  .لفات المقررم االجتماع مع مسؤولي  -3.3.1
 تابعة  ملفات المقرر على الدرايف.م -3.4.1

 ررات االجتماع مع منسقي المق  -3.5.1

ي استطالعات التهيئة للطالب للمشاركة ف عداد برنامجإلوالمتابعة  اإلشراف - 3.2
 الخاصة بالجودة. الرأي

ر لتحقيق معايي والمقررات بالعمادة قسامتنفيذ ملف المقرر بجميع األمتابعة  - 3.3 
 الجودة.

 والمقررات. سامقاأللتدريس بجميع تنفيذ ملف عضو هيئة امتابعة  - 3.4
السنة ب سامقبجميع المسارات واألمتابعة تنفيذ تقارير المقررات الدراسية  - 3.5

 التحضيرية.
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  هدافالمحققة لأل نشطةاأل وحدة الجودة  أهداف العامة لوكالة التطوير والجودة  هدافاأل

الء وضع آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا عم .4
 قسامكل األ إلىالعمادة )الداخليين والخارجيين( وإبالغها 

 .ة ذات العالقةاإلدارية والوحدات األكاديمي

لمستفيد ورضا ا األداءجمع البيانات والمعلومات عن مستويات  - 4.1
 هيئة التدريس. أعضاءمن الطالب و

من أن جميع الطالب  التأكد - 4.1.1
 جالت.نظام السوالطالبات مسجلين على 

التواصل مع عمادة الجودة  - 4.2.1
لتحديث بيانات الطالب والطالبات 

 .واضافتهم على موقع االستبانات

 عضاءألتحديث قاعدة البيانات  - 4.2.1

 .هيئة التدريس

 .OPSقويم برنامج التهيئة ت - 4.3.1

  CESللمقررات  أيالراستطالع  - 4.4.1

تدريس لمهارات ال الرأياستطالع  -4.4.2
SSLS . 

 داءاألإدخال المعلومات واالستبيانات والمعلومات عن مستويات  -4.2

 هيئة التدريس. أعضاءورضا المستفيد من الطالب و

 تقويم الطالب لبرنامج التهيئة. - 4.3

 عنها.ير تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقار - 4.4

ت وتوثيقها في مركز على جمع الوثائق والمعلوما اإلشراف .5
 متكامل للمعلومات.

 عتمادواالإنشاء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بشؤون الجودة  - 5.1

 .األكاديمي

إنشاء ملف لجميع التوصيفات  - 5.1.1
 المقررات.وتقارير 

 مسار يتضمنإنشاء ملف لكل  - 5.2.1

هيئة  أعضاءملفات المقرر وملفات 
 التدريس.

 سامقباألالوثائق والمستندات الخاصة  فملإنشاء وإدارة  - 5.2

يير والتطوير وتحقيق معاالسنة التحضيرية لغرض التقييم والمسارات ب
 .الجودة

ودة دراسة الصعوبات أو التحديات التي تواجه برامج التطوير والج .6
  واقتراح الحلول لها.

مي تطبيق وتنفيذ آليات معايير إدارة الجودة واالعتماد األكادي .7
الوطني للتقويم واالعتماد  المركز دة حسب متطلبات بالعما

 األكاديمي.

 2025-2021اعداد التقرير النهائي للخطة االستراتيجية  – 6.1

 عداد الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية ا -  6.2

 تشكيل لجنة  متابعة الخطة االستراتيجية  – 6.3
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

�

� � � �

�

 التي تم تحقيقها بوحدة الجودة : نشطةلأل وفيما يلي شرح مفصل باالحصاءات والمؤشرات

 . األكاديميآلية ضبط الجودة وتحقيق متطلبات اإلعتماد   .1
 .األكاديميالسنة التحضيرية بالتنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد ( لجميع مسارات NCAAA) األكاديميتطبيق معايير الجودة و اإلعتماد 1.1  -
 (2020/2021 – 2019/2020      - بعة  للعاميين الدارسيين سارات األرتحديث الملف خاص بجميع التوصيفات والتقارير للم) برامج المسارات.  األكادييمة لتطويرالتعاون مع وكالة الشؤون  -1.1.1

 Tracks إحصاءات 

Science Engineering�Health Humanity 
Course 

Specifications 

2020/2021 

Courses  

Reports 

2019/2020 

Course 

Specifications 

2020/2021 

Courses  

Reports 

2019/2020 

Course 

Specifications 

2020/2021 

Courses  

Reports 

2019/2020 

Course 

Specifications 

2020/2021 

Courses  

Reports 

2019/2020 

Expected       
Completed 

  
      

Ratio  
 تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى العمادة. .2

 .مياألكاديإلعتماد ات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة واعالناإلطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  -2.1
 لتعريفي المشاركة في برنامج التهيئة واليوم ا -2.1.1 

  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health Science�Health Engineering Humanity 
PSCMD 

 

PEGMD 

 
PHEMD 

 

PSCFD 

 
QCC DCC PSCFJ 

 
PHEFD 

 
PHEFJ 

 
PEGFD 

 
PHUFD 

 
PHUFJ 

 
Participation   �����������
Ratio  100% 

�

�

�

�

� � � �

�

 ر ثقافتها على مستوى العمادة.تكريس مفهوم الجودة ونش -2
 .ألكاديميادة واإلعتماد ات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجوعالناإلطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  -2.1

 انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بورد -2.1.8
  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health Science�Health 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.
 ألكاديميادة واإلعتماد ات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجوعالناإلطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  -2.1

 تشكيل لجان أصدقاء الجودة  2.1.9
 إحصاءات 

Science ing lth � ineering  
DDDFD

 
QCC DCC FJ

 
FD

 
EFJ

 
FD

 
UFD

 
UFJ

 

�����������

 
�

�

 

�

�

� � � �

�

 ر ثقافتها على مستوى العمادة.تكريس مفهوم الجودة ونش
 ألكاديميادة واإلعتماد ات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجوعالناإلطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  

 انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بورد 
 إحصاءات 

   �   

 
  

      

�����������

 
�

 تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى العمادة. -2
 .ألكاديميادة واإلعتماد ات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجوعالناإلطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  -2.1

 تشكيل لجان أصدقاء الجودة – 2.1.9
  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health Science�Health Engineering Humanity 
PSCMD 

 

PEGMD 

 
PHEMD 

 

PSCFD 

 
QCC DCC PSCFJ 

 
PHEFD 

 
PHEFJ 

 
PEGFD 

 
PHUFD 

 
PHUFJ 

 
Completed   �����������

Ratio  100% 
�

�

 

�

�

� � � �

�

 على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة . اإلشراف .1

 على تحقيق متطلبات الجودة. اإلشراف - 3.1

 2020/2021 قسامقيق متطلبات الجودة باألمتابعة تح -3.1.1

 Basic Science Self- Development  English Computer  Islamic إحصاءات 

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-131

ISLM-181 ISLM-181 

MATH-111-

EG 
MATH-111 

LRSK-142 LRSK-142 

ENGL-102-

HE 

ENGL-102-

HE 

COMP-131-

EG 

COMP-131
QURN-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 10 10 6 6 5 5 2 2 

Completed  10 10 10 10 6 6 5 5 2 2 

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

�

�

�

�

وفيما يلي شرح مفصل باالحصاءات والمؤشرات لألنشطة التي تم تحقيقها بوحدة الجودة

3

�

� � � �

�

على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة .اإلشراف
الخاصة بالجودة.الرأيالتهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات عداد برنامجوالمتابعة إلاإلشراف 3.2

اعداد وتنفيذ حملة سمعنا صوتك 3.2.2
إحصاءات 

enceringlth�ring

 
  

      
�����������

�

على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة .اإلشراف. 3
الجودة.والمقررات بالعمادة لتحقيق معايير قسامتنفيذ ملف المقرر بجميع األمتابعة 3.3 

االجتماع مع مسؤولي  ملفات المقرر 3.3.1
إحصاءات 

Scienceinglth�ineering

DDDFDQCCDCCFJFDEFJFDUFDUFJ

6766667766

6766667766
100%100%100%100%100%100%

�

�

�

�

�

� � � �

�

عالقةة ذات الرياإلداة والوحدات األكاديميقسامكل األإلىلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء العمادة )الداخليين والخارجيين( وإبالغها وضع آ – 4
هيئة التدريس.أعضاءورضا المستفيد من الطالب واألداءبيانات والمعلومات عن مستويات إدخال المعلومات واالست4.2
التواصل مع عمادة الجودة لتحديث بيانات الطالب والطالبات واضافتهم على موقع االستبانات2.1.

إحصاءات 
Scienceringlth�ineering

DDDFDQCCDCCFJFDEFJFDUFDUFJ

5185575061072422528203514691751365248

518 557 506 1072 422 528 203 514 69 175 65 248 
100%100%100%100%100%100%

ts 

leted 

 

 

 

�

�

 

 

 

�

� � � �

�

عالقةة ذات الاإلدارية والوحدات األكاديميقسامكل األإلىللتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء العمادة )الداخليين والخارجيين( وإبالغها لية وضع آ – 4
تقويم الطالب لبرنامج التهيئة  4.3

تقويم برنامج التهيئة 3.1.

Science ng  �ng 
D  D  C DCC J FD EFJ  D J 

5185575061072422528203514691751365248

5185575061072422528203514691751365248
100%100%100%100%100%

4715074658356476185510691721325241

%%%%100%%

ted 

ing 

ing 

�

�
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

�

� � � �

�

 التي تم تحقيقها بوحدة الجودة : نشطةلأل وفيما يلي شرح مفصل باالحصاءات والمؤشرات

  األكاديميآلية ضبط الجودة وتحقيق متطلبات اإلعتماد  
 األكاديميالسنة التحضيرية بالتنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد ( لجميع مسارات  األكاديميتطبيق معايير الجودة و اإلعتماد 

(       بعة  للعاميين الدارسيين سارات األرتحديث الملف خاص بجميع التوصيفات والتقارير للم برامج المسارات.األكادييمة لتطويرالتعاون مع وكالة الشؤون  
 إحصاءات 

 �  

    
       

 
      

  
 تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى العمادة.

 مياألكاديإلعتماد ات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة واعالناإلطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  
 لتعريفي المشاركة في برنامج التهيئة واليوم ا 

 إحصاءات 
   �   

 
 

      
 �����������
   

�

�

�

�

� � � �

�

 ر ثقافتها على مستوى العمادة.تكريس مفهوم الجودة ونش
 ألكاديميادة واإلعتماد ات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجوعالناإلطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  

 انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بورد 
 إحصاءات 

   �   

 
  

      

�����������

 
�

 تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى العمادة.
 ألكاديميادة واإلعتماد ات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجوعالناإلطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  

 تشكيل لجان أصدقاء الجودة  
 إحصاءات 

   �   

 
  

      

�����������

 
�

�

 

�

�

� � � �

�

 ر ثقافتها على مستوى العمادة.تكريس مفهوم الجودة ونش
 ألكاديميادة واإلعتماد ات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجوعالناإلطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  

 انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بورد 
 إحصاءات 

   �   

 
  

      

�����������

 
�

 تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى العمادة.
 ألكاديميادة واإلعتماد ات الدورية ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجوعالناإلطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  

 تشكيل لجان أصدقاء الجودة  
 إحصاءات 

   �   

 
  

      

�����������

 
�

�

 

�

�

� � � �

�

على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة .اإلشراف
على تحقيق متطلبات الجودة.اإلشراف

قسامقيق متطلبات الجودة باألمتابعة تح
إحصاءات 

�

�

�

�

�

� � � �

�

 على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة . اإلشراف -3

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

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

  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health Science�Health Engineering Humanity 

 
  

      
Completed   �����������

Ratio  100% 

�

 على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة . اإلشراف. 3

 الجودة.والمقررات بالعمادة لتحقيق معايير  قسامتنفيذ ملف المقرر بجميع األمتابعة  - 3.3 

 االجتماع مع مسؤولي  ملفات المقرر  -3.3.1

  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health Science�Health Engineering Humanity 

PSCMD 

 

PEGMD 

 
PHEMD 

 

PSCFD 

 

QCC DCC PSCFJ 

 

PHEFD 

 

PHEFJ 

 

PEGFD 

 

PHUFD 

 

PHUFJ 

 

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

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

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

�

�

�

�

�

� � � �

�

 .عالقةة ذات الرياإلداة والوحدات األكاديمي قسامكل األ إلىلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء العمادة )الداخليين والخارجيين( وإبالغها وضع آ – 4

 هيئة التدريس. أعضاءورضا المستفيد من الطالب و األداءبيانات والمعلومات عن مستويات إدخال المعلومات واالست -4.2

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

  Male Female إحصاءات 

Science Engineering Health Science�Health Engineering Humanity 

PSCMD 

 

PEGMD 

 
PHEMD 

 

PSCFD 

 

QCC DCC PSCFJ 

 

PHEFD 

 

PHEFJ 

 

PEGFD 

 

PHUFD 

 

PHUFJ 

 

Expected” 

Students” 
518 557 506 1072 422 528 203 514 69 175 1365 248 

Completed   518 557 506 1072 422 528 203 514 69 175 1365 248 
Ratio  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Students 6177 
Total completed 6177 
Total Rate  100% 

 

 

 

�

�

 

 

 

�

� � � �

�

 .عالقةة ذات الاإلدارية والوحدات األكاديمي قسامكل األ إلىللتعرف بتوقعات 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 Science�Health Engineering Humanity 

PSCMD 

 

PEGMD 

 
PHEMD 

 

PSCFD 

 

QCC DCC PSCFJ 

 

PHEFD 

 

PHEFJ 

 

PEGFD 

 

PHUFD 

 

PHUFJ 

 

Expected” 

Students” 
518 557 506 1072 422 528 203 514 69 175 1365 248 

Assigned   518 557 506 1072 422 528 203 514 69 175 1365 248 

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

Responded 

“OPS” 
471 507 465 1048 356 476 185 510 69 172 1325 241 

Ratio 91% 91% 92% 98% 84% 90% 91% 99% 100% 98% 97% 97% 

Total  Expected 6177 

Total  

Responded 
5825 

Total  Rate 94% 
Average Rating 

each track  4.0 4.1 3.9 4.2 4.1 4.2 4.4 4.3 4.3 4.2 4.3 4.5 
Average Rating 

each track 70 73 68 77 75 78 81 79 80 77 81 86 
Deanship of  

PYP  

Over All  
4.2 

77 

�

�
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� � � �

�

 .ةة ذات العالقاإلدارية والوحدات األكاديمي قسامكل األ إلىخارجيين( وإبالغها آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء العمادة )الداخليين والوضع  – 4

  األولعنها / الفصل الدراسي تقويم الطالب للمقرر ومهارات التدريس وإعداد تقارير  - 4.4

  CESللمقررات  الرأياستطالع  - 4.4.1

Program Male Female  

Science Engineering Health Science�Health 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  518 557 506 1073 422 528 203 514 69 175 1367 249 

Expected 3106 2788 2024 6448 2621 3133 1218 2057 276 875 8202 1492 

Total  Expected 34240 

Responded 2851 2549 1874 6300 2228 2809 1119 2041 272 860 7932 1446 

Total  Responded 32281 
Total  Rate 94% 

Average Rating 

All courses each 

track  
4 4.4 4.2 4.4 4.2 4.5 4.3 4.4 4 4.2 4.5 4.4 

Average Rating 

All courses each 

track 

70 82 77 82 79 84 79 81 72 76 87 84 

Deanship of  PYP  

Over All  
4.3 79 
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ص

(1) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Science Male – 2020/2021 – T1    Cumulative % 

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 M 514 473 92% 3.3 46 

COMP-131 Computer Skills 1 M 518 476 92% 4.2 79 

ENGL-101 English Language(1) 1 M 519 476 92% 4.4 84 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 M 518 475 92% 4 70 

MATH-111 Math I 1 M 519 476 92% 4.1 73 

PHEDU-162 Physical Education 1 M 518 475 92% 4 69 

 

1073 1049 

1075 1051 

1075 1049 

1075 1051 

ص

 

(2) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Science Female – 2020/2021 – T1    Cumulative % 

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 1073 1049 98% 4.2 76 

COMP-131 Computer Skills 1 F 1075 1051 98% 4.4 83 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 1075 1049 98% 4.4 84 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 1075 1050 98% 4.3 81 

MATH-111 Math I 1 F 1075 1051 98% 4.3 79 

PHEDU-162 Physical Education 1 F 1075 1050 98% 4.5 86 
 

�
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(3) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Engineering  Male  – 2020/2021 – T1    Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 M 557 510 92% 4.1 74 

ENGL-101 English Language(1) 1 M 558 509 91% 4.5 87 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 M 558 511 92% 4.3 80 

MATH-111 Math I 1 M 558 510 91% 4.3 81 

PHEDU-162 Physical Education 1 M 557 509 91% 4.6 89 
 

(4) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Engineering  Female  – 2020/2021 – T1    Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 175 172 98% 3.7 61 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 175 172 98% 4.5 88 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 175 172 98% 4.4 82 

MATH-111 Math I 1 F 175 172 98% 4.1 73 

PHEDU-162 Physical Education 1 F 175 172 98% 4.1 75 
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(5) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Health   Male  – 2020/2021 – T1    Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

COMP-131 Computer Skills 4 M 506 470 93% 4.2 77 

ENGL-101 English Language(1) 4 M 506 468 92% 3.9 66 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 4 M 506 468 92% 4.4 85 

LRSK-141 Learning and searching Skills 4 M 506 468 92% 4.3 79 
 

(6) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Health   Female  – 2020/2021 – T1    Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

COMP-131 Computer Skills 4 F 514 510 99% 4.3 79 

ENGL-101 English Language(1) 4 F 514 510 99% 4.4 84 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 4 F 515 511 99% 4.6 88 

LRSK-141 Learning and searching Skills 4 F 514 510 99% 4.1 74 
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(7) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Health   Female  / Jubail   – 2020/2021 – T1    Cumulative % 

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 4 F 69 68 99% 3.3 49 

COMP-131 Computer Skills 4 F 69 68 99% 4.4 84 

ENGL-101 English Language(1) 4 F 69 68 99% 4.7 94 

LRSK-141 Learning and searching Skills 4 F 69 68 99% 3.7 62 
�

 78 

 44 

 79 

 41 

 81 
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(8) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / DCC  – 2020/2021 – T1    Cumulative % 

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 530 478 90% 4.3 81 

COMP-131 Computer Skills 1 F 494 444 90% 4.4 77 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 545 486 89% 4.6 90 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 535 479 90% 4.5 86 

MATH-111 Math I 1 F 490 441 90% 4.4 82 

STAT-132 Statistics 1 F 539 481 89% 4.5 85 
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(9) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey QCC  – 2020/2021 – T1    Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 426 364 85% 4.3 79 

COMP-131 Computer Skills 1 F 431 366 85% 4.0 71 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 458 388 85% 4.4 84 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 427 364 85% 4.3 81 

MATH-111 Math I 1 F 439 372 85% 4.1 75 

STAT-132 Statistics 1 F 440 374 85% 4.3 81 

 

 87 

 87 

 86 
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( 10) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey / Science Female Jubail – 2020/2021 – T1    Cumulative 

% 
Course code Course Name Term 

The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 203 187 92% 3.5 54 

COMP-131 Computer Skills 1 F 203 187 92% 4.4 82 

ENGL-101 English Language(1) 1 F 203 187 92% 4.7 91 

LRSK-141 Learning and searching Skills 1 F 203 186 92% 4.3 80 

MATH-111 Math I 1 F 203 186 92% 4.4 83 

PHEDU-162 Physical Education 1 F 203 186 92% 4.4 84 
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(11) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey /HUFD– 2020/2021 – T1    Cumulative % 

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-101 Applied Syntax 1 F 1367 1324 97% 4.5 87 

COMP-102 Computer Skills 1 F 1367 1322 97% 4.5 87 

ENGL-104 English Language 1 1 F 1367 1322 97% 4.1 76 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 1 F 1367 1321 97% 4.5 87 

LRSK-103 Learning &Searching Skills 1 F 1367 1322 97% 4.7 93 

PHEDU-162 Physical Education 1 F 1367 1321 97% 4.6 91 
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(12) Ratio of Responded  - course Evaluation Survey /HUFJ– 2020/2021 – T1    Cumulative % 

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average 

Rating 

ARAB-101 Applied Syntax 1 F 249 243 98% 4.3 83 

ARAB-182 Arabic Language Skills 1 F 249 241 97% 4.2 79 

COMP-102 Computer Skills 1 F 248 240 97% 4.2 79 

ENGL-104 English Language 1 1 F 248 240 97% 4.5 87 

LRSK-103 Learning &Searching Skills 1 F 249 241 97% 4.6 91 

PHEDU-105 Physical Education 1 F 249 241 97% 4.4 84 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

طالبات -تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي بالريان 
 

ي عمادة السنة 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  ، الورش  التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
نامج التهيئة للعام الدراسي  النشاط     1442المشاركة بير
ي تحقيق الجودة بالعمادةالتعريف بوحدة الجودة وأهدافها ودو  األهداف 

 رها فن
 تعريف الطالبات برؤية ورسالة الجامعة
 تعريف الطالبات برؤية ورسالة العمادة

ي تحقيق الجودة بالعمادة
 تعريف الطالبات بأدوارهن فن

 مساعدة وكيلة المسار العلمي / ومنسقة الجودة بالمسار العلمي   الجهة المسؤولة 
ونيا من قا مكان التنفيذ  عة االجتماعات بالمسار العلمي )  اون الين(الكير

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 اعدة وكيل المسار العلمي لوضع فقرة للجودة ضمن برنامج تهيئة الطالبات المستجداتالتواصل مع مس-
ن عرض تقديمي عن الجودة -  تجهي 
 تقديم العرض اون الين -
 

ات قياس األداء  ي التقييمات واستطالعات الرأي من خالل موقع استبانة مؤشر
 نسب مشاركة الطالبات فن

 معرفة الطالبات بوحدة الجودة  مخرجات النشاط 
 نشر ثقافة الجودة ومتطلباتها

 ال يوجد المعوقات 
 

ية   ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن ، الورش  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 1442حلقة النقاش األوىل  للمسار العلمي  النشاط   
 نشر ثقافة الجودة األهداف 

ي 
  تقييم الخدمات المقدمة بالعمادةتوعية الطالبات بأهمية المشاركة فن

 وطريقة الدخول عليه-ستبانة ا-تعريف الطالبات بموقع التقييم 
 تعريف الطالبات بخطوات تقييم برنامج )أسبوع التهيئة(

 تعريف الطالبات بتعليمات وارشادات التقييم
، منسقة الجودة للمسار العلمي   الجهة المسؤولة   مساعدة وكيلة المسار العلمي

 قاعات االجتماعات بمبتن المسار العلمي ) اون الين ( مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 
 

ن عرض تقديمي عن أدوات وطريقة تقييم الخدمات المقدمة بالعمادة  �تجهي 
�اعداد تعليمات الدخول عىل موقع التقييم 

�اعداد إرشادات للتقييم
 ة الوكيلة لوضع العرض ضمن برنامج جلقة النقاشالتواصل مع مساعد

 
ات قياس األداء  ات لحلقة النقاش مؤشر  نسبة الطالبات الحاضن

ي تقييم أسبوع التهيئة
 نسبة الطالبات المشاركات فن

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي تقييم برنامج التهيئة  مخرجات النشاط 
 %90تجاوز نسبة الطالبات المشاركات فن

 ال يوجد المعوقات 
 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 للمسار العلمي  حلقة النقاش الثانية النشاط   
ي تقييم المقررات ومهارات التدريس األهداف 

ن الطالبات عىل المشاركة فن  تحفي 
، ومنسقة وحدة الجودة للمسار العلمي  الجهة المسؤولة   مساعدة وكيلة المسار العلمي

 قاعة االجتماعات بالمسار العلمي  مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

  لتحقيق أهداف النشاط
ن عرض تقديمي عن تقييم المقررات ومهارات التدريس �تجهي 

نامج  التواصل مع إدارة المسار لتخصيص وقت لفقرة وحدة الجودة ضمن الير
نامج خطوات تنفيذ النشاط  �القاء العرض اثناء الير

 الرد عىل استفسارات ا الطالبات 
ات قياس األداء  ات لحلقة النقاش مؤشر  نسبة الطالبات الحاضن

ي تقييم المقررات ومهارات التدريسن
 سبة الطالبات المشاركات فن

ي تحقيق الجودة بالعمادة مخرجات النشاط 
 مشاركة الطالبات فن

 قلة عدد الطالبات الحضور للحلقة المعوقات 
 

ية  عن طريق ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
ي المقررات واالقسام  النشاط   

�االجتماع مع منسقر
 تحقيق متطلبات الجودة  األهداف 

 ر العلمي ومنسقات المقرراتمنسقة الجودة بالمسا الجهة المسؤولة 
 مكتب منسقة الجودة، ومكاتب المنسقات، و اون الين مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 التواصل مع المنسقات باإليميل الجامعي لتحديد موعد االجتماع 
 تحديد جدول اعمال االجتماعات

 
 اع تنفيذ االجتم خطوات تنفيذ النشاط 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
  منسقة الجودة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
6 2 33% 
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�عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

طالبات -تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي بالريان 
 

ي عمادة السنة 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  ، الورش  التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
نامج التهيئة للعام الدراسي  النشاط     1442المشاركة بير
ي تحقيق الجودة بالعمادةالتعريف بوحدة الجودة وأهدافها ودو  األهداف 

 رها فن
 تعريف الطالبات برؤية ورسالة الجامعة
 تعريف الطالبات برؤية ورسالة العمادة

ي تحقيق الجودة بالعمادة
 تعريف الطالبات بأدوارهن فن

 مساعدة وكيلة المسار العلمي / ومنسقة الجودة بالمسار العلمي   الجهة المسؤولة 
ونيا من قا مكان التنفيذ  عة االجتماعات بالمسار العلمي )  اون الين(الكير

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 اعدة وكيل المسار العلمي لوضع فقرة للجودة ضمن برنامج تهيئة الطالبات المستجداتالتواصل مع مس-
ن عرض تقديمي عن الجودة -  تجهي 
 تقديم العرض اون الين -
 

ات قياس األداء  ي التقييمات واستطالعات الرأي من خالل موقع استبانة مؤشر
 نسب مشاركة الطالبات فن

 معرفة الطالبات بوحدة الجودة  مخرجات النشاط 
 نشر ثقافة الجودة ومتطلباتها

 ال يوجد المعوقات 
 

ية   ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن ، الورش  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 1442حلقة النقاش األوىل  للمسار العلمي  النشاط   
 نشر ثقافة الجودة األهداف 

ي 
  تقييم الخدمات المقدمة بالعمادةتوعية الطالبات بأهمية المشاركة فن

 وطريقة الدخول عليه-ستبانة ا-تعريف الطالبات بموقع التقييم 
 تعريف الطالبات بخطوات تقييم برنامج )أسبوع التهيئة(

 تعريف الطالبات بتعليمات وارشادات التقييم
، منسقة الجودة للمسار العلمي   الجهة المسؤولة   مساعدة وكيلة المسار العلمي

 قاعات االجتماعات بمبتن المسار العلمي ) اون الين ( مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 
 

ن عرض تقديمي عن أدوات وطريقة تقييم الخدمات المقدمة بالعمادة  - �تجهي 
�اعداد تعليمات الدخول عىل موقع التقييم  -
�اعداد إرشادات للتقييم -
 ة الوكيلة لوضع العرض ضمن برنامج جلقة النقاشالتواصل مع مساعد -

 
ات قياس األداء  ات لحلقة النقاش مؤشر  نسبة الطالبات الحاضن

ي تقييم أسبوع التهيئة
 نسبة الطالبات المشاركات فن

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي تقييم برنامج التهيئة  مخرجات النشاط 
 %90تجاوز نسبة الطالبات المشاركات فن

 ال يوجد المعوقات 
 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 للمسار العلمي  حلقة النقاش الثانية النشاط   
ي تقييم المقررات ومهارات التدريس األهداف 

ن الطالبات عىل المشاركة فن  تحفي 
، ومنسقة وحدة الجودة للمسار العلمي  الجهة المسؤولة   مساعدة وكيلة المسار العلمي

 قاعة االجتماعات بالمسار العلمي  مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

  لتحقيق أهداف النشاط
ن عرض تقديمي عن تقييم المقررات ومهارات التدريس �تجهي 

نامج  التواصل مع إدارة المسار لتخصيص وقت لفقرة وحدة الجودة ضمن الير
نامج خطوات تنفيذ النشاط  �القاء العرض اثناء الير

 الرد عىل استفسارات ا الطالبات 
ات قياس األداء  ات لحلقة النقاش مؤشر  نسبة الطالبات الحاضن

ي تقييم المقررات ومهارات التدريسن
 سبة الطالبات المشاركات فن

ي تحقيق الجودة بالعمادة مخرجات النشاط 
 مشاركة الطالبات فن

 قلة عدد الطالبات الحضور للحلقة المعوقات 
 

ية  عن طريق ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
ي المقررات واالقسام  النشاط   

�االجتماع مع منسقر
 تحقيق متطلبات الجودة  األهداف 

 ر العلمي ومنسقات المقرراتمنسقة الجودة بالمسا الجهة المسؤولة 
 مكتب منسقة الجودة، ومكاتب المنسقات، و اون الين مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 التواصل مع المنسقات باإليميل الجامعي لتحديد موعد االجتماع 
 تحديد جدول اعمال االجتماعات

 
 اع تنفيذ االجتم خطوات تنفيذ النشاط 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
  منسقة الجودة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
6 2 33% 

تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي بالريان - طالبات
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي تقييم برنامج التهيئة  مخرجات النشاط 
 %90تجاوز نسبة الطالبات المشاركات فن

 ال يوجد المعوقات 
 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 للمسار العلمي  حلقة النقاش الثانية النشاط   
ي تقييم المقررات ومهارات التدريس األهداف 

ن الطالبات عىل المشاركة فن  تحفي 
، ومنسقة وحدة الجودة للمسار العلمي  الجهة المسؤولة   مساعدة وكيلة المسار العلمي

 قاعة االجتماعات بالمسار العلمي  مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

  لتحقيق أهداف النشاط
ن عرض تقديمي عن تقييم المقررات ومهارات التدريس - �تجهي 
نامج -  التواصل مع إدارة المسار لتخصيص وقت لفقرة وحدة الجودة ضمن الير

نامج - خطوات تنفيذ النشاط  �القاء العرض اثناء الير
 الرد عىل استفسارات ا الطالبات  -

ات قياس األداء  ات لحلقة النقاش مؤشر  نسبة الطالبات الحاضن
ي تقييم المقررات ومهارات التدريسن

 سبة الطالبات المشاركات فن
ي تحقيق الجودة بالعمادة مخرجات النشاط 

 مشاركة الطالبات فن
 قلة عدد الطالبات الحضور للحلقة المعوقات 
 

ية  عن طريق ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
ي المقررات واالقسام  النشاط   

�االجتماع مع منسقر
 تحقيق متطلبات الجودة  األهداف 

 ر العلمي ومنسقات المقرراتمنسقة الجودة بالمسا الجهة المسؤولة 
 مكتب منسقة الجودة، ومكاتب المنسقات، و اون الين مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 التواصل مع المنسقات باإليميل الجامعي لتحديد موعد االجتماع 
 تحديد جدول اعمال االجتماعات

 
 اع تنفيذ االجتم خطوات تنفيذ النشاط 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
  منسقة الجودة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
6 2 33% 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات قياس األداء   نسبة ما تحقق من متطلبات الجودة مؤشر

ن توصيفات المقررات وارسالها للطالبات اون الين عير  مخرجات النشاط  ونيةتجهي  ه من أدوات الكير  البالك بورد وغي 
ونية ه من أدوات الكير ن الخطط الدراسية وارسالها للطالبات اون الين عير البالك بورد وغي   تجهي 

 ربط العضوات عىل الشعب عىل البيبول سوفت 
ن قاعدة بيانات القسم   تجهي 

 كامل مع اعمال إدارية أخرى   قلة الوقت المتاح لدى منسقة الجودة حيث لديها عب تدريسي  المعوقات 
 قلة الوقت المتاح لدى المنسقات

 صعوبة توفيق موعد لالجتماعات يناسب الجميع 
 

 
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

�����������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ي تقييم الخدمات المقدمة )أسبوع التهيئة وتقييم المقررات ومهارات التدريس ف األهدا

 تشجيع الطالبات عىل المشاركة فن
 منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي  الجهة المسؤولة 

 اون الين عير البالك بورد والقاعات الدراسية للطالبات الحضور مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 يق أهداف النشاط لتحق
 
 

�تحديد الشعب الحضور حسب جدول المسار
ن معلومات الحملة   �تجهي 

ي  ي التقت 
ي تحقيق الجودة والمشاركة فن

ائح بوربوينت توعويه تحث الطالبات عىل المشاركة فن ن شر �تجهي 
�مرور منسقة الجودة عىل القاعات الدراسية وعمل وتنفيذ )سمعنا صوتك(

ائح التوعوية عىل   البالك بورد لجميع طالبات المسارادراج الشر
 تنفيذ المرور عىل القاعات  خطوات تنفيذ النشاط 

ائح التوعوية عىل البالك بورد لجميع الطالبات  ادراج الشر
ية الموارد المساعدة لتنفيذ   مادية   بشر

�

�

�

�

�

�

�

�

العدد الكلي نسبة الحضور

نسبة الحاضرات لالجتماعات

�� ��

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات قياس األداء   نسبة ما تحقق من متطلبات الجودة مؤشر

ن توصيفات المقررات وارسالها للطالبات اون الين عير  مخرجات النشاط  ونيةتجهي  ه من أدوات الكير  البالك بورد وغي 
ونية ه من أدوات الكير ن الخطط الدراسية وارسالها للطالبات اون الين عير البالك بورد وغي   تجهي 

 ربط العضوات عىل الشعب عىل البيبول سوفت 
ن قاعدة بيانات القسم   تجهي 

 كامل مع اعمال إدارية أخرى   قلة الوقت المتاح لدى منسقة الجودة حيث لديها عب تدريسي  المعوقات 
 قلة الوقت المتاح لدى المنسقات

 صعوبة توفيق موعد لالجتماعات يناسب الجميع 
 

 
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

�����������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ي تقييم الخدمات المقدمة )أسبوع التهيئة وتقييم المقررات ومهارات التدريس ف األهدا

 تشجيع الطالبات عىل المشاركة فن
 منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي  الجهة المسؤولة 

 اون الين عير البالك بورد والقاعات الدراسية للطالبات الحضور مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 يق أهداف النشاط لتحق
 
 

�تحديد الشعب الحضور حسب جدول المسار
ن معلومات الحملة   �تجهي 

ي  ي التقت 
ي تحقيق الجودة والمشاركة فن

ائح بوربوينت توعويه تحث الطالبات عىل المشاركة فن ن شر �تجهي 
�مرور منسقة الجودة عىل القاعات الدراسية وعمل وتنفيذ )سمعنا صوتك(

ائح التوعوية عىل   البالك بورد لجميع طالبات المسارادراج الشر
 تنفيذ المرور عىل القاعات  خطوات تنفيذ النشاط 

ائح التوعوية عىل البالك بورد لجميع الطالبات  ادراج الشر
ية الموارد المساعدة لتنفيذ   مادية   بشر

�

�

�

�

�

�

�

�

العدد الكلي نسبة الحضور

نسبة الحاضرات لالجتماعات

�� ��

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 - منسقة الجودة  النشاط 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

1053 1053 100% 
 

 
ات قياس األداء  ي استطالعات الراي عىل موقع استبانه مؤشر

 نسب المشاركة فن
ن جودة الخدمات المقدمة بالعمادة مخرجات النشاط   تحسي 

 ال يوجد المعوقات 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  ط   النشا

 تحقيق متطلبات الجودة )ملف المقرر( األهداف 
 منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي / مسؤوالت ملف المقرر الجهة المسؤولة 

ي  مكان التنفيذ
 مكتب منسقة الجودة بالمسار العلمي   / وبالمسار االنسانن

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 هداف النشاط لتحقيق أ

 
�تحديد مواعيد مع مسؤوالت الملف

 تحديد جدول االعمال
 

 االجتماع مع مسؤوالت الملفات خطوات تنفيذ النشاط 
 عرض لملف المقرر عىل الملف التشاركي 

 عرض للنماذج المحدثة للتوصيف والتقرير
 ارسال نسخ من النماذج المحدثة عير االيميل للمسؤوالت 

 والمطلوبة للملف عىل الون دريف عرض للنماذج المحدثة
ي كل ملف فرعي لملف المقرر

ح للنقاط المطلوبة فن  شر
ي تقرير المقرر المحدث

ح للنقاط المطلوبة فن  شر
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

6 4 67% 

�

���

����

����

سمعنا صوتك

العدد الكلي نسبة المستفيدين
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات قياس األداء   نسبة ما تحقق من متطلبات الجودة مؤشر

ن توصيفات المقررات وارسالها للطالبات اون الين عير  مخرجات النشاط  ونيةتجهي  ه من أدوات الكير  البالك بورد وغي 
ونية ه من أدوات الكير ن الخطط الدراسية وارسالها للطالبات اون الين عير البالك بورد وغي   تجهي 

 ربط العضوات عىل الشعب عىل البيبول سوفت 
ن قاعدة بيانات القسم   تجهي 

 كامل مع اعمال إدارية أخرى   قلة الوقت المتاح لدى منسقة الجودة حيث لديها عب تدريسي  المعوقات 
 قلة الوقت المتاح لدى المنسقات

 صعوبة توفيق موعد لالجتماعات يناسب الجميع 
 

 
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

�����������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ي تقييم الخدمات المقدمة )أسبوع التهيئة وتقييم المقررات ومهارات التدريس ف األهدا

 تشجيع الطالبات عىل المشاركة فن
 منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي  الجهة المسؤولة 

 اون الين عير البالك بورد والقاعات الدراسية للطالبات الحضور مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 يق أهداف النشاط لتحق
 
 

�تحديد الشعب الحضور حسب جدول المسار -
ن معلومات الحملة   - �تجهي 
ي  - ي التقت 

ي تحقيق الجودة والمشاركة فن
ائح بوربوينت توعويه تحث الطالبات عىل المشاركة فن ن شر �تجهي 

�مرور منسقة الجودة عىل القاعات الدراسية وعمل وتنفيذ )سمعنا صوتك( -
ائح التوعوية عىل -   البالك بورد لجميع طالبات المسارادراج الشر

 تنفيذ المرور عىل القاعات  خطوات تنفيذ النشاط 
ائح التوعوية عىل البالك بورد لجميع الطالبات  ادراج الشر

ية الموارد المساعدة لتنفيذ   مادية   بشر

�

�

�

�

�

�

�

�

العدد الكلي نسبة الحضور

نسبة الحاضرات لالجتماعات

�� ��

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 - منسقة الجودة  النشاط 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

1053 1053 100% 
 

 
ات قياس األداء  ي استطالعات الراي عىل موقع استبانه مؤشر

 نسب المشاركة فن
ن جودة الخدمات المقدمة بالعمادة مخرجات النشاط   تحسي 

 ال يوجد المعوقات 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  ط   النشا

 تحقيق متطلبات الجودة )ملف المقرر( األهداف 
 منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي / مسؤوالت ملف المقرر الجهة المسؤولة 

ي  مكان التنفيذ
 مكتب منسقة الجودة بالمسار العلمي   / وبالمسار االنسانن

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 هداف النشاط لتحقيق أ

 
�تحديد مواعيد مع مسؤوالت الملف

 تحديد جدول االعمال
 

 االجتماع مع مسؤوالت الملفات خطوات تنفيذ النشاط 
 عرض لملف المقرر عىل الملف التشاركي 

 عرض للنماذج المحدثة للتوصيف والتقرير
 ارسال نسخ من النماذج المحدثة عير االيميل للمسؤوالت 

 والمطلوبة للملف عىل الون دريف عرض للنماذج المحدثة
ي كل ملف فرعي لملف المقرر

ح للنقاط المطلوبة فن  شر
ي تقرير المقرر المحدث

ح للنقاط المطلوبة فن  شر
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

6 4 67% 

�

���

����

����

سمعنا صوتك

العدد الكلي نسبة المستفيدين
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 

 
ات قياس األداء   نسب اكمال الملف مؤشر

 وتحقيق متطلبات الجودةتنفيذ ملف المقرر  مخرجات النشاط 
 انشغال بعض مسؤوالت الملف وعدم القدرة عىل االجتماع معهن المعوقات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

�

�

�

�

العدد الكلي لمسؤالت الملف نسبة الحاضرات لالجتماعات 

نسبة الحاضرات االجتماعات  مسؤلي الملفات

�� ��

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 - منسقة الجودة  النشاط 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

1053 1053 100% 
 

 
ات قياس األداء  ي استطالعات الراي عىل موقع استبانه مؤشر

 نسب المشاركة فن
ن جودة الخدمات المقدمة بالعمادة مخرجات النشاط   تحسي 

 ال يوجد المعوقات 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  ط   النشا

 تحقيق متطلبات الجودة )ملف المقرر( األهداف 
 منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي / مسؤوالت ملف المقرر الجهة المسؤولة 

ي  مكان التنفيذ
 مكتب منسقة الجودة بالمسار العلمي   / وبالمسار االنسانن

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 هداف النشاط لتحقيق أ

 
�تحديد مواعيد مع مسؤوالت الملف -
 تحديد جدول االعمال -

 
 االجتماع مع مسؤوالت الملفات خطوات تنفيذ النشاط 

 عرض لملف المقرر عىل الملف التشاركي 
 عرض للنماذج المحدثة للتوصيف والتقرير

 ارسال نسخ من النماذج المحدثة عير االيميل للمسؤوالت 
 والمطلوبة للملف عىل الون دريف عرض للنماذج المحدثة

ي كل ملف فرعي لملف المقرر
ح للنقاط المطلوبة فن  شر

ي تقرير المقرر المحدث
ح للنقاط المطلوبة فن  شر

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
6 4 67% 

�

���

����

����

سمعنا صوتك

العدد الكلي نسبة المستفيدين
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تقرير وحدة الجودة /  المسار االنساني بالريان – طالبات

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي بالريان 
 طالبات –تقرير وحدة الجودة /  المسار االنسانن

 
ي عمادة السنة التحض

ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي   ، الورش ي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 حلقة النقاش األوىل ) رأيك ثراء(     النشاط   

ن الطالبات وأعضاء هيئة التد - األهداف  �ريسنشر ثقافة الجودة بي 
ي تحقيق جودة العملية التعليمية  -

ي فن
 توضيح دور طالبات المسار اإلنسانن

 الجهة المسؤولة 
ية بالريان -  وحدة الجودة بالمسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

 مكان التنفيذ
ية بالريان ) القاعة التفاعلية  -  ( ���عير برنامج   65مبتن  0-2المسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
�عرض رؤية ورسالة جامعة االمام عبد الرحمن الفيصل  - لتحقيق أهداف النشاط 

ية والدراسات المساندة  - �عرض رؤية ورسالة وأهداف  عمادة السنة التحضي 

ي تحقيق جودة العملية التعليمية  -
�توضيح دور الطالبات فن

ف عليها وكالة ا - �لتطوير والجودة توضيح االستبانات التر تشر

ونن عىل موقع إستبانه  -    عرض إجراءات وخطوات التقييم االلكير

 خطوات تنفيذ النشاط 
ية  - إعددددداد مطويددددة توضددددح الرؤيددددة والرسددددالة لكددددال مددددن ) جامعددددة االمددددام عبددددد الددددرحمن الفيصددددل ، عمددددادة السددددنة التحضددددي 

ية( ورفعهددا  دها  والدراسددات المسدداندة ، وحدددة الجددودة بعمددادة السددنه التحضددي  د للطالبددات           عددىل الددبالك بددورد ونشر
�للطالبات ايضا من خالل وسائل التواصل االجتماع 

ونن ورفعهدددددا للطالبدددددات مدددددن خدددددالل الدددددبالك بدددددورد ووسدددددائل التواصدددددل  - إعدددددداد مطويدددددة توضدددددح خطدددددوات التقيددددديم االلكدددددير
�االجتماع من خالل منسقر المقررات وأعضاء هيئة التدريس 

�) شارك بهمه ....للوصول اىل القمة (لبات بعنوان عمل عرض تقديم للطا -

ي للطالبات عىل  موقع -
ونن  التمهيد للطالبات استعدادا للبدء فن تقييم برنامج التهيئة وتوضيح خطوات التقييم اإللكير

�أستبانه. 

 ��اإلجابة عىل جميع اسئلة واستفسارات الطالبات والمتعلقة بالتقييم وتحقيق معايي  الجودة -

د المساعدة لتنفيذ الموار 
 النشاط 

ية  مادية بشر

 ب توبجهاز ال  –شاشة العرض  منسقة الجودة للمسار االنسانن 
 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 

 %21 طالبة290 طالبة 1367
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات قياس األداء   نسبة الطالبات المشاركات  فن حلقة النقاش االوىل - مؤشر

�-فن نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :  مخرجات النشاط 
�توضح الرؤية والرسالة لجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل

ية �توضح رؤية ورسالة وأهداف عمادة السنه التحضي 
�تحدد الدور المطلوب منها لتحقيق جودة العملية التعليمية 

ي تتم عىل مدار الفصل الدراسي  �تحدد انواع التقييمات التر
ونن لالستبانات التر يتم طرحها تطبق خطوات  التقييم االلكير

 عدم وع الطالبات بأهمية المشاركة فن حلقات النقاش   المعوقات 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .  التدريبية ،  المحاضن
 حلقة النقاش الثانية ) قطار النجاح (     النشاط   

ن الطالبات وأعضاء هيئة التدريس األهداف  �نشر ثقافة الجودة بي 

ونن للمقررات وأعضاء هيئ   ة التدريسحث الطالبات عىل التقييم االلكير

ية  والدراسات المساندة بالريان الجهة المسؤولة   وحدة الجودة بالمسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

ية بالريان ) القاعة التفاعلية  مكان التنفيذ  ( ���عير برنامج   65مبتن  0-2المسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

حلقة النقاش االولى

حضور
غياب
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات قياس األداء   نسبة الطالبات المشاركات  فن حلقة النقاش االوىل - مؤشر

�-فن نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :   مخرجات النشاط 
�توضح الرؤية والرسالة لجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل -
ية - �توضح رؤية ورسالة وأهداف عمادة السنه التحضي 
�تحدد الدور المطلوب منها لتحقيق جودة العملية التعليمية  -
ي تتم عىل مدار الفصل الدراسي  - �تحدد انواع التقييمات التر
ونن لالستبانات التر يتم طرحها تطبق خطوات -  التقييم االلكير

 المعوقات 
 عدم وع الطالبات بأهمية المشاركة فن حلقات النقاش   -

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .  التدريبية ،  المحاضن
 حلقة النقاش الثانية ) قطار النجاح (     النشاط   

 األهداف 
ن الطالبات وأعضاء هيئة التدريس - �نشر ثقافة الجودة بي 

ونن للمقررات وأعضاء هيئ -   ة التدريسحث الطالبات عىل التقييم االلكير

 الجهة المسؤولة 
ية  والدراسات المساندة بالريان -  وحدة الجودة بالمسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

 مكان التنفيذ
ية بالريان ) القاعة التفاعلية  -  ( ���عير برنامج   65مبتن  0-2المسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

حلقة النقاش االولى

حضور
غياب

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي تم  االجراءات التر
اف تنفيذها لتحقيق أهد

 النشاط 

�تشجيع الطالبات للمشاركة فن صنع القرار -

ونن  - �توضيح الهدف من التقييم االلكير

ونن للطالبات  -  العرض المصور لخطوات التقييم االلكير

 خطوات تنفيذ النشاط 
فن لتشجيع الطالبات وحثهم عىل المشاركه ) فلنصنع القرار معًا...إصنع قرارك ( عمل عرض تقديم للطالبات بعنوان  -

ونن للمقررات والعضاء هيئة التدريس  �التقييم االلكير

ونن والهدف منه لزيادة وع الطالبات بأهمية المشاركة والمساهمه فن صنع القرار.  - ح أهمية التقييم االلكير �شر

�تشجيع الطالبات لتقييم تجربتهم التعليمية والتر فن ضوئها يتم وضع خطط تطويرية مناسبة.  -

ورة التقييم قبل انتهاء الموعد عرض موعد بدء وانته - ونن والتاكيد عليهم بضن �اء التقييم االلكير

ونن مع عرض لدبعض المشدكالت الدتر تواجده الطالبدات أثنداء   - ح المفصل والمدعم بالصور لخطوات التقييم  االلكير الشر
�عملية التقييم وكيفية التغلب عليها. 

ونن  -  والدقة . مع التأكيد عىل أهمية تعبئة االستبانات بمنتىه االمانةتوضيح مزايا المشاركة فن عملية التقييم االلكير
ن وتطوير جودة األداء.  �والموضوعية من اجل تحسي 

ونن وتحقيق معايي  الجودة -  ��اإلجابة عىل جميع اسئلة واستفسارات الطالبات والمتعلقة بالتقييم االلكير

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر

 الب توب جهاز  –شاشة العرض  الجودة للمسار االنسانن  منسقة

 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 

 % 12 طالبة 168 طالبة 1367

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 

ات قياس األداء   مؤشر
 نسبة الطالبات المشاركات  فن حلقة النقاش الثانية

�-فن نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :  مخرجات النشاط 

ونن  تحدد  �الخطوات المتبعة للقيام بعملية التقييم االلكير

�تشارك فن عملية صنع القرار اعتمادا عىل تقييم تجربتها التعليمية. 

ونن  �تتصف بالموضوعية والدقة فن عملية التقييم االلكير

ونن   توضح مزايا المشاركة فن عملية التقييم االلكير

 فن حلقات النقاش عدم وع الطالبات بأهمية المشاركة  المعوقات 

 انخفاض نسبة الحضور ممايؤثر فن تحقيق االهداف المرجوة

 
  

حلقة النقاش الثانية

حضور

غياب 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات قياس األداء   نسبة الطالبات المشاركات  فن حلقة النقاش االوىل مؤشر

�-فن نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :  مخرجات النشاط 
�توضح الرؤية والرسالة لجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل

ية �توضح رؤية ورسالة وأهداف عمادة السنه التحضي 
�تحدد الدور المطلوب منها لتحقيق جودة العملية التعليمية 

ي تتم عىل مدار الفصل الدراسي  �تحدد انواع التقييمات التر
ونن لالستبانات التر يتم طرحها تطبق خطوات  التقييم االلكير

 عدم وع الطالبات بأهمية المشاركة فن حلقات النقاش   المعوقات 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .  التدريبية ،  المحاضن
 حلقة النقاش الثانية ) قطار النجاح (     النشاط   

ن الطالبات وأعضاء هيئة التدريس األهداف  �نشر ثقافة الجودة بي 

ونن للمقررات وأعضاء هيئ   ة التدريسحث الطالبات عىل التقييم االلكير

ية  والدراسات المساندة بالريان الجهة المسؤولة   وحدة الجودة بالمسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

ية بالريان ) القاعة التفاعلية  مكان التنفيذ  ( ���عير برنامج   65مبتن  0-2المسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

حلقة النقاش االولى

حضور
غياب

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي تم  االجراءات التر
اف تنفيذها لتحقيق أهد

 النشاط 

�تشجيع الطالبات للمشاركة فن صنع القرار

ونن  �توضيح الهدف من التقييم االلكير

ونن للطالبات   العرض المصور لخطوات التقييم االلكير

فن لتشجيع الطالبات وحثهم عىل المشاركه ) فلنصنع القرار معًا...إصنع قرارك ( عمل عرض تقديم للطالبات بعنوان  خطوات تنفيذ النشاط 
ونن للمقررات والعضاء هيئة التدريس  �التقييم االلكير

ونن والهدف منه لزيادة وع الطالبات بأهمية المشاركة والمساهمه فن صنع القرار.  ح أهمية التقييم االلكير �شر

�تشجيع الطالبات لتقييم تجربتهم التعليمية والتر فن ضوئها يتم وضع خطط تطويرية مناسبة. 

ورة التقييم قبل انتهاء الموعد عرض موعد بدء وانته ونن والتاكيد عليهم بضن �اء التقييم االلكير

ونن مع عرض لدبعض المشدكالت الدتر تواجده الطالبدات أثنداء   ح المفصل والمدعم بالصور لخطوات التقييم  االلكير الشر
�عملية التقييم وكيفية التغلب عليها. 

ونن   والدقة . مع التأكيد عىل أهمية تعبئة االستبانات بمنتىه االمانةتوضيح مزايا المشاركة فن عملية التقييم االلكير
ن وتطوير جودة األداء.  �والموضوعية من اجل تحسي 

ونن وتحقيق معايي  الجودة  ��اإلجابة عىل جميع اسئلة واستفسارات الطالبات والمتعلقة بالتقييم االلكير

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر

 الب توب جهاز  –شاشة العرض  الجودة للمسار االنسانن  منسقة

 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 

 % 12 طالبة 168 طالبة 1367

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 

 

ات قياس األداء   مؤشر
 نسبة الطالبات المشاركات  فن حلقة النقاش الثانية -

�-فن نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :   مخرجات النشاط 

ونن  تحدد  - �الخطوات المتبعة للقيام بعملية التقييم االلكير

�تشارك فن عملية صنع القرار اعتمادا عىل تقييم تجربتها التعليمية.  -

ونن  - �تتصف بالموضوعية والدقة فن عملية التقييم االلكير

ونن  -  توضح مزايا المشاركة فن عملية التقييم االلكير

 المعوقات 
 فن حلقات النقاش عدم وع الطالبات بأهمية المشاركة  -

 انخفاض نسبة الحضور ممايؤثر فن تحقيق االهداف المرجوة -

 
  

حلقة النقاش الثانية

حضور

غياب 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

نامج التهيئة  النشاط    ي استطالع الرأي لير
����تهيئة الطالب للمشاركة فن

 األهداف 
نامج التهيئة  رفع - ونن لير  نسبة التقييم االلكير

 الجهة المسؤولة 
ية بالريان -  وحدة الجودة بالمسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

 مكان التنفيذ
ية والدراسات المساندة بالريان -  المسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق أهداف 

 النشاط 

ي تعبئددددة متابعددددة ا  -
نددددامج التهيئددددة تجنبددددًا ألى اخطدددداء فن ي اسددددتطالعات الددددرأي الخاصددددة بير

لطالبددددات وتهي ددددتهم للمشدددداركة فن
�وحتر انتهاء التقييم   2020/  09 / 13االستبانة  بدء من تاريددددخ 

ونن للطالبات - �توضيح خطوات التقييم االلكير
ونن  -    معالجة المشكالت التر تواجه الطالبات اثناء التقييم االلكير

ي للطالبات ورفعها لهم عىل البالك بورد               - خطوات تنفيذ النشاط  
ونن �إعداد مطوية توضح خطوات التقييم اإللكير

ورة التقيدديم -  رفدع عدددد مدن االعالنددات للطالبددات ) لتوضديح مواعيددد بدددء وانتهداء التقيدديم ، والتددذكي  بأهميدة التقيدديم وضن
لطالبدات بمواعيدد تمديدد االسدتبانة حرصدا عدىل مشداركتهم الفاعلدة وتشدجيعهم قبل الموعدد المحددد لالغدالا، اعدالن ا

�عىل االنتهاء من تقييم  االستبانة (
تكوين مجموعدة عدىل الدوتس اب مدن رؤسداء الشدعب لسدهولة التواصدل مدع جميدع الطالبدات والتعدرف عدىل المشدكالت  -

ي تواجههم أثناء التقييم.  �التر
ي تواجه الط -

�البات أثناء التقييممعالجة المشكالت الالنر
�لبالك بورد(ا –سائل الوتس اب ر  –تذكي  الطالبات بالتقييم بشكل دوري من خالل الوسائل المتنوعة ) االعالنات  -
ة .  -  التواصل مع منسقر المقررات وعضوات هيئة التدريس لحث الطالبات عىل التقييم فن بداية المحاضن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  يةماد بشر

 -------- منسقة الجودة للمسار االنسانن 

ن  العدد الكىلي  إحصاءات   النسبة المئوية عدد المقيمي 
1367 1325 97% 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات قياس األداء   مؤشر

  نامج التهيئة ونن لير ��نسبة التقييم االلكير

�-فن نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :  مخرجات النشاط 

ونن تحدد الخطوات المتبعة للقي �ام بعملية التقييم االلكير

�تحدد المشكالت التر تواجهها أثناء عملية التقييم

ونن  �تحدد مواعيد بدء وانتهاء التقييم االلكير

ونن  �تتصف بالموضوعية والدقة فن عملية التقييم االلكير

ونن  �توضح مزايا المشاركة فن عملية التقييم االلكير

�عات الوتس ابتساهم فن نشر ثقافة الجودة من خالل مجمو 

ورة التقييم قبل الموعد المحدد لالغالا  تفش ضن

صعوبة التأكد من الوصول لجميع الطالبات بشكل مباشر لنشر ثقافة الجودة وتهي تهم لالستبيانات وتشجيعهم  المعوقات 
 عىل المشاركة

 
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. لتقي

اف والمتابعة  للمشاركة فن ���يم المقررات والمهارات التدريسية ثانيًا: االشر ����� 
ي استطالع الرأي لتقييم المقررات والمهارات التدريسية  النشاط   

���تهيئة الطالب للمشاركة فن ����� 

قييم
97%

3%

يئة تهيئة الطالب للمشاركة فى استطالع الرأى لبرنامج الته

قييم
لم يقييم

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات قياس األداء   مؤشر

 نامج التهيئة ونن لير ��نسبة التقييم االلكير

�-فن نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :  مخرجات النشاط 

ونن تحدد الخطوات المتبعة للقي �ام بعملية التقييم االلكير

�تحدد المشكالت التر تواجهها أثناء عملية التقييم

ونن  �تحدد مواعيد بدء وانتهاء التقييم االلكير

ونن  �تتصف بالموضوعية والدقة فن عملية التقييم االلكير

ونن  �توضح مزايا المشاركة فن عملية التقييم االلكير

�عات الوتس ابتساهم فن نشر ثقافة الجودة من خالل مجمو 

ورة التقييم قبل الموعد المحدد لالغالا  تفش ضن

صعوبة التأكد من الوصول لجميع الطالبات بشكل مباشر لنشر ثقافة الجودة وتهي تهم لالستبيانات وتشجيعهم  المعوقات 
 عىل المشاركة

 
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. لتقي

اف والمتابعة  للمشاركة فن ���يم المقررات والمهارات التدريسية ثانيًا: االشر ����� 
ي استطالع الرأي لتقييم المقررات والمهارات التدريسية  النشاط   

���تهيئة الطالب للمشاركة فن ����� 

قييم
97%

3%

يئة تهيئة الطالب للمشاركة فى استطالع الرأى لبرنامج الته

قييم
لم يقييم

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�
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�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ونن للمقررات والمهارات التدريسية  األهداف  ���رفع نسبة التقييم االلكير ����� 

ية بالريانوحدة الجودة بالمسار اال  الجهة المسؤولة   نسانن بعمادة السنه التحضي 

ية والدراسات المساندة بالريان مكان التنفيذ  المسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالمقررات والمهارات التدريسية 
خطاء اتجنبًا ألى  متابعة الطالبات وتهي تهم للمشاركة فن

ي تعبئة االستبانة  
�فن

ونن للطالبات �توضيح خطوات التقييم االلكير

ونن   �معالجة المشكالت التر تواجه الطالبات اثناء التقييم االلكير

  التأكد من ربط كل مدرسة بالطالبات الالنر تقوم بالتدريس لهن

ي للطالبات ورفعها لهم عىل البالك بورد             إعداد مطوية توضح خطوات التقييم اإل خطوات تنفيذ النشاط  
ونن �لكير

ورة الت قييم رفع عدد من االعالنات للطالبات ) لتوضيح مواعيد بدء وانتهاء التقييم ، والتذكي  بأهمية التقييم وضن
�انات (قبل الموعد المحدد لالغالا، حرصا عىل مشاركتهم الفاعلة وتشجيعهم عىل االنتهاء من تقييم  االستب

تكوين مجموعة عىل الوتس اب من رؤساء الشعب لسهولة التواصل مع جميع الطالبات والتعرف عىل المشكالت 
ي تواجههم أثناء التقييم.  �التر

ي تواجه الطالبات أثناء التقييم
�معالجة المشكالت الالنر

�لبالك بورد(ا –ائل الوتس اب سر  –تذكي  الطالبات بالتقييم بشكل دوري من خالل الوسائل المتنوعة ) االعالنات 

هم بموعد االغالا ونن وتذكي  �الدخول للطالبات أثناء االختبارات وحثهم عىل التقييم االلكير

ن     التأكد من ربط كل مدرسة بالطالبات الالنر تقوم بالتدريس لهن لتقىص البيانات المسجلة للمدرسي 

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر

 الب توب –ايباد  قة الجودة للمسار االنسانن منس

 إحصاءات

ن  العدد الكىلي  المقرر  النسبة المئوية عدد المقيمي 

 % 97 1322 1367 العقيدة واالشة فن االسالم
 % 97�1322 1367 مهارات استخدام الحاسب

ية ن  % 97 1321 1367 اللغة االنجلي 
بية البدنية والصحية  % 97 1321 1367 الير

 % 97 1324 1367 النحو التطبيقر 
 % 97 1322 1367 مهارات التعلم والبحث
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات قياس األداء   مؤشر

  نامج التهيئة ونن لير ��نسبة التقييم االلكير

�-فن نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :   مخرجات النشاط 

ونن تحدد الخطوات المتبعة للقي - �ام بعملية التقييم االلكير

�تحدد المشكالت التر تواجهها أثناء عملية التقييم -

ونن  - �تحدد مواعيد بدء وانتهاء التقييم االلكير

ونن  - �تتصف بالموضوعية والدقة فن عملية التقييم االلكير

ونن  - �توضح مزايا المشاركة فن عملية التقييم االلكير

�عات الوتس ابتساهم فن نشر ثقافة الجودة من خالل مجمو  -

ورة التقييم قبل الموعد المحدد لالغالا -  تفش ضن

 المعوقات 
صعوبة التأكد من الوصول لجميع الطالبات بشكل مباشر لنشر ثقافة الجودة وتهي تهم لالستبيانات وتشجيعهم  -

 عىل المشاركة
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. لتقي
اف والمتابعة  للمشاركة فن ���يم المقررات والمهارات التدريسية ثانيًا: االشر ����� 

ي استطالع الرأي لتقييم المقررات والمهارات التدريسية  النشاط   
���تهيئة الطالب للمشاركة فن ����� 

قييم
97%

3%

يئة تهيئة الطالب للمشاركة فى استطالع الرأى لبرنامج الته

قييم
لم يقييم

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
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�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 األهداف 
ونن للمقررات والمهارات التدريسية  - ���رفع نسبة التقييم االلكير ����� 

 الجهة المسؤولة 
ية بالريانوحدة الجودة بالمسار اال  -  نسانن بعمادة السنه التحضي 

 مكان التنفيذ
ية والدراسات المساندة بالريان -  المسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالمقررات والمهارات التدريسية  -
خطاء اتجنبًا ألى  متابعة الطالبات وتهي تهم للمشاركة فن

ي تعبئة االستبانة  
�فن

ونن للطالبات - �توضيح خطوات التقييم االلكير

ونن   - �معالجة المشكالت التر تواجه الطالبات اثناء التقييم االلكير

  التأكد من ربط كل مدرسة بالطالبات الالنر تقوم بالتدريس لهن -

 خطوات تنفيذ النشاط  
ي للطالبات ورفعها لهم عىل البالك بورد             إعداد مطوية توضح خطوات التقييم اإل -

ونن �لكير

ورة الت - قييم رفع عدد من االعالنات للطالبات ) لتوضيح مواعيد بدء وانتهاء التقييم ، والتذكي  بأهمية التقييم وضن
�انات (قبل الموعد المحدد لالغالا، حرصا عىل مشاركتهم الفاعلة وتشجيعهم عىل االنتهاء من تقييم  االستب

تكوين مجموعة عىل الوتس اب من رؤساء الشعب لسهولة التواصل مع جميع الطالبات والتعرف عىل المشكالت  -
ي تواجههم أثناء التقييم.  �التر

ي تواجه الطالبات أثناء التقييم -
�معالجة المشكالت الالنر

�لبالك بورد(ا –ائل الوتس اب سر  –تذكي  الطالبات بالتقييم بشكل دوري من خالل الوسائل المتنوعة ) االعالنات  -

هم بموعد االغالا - ونن وتذكي  �الدخول للطالبات أثناء االختبارات وحثهم عىل التقييم االلكير

ن    -  التأكد من ربط كل مدرسة بالطالبات الالنر تقوم بالتدريس لهن لتقىص البيانات المسجلة للمدرسي 

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر

 الب توب –ايباد  قة الجودة للمسار االنسانن منس

 إحصاءات

ن  العدد الكىلي  المقرر  النسبة المئوية عدد المقيمي 

 % 97 1322 1367 العقيدة واالشة فن االسالم
 % 97�1322 1367 مهارات استخدام الحاسب

ية ن  % 97 1321 1367 اللغة االنجلي 
بية البدنية والصحية  % 97 1321 1367 الير

 % 97 1324 1367 النحو التطبيقر 
 % 97 1322 1367 مهارات التعلم والبحث
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ونن للمقررات والمهارات التدريسية  األهداف  ���رفع نسبة التقييم االلكير ����� 

ية بالريانوحدة الجودة بالمسار اال  الجهة المسؤولة   نسانن بعمادة السنه التحضي 

ية والدراسات المساندة بالريان مكان التنفيذ  المسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالمقررات والمهارات التدريسية 
خطاء اتجنبًا ألى  متابعة الطالبات وتهي تهم للمشاركة فن

ي تعبئة االستبانة  
�فن

ونن للطالبات �توضيح خطوات التقييم االلكير

ونن   �معالجة المشكالت التر تواجه الطالبات اثناء التقييم االلكير

  التأكد من ربط كل مدرسة بالطالبات الالنر تقوم بالتدريس لهن

ي للطالبات ورفعها لهم عىل البالك بورد             إعداد مطوية توضح خطوات التقييم اإل خطوات تنفيذ النشاط  
ونن �لكير

ورة الت قييم رفع عدد من االعالنات للطالبات ) لتوضيح مواعيد بدء وانتهاء التقييم ، والتذكي  بأهمية التقييم وضن
�انات (قبل الموعد المحدد لالغالا، حرصا عىل مشاركتهم الفاعلة وتشجيعهم عىل االنتهاء من تقييم  االستب

تكوين مجموعة عىل الوتس اب من رؤساء الشعب لسهولة التواصل مع جميع الطالبات والتعرف عىل المشكالت 
ي تواجههم أثناء التقييم.  �التر

ي تواجه الطالبات أثناء التقييم
�معالجة المشكالت الالنر

�لبالك بورد(ا –ائل الوتس اب سر  –تذكي  الطالبات بالتقييم بشكل دوري من خالل الوسائل المتنوعة ) االعالنات 

هم بموعد االغالا ونن وتذكي  �الدخول للطالبات أثناء االختبارات وحثهم عىل التقييم االلكير

ن     التأكد من ربط كل مدرسة بالطالبات الالنر تقوم بالتدريس لهن لتقىص البيانات المسجلة للمدرسي 

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر

 الب توب –ايباد  قة الجودة للمسار االنسانن منس

 إحصاءات

ن  العدد الكىلي  المقرر  النسبة المئوية عدد المقيمي 

 % 97 1322 1367 العقيدة واالشة فن االسالم
 % 97�1322 1367 مهارات استخدام الحاسب

ية ن  % 97 1321 1367 اللغة االنجلي 
بية البدنية والصحية  % 97 1321 1367 الير

 % 97 1324 1367 النحو التطبيقر 
 % 97 1322 1367 مهارات التعلم والبحث

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 
ات قياس األداء  ونن للمقررات والمهارات التدريسية  مؤشر ���نسبة التقييم االلكير ������

�-فن نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :   مخرجات النشاط 
ونن تحدد الخطوات المتبعة للقيام بعملية التقييم اال - �لكير
�تحدد المشكالت التر تواجهها أثناء عملية التقييم -
ونن  - �تحدد مواعيد بدء وانتهاء التقييم االلكير
�تشارك فن عملية صنع القرار اعتمادا عىل تقييم تجربتها التعليمية.  -
ونن  - �تتصف بالموضوعية والدقة فن عملية التقييم االلكير
ورة التقييم قبل الموعد المحدد لالغال -  اتفش ضن

نظرا للعبء الدراس لمنسقة الجودة بالمسار  صعوبة الوصول لجميع الطالبات بشكل مباشر وتشجيعهم عىل المشاركة  - المعوقات 
 .  االنسانن

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 

�المقرراتالتواصل مع مسؤىلي ملفات      النشاط   

 واالعتماداألكاديمي �الجودة�عمادة�توجيهات�المقرر وفق�ملف�محتويات�عىل�التأكيد - األهداف 
ورة -  المقرر�تدريس�يتم خالل�لما�توثيقاً �المقرر�ملف�يكون�أن�ضن
ي �مرجعًا مهم�يعد�المقرر�ملف�أن�عىل�التأكيد -

ي �والتطوير�المراجعة�فن
 التعليمية�جوانب العملية�كل�فن

  ���������بات التر تواجه العضوات فن اعداد ورفع ملف المقرر عىل مناقشة العق -

 الجهة المسؤولة 
ية بالريان -  وحدة الجودة بالمسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

 مكان التنفيذ
ية والدراسات المساندة بالريان ) مكتب د -  بكلية االداب( 68مبتن  17المسار االنسانن بعمادة السنه التحضي 

���� ���� ���� ���� ���� ����

�� �� �� �� �� ��
�

���

���

���

���

����

����

����

العقيدة واالسرة فى 
االسالم

مهارات استخدام 
الحاسب

اللغة االنجليزية حيةالتربية البدنية والص النحو التطبيقى مهارات التعلم والبحث

اتتهيئة الطالبات للمشاركة فى استطالعات الرأى لتقييم المقرر

قييم لم يقييم

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي تم اال  جراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

   ���������تنفيذ ملف المقرر أستعدادا لرفعه عىل أعداد و متابعة  -

 
ي رفع ملفات المقررات واالنتهاء منها بنهاية  خطوات تنفيذ النشاط 

ورة البدء فن لفصل اتم االتواصل بمسئوىل ملفات المقرر وتم تبليغهم بضن
�الدراس االول.  

ورة رفع االجزاء المنتهية من ملف المقرر من �اقشة مكونات ملف المقرر والتاكيد عليهم بضن

ي تم االنتهاء منها عىل  ورة رفع االجزاء التر ح -ومنها )الغالف ���������التأكيد عىل العضوات بضن  –يب رسالة الير
�المواد التعليمية ( – خطة المقرر  –توصيف المقرر 

ورة االل ام بجدول المواصفات عند وضع االختبارات التأكيد عىل ضن ن �ير

ورة اعداد تقرير مفصل عن نتائج كل اختبار ووضعها فن ملف المقرر   التأكيد عىل ضن

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر
 ----- منسقة الجودة للمسار االنسانن 

 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 
6 5 83% 

 

 

ات قياس األداء   مؤشر
ن عن ملف المقرر اللذين تم التواصل معهم  نسبة أعضاء هيئة التدريس المسئولي 

�-فن نهاية النشاط تستطيع عضو هيئة التدريس أن :  مخرجات النشاط 

����������تحدد الخطوات الالزمة لرفع الملفات عىل 

التواصل مع مسئولى ملف المقرر

حضور

غياب

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي تم اال  جراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

   ���������تنفيذ ملف المقرر أستعدادا لرفعه عىل أعداد و متابعة 

 
ي رفع ملفات المقررات واالنتهاء منها بنهاية  خطوات تنفيذ النشاط 

ورة البدء فن لفصل اتم االتواصل بمسئوىل ملفات المقرر وتم تبليغهم بضن
�الدراس االول.  

ورة رفع االجزاء المنتهية من ملف المقرر من �اقشة مكونات ملف المقرر والتاكيد عليهم بضن

ي تم االنتهاء منها عىل  ورة رفع االجزاء التر ح -ومنها )الغالف ���������التأكيد عىل العضوات بضن  –يب رسالة الير
�المواد التعليمية ( – خطة المقرر  –توصيف المقرر 

ورة االل ام بجدول المواصفات عند وضع االختبارات التأكيد عىل ضن ن �ير

ورة اعداد تقرير مفصل عن نتائج كل اختبار ووضعها فن ملف المقرر   التأكيد عىل ضن

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر
 ----- منسقة الجودة للمسار االنسانن 

 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 
6 5 83% 

 

 

ات قياس األداء   مؤشر
ن عن ملف المقرر اللذين تم التواصل معهم  نسبة أعضاء هيئة التدريس المسئولي 

�-فن نهاية النشاط تستطيع عضو هيئة التدريس أن :  مخرجات النشاط 

����������تحدد الخطوات الالزمة لرفع الملفات عىل 

التواصل مع مسئولى ملف المقرر

حضور

غياب

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

�خالل ملف المقرر توثق االجراءات المتبعة لتنفيذ وتطوير المقررات من 

�تعد  تقرير مفصل عن نتائج كل اختبار ووضعها فن ملف المقرر

�تعد تقرير المقرر إعتمادا عىل تقارير العضوات المشاركات فن تدريس المقرر 

ن فن ضوء نتائج استطالعات راى الطالبات    تعد خطط التحسي 

ية ال المعوقات  ن ����������مرفوع بها الملفات عىل بعض العضوات لديهم مشكالت فن اللغة االنجلي 

�وجود عضوات من خارج العمادة مما يصعب التاصل معهم لتوضيح اهم النقاط لرفع ملف المقرر

 الب توب -لة تصويرا -قلة توفر االمكانيات األساسية لوحدة الجودة مثل طابعة 

 
 الباتط –تقرير وحدة الجودة /  المسار الصحي  

 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة ا ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش لجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

ن الموافق (  )اعداد ملف ا1ورشة رقم )  النشاط     ���� / �1/ ��لمقرر( المقامة يوم االثني 

��مسئوله ملف المقرر للمقرر  الفئة المستهدفة � ��� . 

 األهداف 

تعريف عضوة هيئة التدريس المكلفه حديثا بعمل ملف المقرر بكيفية عمل ملف المقرر وعناضه المختلفة .1
 ووقت االنتهاء منه وتقديمة لوحدة الجودة بالمسار الصىح. 

�االجابة عن اسفسارات واسئلة سعادة العضوة عن ملف المقرر. .2
 التعرف عىلي كيفيه الحصول عىلي المعلومات الخاصه بكل جزء بالملف. .3

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
  3224مكتب رقم  – 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
عوة لكل سعادة عضوة هيئة التدريس بقسم الدراسات االسالميه عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل ارسال د

 لالستفادة منها. 
 ن عرض يحتوى عىل معتن ملف المقرر واهميته وعناضه المختلفة وكذلك طريقة اعداد كال منها والملفات تجهي 

 المعتمدة فن كل بند 
ح طريقة عمل الخطة االجرائية للمق  رر خطوة بخطوةشر
 ارشاد مسئوله الملف لكيفية الوصول لملف المقرر الخاص بها عىلي الوان درايف وكذلك الملفات التر تلزم

 لعمله. 
 

 خطوات تنفيذ النشاط 
ارسال ايميل لسعادة العضوة لحضور ورشة العمل 
ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف المقرر لعر  ضها اثناء ورشة العملتجهي 

يةالموارد المساعدة لتنفيذ   مادية بشر
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي تم اال  جراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

   ���������تنفيذ ملف المقرر أستعدادا لرفعه عىل أعداد و متابعة 

 
 خطوات تنفيذ النشاط 

ي رفع ملفات المقررات واالنتهاء منها بنهاية  -
ورة البدء فن لفصل اتم االتواصل بمسئوىل ملفات المقرر وتم تبليغهم بضن

�الدراس االول.  

ورة رفع االجزاء المنتهية من ملف المقرر من - �اقشة مكونات ملف المقرر والتاكيد عليهم بضن

ي تم االنتهاء منها عىل  - ورة رفع االجزاء التر ح -ومنها )الغالف ���������التأكيد عىل العضوات بضن  –يب رسالة الير
�المواد التعليمية ( – خطة المقرر  –توصيف المقرر 

ورة االل - ام بجدول المواصفات عند وضع االختبارات التأكيد عىل ضن ن �ير

ورة اعداد تقرير مفصل عن نتائج كل اختبار ووضعها فن ملف المقرر  -  التأكيد عىل ضن

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر
 ----- منسقة الجودة للمسار االنسانن 

 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 
6 5 83% 

 

 

ات قياس األداء   مؤشر
ن عن ملف المقرر اللذين تم التواصل معهم  نسبة أعضاء هيئة التدريس المسئولي 

�-فن نهاية النشاط تستطيع عضو هيئة التدريس أن :   مخرجات النشاط 

����������تحدد الخطوات الالزمة لرفع الملفات عىل  -

التواصل مع مسئولى ملف المقرر

حضور

غياب

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

�خالل ملف المقرر توثق االجراءات المتبعة لتنفيذ وتطوير المقررات من  -

�تعد  تقرير مفصل عن نتائج كل اختبار ووضعها فن ملف المقرر -

�تعد تقرير المقرر إعتمادا عىل تقارير العضوات المشاركات فن تدريس المقرر  -

ن فن ضوء نتائج استطالعات راى الطالبات   -  تعد خطط التحسي 

 المعوقات 
ية ال - ن ����������مرفوع بها الملفات عىل بعض العضوات لديهم مشكالت فن اللغة االنجلي 

�وجود عضوات من خارج العمادة مما يصعب التاصل معهم لتوضيح اهم النقاط لرفع ملف المقرر -

 الب توب -لة تصويرا -قلة توفر االمكانيات األساسية لوحدة الجودة مثل طابعة  -

 
 الباتط –تقرير وحدة الجودة /  المسار الصحي  

 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة ا ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش لجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

ن الموافق (  )اعداد ملف ا1ورشة رقم )  النشاط     ���� / �1/ ��لمقرر( المقامة يوم االثني 

��مسئوله ملف المقرر للمقرر  الفئة المستهدفة � ��� . 

 األهداف 

تعريف عضوة هيئة التدريس المكلفه حديثا بعمل ملف المقرر بكيفية عمل ملف المقرر وعناضه المختلفة .1
 ووقت االنتهاء منه وتقديمة لوحدة الجودة بالمسار الصىح. 

�االجابة عن اسفسارات واسئلة سعادة العضوة عن ملف المقرر. .2
 التعرف عىلي كيفيه الحصول عىلي المعلومات الخاصه بكل جزء بالملف. .3

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
  3224مكتب رقم  – 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
عوة لكل سعادة عضوة هيئة التدريس بقسم الدراسات االسالميه عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل ارسال د

 لالستفادة منها. 
 ن عرض يحتوى عىل معتن ملف المقرر واهميته وعناضه المختلفة وكذلك طريقة اعداد كال منها والملفات تجهي 

 المعتمدة فن كل بند 
ح طريقة عمل الخطة االجرائية للمق  رر خطوة بخطوةشر
 ارشاد مسئوله الملف لكيفية الوصول لملف المقرر الخاص بها عىلي الوان درايف وكذلك الملفات التر تلزم

 لعمله. 
 

 خطوات تنفيذ النشاط 
ارسال ايميل لسعادة العضوة لحضور ورشة العمل 
ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف المقرر لعر  ضها اثناء ورشة العملتجهي 

يةالموارد المساعدة لتنفيذ   مادية بشر
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

�خالل ملف المقرر توثق االجراءات المتبعة لتنفيذ وتطوير المقررات من 

�تعد  تقرير مفصل عن نتائج كل اختبار ووضعها فن ملف المقرر

�تعد تقرير المقرر إعتمادا عىل تقارير العضوات المشاركات فن تدريس المقرر 

ن فن ضوء نتائج استطالعات راى الطالبات    تعد خطط التحسي 

ية ال المعوقات  ن ����������مرفوع بها الملفات عىل بعض العضوات لديهم مشكالت فن اللغة االنجلي 

�وجود عضوات من خارج العمادة مما يصعب التاصل معهم لتوضيح اهم النقاط لرفع ملف المقرر

 الب توب -لة تصويرا -قلة توفر االمكانيات األساسية لوحدة الجودة مثل طابعة 

 
 الباتط –تقرير وحدة الجودة /  المسار الصحي  

 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة ا ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش لجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

ن الموافق (  )اعداد ملف ا1ورشة رقم )  النشاط     ���� / �1/ ��لمقرر( المقامة يوم االثني 

��مسئوله ملف المقرر للمقرر  الفئة المستهدفة � ��� . 

 األهداف 

تعريف عضوة هيئة التدريس المكلفه حديثا بعمل ملف المقرر بكيفية عمل ملف المقرر وعناضه المختلفة  .1
 ووقت االنتهاء منه وتقديمة لوحدة الجودة بالمسار الصىح. 

�االجابة عن اسفسارات واسئلة سعادة العضوة عن ملف المقرر.  .2
 التعرف عىلي كيفيه الحصول عىلي المعلومات الخاصه بكل جزء بالملف.  .3

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
  3224مكتب رقم  – 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 عوة لكل سعادة عضوة هيئة التدريس بقسم الدراسات االسالميه عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل ارسال د

 لالستفادة منها. 
  ن عرض يحتوى عىل معتن ملف المقرر واهميته وعناضه المختلفة وكذلك طريقة اعداد كال منها والملفات تجهي 

 المعتمدة فن كل بند 
 ح طريقة عمل الخطة االجرائية للمق  رر خطوة بخطوةشر
  ارشاد مسئوله الملف لكيفية الوصول لملف المقرر الخاص بها عىلي الوان درايف وكذلك الملفات التر تلزم

 لعمله. 
 

 خطوات تنفيذ النشاط 
 ارسال ايميل لسعادة العضوة لحضور ورشة العمل 
 ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
  ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف المقرر لعر  ضها اثناء ورشة العملتجهي 

يةالموارد المساعدة لتنفيذ   مادية بشر
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

��مسئوله الملف  النشاط  �  المكتب وكمبيونر للعرض لمسارومنسقه الجودة با����

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
1 1 100% 

ات قياس األداء   حضور عضوة هيئة التدريس  مؤشر

 التعرف عىل اجزاء ملف المقرر االساسية والفرعية  مخرجات النشاط
 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة

ازيه الخاصه بجائحه كورونا.  .1 المعوقات   صعوبة االتفاا عىل موعد محدد للورشة مناسبة نظرا لالجراءات االحير
 
 
 

ي 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورا أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  ش ت ، الور عمادة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 ���� / ��/ �(  )اعداد ملف عضو هيئة التدريس( المقامة يوم االربعاء الموافق 2ورشة رقم )  النشاط   

يةالعمل  عضوات هيئة التدريس لورشة الفئة المستهدفة ن ي المسار الصىحي ماعدا قسم اللغة االنجلي 
 �و خاصة للعضوات الجدد فن

 األهداف 

تعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية عمل ملف عضو هيئة التدريس وعناضه المختلفة .1
 بالمسار الصىح.  ووقت االنتهاء منه وتقديمة لوحدة الجودة

 االجابة عن اسفسارات واسئلة العضوات عن ملف عضو هيئة التدريس. .2
حات التر تقدمها العضوات خالل الورشة حول اعداد ملف عضو هيئة التدريس. .3  معرفة المعوقات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
اضيه عىلي برنامج الزو  مكان التنفيذ  ومورشه عمل افير

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 .ارسال دعوة لكل عضوات هيئة التدريس بالمسار الصىح عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل لالستفادة منها 
 ن عرض عىلي الزووم يحتوى عىل معتن ملف عضو هيئة التدريس واهميته وعناضه المختلفة وكذلك طريقة تجهي 

 ا والملفات المعتمدة فن كل بند عىل حدى. اعداد كال منه
ح طريقة عمل الخطة االجرائية لعضو هيئة التدريس خطوة بخطوة  شر
 .ات عىل االيميل لالستفادة منها  ارسال كل الملفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضن

 

 خطوات تنفيذ النشاط 

ضوات بالمسار لحضور ورشة العملارسال ايميل لعضوات الجودة بالمسار ودعوة جميع الع 
ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف  لعرضها اثناء ورشة العمل.  عضو هيئة التدريستجهي 
 .ات للورشة اضيه عىلي برنامج الزووم وارسال الرابط لسعادة العضوات الحاضن  عمل الجلسه االفير

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  مادية بشر
نامج الزووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
30  �  ����� 

ات قياس األداء  �حضور عضوات هيئة التدريس  مؤشر

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

��مسئوله الملف  النشاط  �  المكتب وكمبيونر للعرض لمسارومنسقه الجودة با����

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
1 1 100% 

ات قياس األداء   حضور عضوة هيئة التدريس  مؤشر

 التعرف عىل اجزاء ملف المقرر االساسية والفرعية  مخرجات النشاط
 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة

ازيه الخاصه بجائحه كورونا. .1 المعوقات   صعوبة االتفاا عىل موعد محدد للورشة مناسبة نظرا لالجراءات االحير
 
 
 

ي 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورا أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  ش ت ، الور عمادة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 ���� / ��/ �(  )اعداد ملف عضو هيئة التدريس( المقامة يوم االربعاء الموافق 2ورشة رقم )  النشاط   

يةالعمل  عضوات هيئة التدريس لورشة الفئة المستهدفة ن ي المسار الصىحي ماعدا قسم اللغة االنجلي 
 �و خاصة للعضوات الجدد فن

 األهداف 

تعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية عمل ملف عضو هيئة التدريس وعناضه المختلفة  .1
 بالمسار الصىح.  ووقت االنتهاء منه وتقديمة لوحدة الجودة

 االجابة عن اسفسارات واسئلة العضوات عن ملف عضو هيئة التدريس.  .2
حات التر تقدمها العضوات خالل الورشة حول اعداد ملف عضو هيئة التدريس.  .3  معرفة المعوقات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
اضيه عىلي برنامج الزو  مكان التنفيذ  ومورشه عمل افير

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 .ارسال دعوة لكل عضوات هيئة التدريس بالمسار الصىح عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل لالستفادة منها 
 ن عرض عىلي الزووم يحتوى عىل معتن ملف عضو هيئة التدريس واهميته وعناضه المختلفة وكذلك طريقة تجهي 

 ا والملفات المعتمدة فن كل بند عىل حدى. اعداد كال منه
ح طريقة عمل الخطة االجرائية لعضو هيئة التدريس خطوة بخطوة  شر
 .ات عىل االيميل لالستفادة منها  ارسال كل الملفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضن

 

 خطوات تنفيذ النشاط 

ضوات بالمسار لحضور ورشة العملارسال ايميل لعضوات الجودة بالمسار ودعوة جميع الع 
ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف  لعرضها اثناء ورشة العمل.  عضو هيئة التدريستجهي 
 .ات للورشة اضيه عىلي برنامج الزووم وارسال الرابط لسعادة العضوات الحاضن  عمل الجلسه االفير

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  مادية بشر
نامج الزووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
30  �  ����� 

ات قياس األداء  �حضور عضوات هيئة التدريس  مؤشر

تقرير وحدة الجودة /  المسار الصحي  – طالبات

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

��مسئوله الملف  النشاط  �  المكتب وكمبيونر للعرض لمسارومنسقه الجودة با����

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
1 1 100% 

ات قياس األداء   حضور عضوة هيئة التدريس  مؤشر

 التعرف عىل اجزاء ملف المقرر االساسية والفرعية  مخرجات النشاط
 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة

ازيه الخاصه بجائحه كورونا. .1 المعوقات   صعوبة االتفاا عىل موعد محدد للورشة مناسبة نظرا لالجراءات االحير
 
 
 

ي 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورا أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  ش ت ، الور عمادة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 ���� / ��/ �(  )اعداد ملف عضو هيئة التدريس( المقامة يوم االربعاء الموافق 2ورشة رقم )  النشاط   

يةالعمل  عضوات هيئة التدريس لورشة الفئة المستهدفة ن ي المسار الصىحي ماعدا قسم اللغة االنجلي 
 �و خاصة للعضوات الجدد فن

 األهداف 

تعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية عمل ملف عضو هيئة التدريس وعناضه المختلفة .1
 بالمسار الصىح.  ووقت االنتهاء منه وتقديمة لوحدة الجودة

 االجابة عن اسفسارات واسئلة العضوات عن ملف عضو هيئة التدريس. .2
حات التر تقدمها العضوات خالل الورشة حول اعداد ملف عضو هيئة التدريس. .3  معرفة المعوقات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
اضيه عىلي برنامج الزو  مكان التنفيذ  ومورشه عمل افير

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 .ارسال دعوة لكل عضوات هيئة التدريس بالمسار الصىح عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل لالستفادة منها 
 ن عرض عىلي الزووم يحتوى عىل معتن ملف عضو هيئة التدريس واهميته وعناضه المختلفة وكذلك طريقة تجهي 

 ا والملفات المعتمدة فن كل بند عىل حدى. اعداد كال منه
ح طريقة عمل الخطة االجرائية لعضو هيئة التدريس خطوة بخطوة  شر
 .ات عىل االيميل لالستفادة منها  ارسال كل الملفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضن

 

 خطوات تنفيذ النشاط 

ضوات بالمسار لحضور ورشة العملارسال ايميل لعضوات الجودة بالمسار ودعوة جميع الع 
ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف  لعرضها اثناء ورشة العمل.  عضو هيئة التدريستجهي 
 .ات للورشة اضيه عىلي برنامج الزووم وارسال الرابط لسعادة العضوات الحاضن  عمل الجلسه االفير

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  مادية بشر
نامج الزووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
30  �  ����� 

ات قياس األداء  �حضور عضوات هيئة التدريس  مؤشر
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
 ية والفرعية. االساس عضو هيئة التدريسالتعرف عىل اجزاء ملف  مخرجات النشاط 

 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة

 المعوقات 

 صعوبة االتفاا عىل موعد محدد للورشة مناسبة لكل عضوات هيئة التدريس بالمسار. .1
وضع خطة الدروس كلها فن ملف عضو هيئة التدريس غي  فعالة حيث انها توضع بالفعل فن ملف المقرر فال يوجد .2

 ات اعضاء هيئة القسم جميعهم مرة اخرى. فائدة فن تكررارها بملف
بعض االسئلة الموجودة فن استبياتات تقييم مهارات التدريس لعضوات هيئة التدريس بالمسار غي  واضحة .3

 ومحددة ويطلبون تعديلها حتر تتمكن الطالبة من التقييم والتعبي  عن رايها بوضوح وفعالية. 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ت ، الورشتدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

يةب -2018 / 4/12يوم الثالثاء الموافق (  )ملف عضو هيئة التدريس( المقامة 3ورشة رقم )  النشاط    ن  اللغة االنجلي 

ية. عضوات هيئة التدريس  الفئة المستهدفة ن ي قسم اللغة االنجلي 
 خاصة للعضوات الجدد فن

 األهداف 

تعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية ملف عضو هيئة التدريس وعناضه المختلفة ووقت .1
 جودة بالمسار الصىح. االنتهاء منه وتقديمة لوحدة ال

 االجابة عن اسفسارات واسئلة العضوات عن ملف عضو هيئة التدريس. .2
حات التر تقدمها العضوات خالل الورشة حول اعداد ملف عضو هيئة التدريس. .3  معرفة المعوقات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
  3231قاعة رقم  – 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها اال  جراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 ية عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل ن ارسال دعوة لكل عضوات هيئة التدريس بقسم اللغة االنجلي 

 لالستفادة منها. 
 ن عرض عىل البورد يحتوى عىل معتن ملف عضو هيئة التدريس واهميتهما وعناضهالمختلفة وكذلك تجهي 

 منها والملفات المعتمدة فن كل بند عىل حدى. طريقة اعداد كال 
ح طريقة عمل الخطة االجرائية لملف المقرر وكذلك لعضو هيئة التدريس خطوة بخطوة  شر
 .ات عىل االيميل لالستفادة منها  ارسال كل الملفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضن

 

يةدريس هيئة التارسال ايميل لعضوات  خطوات تنفيذ النشاط  ن ي قسم اللغة االنجلي 
� خاصة للعضوات الجدد فن

ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف عضو  لعرضها اثناء ورشة العمل.  هيئة التدريس تجهي 
 .ات للورشة ن القاعة الستقبال سعادة العضوات الحاضن  تجهي 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  مادية بشر
 قاعة عرض مجهزة بجهاز للعرض منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
10 �� ���� 

ات قياس األداء   مؤشر

�حضور عضوات هيئة التدريس بالقسم. 

 
 . االساسية والفرعية عضو هيئة التدريسالتعرف عىل اجزاء ملف  مخرجات النشاط 

القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة 

بعض االسئلة الموجودة فن استبياتات تقييم مهارات التدريس لعضوات هيئة التدريس بالمسار غي  واضحة .1 المعوقات 
 ومحددة ويطلبون تعديلها حتر تتمكن الطالبة من التقييم والتعبي  عن رايها بوضوح وفعالية. 

 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجود ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش ة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش األوىل النشاط   
ن الطالبات والهيئة التدريسيةنشر  األهداف  � ثقافة الجودة بي 

 .التعرف عىل انواع االستبيانات المتاحة للطالبات طوال العام�
 .التعرف عىل االجراءات المتبعة فن حالة عدم المشاركة فن االستبيانات 

اف االكاديم بالمسار الصىح الجهة المسؤولة   منسقة الجودة بالمسار الصىح + االشر
 باتبكومباوند الراكة للطال –قاعة العثمان  تنفيذمكان ال

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 ي عن رايك بحريه"  ويشمل اهداف ورؤية ورسالة الجامعة وكذلك السنة ن عرض تقديم بعنوان " عير تم تجهي 

ية وتم عرض رؤية واهداف وحدة الجودة وانواع االستبيانات التر  سوف تفتح للطالبات طوال العام  التحضي 
�وتشجيعهم الجراءها . 

تم دعوة الطالبات لتعبئه استبيان اسبوع التهيئه والمشاركه برايهن� 
ي عن رايك بحريه"  بواسطه منسقة الجودة للمسار  خطوات تنفيذ النشاط  تم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان " عير

 الصىح. 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

�خالل ملف المقرر توثق االجراءات المتبعة لتنفيذ وتطوير المقررات من 

�تعد  تقرير مفصل عن نتائج كل اختبار ووضعها فن ملف المقرر

�تعد تقرير المقرر إعتمادا عىل تقارير العضوات المشاركات فن تدريس المقرر 

ن فن ضوء نتائج استطالعات راى الطالبات    تعد خطط التحسي 

ية ال المعوقات  ن ����������مرفوع بها الملفات عىل بعض العضوات لديهم مشكالت فن اللغة االنجلي 

�وجود عضوات من خارج العمادة مما يصعب التاصل معهم لتوضيح اهم النقاط لرفع ملف المقرر

 الب توب -لة تصويرا -قلة توفر االمكانيات األساسية لوحدة الجودة مثل طابعة 

 
 الباتط –تقرير وحدة الجودة /  المسار الصحي  

 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة ا ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش لجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

ن الموافق (  )اعداد ملف ا1ورشة رقم )  النشاط     ���� / �1/ ��لمقرر( المقامة يوم االثني 

��مسئوله ملف المقرر للمقرر  الفئة المستهدفة � ��� . 

 األهداف 

تعريف عضوة هيئة التدريس المكلفه حديثا بعمل ملف المقرر بكيفية عمل ملف المقرر وعناضه المختلفة .1
 ووقت االنتهاء منه وتقديمة لوحدة الجودة بالمسار الصىح. 

�االجابة عن اسفسارات واسئلة سعادة العضوة عن ملف المقرر. .2
 التعرف عىلي كيفيه الحصول عىلي المعلومات الخاصه بكل جزء بالملف. .3

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
  3224مكتب رقم  – 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
عوة لكل سعادة عضوة هيئة التدريس بقسم الدراسات االسالميه عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل ارسال د

 لالستفادة منها. 
 ن عرض يحتوى عىل معتن ملف المقرر واهميته وعناضه المختلفة وكذلك طريقة اعداد كال منها والملفات تجهي 

 المعتمدة فن كل بند 
ح طريقة عمل الخطة االجرائية للمق  رر خطوة بخطوةشر
 ارشاد مسئوله الملف لكيفية الوصول لملف المقرر الخاص بها عىلي الوان درايف وكذلك الملفات التر تلزم

 لعمله. 
 

 خطوات تنفيذ النشاط 
ارسال ايميل لسعادة العضوة لحضور ورشة العمل 
ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف المقرر لعر  ضها اثناء ورشة العملتجهي 

يةالموارد المساعدة لتنفيذ   مادية بشر
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

��مسئوله الملف  النشاط  �  المكتب وكمبيونر للعرض لمسارومنسقه الجودة با����

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
1 1 100% 

ات قياس األداء   حضور عضوة هيئة التدريس  مؤشر

 التعرف عىل اجزاء ملف المقرر االساسية والفرعية  مخرجات النشاط
 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة

ازيه الخاصه بجائحه كورونا. .1 المعوقات   صعوبة االتفاا عىل موعد محدد للورشة مناسبة نظرا لالجراءات االحير
 
 
 

ي 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورا أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  ش ت ، الور عمادة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 ���� / ��/ �(  )اعداد ملف عضو هيئة التدريس( المقامة يوم االربعاء الموافق 2ورشة رقم )  النشاط   

يةالعمل  عضوات هيئة التدريس لورشة الفئة المستهدفة ن ي المسار الصىحي ماعدا قسم اللغة االنجلي 
 �و خاصة للعضوات الجدد فن

 األهداف 

تعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية عمل ملف عضو هيئة التدريس وعناضه المختلفة .1
 بالمسار الصىح.  ووقت االنتهاء منه وتقديمة لوحدة الجودة

 االجابة عن اسفسارات واسئلة العضوات عن ملف عضو هيئة التدريس. .2
حات التر تقدمها العضوات خالل الورشة حول اعداد ملف عضو هيئة التدريس. .3  معرفة المعوقات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
اضيه عىلي برنامج الزو  مكان التنفيذ  ومورشه عمل افير

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 .ارسال دعوة لكل عضوات هيئة التدريس بالمسار الصىح عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل لالستفادة منها 
 ن عرض عىلي الزووم يحتوى عىل معتن ملف عضو هيئة التدريس واهميته وعناضه المختلفة وكذلك طريقة تجهي 

 ا والملفات المعتمدة فن كل بند عىل حدى. اعداد كال منه
ح طريقة عمل الخطة االجرائية لعضو هيئة التدريس خطوة بخطوة  شر
 .ات عىل االيميل لالستفادة منها  ارسال كل الملفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضن

 

 خطوات تنفيذ النشاط 

ضوات بالمسار لحضور ورشة العملارسال ايميل لعضوات الجودة بالمسار ودعوة جميع الع 
ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف  لعرضها اثناء ورشة العمل.  عضو هيئة التدريستجهي 
 .ات للورشة اضيه عىلي برنامج الزووم وارسال الرابط لسعادة العضوات الحاضن  عمل الجلسه االفير

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  مادية بشر
نامج الزووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
30  �  ����� 

ات قياس األداء  �حضور عضوات هيئة التدريس  مؤشر

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

��مسئوله الملف  النشاط  �  المكتب وكمبيونر للعرض لمسارومنسقه الجودة با����

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
1 1 100% 

ات قياس األداء   حضور عضوة هيئة التدريس  مؤشر

 التعرف عىل اجزاء ملف المقرر االساسية والفرعية  مخرجات النشاط
 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة

ازيه الخاصه بجائحه كورونا. .1 المعوقات   صعوبة االتفاا عىل موعد محدد للورشة مناسبة نظرا لالجراءات االحير
 
 
 

ي 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورا أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  ش ت ، الور عمادة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 ���� / ��/ �(  )اعداد ملف عضو هيئة التدريس( المقامة يوم االربعاء الموافق 2ورشة رقم )  النشاط   

يةالعمل  عضوات هيئة التدريس لورشة الفئة المستهدفة ن ي المسار الصىحي ماعدا قسم اللغة االنجلي 
 �و خاصة للعضوات الجدد فن

 األهداف 

تعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية عمل ملف عضو هيئة التدريس وعناضه المختلفة .1
 بالمسار الصىح.  ووقت االنتهاء منه وتقديمة لوحدة الجودة

 االجابة عن اسفسارات واسئلة العضوات عن ملف عضو هيئة التدريس. .2
حات التر تقدمها العضوات خالل الورشة حول اعداد ملف عضو هيئة التدريس. .3  معرفة المعوقات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
اضيه عىلي برنامج الزو  مكان التنفيذ  ومورشه عمل افير

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 .ارسال دعوة لكل عضوات هيئة التدريس بالمسار الصىح عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل لالستفادة منها 
 ن عرض عىلي الزووم يحتوى عىل معتن ملف عضو هيئة التدريس واهميته وعناضه المختلفة وكذلك طريقة تجهي 

 ا والملفات المعتمدة فن كل بند عىل حدى. اعداد كال منه
ح طريقة عمل الخطة االجرائية لعضو هيئة التدريس خطوة بخطوة  شر
 .ات عىل االيميل لالستفادة منها  ارسال كل الملفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضن

 

 خطوات تنفيذ النشاط 

ضوات بالمسار لحضور ورشة العملارسال ايميل لعضوات الجودة بالمسار ودعوة جميع الع 
ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف  لعرضها اثناء ورشة العمل.  عضو هيئة التدريستجهي 
 .ات للورشة اضيه عىلي برنامج الزووم وارسال الرابط لسعادة العضوات الحاضن  عمل الجلسه االفير

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  مادية بشر
نامج الزووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
30  �  ����� 

ات قياس األداء  �حضور عضوات هيئة التدريس  مؤشر

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

��مسئوله الملف  النشاط  �  المكتب وكمبيونر للعرض لمسارومنسقه الجودة با����

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
1 1 100% 

ات قياس األداء   حضور عضوة هيئة التدريس  مؤشر

 التعرف عىل اجزاء ملف المقرر االساسية والفرعية  مخرجات النشاط
 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة

ازيه الخاصه بجائحه كورونا. .1 المعوقات   صعوبة االتفاا عىل موعد محدد للورشة مناسبة نظرا لالجراءات االحير
 
 
 

ي 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورا أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  ش ت ، الور عمادة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 ���� / ��/ �(  )اعداد ملف عضو هيئة التدريس( المقامة يوم االربعاء الموافق 2ورشة رقم )  النشاط   

يةالعمل  عضوات هيئة التدريس لورشة الفئة المستهدفة ن ي المسار الصىحي ماعدا قسم اللغة االنجلي 
 �و خاصة للعضوات الجدد فن

 األهداف 

تعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية عمل ملف عضو هيئة التدريس وعناضه المختلفة .1
 بالمسار الصىح.  ووقت االنتهاء منه وتقديمة لوحدة الجودة

 االجابة عن اسفسارات واسئلة العضوات عن ملف عضو هيئة التدريس. .2
حات التر تقدمها العضوات خالل الورشة حول اعداد ملف عضو هيئة التدريس. .3  معرفة المعوقات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
اضيه عىلي برنامج الزو  مكان التنفيذ  ومورشه عمل افير

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
  .ارسال دعوة لكل عضوات هيئة التدريس بالمسار الصىح عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل لالستفادة منها 
  ن عرض عىلي الزووم يحتوى عىل معتن ملف عضو هيئة التدريس واهميته وعناضه المختلفة وكذلك طريقة تجهي 

 ا والملفات المعتمدة فن كل بند عىل حدى. اعداد كال منه
 ح طريقة عمل الخطة االجرائية لعضو هيئة التدريس خطوة بخطوة  شر
  .ات عىل االيميل لالستفادة منها  ارسال كل الملفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضن

 

 خطوات تنفيذ النشاط 

 ضوات بالمسار لحضور ورشة العملارسال ايميل لعضوات الجودة بالمسار ودعوة جميع الع 
 ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
  ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف  لعرضها اثناء ورشة العمل.  عضو هيئة التدريستجهي 
  .ات للورشة اضيه عىلي برنامج الزووم وارسال الرابط لسعادة العضوات الحاضن  عمل الجلسه االفير

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  مادية بشر
نامج الزووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
30  �  ����� 

ات قياس األداء  �حضور عضوات هيئة التدريس  مؤشر
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�
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�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
 ية والفرعية. االساس عضو هيئة التدريسالتعرف عىل اجزاء ملف  مخرجات النشاط 

 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة

 المعوقات 

 صعوبة االتفاا عىل موعد محدد للورشة مناسبة لكل عضوات هيئة التدريس بالمسار.  .1
وضع خطة الدروس كلها فن ملف عضو هيئة التدريس غي  فعالة حيث انها توضع بالفعل فن ملف المقرر فال يوجد  .2

 ات اعضاء هيئة القسم جميعهم مرة اخرى. فائدة فن تكررارها بملف
بعض االسئلة الموجودة فن استبياتات تقييم مهارات التدريس لعضوات هيئة التدريس بالمسار غي  واضحة  .3

 ومحددة ويطلبون تعديلها حتر تتمكن الطالبة من التقييم والتعبي  عن رايها بوضوح وفعالية. 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ت ، الورشتدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

يةب -2018 / 4/12يوم الثالثاء الموافق (  )ملف عضو هيئة التدريس( المقامة 3ورشة رقم )  النشاط    ن  اللغة االنجلي 

ية. عضوات هيئة التدريس  الفئة المستهدفة ن ي قسم اللغة االنجلي 
 خاصة للعضوات الجدد فن

 األهداف 

تعريف عضوات هيئة التدريس خاصة الجدد بكيفية ملف عضو هيئة التدريس وعناضه المختلفة ووقت  .1
 جودة بالمسار الصىح. االنتهاء منه وتقديمة لوحدة ال

 االجابة عن اسفسارات واسئلة العضوات عن ملف عضو هيئة التدريس.  .2
حات التر تقدمها العضوات خالل الورشة حول اعداد ملف عضو هيئة التدريس.  .3  معرفة المعوقات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
  3231قاعة رقم  – 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها اال  جراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
  ية عن طريق االيميل لحضور ورشة العمل ن ارسال دعوة لكل عضوات هيئة التدريس بقسم اللغة االنجلي 

 لالستفادة منها. 
  ن عرض عىل البورد يحتوى عىل معتن ملف عضو هيئة التدريس واهميتهما وعناضهالمختلفة وكذلك تجهي 

 منها والملفات المعتمدة فن كل بند عىل حدى. طريقة اعداد كال 
 ح طريقة عمل الخطة االجرائية لملف المقرر وكذلك لعضو هيئة التدريس خطوة بخطوة  شر
  .ات عىل االيميل لالستفادة منها  ارسال كل الملفات الخاصة بورشة العمل لجميع العضوات الحاضن

 

يةدريس هيئة التارسال ايميل لعضوات   خطوات تنفيذ النشاط  ن ي قسم اللغة االنجلي 
� خاصة للعضوات الجدد فن

 ن العرض لتقديم للورشة  تجهي 
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف عضو  لعرضها اثناء ورشة العمل.  هيئة التدريس تجهي 
  .ات للورشة ن القاعة الستقبال سعادة العضوات الحاضن  تجهي 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  مادية بشر
 قاعة عرض مجهزة بجهاز للعرض منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
10 �� ���� 

ات قياس األداء   مؤشر

�حضور عضوات هيئة التدريس بالقسم. 

 
 . االساسية والفرعية عضو هيئة التدريسالتعرف عىل اجزاء ملف  مخرجات النشاط 

القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة 

بعض االسئلة الموجودة فن استبياتات تقييم مهارات التدريس لعضوات هيئة التدريس بالمسار غي  واضحة .1 المعوقات 
 ومحددة ويطلبون تعديلها حتر تتمكن الطالبة من التقييم والتعبي  عن رايها بوضوح وفعالية. 

 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجود ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش ة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش األوىل النشاط   
ن الطالبات والهيئة التدريسيةنشر  األهداف  � ثقافة الجودة بي 

 .التعرف عىل انواع االستبيانات المتاحة للطالبات طوال العام�
 .التعرف عىل االجراءات المتبعة فن حالة عدم المشاركة فن االستبيانات 

اف االكاديم بالمسار الصىح الجهة المسؤولة   منسقة الجودة بالمسار الصىح + االشر
 باتبكومباوند الراكة للطال –قاعة العثمان  تنفيذمكان ال

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 ي عن رايك بحريه"  ويشمل اهداف ورؤية ورسالة الجامعة وكذلك السنة ن عرض تقديم بعنوان " عير تم تجهي 

ية وتم عرض رؤية واهداف وحدة الجودة وانواع االستبيانات التر  سوف تفتح للطالبات طوال العام  التحضي 
�وتشجيعهم الجراءها . 

تم دعوة الطالبات لتعبئه استبيان اسبوع التهيئه والمشاركه برايهن� 
ي عن رايك بحريه"  بواسطه منسقة الجودة للمسار  خطوات تنفيذ النشاط  تم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان " عير

 الصىح. 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف عضو  لعرضها اثناء ورشة العمل.  هيئة التدريس تجهي 
  .ات للورشة ن القاعة الستقبال سعادة العضوات الحاضن  تجهي 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  مادية بشر
 قاعة عرض مجهزة بجهاز للعرض منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
10 �� ���� 

ات قياس األداء   مؤشر

�حضور عضوات هيئة التدريس بالقسم. 

 
 . االساسية والفرعية عضو هيئة التدريسالتعرف عىل اجزاء ملف   مخرجات النشاط 

 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة 

بعض االسئلة الموجودة فن استبياتات تقييم مهارات التدريس لعضوات هيئة التدريس بالمسار غي  واضحة  .1 المعوقات 
 ومحددة ويطلبون تعديلها حتر تتمكن الطالبة من التقييم والتعبي  عن رايها بوضوح وفعالية. 

 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجود ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش ة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش األوىل النشاط   
ن الطالبات والهيئة التدريسيةنشر  األهداف  � ثقافة الجودة بي 

 .التعرف عىل انواع االستبيانات المتاحة للطالبات طوال العام�
 .التعرف عىل االجراءات المتبعة فن حالة عدم المشاركة فن االستبيانات 

اف االكاديم بالمسار الصىح الجهة المسؤولة   منسقة الجودة بالمسار الصىح + االشر
 باتبكومباوند الراكة للطال –قاعة العثمان  تنفيذمكان ال

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 ي عن رايك بحريه"  ويشمل اهداف ورؤية ورسالة الجامعة وكذلك السنة ن عرض تقديم بعنوان " عير تم تجهي 

ية وتم عرض رؤية واهداف وحدة الجودة وانواع االستبيانات التر  سوف تفتح للطالبات طوال العام  التحضي 
�وتشجيعهم الجراءها . 

تم دعوة الطالبات لتعبئه استبيان اسبوع التهيئه والمشاركه برايهن� 
ي عن رايك بحريه"  بواسطه منسقة الجودة للمسار  خطوات تنفيذ النشاط  تم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان " عير

 الصىح. 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 ن وتجميع جميع الملفات الخاصة بملف عضو  لعرضها اثناء ورشة العمل.  هيئة التدريس تجهي 
 .ات للورشة ن القاعة الستقبال سعادة العضوات الحاضن  تجهي 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية  مادية بشر
 قاعة عرض مجهزة بجهاز للعرض منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح

 النسبة المئوية  عدد الحضور �العدد الكىلي  إحصاءات 
10 �� ���� 

ات قياس األداء   مؤشر

�حضور عضوات هيئة التدريس بالقسم. 

 
 . االساسية والفرعية عضو هيئة التدريسالتعرف عىل اجزاء ملف  مخرجات النشاط 

القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة 

بعض االسئلة الموجودة فن استبياتات تقييم مهارات التدريس لعضوات هيئة التدريس بالمسار غي  واضحة .1 المعوقات 
 ومحددة ويطلبون تعديلها حتر تتمكن الطالبة من التقييم والتعبي  عن رايها بوضوح وفعالية. 

 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجود ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش ة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش األوىل النشاط   
ن الطالبات والهيئة التدريسيةنشر   األهداف  � ثقافة الجودة بي 

  .التعرف عىل انواع االستبيانات المتاحة للطالبات طوال العام�
  .التعرف عىل االجراءات المتبعة فن حالة عدم المشاركة فن االستبيانات 

اف االكاديم بالمسار الصىح الجهة المسؤولة   منسقة الجودة بالمسار الصىح + االشر
 باتبكومباوند الراكة للطال –قاعة العثمان  تنفيذمكان ال

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
  ي عن رايك بحريه"  ويشمل اهداف ورؤية ورسالة الجامعة وكذلك السنة ن عرض تقديم بعنوان " عير تم تجهي 

ية وتم عرض رؤية واهداف وحدة الجودة وانواع االستبيانات التر  سوف تفتح للطالبات طوال العام  التحضي 
�وتشجيعهم الجراءها . 

 تم دعوة الطالبات لتعبئه استبيان اسبوع التهيئه والمشاركه برايهن� 
ي عن رايك بحريه"  بواسطه منسقة الجودة للمسار   خطوات تنفيذ النشاط  تم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان " عير

 الصىح. 
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 ح خطوات الدخول عىل  موقع االستبانات وكيفية تعبأتها تم شر
  .وقد اظهرت الطالبات تفاعل مع العرض التقديم واستعدادهن للمشاركة فن االستبانات 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
نامج زووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  ضور عدد الح العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ����

ات قياس األداء  �. طالبات المسار الصىح لحلقة النقاش االوىلحضور  مؤشر

 
 التعرف عىل وحدة الجودة بالمسار  واهداف ورؤية وحدة الجودة وكذلك دورهن فن فن نشر هذه الرسالة.  مخرجات النشاط 

 اجزائها بيش وشفافية ومصداقية.  القدرة عىل الدخول عىل موقع االستبانات وتعبئة
 .  المعوقات 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات ال  نقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية  النشاط   
ن الطالبات والهيئة التدريسية األهداف  �نشر ثقافة الجودة بي 

 .التعرف عىل انواع االستبيانات المتاحة فن نهاية الفصل الدراس االول للطالبات�
نات. التعرف عىل االجراءات المتبعة فن حالة عدم المشاركة فن االستبيا 

اف االكاديم بالمسار الصىح الجهة المسؤولة   منسقة الجودة بالمسار الصىح + االشر
 باتبكومباوند الراكة للطال –قاعة العثمان  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
ن عرض تقديم بعنوان " رأيك يهمنا"  ويشمل اهداف ورؤية ورسالة ال ية تم تجهي  جامعة وكذلك السنة التحضي 

 وتم عرض رؤية واهداف وحدة الجودة وانواع االستبيانات المفتوحة للطالبات بنهاية الفصل الدراس االول وىه
�تقييم المقررات الدراسية وكذلك مهارات التدريس وتشجيعهم الجراءها . 

ي وضع تم دعوة الطالبات لتعبئه استبانات مقررات الفصل الدرغسي االول ومه
ارات التدريس واهميه ذلك فن

 �الخطط االجرائيه للعام القادم لكل مادة
 تم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان " رأيك يهمنا"    بواسطه منسقة الجودة للمسار الصىح.  خطوات تنفيذ النشاط 

ح خطوات الدخول عىل موقع االستبانات وكيفية تعبأتها  تم شر
تفاعل مع العرض التقديم واستعدادهن للمشاركة فن االستبانات.  وقد اظهرت الطالبات 
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ح خطوات الدخول عىل  موقع االستبانات وكيفية تعبأتها تم شر
 .وقد اظهرت الطالبات تفاعل مع العرض التقديم واستعدادهن للمشاركة فن االستبانات 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
نامج زووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  ضور عدد الح العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ����

ات قياس األداء  �. طالبات المسار الصىح لحلقة النقاش االوىلحضور  مؤشر

 
 التعرف عىل وحدة الجودة بالمسار  واهداف ورؤية وحدة الجودة وكذلك دورهن فن فن نشر هذه الرسالة.  مخرجات النشاط 

 اجزائها بيش وشفافية ومصداقية.  القدرة عىل الدخول عىل موقع االستبانات وتعبئة
 .  المعوقات 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات ال  نقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية  النشاط   
ن الطالبات والهيئة التدريسية  األهداف  �نشر ثقافة الجودة بي 

  .التعرف عىل انواع االستبيانات المتاحة فن نهاية الفصل الدراس االول للطالبات�
 نات. التعرف عىل االجراءات المتبعة فن حالة عدم المشاركة فن االستبيا 

اف االكاديم بالمسار الصىح الجهة المسؤولة   منسقة الجودة بالمسار الصىح + االشر
 باتبكومباوند الراكة للطال –قاعة العثمان  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
 ن عرض تقديم بعنوان " رأيك يهمنا"  ويشمل اهداف ورؤية ورسالة ال ية تم تجهي  جامعة وكذلك السنة التحضي 

 وتم عرض رؤية واهداف وحدة الجودة وانواع االستبيانات المفتوحة للطالبات بنهاية الفصل الدراس االول وىه
�تقييم المقررات الدراسية وكذلك مهارات التدريس وتشجيعهم الجراءها . 

 ي وضع تم دعوة الطالبات لتعبئه استبانات مقررات الفصل الدرغسي االول ومه
ارات التدريس واهميه ذلك فن

 �الخطط االجرائيه للعام القادم لكل مادة
 تم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان " رأيك يهمنا"    بواسطه منسقة الجودة للمسار الصىح.   خطوات تنفيذ النشاط 

 ح خطوات الدخول عىل موقع االستبانات وكيفية تعبأتها  تم شر
 تفاعل مع العرض التقديم واستعدادهن للمشاركة فن االستبانات.  وقد اظهرت الطالبات 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
نامج زووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ����

ات قياس األ  �. طالبات المسار الصىح لحلقة النقاش  الثانيةحضور  داء مؤشر

 
 التعرف عىل وحدة الجودة بالمسار  واهداف ورؤية وحدة الجودة وكذلك دورهن فن فن نشر هذه الرسالة.  مخرجات النشاط 

 القدرة عىل الدخول عىل موقع االستبانات وتعبئة اجزائها بيش وشفافية ومصداقية. 
 جد ال يو  المعوقات 
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

نامج التهيئة  النشاط    ي استطالع الرأي لير
����تهيئة الطالب للمشاركة فن

 تعريف الطالبات باستبيان برنامج اسبوع التهيئة و تشجيعهن عىل اجراءه .   األهداف 
 ح مدى اهميتها لهم تأ  هيل الطالبات لعمل االستبانة وشر
 ح خطوات الدخول عىل موقع استبانات الجامعة وكيفية تعبئة االستبيان  شر

 ضوات الجودة باالقسامع –وحدة الجودة بالمسار الصىح: منسقة الجودة  الجهة المسؤولة 
 )المسار الصىح( 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تن فيذها االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

  انشاء مجموعة لوحدة الجودة عىل الواتس تضم جميع ليدرات مجموعات المسار الصىح لبث رسائل توعوية
 للطالبات عن استبيان برنامج التهيئة

  عمل خطوات الدخول عىل موقع االستبانات وتطريقة تعب ته عىل هيئة عرض بسيط وتحميله للطالبات عىل
�كذلك مجموعات الواتسالبالكبورد و 

 ه للطالبات عن تعبئه االستبانات ن بعض اللوحات االرشاديه العطاء نصائح صغي   تجهي 
  

احة.   خطوات تنفيذ النشاط  ات االسير  اجراء جلسات تثقيفية مع الطالبات لعينات عشوائية فن فير
ة لتوزيعه عىل الطالبات ارسال ايميل لعضوات وحدة الجودة يحتوى عىل اعالن بدء استبيان اسبوع التهيئ

 وتشجيعهن عىل تعب ته والتعبي  عن رايهن بحرية. 
ن الطالبات عىل اتمام استب يان ارسال رسائل مستمرة عىل الواتس اب لمجموعتر االرشاد االكاديم و الجودة لتحفي 

 اسبوع التهيئة ورابط الدخول عىل الموقع. 
هن بتاريددددخ بدء  توزيددددع اعالن بدء استبيان اسبوع التهيئة عىل جميع ة لتذكي  االماكن التر تتواجد بهن الطالبات بكير
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
نامج زووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ����

ات قياس األ  �. طالبات المسار الصىح لحلقة النقاش  الثانيةحضور  داء مؤشر

 
 التعرف عىل وحدة الجودة بالمسار  واهداف ورؤية وحدة الجودة وكذلك دورهن فن فن نشر هذه الرسالة.  مخرجات النشاط 

 القدرة عىل الدخول عىل موقع االستبانات وتعبئة اجزائها بيش وشفافية ومصداقية. 
 جد ال يو  المعوقات 
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

نامج التهيئة  النشاط    ي استطالع الرأي لير
����تهيئة الطالب للمشاركة فن

 تعريف الطالبات باستبيان برنامج اسبوع التهيئة و تشجيعهن عىل اجراءه .  األهداف 
ح مدى اهميتها لهم تأ  هيل الطالبات لعمل االستبانة وشر
ح خطوات الدخول عىل موقع استبانات الجامعة وكيفية تعبئة االستبيان  شر

 ضوات الجودة باالقسامع –وحدة الجودة بالمسار الصىح: منسقة الجودة  الجهة المسؤولة 
 )المسار الصىح( 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تن فيذها االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 انشاء مجموعة لوحدة الجودة عىل الواتس تضم جميع ليدرات مجموعات المسار الصىح لبث رسائل توعوية
 للطالبات عن استبيان برنامج التهيئة

 عمل خطوات الدخول عىل موقع االستبانات وتطريقة تعب ته عىل هيئة عرض بسيط وتحميله للطالبات عىل
�كذلك مجموعات الواتسالبالكبورد و 

ه للطالبات عن تعبئه االستبانات ن بعض اللوحات االرشاديه العطاء نصائح صغي   تجهي 
  

احة.   خطوات تنفيذ النشاط  ات االسير  اجراء جلسات تثقيفية مع الطالبات لعينات عشوائية فن فير
 ة لتوزيعه عىل الطالبات ارسال ايميل لعضوات وحدة الجودة يحتوى عىل اعالن بدء استبيان اسبوع التهيئ

 وتشجيعهن عىل تعب ته والتعبي  عن رايهن بحرية. 
 ن الطالبات عىل اتمام استب يان ارسال رسائل مستمرة عىل الواتس اب لمجموعتر االرشاد االكاديم و الجودة لتحفي 

 اسبوع التهيئة ورابط الدخول عىل الموقع. 
 هن بتاريددددخ بدء  توزيددددع اعالن بدء استبيان اسبوع التهيئة عىل جميع ة لتذكي  االماكن التر تتواجد بهن الطالبات بكير

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  تحميل عرض تقديمي للطالبات عىل البالك بورد الذى يوضح خطوات الدخول عىل الموقع وتعبئة االستبيانات
�الطالبات من خالل البالكبورد لتشجيعهن عىل اجراء االستبيانات. بسهولة ويش وذلك للوصول لكل 

  استخدام مجموعة االرشاد االكاديم عىل برنامج الواتس وكذلك مجموعة الجودة والمكونة من ليدرات
مجموعات لتوعيتهن باهمية وهدف وحدة الجودة وكذلك عملية تقييم المقررات الدراسية ومهارات التدريس 

هن للتع ن �بي  عن رايهن بحرية. وتحفي 
 تعليق اعالن عن بدء استبانات وحدة الجودة للفصل الدراس االول ونهايتها وكذلك اهداف االستبانات فن جميع 

هن بتاريددددخ بدء وانتهاء االستبيان.  ة لتذكي  �االماكن التر تتواجد بهن الطالبات بكير
 ن الطالبات عىل اتمام استبارسال رسائل مستمرة عىل الواتس اب لمجموعتر االرشاد االكاديم يان  و الجودة لتحفي 

 اسبوع التهيئة ورابط الدخول عىل الموقع. 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
��االجتماع االول مع مسئوله ملف .1 النشاط  �  2018 / 12/  5يوم االربعاء الموافق  ���

التأكد من اعالن الطالبات بتوصيف المقرر والخطة الدراسية وطرا تقييم المقرر عىل نظام البالكبورد الخاص  األهداف 
��بالجامعة

ما تم انجازه من الخطة االجرائية��� ������ ��المقدمة مع ملف المقرر ���� � ي م ����
��ن العام الماضن

 الفرعيةالتعرف عىل اجزاء ملف المقرر االساسية و 
 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة�
حات المقدمة من سيادتكم  �مناقشة كافة الصعوبات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
 3224المكتب رقم   - 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 ق االيميل الجامعدعوة سعادة العضوة عن طري
 اعداد بنود المناقشه لعرضها بالطريق المالئمة لها 

  خطوات تنفيذ النشاط 
 .ارسال دعوة لكل لسعادة مسئوله المقررعن طريق االيميل لحضور االجتماع 
 ن ي ملف المقرر من فبل وحدة الجودة بالعمادةتجهي 

ي تم التأكيد عليها فن �المستجدات والعناض التر
ة عمل الخطة االجرائية للمقرر و التعديالت المطلوبة عليهامناقشة طريق 
ح كيفية الوصول لكافه الملفات الخاصة لعمل ملف المقرر عىلي الوان درايف  شر

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية  مادية بشر

�منسقة وحدة الجودة بالمسار الصىح و مسئوله ملف المقرر
�� � نتجهاز حاسب اىلي مزود ب ���  االنير

ات �العدد الكىلي  إحصاءات  �النسبة المئوية �الحاضن
1 1 100% 

ات قياس األداء  �حضور مسئوله الملف والتاكد من استيعاب اجزاء ملف المقرر وتطبيق معايي  الجودة واالعتماد للمقرر مؤشر
 قرر عىل نظام البالكبورد الخاص بالجامعةتم التاكد من اعالم الطالبات والخطة الدراسية وطرا تقييم الم.1 مخرجات النشاط 

ة االوىل لكل مجموعات المسار الصىح ��منذ المحاضن
���تم مناقشة الخطة االجرائية.2 ������ ��المقدمة مع ملف المقرر ���� � ي من ا����

لعام الماضن
اداء عضوات  والتاكد من تنفيذ بنودها عىل قدر المستطاع للمحافظة عىل المستوى المتقدم للمقرر وجودة

��هيئة التدريس بالقسم

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 وانتهاء االستبيان. 
  ات والمعامل التر تدرس وجها لوجه لمدة عشر دقائق ة مع الطالبات فن نهاية بعض المحاضن عمل لقاءات مباشر

ح كيفية الدخول عىل الموقع وتعباة االستبانه خطوة بخطوة واهمية ذلك لتطوير اسبوع  التهيئة.  لشر
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية   مادية   بشر

 االيميل  -لواتس ا –البالكبورد  عضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح
ات قياس األداء   نسبة مشاركة الطالبات فن استبانة اسبوع التهيئة مؤشر

 ه فن عملية تطوير العملية التعليميةتعرف الطالبات عىل اهمية مشاركتهن فن االستبيان واثر  مخرجات النشاط 
ات واالختبارات المتالحقة وبسبب  المعوقات  عدم وجود اوقات متاحة للتحدث مع جميع الطالبات بسبب انشغالهم فن المحاضن

ورة القصوى.  ي الضن
ازيه لجائحه كورونا والتر تمنع اللقاء المباشر مع الطالبات اال فن  االجراءات االحير

 
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 

اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر
ي استطالع الرأي الستبانات تقييم مقررات الفصل الدراس االول ) النشاط   

 ومهارات التدريس( ���تهيئة الطالب للمشاركة فن
(����)�

( و تشجيعهن ����( ومهارات التدريس )���تقييم مقررات الفصل الدراس االول ) تعريف الطالبات الستبانات  األهداف 
 عىل اجراءه . 

  ح مدى اهميتها لهم  تأهيل الطالبات لعمل االستبانات وشر
  .ح خطوات الدخول عىل موقع استبانات الجامعة وكيفية تعبئة االستبيانات  شر

 جودة باالقسامعضوات ال –ة الجودة وحدة الجودة بالمسار الصىح: منسق الجهة المسؤولة 
 )المسار الصىح( 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

  د من و التاك 2019-2018مراجعة البيانات عىل نظام السجالت  للمسار الصىح الخاصة بالعام الدراس الحاىل
التر يقمن بتدريس المقرر لها فن نظام سجالت الطالب حسب  وجود اسماء عضوات هيئة التدريس عىل الشعب

الجداول الدراسية الموضوعة من قبل االقسام وذلك الهميتها فن الحصول عىل نتائج صحيحة فن استطالعات 
�الراى الستبيانات الوحدة. 

 ( ومهارات���بث رسائل توعوية للطالبات عن استبانات تقييم مقررات الفصل الدراس االول )  التدريس
(���� .)�
  عمل خطوات الدخول عىل موقع االستبانات وتطريقة تعب ته عىل هيئة عرض بسيط وتحميله للطالبات عىل

�البالكبورد وكذلك مجموعات الواتس
  ات متقاربه من خالل البالكبورد ومجموعات الواتس لحث الطالبات لتعبئه االستبانات ه عىلي فير بث رسائل صغي 

 التر يجب اتباعها خالل التعبئة. والقواعد الصحيحه 
  

احة للتاكد من صحة البيانات الموجودة فن   خطوات تنفيذ النشاط  ات االسير  اجراء جلسات تثقيفية مع الطالبات لعينات عشوائية فن فير
 نظام سجالت الطالبات بالمسار الصىح. 

 تهيئة لتوزيعه عىل الطالبات ارسال ايميل لعضوات وحدة الجودة يحتوى عىل اعالن بدء استبيان اسبوع ال
 وتشجيعهن عىل تعب ته والتعبي  عن رايهن بحرية. 

  االتصال والتعاون مع سعادة عضوات هيئة التدريس باقسام المسار الصىحي بارسال ايميالت للطاالت
بمجموعاتهن  يحتوى عىل ملف يوضح خطوات الدخول عىل موقع االستبيانات وتعبئة االستبانات المتاحه لهن 

ح اهمية المشاركة للطالبات و  ونية وذلك لعرضه وشر كذلك نتائج عدم المشاركة فيه من حجب للخدمات اإللكير
ي كل مجموعتهن و تشجيع الطالبات عليه. 

�فن

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 تحميل عرض تقديمي للطالبات عىل البالك بورد الذى يوضح خطوات الدخول عىل الموقع وتعبئة االستبيانات
�الطالبات من خالل البالكبورد لتشجيعهن عىل اجراء االستبيانات. بسهولة ويش وذلك للوصول لكل 

 استخدام مجموعة االرشاد االكاديم عىل برنامج الواتس وكذلك مجموعة الجودة والمكونة من ليدرات
مجموعات لتوعيتهن باهمية وهدف وحدة الجودة وكذلك عملية تقييم المقررات الدراسية ومهارات التدريس 

هن للتع ن �بي  عن رايهن بحرية. وتحفي 
تعليق اعالن عن بدء استبانات وحدة الجودة للفصل الدراس االول ونهايتها وكذلك اهداف االستبانات فن جميع 

هن بتاريددددخ بدء وانتهاء االستبيان.  ة لتذكي  �االماكن التر تتواجد بهن الطالبات بكير
ن الطالبات عىل اتمام استبارسال رسائل مستمرة عىل الواتس اب لمجموعتر االرشاد االكاديم يان  و الجودة لتحفي 

 اسبوع التهيئة ورابط الدخول عىل الموقع. 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
��االجتماع االول مع مسئوله ملف .1 النشاط  �  2018 / 12/  5يوم االربعاء الموافق  ���

التأكد من اعالن الطالبات بتوصيف المقرر والخطة الدراسية وطرا تقييم المقرر عىل نظام البالكبورد الخاص  األهداف 
��بالجامعة

ما تم انجازه من الخطة االجرائية��� ������ ��المقدمة مع ملف المقرر ���� � ي م ����
��ن العام الماضن

 الفرعيةالتعرف عىل اجزاء ملف المقرر االساسية و 
 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة�
حات المقدمة من سيادتكم  �مناقشة كافة الصعوبات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
 3224المكتب رقم   - 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 ق االيميل الجامعدعوة سعادة العضوة عن طري
 اعداد بنود المناقشه لعرضها بالطريق المالئمة لها 

  خطوات تنفيذ النشاط 
 .ارسال دعوة لكل لسعادة مسئوله المقررعن طريق االيميل لحضور االجتماع 
 ن ي ملف المقرر من فبل وحدة الجودة بالعمادةتجهي 

ي تم التأكيد عليها فن �المستجدات والعناض التر
ة عمل الخطة االجرائية للمقرر و التعديالت المطلوبة عليهامناقشة طريق 
ح كيفية الوصول لكافه الملفات الخاصة لعمل ملف المقرر عىلي الوان درايف  شر

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية  مادية بشر

�منسقة وحدة الجودة بالمسار الصىح و مسئوله ملف المقرر
�� � نتجهاز حاسب اىلي مزود ب ���  االنير

ات �العدد الكىلي  إحصاءات  �النسبة المئوية �الحاضن
1 1 100% 

ات قياس األداء  �حضور مسئوله الملف والتاكد من استيعاب اجزاء ملف المقرر وتطبيق معايي  الجودة واالعتماد للمقرر مؤشر
 قرر عىل نظام البالكبورد الخاص بالجامعةتم التاكد من اعالم الطالبات والخطة الدراسية وطرا تقييم الم.1 مخرجات النشاط 

ة االوىل لكل مجموعات المسار الصىح ��منذ المحاضن
���تم مناقشة الخطة االجرائية.2 ������ ��المقدمة مع ملف المقرر ���� � ي من ا����

لعام الماضن
اداء عضوات  والتاكد من تنفيذ بنودها عىل قدر المستطاع للمحافظة عىل المستوى المتقدم للمقرر وجودة

��هيئة التدريس بالقسم
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي ملف المقرر من قبل وحدة الجودة بالعمادة.3
ي تم التأكيد عليها فن  تم التعرف عىل المستجدات والعناض التر

ة األوىل يجب أن يتضمن ملف المقرر ما يؤكد  مثل التأكد من إتاحة خطة المقرر وعرض الخطة بالمحاضن
 أكيد عىل إعداد تقرير مفصل بعد كل اختبار بحيث يتم معالجة أسبابقيام األقسام بتلك الخطوة. وكذلك الت

ن لتفعيل مركز مصادر التعلم.   التعير ودعم الطالب المتفوقي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
� لمقرر االجتماع االول مع مسؤوىلي ملفات ا -1 النشاط   
ن عضوات هيئه التدريس ومتابعه خطه وحدة الجودة فن كل قسم األهداف   نشر ثقافة الجودة بي 

 مناقشة اعداد خطة الجودة بالمسار الصىح 
ن عليها بملف المقرر كي   مناقشة الملفات التر تم اضافتها والير

 منسقة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
 300بمبتن  3231قاعة رقم  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 .ارسال دعوة لسعادة عضوات الجودة ومسئوىل ملف المقررات بالمسار الصىح عن طريق االيميل 
 .ن البنود التر سوف يتم مناقشتها خالل االجتماع  تجهي 

ن القاعة لالجتماع التر سيتم مناقشتها  خطوات تنفيذ النشاط   مع سعادة العضوات.  تجهي 
 .حات سعادة العضوات  مناقشة بنود االجتماع وتسجيل اراء ومقير

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
الجودة  عضوات وحدة  -منسقة الجودة بالمسار الصىح 

 بالمسار الصىح
 قاعة الجتماع مع العضوات

 مئوية النسبة ال عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
� � ����� 

ات قياس األداء   تنفيذ ملف المقررات التر يتم تدريسها بالفصل الدراس االول.  مؤشر
 قدرة عضوات الجودة ومسئوىل الملفات عىل معرفة العناض الجديدة فن ملف المقرر.  مخرجات النشاط 

 مسار الصىح. تنفيذ سعادة العضوات لمتطلبات الجودة للمقررات التر تقوم بتدريسها بال
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي ملف المقرر من قبل وحدة الجودة بالعمادة.3
ي تم التأكيد عليها فن  تم التعرف عىل المستجدات والعناض التر
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الجودةوحدة 
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الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
نامج زووم منسقة وعضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح  حاسب اىلي مزود بير

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ����

ات قياس األ  �. طالبات المسار الصىح لحلقة النقاش  الثانيةحضور  داء مؤشر

 
 التعرف عىل وحدة الجودة بالمسار  واهداف ورؤية وحدة الجودة وكذلك دورهن فن فن نشر هذه الرسالة.  مخرجات النشاط 

 القدرة عىل الدخول عىل موقع االستبانات وتعبئة اجزائها بيش وشفافية ومصداقية. 
 جد ال يو  المعوقات 
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

نامج التهيئة  النشاط    ي استطالع الرأي لير
����تهيئة الطالب للمشاركة فن

 تعريف الطالبات باستبيان برنامج اسبوع التهيئة و تشجيعهن عىل اجراءه .  األهداف 
ح مدى اهميتها لهم تأ  هيل الطالبات لعمل االستبانة وشر
ح خطوات الدخول عىل موقع استبانات الجامعة وكيفية تعبئة االستبيان  شر

 ضوات الجودة باالقسامع –وحدة الجودة بالمسار الصىح: منسقة الجودة  الجهة المسؤولة 
 )المسار الصىح( 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تن فيذها االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 انشاء مجموعة لوحدة الجودة عىل الواتس تضم جميع ليدرات مجموعات المسار الصىح لبث رسائل توعوية
 للطالبات عن استبيان برنامج التهيئة

 عمل خطوات الدخول عىل موقع االستبانات وتطريقة تعب ته عىل هيئة عرض بسيط وتحميله للطالبات عىل
�كذلك مجموعات الواتسالبالكبورد و 

ه للطالبات عن تعبئه االستبانات ن بعض اللوحات االرشاديه العطاء نصائح صغي   تجهي 
 

احة.  خطوات تنفيذ النشاط  ات االسير  اجراء جلسات تثقيفية مع الطالبات لعينات عشوائية فن فير
ة لتوزيعه عىل الطالبات ارسال ايميل لعضوات وحدة الجودة يحتوى عىل اعالن بدء استبيان اسبوع التهيئ

 وتشجيعهن عىل تعب ته والتعبي  عن رايهن بحرية. 
ن الطالبات عىل اتمام استب يان ارسال رسائل مستمرة عىل الواتس اب لمجموعتر االرشاد االكاديم و الجودة لتحفي 

 اسبوع التهيئة ورابط الدخول عىل الموقع. 
هن بتاريددددخ بدء  توزيددددع اعالن بدء استبيان اسبوع التهيئة عىل جميع ة لتذكي  االماكن التر تتواجد بهن الطالبات بكير

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 تحميل عرض تقديمي للطالبات عىل البالك بورد الذى يوضح خطوات الدخول عىل الموقع وتعبئة االستبيانات
�الطالبات من خالل البالكبورد لتشجيعهن عىل اجراء االستبيانات. بسهولة ويش وذلك للوصول لكل 

 استخدام مجموعة االرشاد االكاديم عىل برنامج الواتس وكذلك مجموعة الجودة والمكونة من ليدرات
مجموعات لتوعيتهن باهمية وهدف وحدة الجودة وكذلك عملية تقييم المقررات الدراسية ومهارات التدريس 

هن للتع ن �بي  عن رايهن بحرية. وتحفي 
تعليق اعالن عن بدء استبانات وحدة الجودة للفصل الدراس االول ونهايتها وكذلك اهداف االستبانات فن جميع 

هن بتاريددددخ بدء وانتهاء االستبيان.  ة لتذكي  �االماكن التر تتواجد بهن الطالبات بكير
ن الطالبات عىل اتمام استبارسال رسائل مستمرة عىل الواتس اب لمجموعتر االرشاد االكاديم يان  و الجودة لتحفي 

 اسبوع التهيئة ورابط الدخول عىل الموقع. 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
��االجتماع االول مع مسئوله ملف .1 النشاط  �  2018 / 12/  5يوم االربعاء الموافق  ���

التأكد من اعالن الطالبات بتوصيف المقرر والخطة الدراسية وطرا تقييم المقرر عىل نظام البالكبورد الخاص  األهداف 
��بالجامعة

ما تم انجازه من الخطة االجرائية��� ������ ��المقدمة مع ملف المقرر ���� � ي م ����
��ن العام الماضن

 الفرعيةالتعرف عىل اجزاء ملف المقرر االساسية و 
 القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة�
حات المقدمة من سيادتكم  �مناقشة كافة الصعوبات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
 3224المكتب رقم   - 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 ق االيميل الجامعدعوة سعادة العضوة عن طري
 اعداد بنود المناقشه لعرضها بالطريق المالئمة لها 

  خطوات تنفيذ النشاط 
 .ارسال دعوة لكل لسعادة مسئوله المقررعن طريق االيميل لحضور االجتماع 
 ن ي ملف المقرر من فبل وحدة الجودة بالعمادةتجهي 

ي تم التأكيد عليها فن �المستجدات والعناض التر
ة عمل الخطة االجرائية للمقرر و التعديالت المطلوبة عليهامناقشة طريق 
ح كيفية الوصول لكافه الملفات الخاصة لعمل ملف المقرر عىلي الوان درايف  شر

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية  مادية بشر

�منسقة وحدة الجودة بالمسار الصىح و مسئوله ملف المقرر
�� � نتجهاز حاسب اىلي مزود ب ���  االنير

ات �العدد الكىلي  إحصاءات  �النسبة المئوية �الحاضن
1 1 100% 

ات قياس األداء  �حضور مسئوله الملف والتاكد من استيعاب اجزاء ملف المقرر وتطبيق معايي  الجودة واالعتماد للمقرر مؤشر
 قرر عىل نظام البالكبورد الخاص بالجامعةتم التاكد من اعالم الطالبات والخطة الدراسية وطرا تقييم الم.1 مخرجات النشاط 

ة االوىل لكل مجموعات المسار الصىح ��منذ المحاضن
���تم مناقشة الخطة االجرائية.2 ������ ��المقدمة مع ملف المقرر ���� � ي من ا����

لعام الماضن
اداء عضوات  والتاكد من تنفيذ بنودها عىل قدر المستطاع للمحافظة عىل المستوى المتقدم للمقرر وجودة

��هيئة التدريس بالقسم
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الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 وانتهاء االستبيان. 
 ات والمعامل التر تدرس وجها لوجه لمدة عشر دقائق ة مع الطالبات فن نهاية بعض المحاضن عمل لقاءات مباشر

ح كيفية الدخول عىل الموقع وتعباة االستبانه خطوة بخطوة واهمية ذلك لتطوير اسبوع  التهيئة.  لشر
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية   مادية   بشر

 االيميل  -لواتس ا –البالكبورد  عضوات وحدة الجودة بالمسار الصىح
ات قياس األداء   نسبة مشاركة الطالبات فن استبانة اسبوع التهيئة مؤشر

 ه فن عملية تطوير العملية التعليميةتعرف الطالبات عىل اهمية مشاركتهن فن االستبيان واثر  مخرجات النشاط 
ات واالختبارات المتالحقة وبسبب  المعوقات  عدم وجود اوقات متاحة للتحدث مع جميع الطالبات بسبب انشغالهم فن المحاضن

ورة القصوى.  ي الضن
ازيه لجائحه كورونا والتر تمنع اللقاء المباشر مع الطالبات اال فن  االجراءات االحير

 
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 

اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر
ي استطالع الرأي الستبانات تقييم مقررات الفصل الدراس االول ) النشاط   

 ومهارات التدريس( ���تهيئة الطالب للمشاركة فن
(����)�

( و تشجيعهن ����( ومهارات التدريس )���تقييم مقررات الفصل الدراس االول ) تعريف الطالبات الستبانات األهداف 
 عىل اجراءه . 

 ح مدى اهميتها لهم  تأهيل الطالبات لعمل االستبانات وشر
 .ح خطوات الدخول عىل موقع استبانات الجامعة وكيفية تعبئة االستبيانات  شر

 جودة باالقسامعضوات ال –ة الجودة وحدة الجودة بالمسار الصىح: منسق الجهة المسؤولة 
 )المسار الصىح( 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 د من و التاك 2019-2018مراجعة البيانات عىل نظام السجالت  للمسار الصىح الخاصة بالعام الدراس الحاىل
التر يقمن بتدريس المقرر لها فن نظام سجالت الطالب حسب  وجود اسماء عضوات هيئة التدريس عىل الشعب

الجداول الدراسية الموضوعة من قبل االقسام وذلك الهميتها فن الحصول عىل نتائج صحيحة فن استطالعات 
�الراى الستبيانات الوحدة. 

( ومهارات���بث رسائل توعوية للطالبات عن استبانات تقييم مقررات الفصل الدراس االول )  التدريس
(���� .)�
 عمل خطوات الدخول عىل موقع االستبانات وتطريقة تعب ته عىل هيئة عرض بسيط وتحميله للطالبات عىل

�البالكبورد وكذلك مجموعات الواتس
 ات متقاربه من خالل البالكبورد ومجموعات الواتس لحث الطالبات لتعبئه االستبانات ه عىلي فير بث رسائل صغي 

 التر يجب اتباعها خالل التعبئة. والقواعد الصحيحه 
 

احة للتاكد من صحة البيانات الموجودة فن  خطوات تنفيذ النشاط  ات االسير  اجراء جلسات تثقيفية مع الطالبات لعينات عشوائية فن فير
 نظام سجالت الطالبات بالمسار الصىح. 

تهيئة لتوزيعه عىل الطالبات ارسال ايميل لعضوات وحدة الجودة يحتوى عىل اعالن بدء استبيان اسبوع ال
 وتشجيعهن عىل تعب ته والتعبي  عن رايهن بحرية. 

 االتصال والتعاون مع سعادة عضوات هيئة التدريس باقسام المسار الصىحي بارسال ايميالت للطاالت
بمجموعاتهن  يحتوى عىل ملف يوضح خطوات الدخول عىل موقع االستبيانات وتعبئة االستبانات المتاحه لهن 

ح اهمية المشاركة للطالبات و  ونية وذلك لعرضه وشر كذلك نتائج عدم المشاركة فيه من حجب للخدمات اإللكير
ي كل مجموعتهن و تشجيع الطالبات عليه. 

�فن
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�الطالبات من خالل البالكبورد لتشجيعهن عىل اجراء االستبيانات. بسهولة ويش وذلك للوصول لكل 
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هن للتع ن �بي  عن رايهن بحرية. وتحفي 
تعليق اعالن عن بدء استبانات وحدة الجودة للفصل الدراس االول ونهايتها وكذلك اهداف االستبانات فن جميع 

هن بتاريددددخ بدء وانتهاء االستبيان.  ة لتذكي  �االماكن التر تتواجد بهن الطالبات بكير
ن الطالبات عىل اتمام استبارسال رسائل مستمرة عىل الواتس اب لمجموعتر االرشاد االكاديم يان  و الجودة لتحفي 

 اسبوع التهيئة ورابط الدخول عىل الموقع. 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
��االجتماع االول مع مسئوله ملف  .1 النشاط  �  2018 / 12/  5يوم االربعاء الموافق  ���

التأكد من اعالن الطالبات بتوصيف المقرر والخطة الدراسية وطرا تقييم المقرر عىل نظام البالكبورد الخاص   األهداف 
��بالجامعة

 ما تم انجازه من الخطة االجرائية��� ������ ��المقدمة مع ملف المقرر ���� � ي م ����
��ن العام الماضن

  الفرعيةالتعرف عىل اجزاء ملف المقرر االساسية و 
  القدرة عىل عمل وتنفيذ اجزاءه المختلفة�
 حات المقدمة من سيادتكم  �مناقشة كافة الصعوبات والمقير

 وحدة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
 3224المكتب رقم   - 300مبتن  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 ق االيميل الجامعدعوة سعادة العضوة عن طري
 اعداد بنود المناقشه لعرضها بالطريق المالئمة لها 

  خطوات تنفيذ النشاط 
  .ارسال دعوة لكل لسعادة مسئوله المقررعن طريق االيميل لحضور االجتماع 
  ن ي ملف المقرر من فبل وحدة الجودة بالعمادةتجهي 

ي تم التأكيد عليها فن �المستجدات والعناض التر
 ة عمل الخطة االجرائية للمقرر و التعديالت المطلوبة عليهامناقشة طريق 
 ح كيفية الوصول لكافه الملفات الخاصة لعمل ملف المقرر عىلي الوان درايف  شر

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية  مادية بشر

�منسقة وحدة الجودة بالمسار الصىح و مسئوله ملف المقرر
�� � نتجهاز حاسب اىلي مزود ب ���  االنير

ات �العدد الكىلي  إحصاءات  �النسبة المئوية �الحاضن
1 1 100% 

ات قياس األداء  �حضور مسئوله الملف والتاكد من استيعاب اجزاء ملف المقرر وتطبيق معايي  الجودة واالعتماد للمقرر مؤشر
 قرر عىل نظام البالكبورد الخاص بالجامعةتم التاكد من اعالم الطالبات والخطة الدراسية وطرا تقييم الم .1 مخرجات النشاط 

ة االوىل لكل مجموعات المسار الصىح ��منذ المحاضن
���تم مناقشة الخطة االجرائية .2 ������ ��المقدمة مع ملف المقرر ���� � ي من ا����

لعام الماضن
اداء عضوات  والتاكد من تنفيذ بنودها عىل قدر المستطاع للمحافظة عىل المستوى المتقدم للمقرر وجودة

��هيئة التدريس بالقسم
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي ملف المقرر من قبل وحدة الجودة بالعمادة .3
ي تم التأكيد عليها فن  تم التعرف عىل المستجدات والعناض التر

ة األوىل يجب أن يتضمن ملف المقرر ما يؤكد  مثل التأكد من إتاحة خطة المقرر وعرض الخطة بالمحاضن
 أكيد عىل إعداد تقرير مفصل بعد كل اختبار بحيث يتم معالجة أسبابقيام األقسام بتلك الخطوة. وكذلك الت

ن لتفعيل مركز مصادر التعلم.   التعير ودعم الطالب المتفوقي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
� لمقرر االجتماع االول مع مسؤوىلي ملفات ا -1 النشاط   
ن عضوات هيئه التدريس ومتابعه خطه وحدة الجودة فن كل قسم األهداف   نشر ثقافة الجودة بي 

 مناقشة اعداد خطة الجودة بالمسار الصىح 
ن عليها بملف المقرر كي   مناقشة الملفات التر تم اضافتها والير

 منسقة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
 300بمبتن  3231قاعة رقم  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 .ارسال دعوة لسعادة عضوات الجودة ومسئوىل ملف المقررات بالمسار الصىح عن طريق االيميل 
 .ن البنود التر سوف يتم مناقشتها خالل االجتماع  تجهي 

ن القاعة لالجتماع التر سيتم مناقشتها  خطوات تنفيذ النشاط   مع سعادة العضوات.  تجهي 
 .حات سعادة العضوات  مناقشة بنود االجتماع وتسجيل اراء ومقير

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
الجودة  عضوات وحدة  -منسقة الجودة بالمسار الصىح 

 بالمسار الصىح
 قاعة الجتماع مع العضوات

 مئوية النسبة ال عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
� � ����� 

ات قياس األداء   تنفيذ ملف المقررات التر يتم تدريسها بالفصل الدراس االول.  مؤشر
 قدرة عضوات الجودة ومسئوىل الملفات عىل معرفة العناض الجديدة فن ملف المقرر.  مخرجات النشاط 

 مسار الصىح. تنفيذ سعادة العضوات لمتطلبات الجودة للمقررات التر تقوم بتدريسها بال

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي ملف المقرر من قبل وحدة الجودة بالعمادة.3
ي تم التأكيد عليها فن  تم التعرف عىل المستجدات والعناض التر

ة األوىل يجب أن يتضمن ملف المقرر ما يؤكد  مثل التأكد من إتاحة خطة المقرر وعرض الخطة بالمحاضن
 أكيد عىل إعداد تقرير مفصل بعد كل اختبار بحيث يتم معالجة أسبابقيام األقسام بتلك الخطوة. وكذلك الت

ن لتفعيل مركز مصادر التعلم.   التعير ودعم الطالب المتفوقي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
� لمقرر االجتماع االول مع مسؤوىلي ملفات ا -1 النشاط   
ن عضوات هيئه التدريس ومتابعه خطه وحدة الجودة فن كل قسم  األهداف   نشر ثقافة الجودة بي 

  مناقشة اعداد خطة الجودة بالمسار الصىح 
 ن عليها بملف المقرر كي   مناقشة الملفات التر تم اضافتها والير

 منسقة الجودة بالمسار الصىح الجهة المسؤولة 
 300بمبتن  3231قاعة رقم  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

  .ارسال دعوة لسعادة عضوات الجودة ومسئوىل ملف المقررات بالمسار الصىح عن طريق االيميل 
  .ن البنود التر سوف يتم مناقشتها خالل االجتماع  تجهي 

ن القاعة لالجتماع التر سيتم مناقشتها   خطوات تنفيذ النشاط   مع سعادة العضوات.  تجهي 
  .حات سعادة العضوات  مناقشة بنود االجتماع وتسجيل اراء ومقير

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
الجودة  عضوات وحدة  -منسقة الجودة بالمسار الصىح 

 بالمسار الصىح
 قاعة الجتماع مع العضوات

 مئوية النسبة ال عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
� � ����� 

ات قياس األداء   تنفيذ ملف المقررات التر يتم تدريسها بالفصل الدراس االول.  مؤشر
 قدرة عضوات الجودة ومسئوىل الملفات عىل معرفة العناض الجديدة فن ملف المقرر.  مخرجات النشاط 

 مسار الصىح. تنفيذ سعادة العضوات لمتطلبات الجودة للمقررات التر تقوم بتدريسها بال
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 البات ط –لية المجتمع بالدمام   ك  –تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،الم ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  نشورات ،أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج ا  لتهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . الورش التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش االوىل النشاط   
 نشر ثقافة الجوده  األهداف 

يه واهدافها وقيمها   التعريف برسالة السنه التحضي 
 التعريف بالجوده  واهميتها   

ي الجام
ي اتخاذ القرار فن

يك فن  عه التعريف بدور الطالبه كشر
ي موقع اليوديكوست

ي االستطالعات الراي فن
�نشر الوعي باهمية المشاركه فن

 عميلة التقييم لمهارات التدريس والمقررات التعريف ب
 استخدام عرض تقديمي لتوضيح ما ذكر سابقا

 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 
 اونالين �دمامكلية المجتمع بال مكان التنفيذ

 تم عرض فقره خاصة بوحدة الجودة اثناء السيمنار  واتاحة الفرصه للطالبات لالستفسار   خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 
 ة النسبة المئوي عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

510 463 91% 
ات قياس األداء   مؤشر

� 
���تستطيع الطالبة أن  مخرجات النشاط 

�توضح الرؤية والرسالة لجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل. �
ية. � �توضح رؤية ورسالة وأهداف عمادة السنه التحضي 
�تحدد الدور المطلوب منها لتحقيق جودة العملية التعليمية. �
.  تستطيع معرفة � ي ستتم خالل الفصل الدراسي  التقييمات التر

 اليوجد المعوقات 
 

 

 

�

���
���
���
���
���
���

العدد الكلي  عدد المستفيدين

ولىحلقة النقاش اال

تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي – كلية المجتمع بالدمام   – طالبات

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المن ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  شورات ،أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتم  اعات ، حلقات النقاش ، ..................  . الورش التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية  النشاط   
 نشر ثقافة الجوده  األهداف 

يه واهدافها وقيمها   التعريف برسالة السنه التحضي 
 التعريف بالجوده  واهميتها   

ي الجامعه 
ي اتخاذ القرار فن

يك فن  التعريف بدور الطالبه كشر
ي موقه اليوديكوستنشر الوعي باهمية الم

ي االستطالعات الراي فن
 شاركه فن

 االعالن عن بدء عميلة التقييم لمهارات التدريس والمقررات 
 استخدام عرض تقديمي لتوضيح ما ذكر سابقا

 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 
 اونالين �كلية المجتمع بالدمام مكان التنفيذ

ي تقييم المقررات  - وات تنفيذ النشاط خط
تم عمل عرض تقديم للطالبات  بعنوان  سمعنا صوتك لتشجيعهم عىل المشاركه فن

�ومهارات التدريس. 
ي ضوء نتائجها يتم وضع خطط تطويرية مناسبة

��توضيح اهمية التقييم  والهدف منه  حيث ان فن
ورة المشاركه وابداء الرأي .  عرض رابط التقييم و موعد بدء وانتهاء التقييم والتاكيد  �عليهم بضن

ي 
ونن ح مفصل والمدعم بالصور لخطوات التقييم االلكير �تقديم شر

�عملية التقييم االلك ريو ن ن. مع التأكيد عل أهمية تعبئة االستبانات بمنتىه االمانة
ي التقييم والتاكيد عىل اهمية الدقه واالمانه والموضوعيه فيه

�ا توضيح مزايا المشاركة فن
ي وتحقيق معاير الجودة�

ونن  ��اإلجابة عل جميع اسئلة واستفسارات الطالبات والمتعلقة بالتقييم االلكير
الموارد المساعدة 

 لتنفيذ النشاط 
ية     مادية بشر

 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

510 166 33% 
ات قياس األداء   مؤشر

� 
���تستطيع الطالبة أن مخرجات النشاط 

 . ي
ونن �تحدد الخطوات المتبعة للقيام بعملية التقييم االلكير

ي عملية صنع القرار اعتمادا عل تقييم تجربتها التعليمية
��تشارك فن

�تتصف بالموضوعية والدقة اثناء عملية التقييم
ي عملية التقيي�

ي توضح مزايا المشاركه فن
ونن  م االلكير

 غياب وعزوف الطالبات عن حضور  حلقة النقاش  المعوقات 
 
 

�

���

���

���

العدد الكلي  عدد المستفيدين

حلقة النقاش الثانية 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 البات ط –لية المجتمع بالدمام   ك  –تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،الم ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  نشورات ،أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج ا  لتهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . الورش التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش االوىل النشاط   
 نشر ثقافة الجوده  األهداف 

يه واهدافها وقيمها   التعريف برسالة السنه التحضي 
 التعريف بالجوده  واهميتها   

ي الجام
ي اتخاذ القرار فن

يك فن  عه التعريف بدور الطالبه كشر
ي موقع اليوديكوست

ي االستطالعات الراي فن
�نشر الوعي باهمية المشاركه فن

 عميلة التقييم لمهارات التدريس والمقررات التعريف ب
 استخدام عرض تقديمي لتوضيح ما ذكر سابقا

 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 
 اونالين �دمامكلية المجتمع بال مكان التنفيذ

 تم عرض فقره خاصة بوحدة الجودة اثناء السيمنار  واتاحة الفرصه للطالبات لالستفسار   خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 
 ة النسبة المئوي عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

510 463 91% 
ات قياس األداء   مؤشر

� 
���تستطيع الطالبة أن  مخرجات النشاط 

�توضح الرؤية والرسالة لجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل. �
ية. � �توضح رؤية ورسالة وأهداف عمادة السنه التحضي 
�تحدد الدور المطلوب منها لتحقيق جودة العملية التعليمية. �
.  تستطيع معرفة � ي ستتم خالل الفصل الدراسي  التقييمات التر

 اليوجد المعوقات 
 

 

 

�

���
���
���
���
���
���

العدد الكلي  عدد المستفيدين

ولىحلقة النقاش اال

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المن ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  شورات ،أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتم  اعات ، حلقات النقاش ، ..................  . الورش التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية  النشاط   
 نشر ثقافة الجوده  األهداف 

يه واهدافها وقيمها   التعريف برسالة السنه التحضي 
 التعريف بالجوده  واهميتها   

ي الجامعه 
ي اتخاذ القرار فن

يك فن  التعريف بدور الطالبه كشر
ي موقه اليوديكوستنشر الوعي باهمية الم

ي االستطالعات الراي فن
 شاركه فن

 االعالن عن بدء عميلة التقييم لمهارات التدريس والمقررات 
 استخدام عرض تقديمي لتوضيح ما ذكر سابقا

 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 
 اونالين �كلية المجتمع بالدمام مكان التنفيذ

ي تقييم المقررات  وات تنفيذ النشاط خط
تم عمل عرض تقديم للطالبات  بعنوان  سمعنا صوتك لتشجيعهم عىل المشاركه فن

�ومهارات التدريس. 
ي ضوء نتائجها يتم وضع خطط تطويرية مناسبة

��توضيح اهمية التقييم  والهدف منه  حيث ان فن
ورة المشاركه وابداء الرأي .  عرض رابط التقييم و موعد بدء وانتهاء التقييم والتاكيد  �عليهم بضن

ي 
ونن ح مفصل والمدعم بالصور لخطوات التقييم االلكير �تقديم شر

�عملية التقييم االلك ريو ن ن. مع التأكيد عل أهمية تعبئة االستبانات بمنتىه االمانة
ي التقييم والتاكيد عىل اهمية الدقه واالمانه والموضوعيه فيه

�ا توضيح مزايا المشاركة فن
ي وتحقيق معاير الجودة�

ونن  ��اإلجابة عل جميع اسئلة واستفسارات الطالبات والمتعلقة بالتقييم االلكير
الموارد المساعدة 

 لتنفيذ النشاط 
ية     مادية بشر

 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

510 166 33% 
ات قياس األداء   مؤشر

� 
���تستطيع الطالبة أن مخرجات النشاط 

 . ي
ونن �تحدد الخطوات المتبعة للقيام بعملية التقييم االلكير

ي عملية صنع القرار اعتمادا عل تقييم تجربتها التعليمية
��تشارك فن

�تتصف بالموضوعية والدقة اثناء عملية التقييم
ي عملية التقيي�

ي توضح مزايا المشاركه فن
ونن  م االلكير

 غياب وعزوف الطالبات عن حضور  حلقة النقاش  المعوقات 
 
 

�

���

���

���

العدد الكلي  عدد المستفيدين

حلقة النقاش الثانية 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المن ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  شورات ،أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتم  اعات ، حلقات النقاش ، ..................  . الورش التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية  النشاط   
 نشر ثقافة الجوده  األهداف 

يه واهدافها وقيمها   التعريف برسالة السنه التحضي 
 التعريف بالجوده  واهميتها   

ي الجامعه 
ي اتخاذ القرار فن

يك فن  التعريف بدور الطالبه كشر
ي موقه اليوديكوستنشر الوعي باهمية الم

ي االستطالعات الراي فن
 شاركه فن

 االعالن عن بدء عميلة التقييم لمهارات التدريس والمقررات 
 استخدام عرض تقديمي لتوضيح ما ذكر سابقا

 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 
 اونالين �كلية المجتمع بالدمام مكان التنفيذ

ي تقييم المقررات  - وات تنفيذ النشاط خط
تم عمل عرض تقديم للطالبات  بعنوان  سمعنا صوتك لتشجيعهم عىل المشاركه فن

�ومهارات التدريس. 
ي ضوء نتائجها يتم وضع خطط تطويرية مناسبة -

��توضيح اهمية التقييم  والهدف منه  حيث ان فن
ورة المشاركه وابداء الرأي .  عرض رابط التقييم و موعد بدء وانتهاء التقييم والتاكيد  - �عليهم بضن
ي  -

ونن ح مفصل والمدعم بالصور لخطوات التقييم االلكير �تقديم شر
�عملية التقييم االلك ريو ن ن. مع التأكيد عل أهمية تعبئة االستبانات بمنتىه االمانة -
ي التقييم والتاكيد عىل اهمية الدقه واالمانه والموضوعيه فيه -

�ا توضيح مزايا المشاركة فن
ي وتحقيق معاير الجودة� -

ونن  ��اإلجابة عل جميع اسئلة واستفسارات الطالبات والمتعلقة بالتقييم االلكير
الموارد المساعدة 

 لتنفيذ النشاط 
ية     مادية بشر

 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

510 166 33% 
ات قياس األداء   مؤشر

� 
���تستطيع الطالبة أن مخرجات النشاط 

-  . ي
ونن �تحدد الخطوات المتبعة للقيام بعملية التقييم االلكير

ي عملية صنع القرار اعتمادا عل تقييم تجربتها التعليمية -
��تشارك فن

�تتصف بالموضوعية والدقة اثناء عملية التقييم -
ي عملية التقيي� -

ي توضح مزايا المشاركه فن
ونن  م االلكير

 غياب وعزوف الطالبات عن حضور  حلقة النقاش  المعوقات 
 
 

�

���

���

���

العدد الكلي  عدد المستفيدين

حلقة النقاش الثانية 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المن ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن شورات ، أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد   ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .  الورش التدريبية ، المحاضن
ي المقررات واالقسام  النشاط   

�االجتماع مع منسقر
 لتأكد من اعداد االقسام الخطة الدراسية للمقررات وتوصيف المقرر  وفق النماذج المحدثها -  األهداف 

ي البالكا- 
ونية فن  بورد.  دراج خطة المقرر، توصيف المقرر، الكتب اإللكير

 مناقشة الخطة الدراسية لكل مقرر مع الطالب.  -
ي البالك بورد. اعرض الجدول  -

 الكاديمي  متضمن الساعات المكتبيه وساعات مصادر التعلم للطلبه فن
ي ملف اك  -

ي الفرع  فن
 سل . جمع وتحديث بيانات المدرسات فن

 الدماموحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع ب الجهة المسؤولة 
 اونالين -كلية المجتمع بالدمام مكان التنفيذ

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق أهداف 

 النشاط 

 تم  ابالغ االعضاء بموعد االجتماع عير االيميل الجامعي 
 تزويد االعضاء  بقائمة المتطلبات  وجمع بيانات المدرسات 

ام بالتاكد من توفر متطلبات بداية الفصل الدتم ابالغ االعضاء بموعد االج خطوات تنفيذ النشاط  ن ورة االلير راسي ) تماع واألكيد عليهم بضن
ورة  الخطه الدراسيه ، والتوصيف , الجداول الدراسيه , توضيح الساعات المكتبية وساعات مصادر التعلم وضن

ام بها (.  ن  االلير
ورة معاونه  االعضاء لمسئوالت  اف منسق  تم التعريف بمكونات ملف المقرر  وضن ي اعداده واشر

ملف المقرر  فن
 المقرر  عليه  . 

ي الموعد المحدد . 
 تم االتفاا عىل تسليم مكونات ملف المقرر بالتدريددددج منذ بداية العام واستكماله فن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 

 النسبة المئوية  عدد الحضور   العدد الكىلي  إحصاءات 
5 5 100% 

ات قياس األداء   مؤشر

� 
ي االجتماع  مخرجات النشاط 

ام بما جاء فن ن  تم االلير
� اليوجد المعوقات 

 
 
 
 
 

�
�
�
�
�
�
�

العدد الكلي  عدد المستفيدين



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ

52

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المن ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن شورات ، أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد   ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .  الورش التدريبية ، المحاضن
ي المقررات واالقسام  النشاط   

�االجتماع مع منسقر
 لتأكد من اعداد االقسام الخطة الدراسية للمقررات وتوصيف المقرر  وفق النماذج المحدثها -  األهداف 

ي البالكا- 
ونية فن  بورد.  دراج خطة المقرر، توصيف المقرر، الكتب اإللكير

 مناقشة الخطة الدراسية لكل مقرر مع الطالب.  -
ي البالك بورد. اعرض الجدول  -

 الكاديمي  متضمن الساعات المكتبيه وساعات مصادر التعلم للطلبه فن
ي ملف اك  -

ي الفرع  فن
 سل . جمع وتحديث بيانات المدرسات فن

 الدماموحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع ب الجهة المسؤولة 
 اونالين -كلية المجتمع بالدمام مكان التنفيذ

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق أهداف 

 النشاط 

 تم  ابالغ االعضاء بموعد االجتماع عير االيميل الجامعي 
 تزويد االعضاء  بقائمة المتطلبات  وجمع بيانات المدرسات 

ام بالتاكد من توفر متطلبات بداية الفصل الدتم ابالغ االعضاء بموعد االج خطوات تنفيذ النشاط  ن ورة االلير راسي ) تماع واألكيد عليهم بضن
ورة  الخطه الدراسيه ، والتوصيف , الجداول الدراسيه , توضيح الساعات المكتبية وساعات مصادر التعلم وضن

ام بها (.  ن  االلير
ورة معاونه  االعضاء لمسئوالت  اف منسق  تم التعريف بمكونات ملف المقرر  وضن ي اعداده واشر

ملف المقرر  فن
 المقرر  عليه  . 

ي الموعد المحدد . 
 تم االتفاا عىل تسليم مكونات ملف المقرر بالتدريددددج منذ بداية العام واستكماله فن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 

 النسبة المئوية  عدد الحضور   العدد الكىلي  إحصاءات 
5 5 100% 

ات قياس األداء   مؤشر

� 
ي االجتماع  مخرجات النشاط 

ام بما جاء فن ن  تم االلير
� اليوجد المعوقات 

 
 
 
 
 

�
�
�
�
�
�
�

العدد الكلي  عدد المستفيدين

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

نامج التهيئة تهيئ النشاط    ي استطالع الرأي لير
����ة الطالب للمشاركة فن

 نشر ثقافة الجوده  األهداف 
ي استطالعات الرأي واهميتها 

 التعريف بكيفية المشاركه فن
 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 

 اونالين -كلية المجتمع بالدمام مكان التنفيذ
ي تم االجراءا ت التر

تنفيذها لتحقيق أهداف 
 النشاط 

ة التقييم   اعداد إعالنات توضح بداية فير
�عمل فيديو توعوي يوضح آلية التقييم واهميته 

ي لوحة االعالنات وتحديد موعده خطوات تنفيذ النشاط 
ي البالك بورد باالضافه اىل توضيح خطوات التقييم  فن

 وضع اعالن فن
 ل التقييم واهميته وكيفية انجازه . تم التحدث مع الطالبات حو 

يه  من خالل الواتس اب لجميع الطالبات   ارسال رسائل تذكي 
ي البالك بورد وااليميل الجامعي 

يه فن  والواتس اب �ارسال اعالنات ورسائل تذكي 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  حصاءات إ

510 ��� ��� 
ات قياس األداء   مؤشر

� 
نامج التهيئة  مخرجات النشاط  ي استطالع الرأي لير

 %90بنسبه    ���تمت المشاركه فن
ام المعوقات  ن ي الكليه بسبب االلير

ي فرع اخ صعوبه  التواصل المباشر مع الطالبات  وعدم امكانية التواجد فن
ات فن  ر بالمحاضن
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العدد الكلي  عدد المستفيدين

لتهيئة للمشاركة في استطالع الرأي لبرنامج ابةتهيئة الطل

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

 �����������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ي استطالع الرأي لتقييم المقررات والمهارات الت  

���دريسية  تهيئة الطالبات للمشاركة فن ������
ن  بينهما  األهداف  �تعريف الطالبات  بتقييم المقررات وتقييم مهارات التدريس  والتمي 

�تشجيع الطالبات عىل ابداء ارائهم  بموضوعيه وصدا 
ي الجامعه 

ي اتخاذ القرار  فن
يك فن �تذكي   الطالبه بدورها  كشر

�تعريف الطالبات بطريقة التقييم الصحيحه
ي تقييم المقررات ومهارات التدريسرفع نسبة ال

���مشاركة فن
 عرض ارشادات ونوجيهات للطالبات للتقييم وتعبئة استطالعات الرأي

 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام  الجهة المسؤولة 
 اونالين  -كلية المجتمع بالدمام مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 النشاط  لتحقيق أهداف

ي الحمله 
ات صوت الطلبه ) الليدر من كل شعبه ( وتوضيح دورهم فن  التواصل مع سفي 

 االتفاا عىل تنظيم  طريق العرض  وتوزيددددع ادوار الطالبات 
ي البالك 

ية  فن ن ي تحقيق الجوده  واالعالنات وخطوات التقييم وبعض  العبارات التحفي 
 وردبنشر مطوية دور الطالبه فن

ي المسار  النشاط  خطوات تنفيذ 
ي عشر  وعىل مدار االسبوع قامت الطالبات وبالتحدث مع زميالتهن فن

ي االسبوع الثانن
   تم تنفيذ النشاط فن

ي 
وتشجيعهن عىل ابداء ارائهم دون خوف وبموضوعيه  وبصدا والتاكيد عليهن  باستخدام التدرج الصحيح فن

  (غي  موافق بشده  1-موافق بشده  5التقييم )
 اعالنات  توضح رابط التقييم و خطواته تم تنشر 

ي شاشة العرض والمنشورات عىل لوحة االعالنات  والبالك بورد 
 عرض الفيديوات التوعويه فن

 ارسال رسائل  توعويه  دوريه من خالل الواتس اب لجميع الطالبات 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 جهاز الب توب  منسقة الجوده بكلية المجتمع
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

510 460 ��� 
ات قياس األداء   مؤشر

� 
 تم تنفيذ النشاط بفعاليه  مع استمرار التواصل مع الطالبات من خالل البالك بورد والواتس اب .  مخرجات النشاط 

 قررات %  لجميع الم90تحقيق نسبة مشاركه مرتفعه بمتوسط  
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العدد الكلي  عدد المستفيدين

حملة سمعنا صوتك  

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
صعوبة الوصول لجميع الطالبات بشكل مباشر وتشجيعهم عىل المشاركة نظرا للعبء التدريسي وتواجد منسقة � المعوقات 

 الجودة بالمسار العلمي بكلية المجتمع  القطيف 
 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�متابعة ما انجز من  ملفات المقرر  مع مسؤوالت الملف النشاط   
 التاكد من استكمال الملفات مع نهاية الفصل الدراسي االول   األهداف 

 التاكد من استخدام النماذج المحدثه لهذا العام 
 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 

ف وحدة الجوده  را مكان التنفيذ  بط الملفات الرسل من مشر
ي تم  االجراءات التر

تنفيذها لتحقيق أهداف 
 النشاط 

 متابعة انجاز  ملفات المقرر  من خالل الرابط 
 التحقق من استكمال جميع المتطلبات 

ورة رفع الملفا خطوات تنفيذ النشاط  هم بضن مع نهاية ����������ت من خالل يتم التواصل بشكل دوري مع مسؤوالت ملف المقرر وتذكي 
 الفصل الدراسي االول 

ي 
ورة استخدام النماذج المحدثه لهذا العام والمرفقه لهم فن  ��������التاكيد عىل العضوات بضن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 

 النسبة المئوية  لحضور عدد ا العدد الكىلي  إحصاءات 
5 5 100% 

ات قياس األداء   سيتم ارسال مالحظات بااليميل  حول كل مقرر عىل حده اىل مسؤولة الملف الجراء التعديل الالزم()  ��جاري التنفيذ مؤشر
 تستطيع مسؤولة  ملف المقرر ان : �مخرجات النشاط 

ي 
�. ��������تحدد  الية وخطوات رفع الملفات فن

�د تقارير مفصله حول االختبارات . ان تع
�تعد تقرير المقرر  بالتعاون مع منسق المقرر  

ي ضوء نتائج استطالعات رأي الطالبات 
ن المقرر فن  تعد خطة تحسي 

 وجود منسقة الجوده خارج الفرع  يصعب التواصل المباشر لتوضيح بعض  االستفسارات لدى العضوات  المعوقات 
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العدد الكلي  اتم التقييم 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المن ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن شورات ، أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد   ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .  الورش التدريبية ، المحاضن
ي المقررات واالقسام  النشاط   

�االجتماع مع منسقر
 لتأكد من اعداد االقسام الخطة الدراسية للمقررات وتوصيف المقرر  وفق النماذج المحدثها -  األهداف 

ي البالكا- 
ونية فن  بورد.  دراج خطة المقرر، توصيف المقرر، الكتب اإللكير

 مناقشة الخطة الدراسية لكل مقرر مع الطالب.  -
ي البالك بورد. اعرض الجدول  -

 الكاديمي  متضمن الساعات المكتبيه وساعات مصادر التعلم للطلبه فن
ي ملف اك  -

ي الفرع  فن
 سل . جمع وتحديث بيانات المدرسات فن

 الدماموحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع ب الجهة المسؤولة 
 اونالين -كلية المجتمع بالدمام مكان التنفيذ

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق أهداف 

 النشاط 

 تم  ابالغ االعضاء بموعد االجتماع عير االيميل الجامعي 
 تزويد االعضاء  بقائمة المتطلبات  وجمع بيانات المدرسات 

ام بالتاكد من توفر متطلبات بداية الفصل الدتم ابالغ االعضاء بموعد االج خطوات تنفيذ النشاط  ن ورة االلير راسي ) تماع واألكيد عليهم بضن
ورة  الخطه الدراسيه ، والتوصيف , الجداول الدراسيه , توضيح الساعات المكتبية وساعات مصادر التعلم وضن

ام بها (.  ن  االلير
ورة معاونه  االعضاء لمسئوالت  اف منسق  تم التعريف بمكونات ملف المقرر  وضن ي اعداده واشر

ملف المقرر  فن
 المقرر  عليه  . 

ي الموعد المحدد . 
 تم االتفاا عىل تسليم مكونات ملف المقرر بالتدريددددج منذ بداية العام واستكماله فن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 

 النسبة المئوية  عدد الحضور   العدد الكىلي  إحصاءات 
5 5 100% 

ات قياس األداء   مؤشر

� 
ي االجتماع  مخرجات النشاط 

ام بما جاء فن ن  تم االلير
� اليوجد المعوقات 

 
 
 
 
 

�
�
�
�
�
�
�

العدد الكلي  عدد المستفيدين

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

نامج التهيئة تهيئ النشاط    ي استطالع الرأي لير
����ة الطالب للمشاركة فن

 نشر ثقافة الجوده  األهداف 
ي استطالعات الرأي واهميتها 

 التعريف بكيفية المشاركه فن
 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 

 اونالين -كلية المجتمع بالدمام مكان التنفيذ
ي تم االجراءا ت التر

تنفيذها لتحقيق أهداف 
 النشاط 

ة التقييم   اعداد إعالنات توضح بداية فير
�عمل فيديو توعوي يوضح آلية التقييم واهميته 

ي لوحة االعالنات وتحديد موعده خطوات تنفيذ النشاط 
ي البالك بورد باالضافه اىل توضيح خطوات التقييم  فن

 وضع اعالن فن
 ل التقييم واهميته وكيفية انجازه . تم التحدث مع الطالبات حو 

يه  من خالل الواتس اب لجميع الطالبات   ارسال رسائل تذكي 
ي البالك بورد وااليميل الجامعي 

يه فن  والواتس اب �ارسال اعالنات ورسائل تذكي 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  حصاءات إ

510 ��� ��� 
ات قياس األداء   مؤشر

� 
نامج التهيئة  مخرجات النشاط  ي استطالع الرأي لير

 %90بنسبه    ���تمت المشاركه فن
ام المعوقات  ن ي الكليه بسبب االلير

ي فرع اخ صعوبه  التواصل المباشر مع الطالبات  وعدم امكانية التواجد فن
ات فن  ر بالمحاضن
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العدد الكلي  عدد المستفيدين

لتهيئة للمشاركة في استطالع الرأي لبرنامج ابةتهيئة الطل

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

 �����������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ي استطالع الرأي لتقييم المقررات والمهارات الت  

���دريسية  تهيئة الطالبات للمشاركة فن ������
ن  بينهما  - األهداف  �تعريف الطالبات  بتقييم المقررات وتقييم مهارات التدريس  والتمي 

�تشجيع الطالبات عىل ابداء ارائهم  بموضوعيه وصدا  -
ي الجامعه  -

ي اتخاذ القرار  فن
يك فن �تذكي   الطالبه بدورها  كشر

�تعريف الطالبات بطريقة التقييم الصحيحه -
ي تقييم المقررات ومهارات التدريسرفع نسبة ال -

���مشاركة فن
 عرض ارشادات ونوجيهات للطالبات للتقييم وتعبئة استطالعات الرأي -

 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام  الجهة المسؤولة 
 اونالين  -كلية المجتمع بالدمام مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 النشاط  لتحقيق أهداف

ي الحمله 
ات صوت الطلبه ) الليدر من كل شعبه ( وتوضيح دورهم فن  التواصل مع سفي 

 االتفاا عىل تنظيم  طريق العرض  وتوزيددددع ادوار الطالبات 
ي البالك 

ية  فن ن ي تحقيق الجوده  واالعالنات وخطوات التقييم وبعض  العبارات التحفي 
 وردبنشر مطوية دور الطالبه فن

ي المسار  النشاط  خطوات تنفيذ 
ي عشر  وعىل مدار االسبوع قامت الطالبات وبالتحدث مع زميالتهن فن

ي االسبوع الثانن
   تم تنفيذ النشاط فن

ي 
وتشجيعهن عىل ابداء ارائهم دون خوف وبموضوعيه  وبصدا والتاكيد عليهن  باستخدام التدرج الصحيح فن

  (غي  موافق بشده  1-موافق بشده  5التقييم )
 اعالنات  توضح رابط التقييم و خطواته تم تنشر 

ي شاشة العرض والمنشورات عىل لوحة االعالنات  والبالك بورد 
 عرض الفيديوات التوعويه فن

 ارسال رسائل  توعويه  دوريه من خالل الواتس اب لجميع الطالبات 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 جهاز الب توب  منسقة الجوده بكلية المجتمع
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

510 460 ��� 
ات قياس األداء   مؤشر

� 
 تم تنفيذ النشاط بفعاليه  مع استمرار التواصل مع الطالبات من خالل البالك بورد والواتس اب .  مخرجات النشاط 

 قررات %  لجميع الم90تحقيق نسبة مشاركه مرتفعه بمتوسط  
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العدد الكلي  عدد المستفيدين

حملة سمعنا صوتك  

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
صعوبة الوصول لجميع الطالبات بشكل مباشر وتشجيعهم عىل المشاركة نظرا للعبء التدريسي وتواجد منسقة � المعوقات 

 الجودة بالمسار العلمي بكلية المجتمع  القطيف 
 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�متابعة ما انجز من  ملفات المقرر  مع مسؤوالت الملف النشاط   
 التاكد من استكمال الملفات مع نهاية الفصل الدراسي االول   األهداف 

 التاكد من استخدام النماذج المحدثه لهذا العام 
 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 

ف وحدة الجوده  را مكان التنفيذ  بط الملفات الرسل من مشر
ي تم  االجراءات التر

تنفيذها لتحقيق أهداف 
 النشاط 

 متابعة انجاز  ملفات المقرر  من خالل الرابط 
 التحقق من استكمال جميع المتطلبات 

ورة رفع الملفا خطوات تنفيذ النشاط  هم بضن مع نهاية ����������ت من خالل يتم التواصل بشكل دوري مع مسؤوالت ملف المقرر وتذكي 
 الفصل الدراسي االول 

ي 
ورة استخدام النماذج المحدثه لهذا العام والمرفقه لهم فن  ��������التاكيد عىل العضوات بضن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 

 النسبة المئوية  لحضور عدد ا العدد الكىلي  إحصاءات 
5 5 100% 

ات قياس األداء   سيتم ارسال مالحظات بااليميل  حول كل مقرر عىل حده اىل مسؤولة الملف الجراء التعديل الالزم()  ��جاري التنفيذ مؤشر
 تستطيع مسؤولة  ملف المقرر ان : �مخرجات النشاط 

ي 
�. ��������تحدد  الية وخطوات رفع الملفات فن

�د تقارير مفصله حول االختبارات . ان تع
�تعد تقرير المقرر  بالتعاون مع منسق المقرر  

ي ضوء نتائج استطالعات رأي الطالبات 
ن المقرر فن  تعد خطة تحسي 

 وجود منسقة الجوده خارج الفرع  يصعب التواصل المباشر لتوضيح بعض  االستفسارات لدى العضوات  المعوقات 

��� ���
��� ���

���
���

�

���

���

���

���

���

���

العدد الكلي  اتم التقييم 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
صعوبة الوصول لجميع الطالبات بشكل مباشر وتشجيعهم عىل المشاركة نظرا للعبء التدريسي وتواجد منسقة � المعوقات 

 الجودة بالمسار العلمي بكلية المجتمع  القطيف 
 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�متابعة ما انجز من  ملفات المقرر  مع مسؤوالت الملف النشاط   
 التاكد من استكمال الملفات مع نهاية الفصل الدراسي االول   األهداف 

 التاكد من استخدام النماذج المحدثه لهذا العام 
 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 

ف وحدة الجوده  را مكان التنفيذ  بط الملفات الرسل من مشر
ي تم  االجراءات التر

تنفيذها لتحقيق أهداف 
 النشاط 

 متابعة انجاز  ملفات المقرر  من خالل الرابط 
 التحقق من استكمال جميع المتطلبات 

ورة رفع الملفا خطوات تنفيذ النشاط  هم بضن مع نهاية ����������ت من خالل يتم التواصل بشكل دوري مع مسؤوالت ملف المقرر وتذكي 
 الفصل الدراسي االول 

ي 
ورة استخدام النماذج المحدثه لهذا العام والمرفقه لهم فن  ��������التاكيد عىل العضوات بضن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 

 النسبة المئوية  لحضور عدد ا العدد الكىلي  إحصاءات 
5 5 100% 

ات قياس األداء   سيتم ارسال مالحظات بااليميل  حول كل مقرر عىل حده اىل مسؤولة الملف الجراء التعديل الالزم()  ��جاري التنفيذ مؤشر
 تستطيع مسؤولة  ملف المقرر ان : �مخرجات النشاط 

ي  -
�. ��������تحدد  الية وخطوات رفع الملفات فن

�د تقارير مفصله حول االختبارات . ان تع -
�تعد تقرير المقرر  بالتعاون مع منسق المقرر   -
ي ضوء نتائج استطالعات رأي الطالبات  -

ن المقرر فن  تعد خطة تحسي 
 وجود منسقة الجوده خارج الفرع  يصعب التواصل المباشر لتوضيح بعض  االستفسارات لدى العضوات  - المعوقات 
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العدد الكلي  اتم التقييم 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 البات ط –لية المجتمع بالقطيف   ك  –المسار العلمي   تقرير وحدة الجودة / 
 

 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حل  قات النقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن

ي  النشاط   
نامج التهيئة والمعرض التعريقن   المشاركة بير

ح عن القبول والتسجيل من التقويم األكاديمي وخطة التسجيل، األهداف  وايضا تم الحديث عن ادلة الطالب وذكر الئحة �شر
و  ن )وشر ن الكليات( التسكي  ط الكليات والتخصصات المتاحة والتخصصات ضبط سلوك الطالب وكيفية التحويل بي 

 �المضافة جديدا
ية لتهيئة حلقة ا الجهة المسؤولة   لطالبات السنة التحضي 

 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�
�برنامج الزوم مكان التنفيذ

  خطوات تنفيذ النشاط 
ي بالفصل الدراسي 

نامج التهيئة والمعرض التعريقن لية للمسار العلمي بك 2020 ����تشكيل لجنة اإلعداد للمشاركة بير
 المجتمع بالقطيف

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية *  مادية   بشر
  الجودة منسقة 

 بة المئوية النس عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
470 470 100%�

ات قياس األداء   مؤشر

 
ح كل ما يهم و يشغل الطالبات للبيئة الجامعية الجديدة مخرجات النشاط   شر

 ال توجد المعوقات 
 

 
 
�

���

�

���

عدد الحضور 

عدد الحضور  عدد الغياب  العدد الكلي 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدو  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش رية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش األوىل    النشاط   
� األهداف 

ي معرفته واالستفسارات الهامه من ا
ء يرغبون فن ي

ي األسئلة عن أي سر
لطالبات لعضوات تم اتاحة الفرصة للطالبات فن

ك للطالبة ي ال نير ي وبدقة حتر
اي  الهيئة التدريسية واإلدارية وقد قامت كل مسئولة بالرد عىل االستفسارات بشكل وافن

 ��سؤال
� الجهة المسؤولة 

ية   حلقة النقاش األوىل لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

� مكان التنفيذ
 م بكلية المجتمع بالدمامبرنامج الزو 

 تقديم فقرة عن يدك بيدنا ضد وباء كورونا� خطوات تنفيذ النشاط 
 تقديم فقرة عن الشؤون األكاديمي 

 تعليمات وضوابط االختبارات
ي الن  شطة الطالبية ومسابقة اليوم الوطتن

 دور اإلرشاد الجامعي والتكيف مع الحياة الجامعية
ونية اف األكاديمي وبوابة خدمات الطالب اإللكير  اإلشر

ن الداء  ضمان الجودة وتحسي 
ي جائحة كورونا

 مصادر التعلم ودورها فن
 اإلجابة عىل تساؤالت الطالبات عن المقررات

ذ الموارد المساعدة لتنفي
 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
470 348� 74.04% 

ات قياس األداء   مؤشر

 
� مخرجات النشاط 

ي تم طرحها من قبل الطالبات عىل منسقات المقررات   اإلجابة عىل األسئلة التر

���

���

���

عدد الحضورو الغياب للطالبات   إحصاءات

عدد الحضور  عدد الغياب  العدد الكلي 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
صعوبة الوصول لجميع الطالبات بشكل مباشر وتشجيعهم عىل المشاركة نظرا للعبء التدريسي وتواجد منسقة � المعوقات 

 الجودة بالمسار العلمي بكلية المجتمع  القطيف 
 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�متابعة ما انجز من  ملفات المقرر  مع مسؤوالت الملف النشاط   
 التاكد من استكمال الملفات مع نهاية الفصل الدراسي االول   األهداف 

 التاكد من استخدام النماذج المحدثه لهذا العام 
 وحدة الجودة بالمسار العلمي  بكلية المجتمع بالدمام الجهة المسؤولة 

ف وحدة الجوده  را مكان التنفيذ  بط الملفات الرسل من مشر
ي تم  االجراءات التر

تنفيذها لتحقيق أهداف 
 النشاط 

 متابعة انجاز  ملفات المقرر  من خالل الرابط 
 التحقق من استكمال جميع المتطلبات 

ورة رفع الملفا خطوات تنفيذ النشاط  هم بضن مع نهاية ����������ت من خالل يتم التواصل بشكل دوري مع مسؤوالت ملف المقرر وتذكي 
 الفصل الدراسي االول 

ي 
ورة استخدام النماذج المحدثه لهذا العام والمرفقه لهم فن  ��������التاكيد عىل العضوات بضن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
 جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية المجتمع 

 النسبة المئوية  لحضور عدد ا العدد الكىلي  إحصاءات 
5 5 100% 

ات قياس األداء   سيتم ارسال مالحظات بااليميل  حول كل مقرر عىل حده اىل مسؤولة الملف الجراء التعديل الالزم()  ��جاري التنفيذ مؤشر
 تستطيع مسؤولة  ملف المقرر ان : �مخرجات النشاط 

ي 
�. ��������تحدد  الية وخطوات رفع الملفات فن

�د تقارير مفصله حول االختبارات . ان تع
�تعد تقرير المقرر  بالتعاون مع منسق المقرر  

ي ضوء نتائج استطالعات رأي الطالبات 
ن المقرر فن  تعد خطة تحسي 

 وجود منسقة الجوده خارج الفرع  يصعب التواصل المباشر لتوضيح بعض  االستفسارات لدى العضوات  المعوقات 

��� ���
��� ���

���
���

�

���

���

���

���

���

���

العدد الكلي  اتم التقييم 

تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي – كلية المجتمع بالقطيف –طالبات 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 البات ط –لية المجتمع بالقطيف   ك  –المسار العلمي   تقرير وحدة الجودة / 
 

 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حل  قات النقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن

ي  النشاط   
نامج التهيئة والمعرض التعريقن   المشاركة بير

ح عن القبول والتسجيل من التقويم األكاديمي وخطة التسجيل، األهداف  وايضا تم الحديث عن ادلة الطالب وذكر الئحة �شر
و  ن )وشر ن الكليات( التسكي  ط الكليات والتخصصات المتاحة والتخصصات ضبط سلوك الطالب وكيفية التحويل بي 

 �المضافة جديدا
ية لتهيئة حلقة ا الجهة المسؤولة   لطالبات السنة التحضي 

 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�
�برنامج الزوم مكان التنفيذ

  خطوات تنفيذ النشاط 
ي بالفصل الدراسي 

نامج التهيئة والمعرض التعريقن لية للمسار العلمي بك 2020 ����تشكيل لجنة اإلعداد للمشاركة بير
 المجتمع بالقطيف

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية *  مادية   بشر
  الجودة منسقة 

 بة المئوية النس عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
470 470 100%�

ات قياس األداء   مؤشر

 
ح كل ما يهم و يشغل الطالبات للبيئة الجامعية الجديدة مخرجات النشاط   شر

 ال توجد المعوقات 
 

 
 
�

���

�

���

عدد الحضور 

عدد الحضور  عدد الغياب  العدد الكلي 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

ية  عن طريق االعالنات الدو  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش رية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش األوىل    النشاط   
� األهداف 

ي معرفته واالستفسارات الهامه من ا
ء يرغبون فن ي

ي األسئلة عن أي سر
لطالبات لعضوات تم اتاحة الفرصة للطالبات فن

ك للطالبة ي ال نير ي وبدقة حتر
اي  الهيئة التدريسية واإلدارية وقد قامت كل مسئولة بالرد عىل االستفسارات بشكل وافن

 ��سؤال
� الجهة المسؤولة 

ية   حلقة النقاش األوىل لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

� مكان التنفيذ
 م بكلية المجتمع بالدمامبرنامج الزو 

 تقديم فقرة عن يدك بيدنا ضد وباء كورونا� خطوات تنفيذ النشاط 
 تقديم فقرة عن الشؤون األكاديمي 

 تعليمات وضوابط االختبارات
ي الن  شطة الطالبية ومسابقة اليوم الوطتن

 دور اإلرشاد الجامعي والتكيف مع الحياة الجامعية
ونية اف األكاديمي وبوابة خدمات الطالب اإللكير  اإلشر

ن الداء  ضمان الجودة وتحسي 
ي جائحة كورونا

 مصادر التعلم ودورها فن
 اإلجابة عىل تساؤالت الطالبات عن المقررات

ذ الموارد المساعدة لتنفي
 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
470 348� 74.04% 

ات قياس األداء   مؤشر

 
� مخرجات النشاط 

ي تم طرحها من قبل الطالبات عىل منسقات المقررات   اإلجابة عىل األسئلة التر

���

���

���

عدد الحضورو الغياب للطالبات   إحصاءات

عدد الحضور  عدد الغياب  العدد الكلي 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  المعوقات 
 تقنية عدم قدرة تواصل بعض الطالبات ألسباب

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية     النشاط   
  تقديم فقرات اللجان الموجودة ة وبيان أهميتها  األهداف 

 
� الجهة المسؤولة 

ية   حلقة النقاش الثانية لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

� مكان التنفيذ
 برنامج الزوم بكلية المجتمع بالدمام

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

�
حيب الدكتورة متن سليمان منسقة المسار األكاديمية �بدء النقاش بير

ي تقدمهاثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توضح �• فقرة عن تعليمات وضوابط ��لجنتها وأهميتها والخدمات التر
ي منسقة االختبارات بالقطيف

�االختبارات قدمتها أ.هدى الشماخن
ي تتيحها الجامعة للطالبات بتوفي  أ• نشطة فقرة لجنة األنشطة الطالبية قدمتها الدكتورة منية األندلسي وتحدثت عن الفرصة التر

ي النافع والمفيد من األنشطةمتنوعة وأثر هذه األنش
ورة استغال الوقت فن  �طة عىل تنمية قدرات ومهاراتهن و ضن

اف • ح عن أهداف وحدة اإلشر فقرة اإلرشاد االكاديمي قدمتها أ.والء صالح منسقة اإلرشاد االكاديمي بالقطيف تم فيها شر
, و تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية, ماىهي  ي تقدمها بوابة خدمات الطالب اإللكير االكاديمي   ونية و الخدمات التر

ونية  �كيفية استخدام بوابة خدمات الطالب اإللكير
 �فقرة عن كيفيه االستعداد لالختبارات قدمتها األستاذة فاطمة إسماعيل عن قلق االمتحانات•
 

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  كىلي العدد ال إحصاءات 
470 302 64.26% 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  المعوقات 
 تقنية عدم قدرة تواصل بعض الطالبات ألسباب

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية     النشاط   
  تقديم فقرات اللجان الموجودة ة وبيان أهميتها  األهداف 

 
� الجهة المسؤولة 

ية   حلقة النقاش الثانية لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

� مكان التنفيذ
 برنامج الزوم بكلية المجتمع بالدمام

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

�
حيب الدكتورة متن سليمان منسقة المسار األكاديمية �بدء النقاش بير

ي تقدمهاثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توضح �• فقرة عن تعليمات وضوابط ��لجنتها وأهميتها والخدمات التر
ي منسقة االختبارات بالقطيف

�االختبارات قدمتها أ.هدى الشماخن
ي تتيحها الجامعة للطالبات بتوفي  أ• نشطة فقرة لجنة األنشطة الطالبية قدمتها الدكتورة منية األندلسي وتحدثت عن الفرصة التر

ي النافع والمفيد من األنشطةمتنوعة وأثر هذه األنش
ورة استغال الوقت فن  �طة عىل تنمية قدرات ومهاراتهن و ضن

اف • ح عن أهداف وحدة اإلشر فقرة اإلرشاد االكاديمي قدمتها أ.والء صالح منسقة اإلرشاد االكاديمي بالقطيف تم فيها شر
, و تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية, ماىهي  ي تقدمها بوابة خدمات الطالب اإللكير االكاديمي   ونية و الخدمات التر

ونية  �كيفية استخدام بوابة خدمات الطالب اإللكير
 �فقرة عن كيفيه االستعداد لالختبارات قدمتها األستاذة فاطمة إسماعيل عن قلق االمتحانات•
 

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  كىلي العدد ال إحصاءات 
470 302 64.26% 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدو  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش رية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش األوىل    النشاط   
� األهداف 

ي معرفته واالستفسارات الهامه من ا
ء يرغبون فن ي

ي األسئلة عن أي سر
لطالبات لعضوات تم اتاحة الفرصة للطالبات فن

ك للطالبة ي ال نير ي وبدقة حتر
اي  الهيئة التدريسية واإلدارية وقد قامت كل مسئولة بالرد عىل االستفسارات بشكل وافن

 ��سؤال
� الجهة المسؤولة 

ية   حلقة النقاش األوىل لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

� مكان التنفيذ
 م بكلية المجتمع بالدمامبرنامج الزو 

 تقديم فقرة عن يدك بيدنا ضد وباء كورونا� خطوات تنفيذ النشاط 
 تقديم فقرة عن الشؤون األكاديمي 

 تعليمات وضوابط االختبارات
ي الن  شطة الطالبية ومسابقة اليوم الوطتن

 دور اإلرشاد الجامعي والتكيف مع الحياة الجامعية
ونية اف األكاديمي وبوابة خدمات الطالب اإللكير  اإلشر

ن الداء  ضمان الجودة وتحسي 
ي جائحة كورونا

 مصادر التعلم ودورها فن
 اإلجابة عىل تساؤالت الطالبات عن المقررات

ذ الموارد المساعدة لتنفي
 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
470 348� 74.04% 

ات قياس األداء   مؤشر

 
� مخرجات النشاط 

ي تم طرحها من قبل الطالبات عىل منسقات المقررات   اإلجابة عىل األسئلة التر

���

���

���

عدد الحضورو الغياب للطالبات   إحصاءات

عدد الحضور  عدد الغياب  العدد الكلي 

ص

		إحصاءات 		الكلي	العدد 		الحضور	عدد 		المئویة	النسبة
470	 348	 85%	

	قیاس	مؤشرات
		األداء

	

[VALUE]	
348	

59	

	العدد	الكلي		 الحضور		 الغياب		

ص

		إحصاءات 		الكلي	العدد 		الحضور	عدد 		المئویة	النسبة
470	 348	 85%	

	قیاس	مؤشرات
		األداء

	

[VALUE]	
348	

59	

	العدد	الكلي		 الحضور		 الغياب		

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

������������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ورة الطالبات توعية األهداف   ثقافة ونشر  لتدريسا هيئة وأعضاء لمقرراتا حول ستبانةا موقع اللخ من ءهنارا  ابداء لضن

 عموما.  الجودة
ية  الجهة المسؤولة   طالبات السنة التحضي 

 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�
 استبانة موقع خالل من مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 يسالتدر  هيئة وأعضاءالليدرز من خالل الواتساب  و  ��لطالبات عير البالك بوردالتواصل مع ا
 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

ات قياس األداء   %100الوصول اىل نسبة  مؤشر
 % 100نسبة  ات النشاط مخرج

 عدم استجابة الطالبات بشعة ال بداء اراءهن المعوقات 
 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  النشاط   
 ومتابعتها من قبل االعضاءتنفيذ ملف المقررات  بجميع األقسام  األهداف 

ية بالقطيف الجهة المسؤولة   اعضاء هيئة التدريس المسؤوالت عن ملفات المقررات بالسنة التحضي 
تيب  مكان التنفيذ �التواصل المستمر مع   مسؤوالت ملفات المقررات بالقطيف وأيضا الير

 عن طريق االيميل والواتس ...  
ي  االجراءات التر

تم تنفيذها 
ق أهداف لتحقي

 النشاط 

 التواصل مع مسؤوالت ملفات المقررات عن بعد مراعاتا للظروف الوبائية الحالية 
 

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية   مادية   بشر
  الجودة منسقة 

ات قياس  مؤشر
 األداء 

 مشاركتها بالرابط المخصص لها من خالل الوان د ريف لرفع المقرر.  كل عضوة وقع
 

مخرجات 
 النشاط 

 االتفاا مع كل األعضاء عىل تقديم األفضل والعمل عىل جودة المقررات

 الحمد هلل ال توجد بسبب تفهم وتجاوب االعضاء المعوقات 
 

 
 
 
 
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  المعوقات 
 تقنية عدم قدرة تواصل بعض الطالبات ألسباب

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية     النشاط   
  تقديم فقرات اللجان الموجودة ة وبيان أهميتها  األهداف 

 
� الجهة المسؤولة 

ية   حلقة النقاش الثانية لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

� مكان التنفيذ
 برنامج الزوم بكلية المجتمع بالدمام

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

�
حيب الدكتورة متن سليمان منسقة المسار األكاديمية �بدء النقاش بير

ي تقدمهاثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توضح �• فقرة عن تعليمات وضوابط ��لجنتها وأهميتها والخدمات التر
ي منسقة االختبارات بالقطيف

�االختبارات قدمتها أ.هدى الشماخن
ي تتيحها الجامعة للطالبات بتوفي  أ• نشطة فقرة لجنة األنشطة الطالبية قدمتها الدكتورة منية األندلسي وتحدثت عن الفرصة التر

ي النافع والمفيد من األنشطةمتنوعة وأثر هذه األنش
ورة استغال الوقت فن  �طة عىل تنمية قدرات ومهاراتهن و ضن

اف • ح عن أهداف وحدة اإلشر فقرة اإلرشاد االكاديمي قدمتها أ.والء صالح منسقة اإلرشاد االكاديمي بالقطيف تم فيها شر
, و تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية, ماىهي  ي تقدمها بوابة خدمات الطالب اإللكير االكاديمي   ونية و الخدمات التر

ونية  �كيفية استخدام بوابة خدمات الطالب اإللكير
 �فقرة عن كيفيه االستعداد لالختبارات قدمتها األستاذة فاطمة إسماعيل عن قلق االمتحانات•
 

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  كىلي العدد ال إحصاءات 
470 302 64.26% 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات قياس  مؤشر
 األداء 

 
�عدم قدرة تواصل بعض الطالبات ألسباب تقنية المعوقات 

 
ية  عن طريق االعالنات ال ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش دورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

ي المقررات واالقسام  النشاط   
�االجتماع مع منسقر

� األهداف 
 تقديم فقرات الجودة وبيان أهميتها 

 وحث األعضاء من خالل التواصل 
�لفصل الدراسي االولا -أكيد عىل الطالبات للمبادرة حول مهارات التدريس عىل الت

� الجهة المسؤولة 
ي المقررات واالقسام

ية من منسقر  اعضاء هيئة تدريس لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

  مكان التنفيذ
تيب التواصل المستمر مع   منسقة المسار العلمي بكلية ا �لمجتمع بالقطيف دكتورة متن سليمان وأيضا الير

 عن طريق االيميل وبرامج الزوم والواتس ...مع اعضاء هيئة التدريس 
متن سليمان حتر يتم التواصل مع كل الطالبات من خالل الليدر لكل  ل عىل كل البيانات من طرف الدكتورةالحصو  خطوات تنفيذ النشاط 

 شعبة و  اعضاء هيئة تدريس لطالبات حيث نطلب منهن باستمرار 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية   مادية   بشر

 �الجودة منسقة 
 
 
 
 
 
 
 
 

���

���

���

للطالباتعدد الحضوروعدد الغياب إحصاءات

عدد الحضور  عدد الغياب  العدد الكلي 

ص

		إحصاءات 		الكلي	العدد 		الحضور	عدد 		المئویة	النسبة
470	 302	 74%	

	قیاس	مؤشرات
		األداء
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	العدد	الكلي		 الحضور		 الغياب		

ص

		إحصاءات 		الكلي	العدد 		الحضور	عدد 		المئویة	النسبة
470	 302	 74%	

	قیاس	مؤشرات
		األداء

	
	

407	
302	
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	العدد	الكلي		 الحضور		 الغياب		
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  المعوقات 
 تقنية عدم قدرة تواصل بعض الطالبات ألسباب

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية     النشاط   
  تقديم فقرات اللجان الموجودة ة وبيان أهميتها  األهداف 

 
� الجهة المسؤولة 

ية   حلقة النقاش الثانية لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

� مكان التنفيذ
 برنامج الزوم بكلية المجتمع بالدمام

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

�
حيب الدكتورة متن سليمان منسقة المسار األكاديمية �بدء النقاش بير

ي تقدمهاثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توضح �• فقرة عن تعليمات وضوابط ��لجنتها وأهميتها والخدمات التر
ي منسقة االختبارات بالقطيف

�االختبارات قدمتها أ.هدى الشماخن
ي تتيحها الجامعة للطالبات بتوفي  أ• نشطة فقرة لجنة األنشطة الطالبية قدمتها الدكتورة منية األندلسي وتحدثت عن الفرصة التر

ي النافع والمفيد من األنشطةمتنوعة وأثر هذه األنش
ورة استغال الوقت فن  �طة عىل تنمية قدرات ومهاراتهن و ضن

اف • ح عن أهداف وحدة اإلشر فقرة اإلرشاد االكاديمي قدمتها أ.والء صالح منسقة اإلرشاد االكاديمي بالقطيف تم فيها شر
, و تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية, ماىهي  ي تقدمها بوابة خدمات الطالب اإللكير االكاديمي   ونية و الخدمات التر

ونية  �كيفية استخدام بوابة خدمات الطالب اإللكير
 �فقرة عن كيفيه االستعداد لالختبارات قدمتها األستاذة فاطمة إسماعيل عن قلق االمتحانات•
 

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  كىلي العدد ال إحصاءات 
470 302 64.26% 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  المعوقات 
 تقنية عدم قدرة تواصل بعض الطالبات ألسباب

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية     النشاط   
  تقديم فقرات اللجان الموجودة ة وبيان أهميتها  األهداف 

 
� الجهة المسؤولة 

ية   حلقة النقاش الثانية لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

� مكان التنفيذ
 برنامج الزوم بكلية المجتمع بالدمام

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

�
حيب الدكتورة متن سليمان منسقة المسار األكاديمية �بدء النقاش بير

ي تقدمهاثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توضح �• فقرة عن تعليمات وضوابط ��لجنتها وأهميتها والخدمات التر
ي منسقة االختبارات بالقطيف

�االختبارات قدمتها أ.هدى الشماخن
ي تتيحها الجامعة للطالبات بتوفي  أ• نشطة فقرة لجنة األنشطة الطالبية قدمتها الدكتورة منية األندلسي وتحدثت عن الفرصة التر

ي النافع والمفيد من األنشطةمتنوعة وأثر هذه األنش
ورة استغال الوقت فن  �طة عىل تنمية قدرات ومهاراتهن و ضن

اف • ح عن أهداف وحدة اإلشر فقرة اإلرشاد االكاديمي قدمتها أ.والء صالح منسقة اإلرشاد االكاديمي بالقطيف تم فيها شر
, و تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية, ماىهي  ي تقدمها بوابة خدمات الطالب اإللكير االكاديمي   ونية و الخدمات التر

ونية  �كيفية استخدام بوابة خدمات الطالب اإللكير
 �فقرة عن كيفيه االستعداد لالختبارات قدمتها األستاذة فاطمة إسماعيل عن قلق االمتحانات•
 

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  كىلي العدد ال إحصاءات 
470 302 64.26% 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدو  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش رية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش األوىل    النشاط   
� األهداف 

ي معرفته واالستفسارات الهامه من ا
ء يرغبون فن ي

ي األسئلة عن أي سر
لطالبات لعضوات تم اتاحة الفرصة للطالبات فن

ك للطالبة ي ال نير ي وبدقة حتر
اي  الهيئة التدريسية واإلدارية وقد قامت كل مسئولة بالرد عىل االستفسارات بشكل وافن

 ��سؤال
� الجهة المسؤولة 

ية   حلقة النقاش األوىل لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

� مكان التنفيذ
 م بكلية المجتمع بالدمامبرنامج الزو 

 تقديم فقرة عن يدك بيدنا ضد وباء كورونا� خطوات تنفيذ النشاط 
 تقديم فقرة عن الشؤون األكاديمي 

 تعليمات وضوابط االختبارات
ي الن  شطة الطالبية ومسابقة اليوم الوطتن

 دور اإلرشاد الجامعي والتكيف مع الحياة الجامعية
ونية اف األكاديمي وبوابة خدمات الطالب اإللكير  اإلشر

ن الداء  ضمان الجودة وتحسي 
ي جائحة كورونا

 مصادر التعلم ودورها فن
 اإلجابة عىل تساؤالت الطالبات عن المقررات

ذ الموارد المساعدة لتنفي
 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
470 348� 74.04% 

ات قياس األداء   مؤشر

 
� مخرجات النشاط 

ي تم طرحها من قبل الطالبات عىل منسقات المقررات   اإلجابة عىل األسئلة التر

���

���

���

عدد الحضورو الغياب للطالبات   إحصاءات

عدد الحضور  عدد الغياب  العدد الكلي 

ص

		إحصاءات 		الكلي	العدد 		الحضور	عدد 		المئویة	النسبة
470	 348	 85%	

	قیاس	مؤشرات
		األداء

	

[VALUE]	
348	

59	

	العدد	الكلي		 الحضور		 الغياب		

ص

		إحصاءات 		الكلي	العدد 		الحضور	عدد 		المئویة	النسبة
470	 348	 85%	

	قیاس	مؤشرات
		األداء

	

[VALUE]	
348	

59	

	العدد	الكلي		 الحضور		 الغياب		

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

������������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ورة الطالبات توعية األهداف   ثقافة ونشر  لتدريسا هيئة وأعضاء لمقرراتا حول ستبانةا موقع اللخ من ءهنارا  ابداء لضن

 عموما.  الجودة
ية  الجهة المسؤولة   طالبات السنة التحضي 

 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�
 استبانة موقع خالل من مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 يسالتدر  هيئة وأعضاءالليدرز من خالل الواتساب  و  ��لطالبات عير البالك بوردالتواصل مع ا
 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

ات قياس األداء   %100الوصول اىل نسبة  مؤشر
 % 100نسبة  ات النشاط مخرج

 عدم استجابة الطالبات بشعة ال بداء اراءهن المعوقات 
 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  النشاط   
 ومتابعتها من قبل االعضاءتنفيذ ملف المقررات  بجميع األقسام  األهداف 

ية بالقطيف الجهة المسؤولة   اعضاء هيئة التدريس المسؤوالت عن ملفات المقررات بالسنة التحضي 
تيب  مكان التنفيذ �التواصل المستمر مع   مسؤوالت ملفات المقررات بالقطيف وأيضا الير

 عن طريق االيميل والواتس ...  
ي  االجراءات التر

تم تنفيذها 
ق أهداف لتحقي

 النشاط 

 التواصل مع مسؤوالت ملفات المقررات عن بعد مراعاتا للظروف الوبائية الحالية 
 

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية   مادية   بشر
  الجودة منسقة 

ات قياس  مؤشر
 األداء 

 مشاركتها بالرابط المخصص لها من خالل الوان د ريف لرفع المقرر.  كل عضوة وقع
 

مخرجات 
 النشاط 

 االتفاا مع كل األعضاء عىل تقديم األفضل والعمل عىل جودة المقررات

 الحمد هلل ال توجد بسبب تفهم وتجاوب االعضاء المعوقات 
 

 
 
 
 
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

  المعوقات 
 تقنية عدم قدرة تواصل بعض الطالبات ألسباب

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية     النشاط   
  تقديم فقرات اللجان الموجودة ة وبيان أهميتها  األهداف 

 
� الجهة المسؤولة 

ية   حلقة النقاش الثانية لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

� مكان التنفيذ
 برنامج الزوم بكلية المجتمع بالدمام

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

�
حيب الدكتورة متن سليمان منسقة المسار األكاديمية �بدء النقاش بير

ي تقدمهاثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توضح �• فقرة عن تعليمات وضوابط ��لجنتها وأهميتها والخدمات التر
ي منسقة االختبارات بالقطيف

�االختبارات قدمتها أ.هدى الشماخن
ي تتيحها الجامعة للطالبات بتوفي  أ• نشطة فقرة لجنة األنشطة الطالبية قدمتها الدكتورة منية األندلسي وتحدثت عن الفرصة التر

ي النافع والمفيد من األنشطةمتنوعة وأثر هذه األنش
ورة استغال الوقت فن  �طة عىل تنمية قدرات ومهاراتهن و ضن

اف • ح عن أهداف وحدة اإلشر فقرة اإلرشاد االكاديمي قدمتها أ.والء صالح منسقة اإلرشاد االكاديمي بالقطيف تم فيها شر
, و تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية, ماىهي  ي تقدمها بوابة خدمات الطالب اإللكير االكاديمي   ونية و الخدمات التر

ونية  �كيفية استخدام بوابة خدمات الطالب اإللكير
 �فقرة عن كيفيه االستعداد لالختبارات قدمتها األستاذة فاطمة إسماعيل عن قلق االمتحانات•
 

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  كىلي العدد ال إحصاءات 
470 302 64.26% 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات قياس  مؤشر
 األداء 

 
�عدم قدرة تواصل بعض الطالبات ألسباب تقنية المعوقات 

 
ية  عن طريق االعالنات ال ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش دورية ،المنشوراتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

ي المقررات واالقسام  النشاط   
�االجتماع مع منسقر

� األهداف 
 تقديم فقرات الجودة وبيان أهميتها 

 وحث األعضاء من خالل التواصل 
�لفصل الدراسي االولا -أكيد عىل الطالبات للمبادرة حول مهارات التدريس عىل الت

� الجهة المسؤولة 
ي المقررات واالقسام

ية من منسقر  اعضاء هيئة تدريس لطالبات السنة التحضي 
 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�

  مكان التنفيذ
تيب التواصل المستمر مع   منسقة المسار العلمي بكلية ا �لمجتمع بالقطيف دكتورة متن سليمان وأيضا الير

 عن طريق االيميل وبرامج الزوم والواتس ...مع اعضاء هيئة التدريس 
متن سليمان حتر يتم التواصل مع كل الطالبات من خالل الليدر لكل  ل عىل كل البيانات من طرف الدكتورةالحصو  خطوات تنفيذ النشاط 

 شعبة و  اعضاء هيئة تدريس لطالبات حيث نطلب منهن باستمرار 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية   مادية   بشر

 �الجودة منسقة 
 
 
 
 
 
 
 
 

���

���

���

للطالباتعدد الحضوروعدد الغياب إحصاءات

عدد الحضور  عدد الغياب  العدد الكلي 

ص

		إحصاءات 		الكلي	العدد 		الحضور	عدد 		المئویة	النسبة
470	 302	 74%	

	قیاس	مؤشرات
		األداء

	
	

407	
302	

105	

	العدد	الكلي		 الحضور		 الغياب		

ص

		إحصاءات 		الكلي	العدد 		الحضور	عدد 		المئویة	النسبة
470	 302	 74%	

	قیاس	مؤشرات
		األداء

	
	

407	
302	

105	

	العدد	الكلي		 الحضور		 الغياب		
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

������������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ورة الطالبات توعية األهداف   ثقافة ونشر  لتدريسا هيئة وأعضاء لمقرراتا حول ستبانةا موقع اللخ من ءهنارا  ابداء لضن

 عموما.  الجودة
ية  الجهة المسؤولة   طالبات السنة التحضي 

 ��المسار العلمي بكلية المجتمع بالقطيف�
 استبانة موقع خالل من مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 يسالتدر  هيئة وأعضاءالليدرز من خالل الواتساب  و  ��لطالبات عير البالك بوردالتواصل مع ا
 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية   مادية   بشر
 �الجودة منسقة 

ات قياس األداء   %100الوصول اىل نسبة  مؤشر
 % 100نسبة  ات النشاط مخرج

 عدم استجابة الطالبات بشعة ال بداء اراءهن المعوقات 
 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  النشاط   
 ومتابعتها من قبل االعضاءتنفيذ ملف المقررات  بجميع األقسام  األهداف 

ية بالقطيف الجهة المسؤولة   اعضاء هيئة التدريس المسؤوالت عن ملفات المقررات بالسنة التحضي 
تيب  مكان التنفيذ �التواصل المستمر مع   مسؤوالت ملفات المقررات بالقطيف وأيضا الير

 عن طريق االيميل والواتس ...  
ي  االجراءات التر

تم تنفيذها 
ق أهداف لتحقي

 النشاط 

 التواصل مع مسؤوالت ملفات المقررات عن بعد مراعاتا للظروف الوبائية الحالية 
 

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية   مادية   بشر
  الجودة منسقة 

ات قياس  مؤشر
 األداء 

 مشاركتها بالرابط المخصص لها من خالل الوان د ريف لرفع المقرر.  كل عضوة وقع
 

مخرجات 
 النشاط 

 االتفاا مع كل األعضاء عىل تقديم األفضل والعمل عىل جودة المقررات

 الحمد هلل ال توجد بسبب تفهم وتجاوب االعضاء المعوقات 
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تقرير وحدة الجودة /  فرع الجبيل – طالبات

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
 البات ط –تقرير وحدة الجودة /  فرع الجبيل  

 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
نامج التهيئة المشا النشاط     ركة بير
 تهيئة الطلبة المستجدين نفسيًا وأكاديميًا. -  األهداف 

. ت-�  ي تهم الطالب الجامعي  عريف الطلبة بالخدمات المتوفرة بالجامعة ومرافقها واللوائح واألنظمة واإلرشادات التر
ي عىل الطلبة المستجديناإلجابة عن استفسارات الطلب- 

ي ينبعن  القيام بها.  ة وتسهيل اإلجراءات التر
ية والدراسات المساندة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضي 

ي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )المسار العل  - مكان التنفيذ
 (والصىحي  مي واإلنسانن

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
ي للطالب عير صفحة العمادة بم-

ونن جامعة وتستخدم فيه جميع وسائل التواصل االجتماعي وقع البرنامج تهيئة الكير
نامج التهيئة عىل صفحة العمادة  (، وذلك من أجل التواصل –رسائل نصية–فيسبوك–تويير –)حساب لير ي

ونن بريد الكير
نامج التهيئة.   معهم بخصوص اختبارات تحديد المستوى، وتهيئة الطالب قبل قدومهم لير

نامج ا- ن للتنبيه ��الجامعةو  –المساندة ��لتهيئةانطالا الصفحات الخاصة بير إرسال الرسائل الخاصة للطالب المتقدمي 
نامج.   بفعاليات الير

 االجابة عليها. وضع بنك أسئلة األكير شيوعا الخاصة بالعمادة و -
 

عير خطوات تنفيذ النشاط 
 زوم

ية - ي الجامعية( نعرض تقديمي عن برنامج السنة التحضي 
 قطة بداية )حيانر

ية إرشا-   دات هامة لطالبات السنة التحضي 
ن األداء.  -  ضمان الجودة وتحسي 
لتعريف بأنظمة المكتبات مركز االرشاد الجامعي والعيادة الطبية عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات بوابة خدمات ا-

ونية ومركز مصادر التعلم.   الطالب االلكير
 الرد عىل اسئلة واالستفسارات-

لتنفيذ  الموارد المساعدة
 النشاط 

ية     مادية بشر
 اعضاء هيئة تدريس

 طالبات
 

ي والصىحي 
 بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية �عير زومالمسار العلمي واإلنسانن

 ����/ ��/ ��يوم الثالثاء الموافق 
 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات
 ��� طالبة ����

 عضو هيئة تدريس �
���% 

 
ات قياس األداء   حضور عدد هام من الطالبات عير زوم. - مؤشر

ي يوم التهيئة.  اهتمام وانتباه الطالبات وتفاعلهن ما كل-
�الذي عرض فن المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

( باألنظمة واللوائح المعمول بها بالجامعة ونظام الدراسة ت- مخرجات النشاط  ي والعلمي
عريف الطالبات )المسارين الصىحي واإلنسانن

ونية المقدمة للطالبات ومصادر التعلم وتسجيل المقرراتبالسنة التحضي    �ية والخدمات االلكير
 تعريف عام عن الجودة. -

�
�
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة ألعداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

نامج  النشاط    ي استطالع الرأي لير
����التهيئة تهيئة الطالب للمشاركة فن

�نشر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات- األهداف 
�تشجيع الطالبات عىل اجراء عملية تقويم أسبوع التهيئة. -
 الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامة -
 رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات -
ي صناعة اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االس -

 تباناتاالسهام فن
ية والدراسات المساندة جهة المسؤولة ال  عمادة السنة التحضي 

(  مكان التنفيذ (ك  -كلية العلوم الطبية التطبيقية )المسار الصىحي ي
 لية العلوم والدراسات اإلنسانية )المسار العلمي واإلنسانن

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
ورة الارسال اعالن لكل الطابات عير الوات-  تقويم. ساب وكذلك تويير والتأكيد عىل ضن
ة-  دقائق لتوضيح عملية التقويم.  10واخذ  الدخول عىل الطالبات اثناء المحاضن
 

 دخول الطالبات اىل موقع التقييمات يوديكواست واجراء عملية التقويم الخاصة بأسبوع التهيئة.  خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

  النشاط
ية     مادية بشر

ي 
ي )المسار اإلنسانن

  (والعلمي �ا. نورة القحطانن
 النسبة المئوية الطابات المشاركاتعدد  العدد الكىلي لطالبات فرع الجبيل االحصائيات

����������� 
ات قياس األداء   مؤشر

 
�نشر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات- مخرجات النشاط 

ي صناعة اتخاذ ا-
 لقرار بناء عىل نتائج االستباناتاالسهام فن

ي عملية التقويم.  المعوقات 
 عدد من الطالبات لم يشاركن فن

 
 
�
�
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

( باألنظمة واللوائح المعمول بها بالجامعة ونظام الدراسة ت- مخرجات النشاط  ي والعلمي
عريف الطالبات )المسارين الصىحي واإلنسانن

ونية المقدمة للطالبات ومصادر التعلم وتسجيل المقرراتبالسنة التحضي    �ية والخدمات االلكير
 تعريف عام عن الجودة. -

�
�
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة ألعداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

نامج  النشاط    ي استطالع الرأي لير
����التهيئة تهيئة الطالب للمشاركة فن

�نشر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات- األهداف 
�تشجيع الطالبات عىل اجراء عملية تقويم أسبوع التهيئة. -
 الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامة -
 رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات -
ي صناعة اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االس -

 تباناتاالسهام فن
ية والدراسات المساندة جهة المسؤولة ال  عمادة السنة التحضي 

(  مكان التنفيذ (ك  -كلية العلوم الطبية التطبيقية )المسار الصىحي ي
 لية العلوم والدراسات اإلنسانية )المسار العلمي واإلنسانن

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
ورة الارسال اعالن لكل الطابات عير الوات-  تقويم. ساب وكذلك تويير والتأكيد عىل ضن
ة-  دقائق لتوضيح عملية التقويم.  10واخذ  الدخول عىل الطالبات اثناء المحاضن
 

 دخول الطالبات اىل موقع التقييمات يوديكواست واجراء عملية التقويم الخاصة بأسبوع التهيئة.  خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

  النشاط
ية     مادية بشر

ي 
ي )المسار اإلنسانن

  (والعلمي �ا. نورة القحطانن
 النسبة المئوية الطابات المشاركاتعدد  العدد الكىلي لطالبات فرع الجبيل االحصائيات

����������� 
ات قياس األداء   مؤشر

 
�نشر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات- مخرجات النشاط 

ي صناعة اتخاذ ا-
 لقرار بناء عىل نتائج االستباناتاالسهام فن

ي عملية التقويم.  المعوقات 
 عدد من الطالبات لم يشاركن فن

 
 
�
�
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

�     ����������������حملة سمعنا صوتك  النشاط   
�الوعي بأهمية تعبئة االستباناتنشر - األهداف 

�ت التدريستشجيع الطالبات عىل اجراء عملية تقويم المقررات ومهارا-
 الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامة -
 رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات -
ي صناعة اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االستبانات-

 االسهام فن
الجهة 

 المسؤولة 
ية والدراسات المساندةعما  دة السنة التحضي 

(  مكان التنفيذ (ك  -كلية العلوم الطبية التطبيقية )المسار الصىحي ي
 لية العلوم والدراسات اإلنسانية )المسار العلمي واإلنسانن

ي  االجراءات التر
تم تنفيذها 

لتحقيق 
أهداف 
 النشاط 

 
 : ي استطالعات الراي كالتاىلي

 تهيئة الطالبات للمشاركة فن
 القيام بخطة لزيارة وتهيئة جميع الشعب بالمسار ال -
 تتوضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانا -
ح وتوضيح فقرات استطالع الرأي  -  وتوضيع المقصود بكل فقرة.   ����� -���شر
  1واقل درجة  �لجودة تقابلها لمقابلة لكل فقرة بحيث ان اعىل درجة لاتوضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة  -
ي تعبئة االستبانات ا -

دقيقة بحد اقىص أو  20التأكيد عىل اال تزيد الجلسة الواحدة عن  –لتأكيد عىل الصدا والموضوعية واالمانة فن
ي الجلسة الواحدة.  3تعبئة 

 استبانات بحد أقىص فن
ورية        .  التأكيد عىل الطالب بأن مشاركاتهم وأراءهم مهمة وضن ن  من أجل التطوير والتحسي 

ي قد تحدث. متابعة عملية التقييم والعمل عىل ايجاد حلول للمشك-  الت التر
ت التددددددي لمشددددددكال كوين مجموعة عىل الواتساب من رؤساء الشدعب لسدهولة التواصدل مددددددع جميددددددع الطالبددددددات والتعددددددرف علددددددى ات-

 ددددداء التقييم. تددددددواجههم أثند

خطوات 
 تنفيذ النشاط 

الموارد 
المساعدة 

لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
ي 
ي )المسار اإلنسانن

  (والعلمي �ا. نورة القحطانن

 النسبة المئوية الطابات المشاركاتعدد  العدد الكىلي لطالبات فرع الجبيل االحصائيات
��� ����

 
��� 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

( باألنظمة واللوائح المعمول بها بالجامعة ونظام الدراسة ت- مخرجات النشاط  ي والعلمي
عريف الطالبات )المسارين الصىحي واإلنسانن

ونية المقدمة للطالبات ومصادر التعلم وتسجيل المقرراتبالسنة التحضي    �ية والخدمات االلكير
 تعريف عام عن الجودة. -

�
�
 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة ألعداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

نامج  النشاط    ي استطالع الرأي لير
����التهيئة تهيئة الطالب للمشاركة فن

�نشر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات- األهداف 
�تشجيع الطالبات عىل اجراء عملية تقويم أسبوع التهيئة. -
 الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامة -
 رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات -
ي صناعة اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االس -

 تباناتاالسهام فن
ية والدراسات المساندة جهة المسؤولة ال  عمادة السنة التحضي 

(  مكان التنفيذ (ك  -كلية العلوم الطبية التطبيقية )المسار الصىحي ي
 لية العلوم والدراسات اإلنسانية )المسار العلمي واإلنسانن

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 
ورة الارسال اعالن لكل الطابات عير الوات-  تقويم. ساب وكذلك تويير والتأكيد عىل ضن
ة-  دقائق لتوضيح عملية التقويم.  10واخذ  الدخول عىل الطالبات اثناء المحاضن
 

 دخول الطالبات اىل موقع التقييمات يوديكواست واجراء عملية التقويم الخاصة بأسبوع التهيئة.  خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

  النشاط
ية     مادية بشر

ي 
ي )المسار اإلنسانن

  (والعلمي �ا. نورة القحطانن
 النسبة المئوية الطابات المشاركاتعدد  العدد الكىلي لطالبات فرع الجبيل االحصائيات

����������� 
ات قياس األداء   مؤشر

 
�نشر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات- مخرجات النشاط 

ي صناعة اتخاذ ا-
 لقرار بناء عىل نتائج االستباناتاالسهام فن

ي عملية التقويم.  المعوقات 
 عدد من الطالبات لم يشاركن فن

 
 
�
�
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

�     ����������������حملة سمعنا صوتك  النشاط   
�الوعي بأهمية تعبئة االستباناتنشر - األهداف 

�ت التدريستشجيع الطالبات عىل اجراء عملية تقويم المقررات ومهارا-
 الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامة -
 رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات -
ي صناعة اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االستبانات-

 االسهام فن
الجهة 

 المسؤولة 
ية والدراسات المساندةعما  دة السنة التحضي 

(  مكان التنفيذ (ك  -كلية العلوم الطبية التطبيقية )المسار الصىحي ي
 لية العلوم والدراسات اإلنسانية )المسار العلمي واإلنسانن

ي  االجراءات التر
تم تنفيذها 

لتحقيق 
أهداف 
 النشاط 

 
 : ي استطالعات الراي كالتاىلي

 تهيئة الطالبات للمشاركة فن
 القيام بخطة لزيارة وتهيئة جميع الشعب بالمسار ال -
 تتوضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانا -
ح وتوضيح فقرات استطالع الرأي  -  وتوضيع المقصود بكل فقرة.   ����� -���شر
  1واقل درجة  �لجودة تقابلها لمقابلة لكل فقرة بحيث ان اعىل درجة لاتوضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة  -
ي تعبئة االستبانات ا -

دقيقة بحد اقىص أو  20التأكيد عىل اال تزيد الجلسة الواحدة عن  –لتأكيد عىل الصدا والموضوعية واالمانة فن
ي الجلسة الواحدة.  3تعبئة 

 استبانات بحد أقىص فن
ورية        .  التأكيد عىل الطالب بأن مشاركاتهم وأراءهم مهمة وضن ن  من أجل التطوير والتحسي 

ي قد تحدث. متابعة عملية التقييم والعمل عىل ايجاد حلول للمشك-  الت التر
ت التددددددي لمشددددددكال كوين مجموعة عىل الواتساب من رؤساء الشدعب لسدهولة التواصدل مددددددع جميددددددع الطالبددددددات والتعددددددرف علددددددى ات-

 ددددداء التقييم. تددددددواجههم أثند

خطوات 
 تنفيذ النشاط 

الموارد 
المساعدة 

لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
ي 
ي )المسار اإلنسانن

  (والعلمي �ا. نورة القحطانن

 النسبة المئوية الطابات المشاركاتعدد  العدد الكىلي لطالبات فرع الجبيل االحصائيات
��� ����

 
��� 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر

�     ����������������حملة سمعنا صوتك  النشاط   
�الوعي بأهمية تعبئة االستباناتنشر - األهداف 

�ت التدريستشجيع الطالبات عىل اجراء عملية تقويم المقررات ومهارا-
 الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامة -
 رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات -
ي صناعة اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االستبانات-

 االسهام فن
الجهة 

 المسؤولة 
ية والدراسات المساندةعما  دة السنة التحضي 

(  مكان التنفيذ (ك  -كلية العلوم الطبية التطبيقية )المسار الصىحي ي
 لية العلوم والدراسات اإلنسانية )المسار العلمي واإلنسانن

ي  االجراءات التر
تم تنفيذها 

لتحقيق 
أهداف 
 النشاط 

 
 : ي استطالعات الراي كالتاىلي

 تهيئة الطالبات للمشاركة فن
 القيام بخطة لزيارة وتهيئة جميع الشعب بالمسار ال -
 تتوضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانا -
ح وتوضيح فقرات استطالع الرأي  -  وتوضيع المقصود بكل فقرة.   ����� -���شر
  1واقل درجة  �لجودة تقابلها لمقابلة لكل فقرة بحيث ان اعىل درجة لاتوضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة  -
ي تعبئة االستبانات ا -

دقيقة بحد اقىص أو  20التأكيد عىل اال تزيد الجلسة الواحدة عن  –لتأكيد عىل الصدا والموضوعية واالمانة فن
ي الجلسة الواحدة.  3تعبئة 

 استبانات بحد أقىص فن
ورية        .  التأكيد عىل الطالب بأن مشاركاتهم وأراءهم مهمة وضن ن  من أجل التطوير والتحسي 

ي قد تحدث. متابعة عملية التقييم والعمل عىل ايجاد حلول للمشك-  الت التر
ت التددددددي لمشددددددكال كوين مجموعة عىل الواتساب من رؤساء الشدعب لسدهولة التواصدل مددددددع جميددددددع الطالبددددددات والتعددددددرف علددددددى ات-

 ددددداء التقييم. تددددددواجههم أثند

خطوات 
 تنفيذ النشاط 

الموارد 
المساعدة 

لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
ي 
ي )المسار اإلنسانن

  (والعلمي �ا. نورة القحطانن

 النسبة المئوية الطابات المشاركاتعدد  العدد الكىلي لطالبات فرع الجبيل االحصائيات
��� ����

 
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات  ���

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات  مؤشر
 قياس األداء 

 
ات مخرج

 النشاط 
ي صناعة اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االستبانات

 االسهام فن

�
�
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
.  النشاط    ي

ي المسار الصىحي والعلمي واإلنسانن
�متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع األقسام فن

ورةضن  األهداف  ي تدريس المقرر بملف المقرر وضن
 �������������“�عىل �تحميل كل المتطلبات  ورة توثيق ما يتم فن

ية والدراسات المساندة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضي 
 اجتماع عير زوم مكان التنفيذ

ن الموافق   ����/ ��/ ��يوم االثني 
 

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 اط لتحقيق أهداف النش

 
ي  عير زوم مع مسؤوىلي المتابعة والتواصل 

و توضيح متطلبات ملف المقرر ملفات المقررات بالمسار العلمي واالنسانن
ورةوحثهن عىل  ي تدريس المقرر بملف المقرر وضن

 ����������������عىل �تحميل كل المتطلبات  توثيق ما يتم فن
 

 خطوات تنفيذ النشاط 

 النسبة المئوية الحضوردعد العدد الكىلي  االحصائيات
����� �����

ات قياس األداء  ي  مؤشر
 حضور كل مسؤوىلي ملفات المقررات بالمسار العلمي واالنسانن

 
 
 
 
 



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ

62

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 البات ط -تقرير وحدة الجودة /  المسار الهندسي  
 

ية  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن ، الورش  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
ي  النشاط   

نامج التهيئة والمعرض التعريقن  المشاركة بير
ي تح - األهداف 

 قيق الجودة بالعمادةالتعريف بوحدة الجودة وأهدافها ودورها فن
 تعريف الطالبات برؤية ورسالة الجامعة و العمادة -
ي تحقيق الجودة  -

 تعريف الطالبات بأدوارهن فن
 طالبات-منسقة الجودة للمسار المسار الهندسي  الجهة المسؤولة 

 )اونالين( 900مية بمبتن يمكتب المنسقة االكاد مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 قيق أهداف النشاط لتح
 التواصل مع المنسقة االكاديمية لوضع فقرة للجودة ضمن برنامج تهيئة الطالبات المستجدات -
عرض تقديمي عن الجودة - ن  تجهي 

 تقديم العرض اونالين - خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 توبالبجهاز ا-شاشة العرض منسقة الجودة للمسار 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

174 168 ������
ات قياس األداء  ي التقييمات واستطالعات الرأي من خالل موقع استبانة مؤشر

 نسبة مشاركة الطالبات فن
 نشر ثقافة الجودة و متطلباتها مخرجات النشاط 

 معرفة الطالبات بوحدة الجودة و اهدافها
 ال يوجد قات المعو 

 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 طالبات -حلقة النقاش األوىل  للمسار الهندسي  لنشاط   ا

 نشر ثقافة الجودة األهداف 
ي التقييمات المطلوبة من قبل العمادة

 توعية الطالبات بأهمية المشاركة فن
 طريقة الدخول عليه و توضيح التعليمات وارشادات التقييم و -ستبانة ا-تعريف الطالبات بموقع التقييم  
 ��ت بخطوات تقييم برنامج )أسبوع التهيئةتعريف الطالبا 

 طالبات -منسقة الجودة للمسار الهندسي  الجهة المسؤولة 
 )اونالين( 900مية بمبتن يمكتب المنسقة االكاد مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 جلقة النقاش التواصل مع المنسقة االكاديمية للمسار لوضع العرض ضمن برنامج
عرض تقديمي عن الجودة ن  تجهي 

�تقديم العرض اونالين خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اشة العرض عن طريق الزومش –جهاز االبتوب  منسقة الجودة للمسار
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

��� ��� ��� 

تقرير وحدة الجودة /  المسار الهندسي - طالبات

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات قياس األداء  ات بحلقة النقاش  مؤشر  نسبة الطالبات الحاضن
ي تقييم استبيانات برنامج اسبوع التهيئة و تقييم المقررات و مهارات التدريس مخرجات النشاط 

 نسبة مشاركة الطالبات فن
 ال يوجد المعوقات 
 

ي 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي   ، الورش عمادة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
ي المقررات واالقسام  النشاط   

�االجتماع مع منسقر
 تحقيق متطلبات الجودة األهداف 

 منسقة الجودة بالمسار و منسقات المقررات المسؤولة  الجهة
 مكتب منسقة الجودة ومكاتب منسقات المقررات مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 التواصل المباشر مع منسقات المقررات وعن طريق الواتس لتحديد موعد االجتماع
 تحديد جدول اعمال االجتماع

 تنفيذ االجتماع ت تنفيذ النشاط خطوا
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

  منسقة الجودة للمسار
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

� � ���� 
ات قياس األداء   نسبة ما تم تحقيقه من متطلبات الجودة مؤشر

ن الخطط الدراسي مخرجات النشاط   ة و ارسالها للطالبات عن طريق البالك بوردتجهي 
ن توصيفات المقررات و ارسالها للطالبات عن طريق البالك بورد  تجهي 

ن قاعدة بيانات االقسام  تجهي 
 قلة الوقت المتاح لدى المنسقات المعوقات 

ي نفس التوقيت
 صعوبة تحديد موعد مع جميع المنسقات فن

 
 

 
اف والمتابعة  العدا ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. ثانيًا: االشر

 د برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن
������������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ي تقييم االستبيانات المطلوبة من قبل العمادة و وحدة الجودة األهداف 

 تشجيع الطالبات عىل المشاركة فن
 طالباتت-هندسي منسقة وحدة الجودة بالمسار ال الجهة المسؤولة 

 اونالين عن طريق البالكبورد و التواصل عن طريق الواتس و التواصل المباشر بالقاعات الدراسية مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 تحديد الشعب بالقاعات الدراسية حسب الجدول الدراسي 

ائح بوربونت توعوية تؤكد عىل  تواريددددخ ن شر ي االستبيانات قبل انتهاء  تجهي 
االستحقاا و اهمية استكمل التقييم فن

 المواعيد الحددة 
 مرور منسقة الجودة عىل  القاعات الدراسية خطوات تنفيذ النشاط 

ائح التوعوية عىل البالكبورد و الواتس  ادراج الشر
 تذكي  المتكرر عن طريق الواتس للطالبات و اعضاء هيئة التدريس 

مساعدة لتنفيذ الموارد ال
 النشاط 

ية     مادية بشر
  منسقة الجودة للمسار

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات قياس األداء  ات بحلقة النقاش  مؤشر  نسبة الطالبات الحاضن
ي تقييم استبيانات برنامج اسبوع التهيئة و تقييم المقررات و مهارات التدريس مخرجات النشاط 

 نسبة مشاركة الطالبات فن
 ال يوجد المعوقات 
 

ي 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي   ، الورش عمادة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
ي المقررات واالقسام  النشاط   

�االجتماع مع منسقر
 تحقيق متطلبات الجودة األهداف 

 منسقة الجودة بالمسار و منسقات المقررات المسؤولة  الجهة
 مكتب منسقة الجودة ومكاتب منسقات المقررات مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 التواصل المباشر مع منسقات المقررات وعن طريق الواتس لتحديد موعد االجتماع
 تحديد جدول اعمال االجتماع

 تنفيذ االجتماع ت تنفيذ النشاط خطوا
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

  منسقة الجودة للمسار
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

� � ���� 
ات قياس األداء   نسبة ما تم تحقيقه من متطلبات الجودة مؤشر

ن الخطط الدراسي مخرجات النشاط   ة و ارسالها للطالبات عن طريق البالك بوردتجهي 
ن توصيفات المقررات و ارسالها للطالبات عن طريق البالك بورد  تجهي 

ن قاعدة بيانات االقسام  تجهي 
 قلة الوقت المتاح لدى المنسقات المعوقات 

ي نفس التوقيت
 صعوبة تحديد موعد مع جميع المنسقات فن

 
 

 
اف والمتابعة  العدا ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. ثانيًا: االشر

 د برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن
������������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ي تقييم االستبيانات المطلوبة من قبل العمادة و وحدة الجودة األهداف 

 تشجيع الطالبات عىل المشاركة فن
 طالباتت-هندسي منسقة وحدة الجودة بالمسار ال الجهة المسؤولة 

 اونالين عن طريق البالكبورد و التواصل عن طريق الواتس و التواصل المباشر بالقاعات الدراسية مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 تحديد الشعب بالقاعات الدراسية حسب الجدول الدراسي 

ائح بوربونت توعوية تؤكد عىل  تواريددددخ ن شر ي االستبيانات قبل انتهاء  تجهي 
االستحقاا و اهمية استكمل التقييم فن

 المواعيد الحددة 
 مرور منسقة الجودة عىل  القاعات الدراسية خطوات تنفيذ النشاط 

ائح التوعوية عىل البالكبورد و الواتس  ادراج الشر
 تذكي  المتكرر عن طريق الواتس للطالبات و اعضاء هيئة التدريس 

مساعدة لتنفيذ الموارد ال
 النشاط 

ية     مادية بشر
  منسقة الجودة للمسار

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ����� 

ات قياس األداء  ي استطالعات الراي عىل موقع اليودكويست لالستبيانات المطلوبة مؤشر
 نسب المشاركة فن

ن جودة الخدمات  مخرجات النشاط   المقدمة بالعمادةتحسي 
 ال يوجد  المعوقات 

 
 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 

�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  النشاط   
 تحقيق متطلبات الجودة ) اعداد ملفات المقررات( األهداف 

 دة للمسار و مسؤوالت ملف المقرر منسقة الجو  الجهة المسؤولة 
 مكتب منسقة الجودة للمسار و مكاتب مسؤوالت ملف المقرر مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تحديد موعد لالجتماع مع مسؤالت ملف المقررات

 عرض لملف المقرر عىل الملف التشاركي  خطوات تنفيذ النشاط 
 المستحدثة للتوصيف و تقرير المقرر عرض للنماذج

 عرض  للنماذج المحدثة و المطلوبة للملف الوان درايف
ي التقرير المقرر للمسؤالت المستجدات

ي كل ملف و خاصة  فن
ح للنقاط المطلوبة فن  شر

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
  منسقة الجودة للمسار

 النسبة المئوية  الحضور  عدد  العدد الكىلي  إحصاءات 
� � ��� 

ات قياس األداء   نسب استكمال الملفات عن طريق الواندرايف مؤشر
 تنفيذ ملف المقرر وتحقيق متطلبات الجودة مخرجات النشاط 

ي نفس الوقت المعوقات 
 صعوبة االجتماع مع كل المسؤالت فن
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 البات ط -تقرير وحدة الجودة /  المسار الهندسي  
 

ية  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن ، الورش  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
ي  النشاط   

نامج التهيئة والمعرض التعريقن  المشاركة بير
ي تح- األهداف 

 قيق الجودة بالعمادةالتعريف بوحدة الجودة وأهدافها ودورها فن
 تعريف الطالبات برؤية ورسالة الجامعة و العمادة-
ي تحقيق الجودة -

 تعريف الطالبات بأدوارهن فن
 طالبات-منسقة الجودة للمسار المسار الهندسي  الجهة المسؤولة 

 )اونالين( 900مية بمبتن يمكتب المنسقة االكاد مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 قيق أهداف النشاط لتح
 التواصل مع المنسقة االكاديمية لوضع فقرة للجودة ضمن برنامج تهيئة الطالبات المستجدات-
عرض تقديمي عن الجودة- ن  تجهي 

 تقديم العرض اونالين- خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 توبالبجهاز ا-شاشة العرض منسقة الجودة للمسار 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

174 168 ������
ات قياس األداء  ي التقييمات واستطالعات الرأي من خالل موقع استبانة مؤشر

 نسبة مشاركة الطالبات فن
 نشر ثقافة الجودة و متطلباتها مخرجات النشاط 

 معرفة الطالبات بوحدة الجودة و اهدافها
 ال يوجد قات المعو 

 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 طالبات -حلقة النقاش األوىل  للمسار الهندسي  لنشاط   ا

 نشر ثقافة الجودة األهداف 
ي التقييمات المطلوبة من قبل العمادة

 توعية الطالبات بأهمية المشاركة فن
 طريقة الدخول عليه و توضيح التعليمات وارشادات التقييم و -ستبانة ا-تعريف الطالبات بموقع التقييم  
 ��ت بخطوات تقييم برنامج )أسبوع التهيئةتعريف الطالبا 

 طالبات -منسقة الجودة للمسار الهندسي  الجهة المسؤولة 
 )اونالين( 900مية بمبتن يمكتب المنسقة االكاد مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 جلقة النقاش التواصل مع المنسقة االكاديمية للمسار لوضع العرض ضمن برنامج
عرض تقديمي عن الجودة ن  تجهي 

�تقديم العرض اونالين خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اشة العرض عن طريق الزومش –جهاز االبتوب  منسقة الجودة للمسار
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

��� ��� ��� 
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات قياس األداء  ات بحلقة النقاش  مؤشر  نسبة الطالبات الحاضن
ي تقييم استبيانات برنامج اسبوع التهيئة و تقييم المقررات و مهارات التدريس مخرجات النشاط 

 نسبة مشاركة الطالبات فن
 ال يوجد المعوقات 
 

ي 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي   ، الورش عمادة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
ي المقررات واالقسام  النشاط   

�االجتماع مع منسقر
 تحقيق متطلبات الجودة األهداف 

 منسقة الجودة بالمسار و منسقات المقررات المسؤولة  الجهة
 مكتب منسقة الجودة ومكاتب منسقات المقررات مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 التواصل المباشر مع منسقات المقررات وعن طريق الواتس لتحديد موعد االجتماع
 تحديد جدول اعمال االجتماع

 تنفيذ االجتماع ت تنفيذ النشاط خطوا
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

  منسقة الجودة للمسار
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

� � ���� 
ات قياس األداء   نسبة ما تم تحقيقه من متطلبات الجودة مؤشر

ن الخطط الدراسي مخرجات النشاط   ة و ارسالها للطالبات عن طريق البالك بوردتجهي 
ن توصيفات المقررات و ارسالها للطالبات عن طريق البالك بورد  تجهي 

ن قاعدة بيانات االقسام  تجهي 
 قلة الوقت المتاح لدى المنسقات المعوقات 

ي نفس التوقيت
 صعوبة تحديد موعد مع جميع المنسقات فن

 
 

 
اف والمتابعة  العدا ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. ثانيًا: االشر

 د برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن
������������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ي تقييم االستبيانات المطلوبة من قبل العمادة و وحدة الجودة األهداف 

 تشجيع الطالبات عىل المشاركة فن
 طالباتت-هندسي منسقة وحدة الجودة بالمسار ال الجهة المسؤولة 

 اونالين عن طريق البالكبورد و التواصل عن طريق الواتس و التواصل المباشر بالقاعات الدراسية مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 تحديد الشعب بالقاعات الدراسية حسب الجدول الدراسي 

ائح بوربونت توعوية تؤكد عىل  تواريددددخ ن شر ي االستبيانات قبل انتهاء  تجهي 
االستحقاا و اهمية استكمل التقييم فن

 المواعيد الحددة 
 مرور منسقة الجودة عىل  القاعات الدراسية خطوات تنفيذ النشاط 

ائح التوعوية عىل البالكبورد و الواتس  ادراج الشر
 تذكي  المتكرر عن طريق الواتس للطالبات و اعضاء هيئة التدريس 

مساعدة لتنفيذ الموارد ال
 النشاط 

ية     مادية بشر
  منسقة الجودة للمسار

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات قياس األداء  ات بحلقة النقاش  مؤشر  نسبة الطالبات الحاضن
ي تقييم استبيانات برنامج اسبوع التهيئة و تقييم المقررات و مهارات التدريس مخرجات النشاط 

 نسبة مشاركة الطالبات فن
 ال يوجد المعوقات 
 

ي 
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشورات أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي   ، الورش عمادة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
ي المقررات واالقسام  النشاط   

�االجتماع مع منسقر
 تحقيق متطلبات الجودة األهداف 

 منسقة الجودة بالمسار و منسقات المقررات المسؤولة  الجهة
 مكتب منسقة الجودة ومكاتب منسقات المقررات مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 التواصل المباشر مع منسقات المقررات وعن طريق الواتس لتحديد موعد االجتماع
 تحديد جدول اعمال االجتماع

 تنفيذ االجتماع ت تنفيذ النشاط خطوا
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

  منسقة الجودة للمسار
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

� � ���� 
ات قياس األداء   نسبة ما تم تحقيقه من متطلبات الجودة مؤشر

ن الخطط الدراسي مخرجات النشاط   ة و ارسالها للطالبات عن طريق البالك بوردتجهي 
ن توصيفات المقررات و ارسالها للطالبات عن طريق البالك بورد  تجهي 

ن قاعدة بيانات االقسام  تجهي 
 قلة الوقت المتاح لدى المنسقات المعوقات 

ي نفس التوقيت
 صعوبة تحديد موعد مع جميع المنسقات فن

 
 

 
اف والمتابعة  العدا ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. ثانيًا: االشر

 د برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن
������������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
ي تقييم االستبيانات المطلوبة من قبل العمادة و وحدة الجودة األهداف 

 تشجيع الطالبات عىل المشاركة فن
 طالباتت-هندسي منسقة وحدة الجودة بالمسار ال الجهة المسؤولة 

 اونالين عن طريق البالكبورد و التواصل عن طريق الواتس و التواصل المباشر بالقاعات الدراسية مكان التنفيذ
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 تحديد الشعب بالقاعات الدراسية حسب الجدول الدراسي 

ائح بوربونت توعوية تؤكد عىل  تواريددددخ ن شر ي االستبيانات قبل انتهاء  تجهي 
االستحقاا و اهمية استكمل التقييم فن

 المواعيد الحددة 
 مرور منسقة الجودة عىل  القاعات الدراسية خطوات تنفيذ النشاط 

ائح التوعوية عىل البالكبورد و الواتس  ادراج الشر
 تذكي  المتكرر عن طريق الواتس للطالبات و اعضاء هيئة التدريس 

مساعدة لتنفيذ الموارد ال
 النشاط 

ية     مادية بشر
  منسقة الجودة للمسار

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ����� 

ات قياس األداء  ي استطالعات الراي عىل موقع اليودكويست لالستبيانات المطلوبة مؤشر
 نسب المشاركة فن

ن جودة الخدمات  مخرجات النشاط   المقدمة بالعمادةتحسي 
 ال يوجد  المعوقات 

 
 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 

�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  النشاط   
 تحقيق متطلبات الجودة ) اعداد ملفات المقررات( األهداف 

 دة للمسار و مسؤوالت ملف المقرر منسقة الجو  الجهة المسؤولة 
 مكتب منسقة الجودة للمسار و مكاتب مسؤوالت ملف المقرر مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تحديد موعد لالجتماع مع مسؤالت ملف المقررات

 عرض لملف المقرر عىل الملف التشاركي  خطوات تنفيذ النشاط 
 المستحدثة للتوصيف و تقرير المقرر عرض للنماذج

 عرض  للنماذج المحدثة و المطلوبة للملف الوان درايف
ي التقرير المقرر للمسؤالت المستجدات

ي كل ملف و خاصة  فن
ح للنقاط المطلوبة فن  شر

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
  منسقة الجودة للمسار

 النسبة المئوية  الحضور  عدد  العدد الكىلي  إحصاءات 
� � ��� 

ات قياس األداء   نسب استكمال الملفات عن طريق الواندرايف مؤشر
 تنفيذ ملف المقرر وتحقيق متطلبات الجودة مخرجات النشاط 

ي نفس الوقت المعوقات 
 صعوبة االجتماع مع كل المسؤالت فن
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ����� 

ات قياس األداء  ي استطالعات الراي عىل موقع اليودكويست لالستبيانات المطلوبة مؤشر
 نسب المشاركة فن

ن جودة الخدمات  مخرجات النشاط   المقدمة بالعمادةتحسي 
 ال يوجد  المعوقات 

 
 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 

�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  النشاط   
 تحقيق متطلبات الجودة ) اعداد ملفات المقررات( األهداف 

 دة للمسار و مسؤوالت ملف المقرر منسقة الجو  الجهة المسؤولة 
 مكتب منسقة الجودة للمسار و مكاتب مسؤوالت ملف المقرر مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تحديد موعد لالجتماع مع مسؤالت ملف المقررات

 عرض لملف المقرر عىل الملف التشاركي  خطوات تنفيذ النشاط 
 المستحدثة للتوصيف و تقرير المقرر عرض للنماذج

 عرض  للنماذج المحدثة و المطلوبة للملف الوان درايف
ي التقرير المقرر للمسؤالت المستجدات

ي كل ملف و خاصة  فن
ح للنقاط المطلوبة فن  شر

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
  منسقة الجودة للمسار

 النسبة المئوية  الحضور  عدد  العدد الكىلي  إحصاءات 
� � ��� 

ات قياس األداء   نسب استكمال الملفات عن طريق الواندرايف مؤشر
 تنفيذ ملف المقرر وتحقيق متطلبات الجودة مخرجات النشاط 

ي نفس الوقت المعوقات 
 صعوبة االجتماع مع كل المسؤالت فن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 ب طال  -تقرير وحدة الجودة /  المسار الصحي 
 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
ي الم النشاط   

نامج التهيئة والمعرض التعريقن  شاركة بير
ي  - األهداف 

ي احث جميع الطلبة فن
ي أسبوع التهيئة والمعرض التعريقن

لمسار الصىحي للحضور والمشاركة فن  
ي العملية التعليمة نشر ثقافة الجودة وتو  -

ن فن ضيح مدى أهميتها من اجل التطوير والتحسي   
سائل المتاحة والممكنة للتواصل مع الطلبة. االستبانات من خالل جميع الو تعريف الطلبة بطريقة المشاركة وتعبئة  -  

ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن
ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي  مكان التنفيذ  عمادة السنة التحضن

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

نامج المقد ي الير
ي أسبوع التهيئة / المسار الصىحي من قبل وحدة الجودة وذلك عن طريق المشاركة فن

م تمت المشاركة فن
ن عىل مدى أثر المشاركة كي  ي العمل األكاديمي والير

من  للطلبة ضمن فعاليات أسبوع التهيئة للتعريف بأهمية الجودة فن
ي االستبانة المقدمة لهم بما يخص

 أسبوع التهيئة من اجل التطوير وتفادي األخطاء محتملة الحدوث.  قبل الطلبة فن
ي عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط 

اضن ي اللقاء االفير
  ��المشاركة فن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
ي المسار

  منسق الجودة فن
  النسبة المئوية عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

506 485 96% 
ات قياس األداء  ة من قبل طالب المسار الصىحي وذلك بنسبة  مؤشر  % من المجموع الكىلي للطلبة96تمت المشاركة بنسبة كبي 

�
 

ي البيئة التع - مخرجات النشاط 
ن و التطوير فن ي الحياة الجامعية وأهمية المشاركة للتحسي 

�ليمةتم التعريف بمدى أهمية الجودة فن
�

 ال يوجد معوقات  المعوقات
 

 

��

���

���

���

���

����

����

نسبة الغيابنسبة الحضور

المشاركة ببرنامج التهيئة والمعرض التعريفي نسبة 

���

��

تقرير وحدة الجودة /  المسار الصحي - طالب

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ........   ..........  . التدريبية ، المحاضن
 (  1ورشة رقم )  النشاط   

 )    توجيه وايضاح العديد من المعلومات المتعلقة بملف المقرر(   
 أعضاء قسم الدراسات االسالمية الفئة المستهدفة

�إيضاح كيفية التعامل مع مختلف متطلبات ملف المقرر األهداف 
ي مختلف قضايا 

 الجودةدعم وتقديم المساعدة لمسؤول الملف فن
ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن

ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي  مكان التنفيذ  عمادة السنة التحضن
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 

ن حيث تم ت اإلجابة عىل جميع األسئلة المتعلقة بملف تم عمل ورشة باالتفاا عىل الموعد و المكان من قبل الطرفي 
ي يجب استخدامها   المقرر و جرى التوضيح للنماذج الجديدة التر

 المباشر مع اعضاء القسم اللقاء  خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

ي المسار 
  الدكتور يشي و منسق الجودة فن

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
4 4 100% 

ات قياس األداء   حضور اعضاء هيئة التدريس بالقسم  مؤشر

 
ي نهاية الورشة تم التعريف و االيضاح العضاء هيئة التدريس لكل ما يريدون من استفسارات بما يخص جميع القضاي مخرجات النشاط 

ا فن
 ر المتعلقة بملف المقر 

 ال يوجد معوقات المعوقات 
 

 
 
 

�

���

�

���

�

���

�

���

�

���

عدد الحضورالعدد الكلي

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات   ، حلقات النقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن

 (  2ورشة رقم )  النشاط   
)    توجيه وايضاح العديد من المعلومات المتعلقة بملف المقرر و ملف االكسل الذي يتوجب العمل به للحصول عىل 

ي ملف المقرر(              
 نتائج دقيقة بما يخص االحصائيات فن

 تطوير الذاتأعضاء قسم  الفئة المستهدفة
�إيضاح كيفية التعامل مع مختلف متطلبات ملف المقرر  األهداف 

 توضيح أهمية استخدام ملف االكسل بجميع تفاصيله للحصول عىل نتائج دقيقة بما يخص ملف المقرر
ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن

ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي عمادة السنة ال مكان التنفيذ  تحضن
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
ن حيث تمت اإلجابة عىل جميع األسئلة المتعلقة بملف  تم عمل ورشة باالتفاا عىل الموعد والمكان من قبل الطرفي 

ي يجب استخدامها وتمت مناق شة كيفية استخدام ملف االكسل بما المقرر و جرى التوضيح للنماذج الجديدة التر
 نتائج دقيقة بما يخص ملف المقرر يحتويه من معلومات للتوصل اىل

ي عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط 
اضن ي اللقاء االفير

  ��المشاركة فن
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

ي المسار
  منسق الجودة فن

 النسبة المئوية  عدد الحضور  لكىلي العدد ا إحصاءات 
23 20 87% 

ات قياس األداء   حضور اعضاء هيئة التدريس بالقسم  مؤشر

�
ي نهاية الورشة تم  مخرجات النشاط 

توضيح أهمية استخدام ملف االكسل بجميع تفاصيله للحصول عىل نتائج دقيقة بما يخص ملف فن
ي القسمالمقرر وكما تمت االجابة عن جميع االستفسا

 رات بما يخص الجوده فن
 ال يوجد معوقات المعوقات 

 
 

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����

نسبة الغيابنسبة الحضور

���

���
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ........   ..........  . التدريبية ، المحاضن
 (  1ورشة رقم )  النشاط   

 )    توجيه وايضاح العديد من المعلومات المتعلقة بملف المقرر(   
 أعضاء قسم الدراسات االسالمية الفئة المستهدفة

�إيضاح كيفية التعامل مع مختلف متطلبات ملف المقرر - األهداف 
ي مختلف قضايا  -

 الجودةدعم وتقديم المساعدة لمسؤول الملف فن
ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن

ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي  مكان التنفيذ  عمادة السنة التحضن
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 

ن حيث تم ت اإلجابة عىل جميع األسئلة المتعلقة بملف تم عمل ورشة باالتفاا عىل الموعد و المكان من قبل الطرفي 
ي يجب استخدامها   المقرر و جرى التوضيح للنماذج الجديدة التر

 المباشر مع اعضاء القسم اللقاء  خطوات تنفيذ النشاط 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

ي المسار 
  الدكتور يشي و منسق الجودة فن

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
4 4 100% 

ات قياس األداء   حضور اعضاء هيئة التدريس بالقسم  مؤشر

 
ي نهاية الورشة تم التعريف و االيضاح العضاء هيئة التدريس لكل ما يريدون من استفسارات بما يخص جميع القضاي مخرجات النشاط 

ا فن
 ر المتعلقة بملف المقر 

 ال يوجد معوقات المعوقات 
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���

�

���

�

���

�

���

�

���

عدد الحضورالعدد الكلي

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات   ، حلقات النقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن

 (  2ورشة رقم )  النشاط   
)    توجيه وايضاح العديد من المعلومات المتعلقة بملف المقرر و ملف االكسل الذي يتوجب العمل به للحصول عىل 

ي ملف المقرر(              
 نتائج دقيقة بما يخص االحصائيات فن

 تطوير الذاتأعضاء قسم  الفئة المستهدفة
�إيضاح كيفية التعامل مع مختلف متطلبات ملف المقرر  - األهداف 

 توضيح أهمية استخدام ملف االكسل بجميع تفاصيله للحصول عىل نتائج دقيقة بما يخص ملف المقرر -
ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن

ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي عمادة السنة ال مكان التنفيذ  تحضن
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
ن حيث تمت اإلجابة عىل جميع األسئلة المتعلقة بملف  تم عمل ورشة باالتفاا عىل الموعد والمكان من قبل الطرفي 

ي يجب استخدامها وتمت مناق شة كيفية استخدام ملف االكسل بما المقرر و جرى التوضيح للنماذج الجديدة التر
 نتائج دقيقة بما يخص ملف المقرر يحتويه من معلومات للتوصل اىل

ي عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط 
اضن ي اللقاء االفير

  ��المشاركة فن
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

ي المسار
  منسق الجودة فن

 النسبة المئوية  عدد الحضور  لكىلي العدد ا إحصاءات 
23 20 87% 

ات قياس األداء   حضور اعضاء هيئة التدريس بالقسم  مؤشر

�
ي نهاية الورشة تم  مخرجات النشاط 

توضيح أهمية استخدام ملف االكسل بجميع تفاصيله للحصول عىل نتائج دقيقة بما يخص ملف فن
ي القسمالمقرر وكما تمت االجابة عن جميع االستفسا

 رات بما يخص الجوده فن
 ال يوجد معوقات المعوقات 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات   ، حلقات النقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن

 (  2ورشة رقم )  النشاط   
)    توجيه وايضاح العديد من المعلومات المتعلقة بملف المقرر و ملف االكسل الذي يتوجب العمل به للحصول عىل 

ي ملف المقرر(              
 نتائج دقيقة بما يخص االحصائيات فن

 تطوير الذاتأعضاء قسم  الفئة المستهدفة
�إيضاح كيفية التعامل مع مختلف متطلبات ملف المقرر  األهداف 

 توضيح أهمية استخدام ملف االكسل بجميع تفاصيله للحصول عىل نتائج دقيقة بما يخص ملف المقرر
ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن

ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي عمادة السنة ال مكان التنفيذ  تحضن
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
ن حيث تمت اإلجابة عىل جميع األسئلة المتعلقة بملف  تم عمل ورشة باالتفاا عىل الموعد والمكان من قبل الطرفي 

ي يجب استخدامها وتمت مناق شة كيفية استخدام ملف االكسل بما المقرر و جرى التوضيح للنماذج الجديدة التر
 نتائج دقيقة بما يخص ملف المقرر يحتويه من معلومات للتوصل اىل

ي عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط 
اضن ي اللقاء االفير

  ��المشاركة فن
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

ي المسار
  منسق الجودة فن

 النسبة المئوية  عدد الحضور  لكىلي العدد ا إحصاءات 
23 20 87% 

ات قياس األداء   حضور اعضاء هيئة التدريس بالقسم  مؤشر

�
ي نهاية الورشة تم  مخرجات النشاط 

توضيح أهمية استخدام ملف االكسل بجميع تفاصيله للحصول عىل نتائج دقيقة بما يخص ملف فن
ي القسمالمقرر وكما تمت االجابة عن جميع االستفسا

 رات بما يخص الجوده فن
 ال يوجد معوقات المعوقات 
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نسبة الغيابنسبة الحضور
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الج  دد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش األوىل    النشاط   
 التعريف برؤية ورسالة جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل - األهداف 

ية  -  تقديم نبذة من اهداف السنة التحضي 
ي يتم تقديمها للطلبة إلبداء آرائهم وت -  قييماتهماإلشارة اىل مجموعة االستبانات التر
ي االستبانة الخاصة بأسبوع التهيئة -

عن طريق الدخول اىل حسابات الطلبة الجامعية  حث الطلبة للمشاركة فن
��او عن طريق الرابط التاىلي  � � �� ������ �� � �   

ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن
ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي عمادة السنة  مكان التنفيذ  التحضن

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

ي حلقة النقاش األوىل الخاصة بالمسار الصىحي بتاريددددخ 
الساعة الحادية عشر صباحا  29/9/2020تمت المشاركة فن

��وذلك عن طريق برنامج  ن لهذه الحلقة النقاشية عن طر � يق االعداد المسبق لمجموعة األهداف حيث تم التجهي 
الخاصة بوحدة الجودة المتفق الحديث عنها والمنوي توضيحها للطلبة حيث تم تصميم عرض توضيىحي يشمل جميع 

ي نهاية اللقاء تم اإلجابة عىل جميع أسئلة الطلبة. 
ي هذا اللقاء و فن

 اهداف وحدة الجودة فن
  خطوات تنفيذ النشاط 

ي اللقا 
ي عن طريق برنامج المشاركة فن

اضن   ��ء االفير
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

ي المسار
  منسق الجودة فن

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
506 395 78% 

ات قياس األداء   % من المجموع الكىلي للطلبة78تمت المشاركة بنسبة جيده جدا من قبل طالب المسار الصىحي وذلك بنسبة  مؤشر

 
ي  مخرجات النشاط 

ن عىل األهداف بشكل عام للقاء مما انعكس عىل مشاركة معظم الطلبة فن كي  تم تنفيذ اللقاء بفاعلية حيث الير
 االستبانات وشكل لديهم الوعي الكامل والواضح لرؤية ورسالة الجامعة. 

 ال يوجد معوقات المعوقات 
 

حلقة النقاش األولى   نسبة المشاركة في 

نسبة الحضور نسبة الغياب
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الج  دد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش األوىل    النشاط   
 التعريف برؤية ورسالة جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل األهداف 

ية   تقديم نبذة من اهداف السنة التحضي 
ي يتم تقديمها للطلبة إلبداء آرائهم وت  قييماتهماإلشارة اىل مجموعة االستبانات التر

ي االستبانة الخاصة بأسبوع التهيئة
عن طريق الدخول اىل حسابات الطلبة الجامعية  حث الطلبة للمشاركة فن

��او عن طريق الرابط التاىلي  � � �� ������ �� � �   
ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن

ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي عمادة السنة  مكان التنفيذ  التحضن
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
ي حلقة النقاش األوىل الخاصة بالمسار الصىحي بتاريددددخ 

الساعة الحادية عشر صباحا  29/9/2020تمت المشاركة فن
��وذلك عن طريق برنامج  ن لهذه الحلقة النقاشية عن طر � يق االعداد المسبق لمجموعة األهداف حيث تم التجهي 

الخاصة بوحدة الجودة المتفق الحديث عنها والمنوي توضيحها للطلبة حيث تم تصميم عرض توضيىحي يشمل جميع 
ي نهاية اللقاء تم اإلجابة عىل جميع أسئلة الطلبة. 

ي هذا اللقاء و فن
 اهداف وحدة الجودة فن

  خطوات تنفيذ النشاط 
ي اللقا 

ي عن طريق برنامج المشاركة فن
اضن   ��ء االفير

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
ي المسار

  منسق الجودة فن
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

506 395 78% 
ات قياس األداء   % من المجموع الكىلي للطلبة78تمت المشاركة بنسبة جيده جدا من قبل طالب المسار الصىحي وذلك بنسبة  مؤشر

 
ي  مخرجات النشاط 

ن عىل األهداف بشكل عام للقاء مما انعكس عىل مشاركة معظم الطلبة فن كي  تم تنفيذ اللقاء بفاعلية حيث الير
 االستبانات وشكل لديهم الوعي الكامل والواضح لرؤية ورسالة الجامعة. 

 ال يوجد معوقات المعوقات 
 

حلقة النقاش األولى   نسبة المشاركة في 

نسبة الحضور نسبة الغياب

���
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأوالً  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش  :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 ش الثانية    حلقة النقا النشاط   
ي استطالعات الراي واالستبانات المقدمة لهم لتقييم المقررات الدراسي - األهداف 

ة توعية وحث الطلبة عىل المشاركة فن
ي التقييم 

 وأعضاء الهيئة التدريسية واسبوع التهيئة مع اإلشارة اىل الصدا والموضوعية واألمانة فن
ح طريقة الدخول و تعبئة االستبانات بالشكل -  الصحيح  شر

 
ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن

ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي  مكان التنفيذ  عمادة السنة التحضن
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
ي حلقة النقاش األوىل الخاصة بالمسار الصىحي بت

الساعة العاشر ة صباحا وذلك  17/11/2020اريددددخ تمت المشاركة فن
��عن طريق برنامج  ن لهذه الحلقة النقاشية عن طريق االعداد المسبق لمجموعة األهداف � حيث تم التجهي 

الخاصة بوحدة الجودة المتفق الحديث عنها والمنوي توضيحها للطلبة حيث تم تصميم عرض توضيىحي يشمل جميع 
ي ه

ي نهاية اللقاء تم اهداف وحدة الجودة فن
 اإلجابة عىل جميع أسئلة الطلبة. ذا اللقاء وفن

  خطوات تنفيذ النشاط 
ي عن طريق برنامج 

اضن ي اللقاء االفير
  ��المشاركة فن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
ي المسار

  منسق الجودة فن
 ئوية النسبة الم عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

506 225 44% 
ات قياس األداء   % من المجموع الكىلي للطلبة44تمت المشاركة بنسبة مقبولة من قبل طالب المسار الصىحي وذلك بنسبة  مؤشر

 
ن عىل األهداف بشكل عام للقاء مع استمرارية التواصل مع الطلبة بجميع  مخرجات النشاط  كي  تم تنفيذ اللقاء بفاعلية حيث تم الير

 ائل المتاحة والممكنة الوس
ة المعوقات  ة و التكليفات الكثي  ي المشاركة من قبل الطلبة وذلك بسبب وجود االمتحانات القصي 

 نسبة تدنن
 

حلقة النقاش الثانية    نسبة المشاركة في 

نسبة الحضور نسبة الغياب
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشوراتأوالً  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش  :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن

 ش الثانية    حلقة النقا النشاط   
ي استطالعات الراي واالستبانات المقدمة لهم لتقييم المقررات الدراسي األهداف 

ة توعية وحث الطلبة عىل المشاركة فن
ي التقييم 

 وأعضاء الهيئة التدريسية واسبوع التهيئة مع اإلشارة اىل الصدا والموضوعية واألمانة فن
ح طريقة الدخول و تعبئة االستبانات بالشكل  الصحيح  شر

 
ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن

ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي  مكان التنفيذ  عمادة السنة التحضن
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
ي حلقة النقاش األوىل الخاصة بالمسار الصىحي بت

الساعة العاشر ة صباحا وذلك  17/11/2020اريددددخ تمت المشاركة فن
��عن طريق برنامج  ن لهذه الحلقة النقاشية عن طريق االعداد المسبق لمجموعة األهداف � حيث تم التجهي 

الخاصة بوحدة الجودة المتفق الحديث عنها والمنوي توضيحها للطلبة حيث تم تصميم عرض توضيىحي يشمل جميع 
ي ه

ي نهاية اللقاء تم اهداف وحدة الجودة فن
 اإلجابة عىل جميع أسئلة الطلبة. ذا اللقاء وفن

  خطوات تنفيذ النشاط 
ي عن طريق برنامج 

اضن ي اللقاء االفير
  ��المشاركة فن

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
ي المسار

  منسق الجودة فن
 ئوية النسبة الم عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

506 225 44% 
ات قياس األداء   % من المجموع الكىلي للطلبة44تمت المشاركة بنسبة مقبولة من قبل طالب المسار الصىحي وذلك بنسبة  مؤشر

 
ن عىل األهداف بشكل عام للقاء مع استمرارية التواصل مع الطلبة بجميع  مخرجات النشاط  كي  تم تنفيذ اللقاء بفاعلية حيث تم الير

 ائل المتاحة والممكنة الوس
ة المعوقات  ة و التكليفات الكثي  ي المشاركة من قبل الطلبة وذلك بسبب وجود االمتحانات القصي 

 نسبة تدنن
 

حلقة النقاش الثانية    نسبة المشاركة في 

نسبة الحضور نسبة الغياب

���
���

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 

اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر
������������������عنا صوتك  حملة سم النشاط   
�تشجيع الطلبة عىل المشاركة الفعالة واالنتهاء من استطالعات الرأي قبل بداية االختبارات النهائية  - األهداف 

ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة -
 بيان أهمية المشاركة فن

ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة الجهة المسؤولة   عمادة السنة التحضن
ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي  مكان التنفيذ  عمادة السنة التحضن

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

تم التواصل مع طلبة المسار الصىحي عن طريق جميع الوسائل المتاحة والممكنة )بالك بورد، واتس اب, ارسال ايميالت خاصة 
( وذ ي المسار الصىحي

ي مجموعة االستبانات المقدمة لهم عن طريق لكل الطلبة فن
لك لتشجيعهم و حثهم عىل المشاركة الفاعلة فن

لكبي  حملة سمعنا صوتك  ومن خالل هذه الوسائل المختلفة تمت اإلشارة اىل أهمية المشاركة من قبل الطلبة لما آلرائهم األثر ا
ي العملية التعلمية.   

ن والتطور فن ي عملية التحسي 
 فن

ات تنفيذ خطو 
 النشاط 

اضية المختلفة وأيضا عن طريق  ي القاعات الدراسية عن طريق استخدام الوسائل والطرا االفير
اعداد مخطط لزيارة الطلبة فن

ي استطالعات الرأي
 وتعريفهم بأهمية المشاركة فن

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية     مادية بشر
ي المسار

  منسق الجودة فن
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

506 ��� ��� 
ات قياس  مؤشر

 األداء 
ي تم التوصل اليها من مشاركات  تمت المشاركة بنسبة جيده جدا من قبل طالب المسار الصىحي وذلك من خالل النسب التر

ي المسار الصىحي حيث تم التواصل مع جميع الطلبة عن طريق مختلف الوسائل 
المتاحة )بالك بورد، واتس اب, ارسال الطلبة فن

) ي المسار الصىحي
 ايميالت خاصة لكل الطلبة فن

 
ي استطالعات الرأي - مخرجات النشاط 

 تفعيل المشاركة الفعالة فن
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة -

 توضيح أهمية المشاركة فن
 ال يوجد معوقات المعوقات 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 

 
 
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  النشاط   
ن عىل موافقة  األهداف  كي  ���توضيح بعض النقاط الخاصة بتقرير المقرر والير ي ملف المقرر و وصف المقرر��

 فن
ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة سؤولة الجهة الم  عمادة السنة التحضن

ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي  مكان التنفيذ  عمادة السنة التحضن
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
علق بتقرير المقرر حيث تم اللقاء مع بعض من مسؤوىلي ملفات المقرر وذلك لتوضيح بعض من األمور المهمة فيما يت

 تم ارشادهم وتوجيههم اىل ما يجب االنتباه واالخذ به عند اعداد تقرير المقرر
ي مواعيد ت خطوات تنفيذ النشاط 

ن اللقاء وجها لوجه فن ن الطرفي   م تحديدها مسبقا فيما بي 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

ي المسار
  منسق الجودة فن

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  حصاءات إ
4 4 100% 

ات قياس األداء   حضور اعضاء هيئة التدريس بالقسم  مؤشر

 
 

 تم تحقيق االهداف المنشوده من هذا االجتماع  مخرجات النشاط 
 ال يوجد معوقات المعوقات 

 
 
 
 
 
 
 
�
�

�

���

�

���

�

���

�

���

�

���

عدد الحضورالعدد الكلي
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر  النشاط   
ن عىل موافقة  األهداف  كي  ���توضيح بعض النقاط الخاصة بتقرير المقرر والير ي ملف المقرر و وصف المقرر��

 فن
ية والدراسات المساندة/ وحدة الجودة سؤولة الجهة الم  عمادة السنة التحضن

ية والدراسات المساندة/ المسار الصىحي  مكان التنفيذ  عمادة السنة التحضن
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
علق بتقرير المقرر حيث تم اللقاء مع بعض من مسؤوىلي ملفات المقرر وذلك لتوضيح بعض من األمور المهمة فيما يت

 تم ارشادهم وتوجيههم اىل ما يجب االنتباه واالخذ به عند اعداد تقرير المقرر
ي مواعيد ت خطوات تنفيذ النشاط 

ن اللقاء وجها لوجه فن ن الطرفي   م تحديدها مسبقا فيما بي 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

ي المسار
  منسق الجودة فن

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  حصاءات إ
4 4 100% 

ات قياس األداء   حضور اعضاء هيئة التدريس بالقسم  مؤشر

 
 

 تم تحقيق االهداف المنشوده من هذا االجتماع  مخرجات النشاط 
 ال يوجد معوقات المعوقات 

 
 
 
 
 
 
 
�
�

�

���

�

���

�

���

�

���

�

���

عدد الحضورالعدد الكلي
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 طالب  -مي  تقرير وحدة الجودة /  المسار العل
 

ات ية  عن طريق المحاضن ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ة     )نشر ثقافة الجودة(   النشاط     م1الساعة  22/9/2020محاضن
 طالب المسار العلمي  الفئة المستهدفة

 نشر ثقافة الجودة األهداف 
 طالب بدورهم تطوير العملية التعليمية بالعمادةتعريف ال

 منسق الجودة بالمسار العلمي  الجهة المسؤولة 
����عن بعد  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 اإلعالن عن الورشة عن طريق مجموعات الواتس اب والبالك بوورد واالميل الجامعي 
 عروض تقديمة وفيديو

 
����تم التنفيذ عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط 

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

������� طالب من المسار العلمي ���� طالب قاموا بالتسجيل ���

 
ات قياس األداء  ة مؤشر  نسبة مشاركة الطالب فن المحاضن

 نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 
 توعية الطالب بأهمية المشاركة فن تقييم المقررات ومهارات التدريس

 �تعريف الطالب بموقع التقييم استبانة وطريقة الدخول عليه
 �تعريف الطالب بخطوات تقييم برنامج)أسبوع التهيئة

 تعريف الطالب بتعليمات وارشادات التقييم
 ال يوجد المعوقات 

 
 
 
 
 
 

�

��

���

���

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجت  ماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن

 م 2020/  09/  29لمو افق ا -ه  1442/  02/  12حلقة النقاش األوىل   الثالثاء  النشاط   
�نشر ثقافة الجودة -1 األهداف 

ية وجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل -2 �عرض الرؤية والرسالة والقيم لعمادة السنة التحضي 
ي تطوير العملية التعليمة بعمادة السنة التحضي  تعريف الطالب بأ -3

 ية همية الجودة والتأكيد عىل دور الطالب فن
اف المسار العلمي  الجهة المسؤولة   اشر

��عن بعد ) مكان التنفيذ �) 
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 تم استخدام عروض تقديمة وفيديو لتحقيق األهداف 

 
����تم التنفيذ عن بعد من خالل برنامج  فيذ النشاط خطوات تن

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

��� ��� ��� 

 
ات قياس األداء    حلقة النقاش االوىلي نسبة مشاركة الطالب فن  مؤشر

�نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 
ية وجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل �تعريف الطالب بالرؤية والرسالة والقيم لعمادة السنة التحضي 

ية ي تطوير العملية التعليمة بعمادة السنة التحضي 
 تعريف الطالب بأهمية الجودة والتأكيد عىل دور الطالب فن

  ال يوجد   المعوقات
�
�
�
�
�
�
�
 
 

�

���

���

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي  - طالب
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 طالب  -مي  تقرير وحدة الجودة /  المسار العل
 

ات ية  عن طريق المحاضن ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ة     )نشر ثقافة الجودة(   النشاط     م1الساعة  22/9/2020محاضن
 طالب المسار العلمي  الفئة المستهدفة

 نشر ثقافة الجودة األهداف 
 طالب بدورهم تطوير العملية التعليمية بالعمادةتعريف ال

 منسق الجودة بالمسار العلمي  الجهة المسؤولة 
����عن بعد  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 اإلعالن عن الورشة عن طريق مجموعات الواتس اب والبالك بوورد واالميل الجامعي 
 عروض تقديمة وفيديو

 
����تم التنفيذ عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط 

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

������� طالب من المسار العلمي ���� طالب قاموا بالتسجيل ���

 
ات قياس األداء  ة مؤشر  نسبة مشاركة الطالب فن المحاضن

 نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 
 توعية الطالب بأهمية المشاركة فن تقييم المقررات ومهارات التدريس

 �تعريف الطالب بموقع التقييم استبانة وطريقة الدخول عليه
 �تعريف الطالب بخطوات تقييم برنامج)أسبوع التهيئة

 تعريف الطالب بتعليمات وارشادات التقييم
 ال يوجد المعوقات 

 
 
 
 
 
 

�

��

���

���

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجت  ماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن

 م 2020/  09/  29لمو افق ا -ه  1442/  02/  12حلقة النقاش األوىل   الثالثاء  النشاط   
�نشر ثقافة الجودة-1 األهداف 

ية وجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل-2 �عرض الرؤية والرسالة والقيم لعمادة السنة التحضي 
ي تطوير العملية التعليمة بعمادة السنة التحضي  تعريف الطالب بأ-3

 ية همية الجودة والتأكيد عىل دور الطالب فن
اف المسار العلمي  الجهة المسؤولة   اشر

��عن بعد ) مكان التنفيذ �) 
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 تم استخدام عروض تقديمة وفيديو لتحقيق األهداف 

 
����تم التنفيذ عن بعد من خالل برنامج  فيذ النشاط خطوات تن

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

��� ��� ��� 

 
ات قياس األداء    حلقة النقاش االوىلي نسبة مشاركة الطالب فن  مؤشر

�نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 
ية وجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل �تعريف الطالب بالرؤية والرسالة والقيم لعمادة السنة التحضي 

ية ي تطوير العملية التعليمة بعمادة السنة التحضي 
 تعريف الطالب بأهمية الجودة والتأكيد عىل دور الطالب فن

  ال يوجد   المعوقات
�
�
�
�
�
�
�
 
 

�

���

���

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجت  ماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . التدريبية ، المحاضن

 م 2020/  09/  29لمو افق ا -ه  1442/  02/  12حلقة النقاش األوىل   الثالثاء  النشاط   
�نشر ثقافة الجودة-1 األهداف 

ية وجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل-2 �عرض الرؤية والرسالة والقيم لعمادة السنة التحضي 
ي تطوير العملية التعليمة بعمادة السنة التحضي  تعريف الطالب بأ-3

 ية همية الجودة والتأكيد عىل دور الطالب فن
اف المسار العلمي  الجهة المسؤولة   اشر

��عن بعد ) مكان التنفيذ �) 
ي تم تنفيذها  االجراءات التر

 لتحقيق أهداف النشاط 
 تم استخدام عروض تقديمة وفيديو لتحقيق األهداف 

 
����تم التنفيذ عن بعد من خالل برنامج  فيذ النشاط خطوات تن

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

��� ��� ��� 

 
ات قياس األداء    حلقة النقاش االوىلي نسبة مشاركة الطالب فن  مؤشر

�نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 
ية وجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل �تعريف الطالب بالرؤية والرسالة والقيم لعمادة السنة التحضي 

ية ي تطوير العملية التعليمة بعمادة السنة التحضي 
 تعريف الطالب بأهمية الجودة والتأكيد عىل دور الطالب فن

  ال يوجد   المعوقات
�
�
�
�
�
�
�
 
 

�

���

���

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 م 2020/  11/  10لموافق ا -ه  1442/  03/  24حلقة النقاش الثانية    الثالثاء  شاط   الن

�نشر ثقافة الجودة األهداف 
ي الفصل الدراسي األول

ي يتم تطبيقها فن �تعريف الطالب باالستبيانات التر
�����تعريف الطالب بموجع الجامعة لالستبانات ) � ���� ����� ��) 

ي تقييم المقررات وتقييم مهارات التدريس
 حث الطالب عىل المشاركة فن

اف المسار العلمي  الجهة المسؤولة   اشر
��عن بعد ) مكان التنفيذ �) 

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تم استخدام عروض تقديمة وفيديو لتحقيق األهداف 
 

 ���تم التنفيذ عن بعد من خالل برنامج  طوات تنفيذ النشاط خ
 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ��� 

ات قياس األداء   ب فن تقييم المقررات ومهارات التدريسنسبة مشاركة الطال  مؤشر
�نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 

ي الفصل الدراسي األول
ي يتم تطبيقها فن �تعريف الطالب باالستبيانات التر

�����تعريف الطالب بموجع الجامعة لالستبانات ) � ���� ����� ��) 
ي تقييم المقررات وتقييم مهارات التدريسحث الطالب ع

 ىل المشاركة فن
  ال يوجد  المعوقات 

 
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 

اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر
������������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
 آرائهم عن طريق  االستبيانات حث الطالب عىل المشاركة ب األهداف 

 وحدة الجودة فن المسار العلمي  الجهة المسؤولة 
 المسار العلمي )كانت الحملة عن بعد( مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تم استخدام جروبات الواتس اب 
 والبالك بوورد ����وبرامج 

 المشاركة فن االستبياناتاعالنات وصور تحث الطالب عىل 
 

 بمساعدة طالب المجلس االستشاري فن جميع شعب المسار العلمي  خطوات تنفيذ النشاط 
 حيث تم مراسلتهم عن طريق جروب الواتس اب الخاص بالمسار العلمي 

����واالجتماع معهم عن طريق برنامج 
 مي وقاموا بتعميم الرسائل االسبوعية لجميع طالب شعب المسار العل

ن لمشاركة الطالب عىل البالك بوورد  كما تم رفع رسائل التحفي 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 م 2020/  11/  10لموافق ا -ه  1442/  03/  24حلقة النقاش الثانية    الثالثاء  شاط   الن

�نشر ثقافة الجودة األهداف 
ي الفصل الدراسي األول

ي يتم تطبيقها فن �تعريف الطالب باالستبيانات التر
�����تعريف الطالب بموجع الجامعة لالستبانات ) � ���� ����� ��) 

ي تقييم المقررات وتقييم مهارات التدريس
 حث الطالب عىل المشاركة فن

اف المسار العلمي  الجهة المسؤولة   اشر
��عن بعد ) مكان التنفيذ �) 

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تم استخدام عروض تقديمة وفيديو لتحقيق األهداف 
 

 ���تم التنفيذ عن بعد من خالل برنامج  طوات تنفيذ النشاط خ
 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ��� 

ات قياس األداء   ب فن تقييم المقررات ومهارات التدريسنسبة مشاركة الطال  مؤشر
�نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 

ي الفصل الدراسي األول
ي يتم تطبيقها فن �تعريف الطالب باالستبيانات التر

�����تعريف الطالب بموجع الجامعة لالستبانات ) � ���� ����� ��) 
ي تقييم المقررات وتقييم مهارات التدريسحث الطالب ع

 ىل المشاركة فن
  ال يوجد  المعوقات 

 
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 

اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر
������������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
 آرائهم عن طريق  االستبيانات حث الطالب عىل المشاركة ب األهداف 

 وحدة الجودة فن المسار العلمي  الجهة المسؤولة 
 المسار العلمي )كانت الحملة عن بعد( مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تم استخدام جروبات الواتس اب 
 والبالك بوورد ����وبرامج 

 المشاركة فن االستبياناتاعالنات وصور تحث الطالب عىل 
 

 بمساعدة طالب المجلس االستشاري فن جميع شعب المسار العلمي  خطوات تنفيذ النشاط 
 حيث تم مراسلتهم عن طريق جروب الواتس اب الخاص بالمسار العلمي 

����واالجتماع معهم عن طريق برنامج 
 مي وقاموا بتعميم الرسائل االسبوعية لجميع طالب شعب المسار العل

ن لمشاركة الطالب عىل البالك بوورد  كما تم رفع رسائل التحفي 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
 %100 26 طالب  26

ات قياس األداء   ة الطالب فن تقييم المقررات ومهارات التدريسنسبة مشارك مؤشر
ن جودة اداء الخدمات عىل مستوى المسار العلمي  مخرجات النشاط   تحسي 

  ال يوجد  المعوقات 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�م12الساعة  28/10/2020ىلي ملفات المقرر االجتماع مع مسؤو النشاط   
 نشر ثقافة الجودة األهداف 

 التعريف بملف المقرر ومحتوياته
 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها

 منسق الجودة بالمسار العلمي  الجهة المسؤولة 
 ���عن بعد  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 عن الورشة عن طريق مجموعات الواتس اب واالميل الجامعي اإلعالن 
 عروض تقديمة وفيديو 

 
����تم التنفيذ عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط 

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

6 3 50% 

 
ات قياس األداء   مشاركة مسئوىلي ملف المقرر  مؤشر

 نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 
 التعريف بملف المقرر ومحتوياته

 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها
  ال يوجد  المعوقات 

 
 
 
 

�

��

��

��

عدد الحضور

مسئولي ملف المقرر

النسبة المئوية

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
 %100 26 طالب  26

ات قياس األداء   ة الطالب فن تقييم المقررات ومهارات التدريسنسبة مشارك مؤشر
ن جودة اداء الخدمات عىل مستوى المسار العلمي  مخرجات النشاط   تحسي 

  ال يوجد  المعوقات 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�م12الساعة  28/10/2020ىلي ملفات المقرر االجتماع مع مسؤو النشاط   
 نشر ثقافة الجودة األهداف 

 التعريف بملف المقرر ومحتوياته
 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها

 منسق الجودة بالمسار العلمي  الجهة المسؤولة 
 ���عن بعد  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 عن الورشة عن طريق مجموعات الواتس اب واالميل الجامعي اإلعالن 
 عروض تقديمة وفيديو 

 
����تم التنفيذ عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط 

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

6 3 50% 

 
ات قياس األداء   مشاركة مسئوىلي ملف المقرر  مؤشر

 نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 
 التعريف بملف المقرر ومحتوياته

 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها
  ال يوجد  المعوقات 

 
 
 
 

�

��

��

��

عدد الحضور

مسئولي ملف المقرر

النسبة المئوية

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  .  ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات
�االجتماع مع مسؤل ملفات المقرر  اجتماعات فردية مع المنسق ومسئول ملف المقرر لمقرر اللغة العربية  النشاط   
 نشر ثقافة الجودة األهداف 

 التعريف بملف المقرر ومحتوياته
 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها

 جودة بالمسار العلمي منسق ال الجهة المسؤولة 
 مكتب مسئول ملف مقرر اللغة العربية  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 االتصال عىل مسئول ملف المقرر وتحديد موعد
 

 وعرض الملفات الخاصة بالنماذج المراد تعب تها فن ملفات المقرر خطوات تنفيذ النشاط 
ح المطلوب لتعبئة ملف المقرروازالة العقابات  �وشر

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية    مادية بشر
 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة بالمسار العلمي 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
2 2 100% 

ات قياس األداء   شاركي استكمل ملف المقرر لمقرر اللغة العربية عىل الملف الت مؤشر
 نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 

 التعريف بملف المقرر ومحتوياته
 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها

  ال يوجد  المعوقات 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
 
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 الب ط -تقرير وحدة الجودة /  المسار الهندسي  
 

ي عماد
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدو أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  رية ة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..............   ....  . ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضن
ي  النشاط   

نامج التهيئة والمعرض التعريقن  المشاركة بير
ية  إرشاد وتعريف الطالب بأهمية - األهداف   الروؤية والرسالة لعمادة السنة التحضي 

تهيئة الطالب المستجدين للحياة الجامعية وتعريفهم مدى أهمية الجودة لديهم فن تطوير -
 العملية التعليمية حتر يتواكب فن نهاية دراسته مع مستوى الدراسة فن الجامعات الدولية . 

 ودورهم فن تطويرالمنظومة التعليمية . تعريفهم بالخدمات واآلنشطة التر تقوم بها العمادة ، -
اف اآلكاديم بالمسار الهندس  الجهة المسؤولة   منسق الجودة بالمسار الهندس مع وحدة اآلشر
 جميع طالب وشعب المسار الهندس   الفئة المستهدفة 

 التهيئة أونالين عن بعد  مكان التنفيذ
ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 

 اط أهداف النش

التهيئة  ونن للطالب مسبقا عىل صفحة العمادة بموقع الجامعة  ونشر إعداد برنامج تهيئة إلكير
(. –سائل نصيةر –يسبوكف–ويير ت -عير جميع  وسائل التواصل المختلفة )زووم  ي

ونن   بريد الكير

��الك بورد إرسال روابط الدخول للمنصات المختلفة مثل زووم ومايكروسوفت عىل الب خطوات تنفيذ النشاط 
عرض مختضعن أهمية تقييم المقرارت والخدمات الطالبية واآلنشطة المختلفة التر تقوم بها 

�العمادة  . 
�عمل بعض ورش العمل لتهيئة الطالب المستجدين للدمج فن الحياة الجامعية . 

 �إرشادات ونصائح هامة للطالب 
الموارد المساعدة 

 لتنفيذ النشاط 
ية  مادية بشر

نرات عير الوسائل المختلفة ا -  هيئة التدريس والطالب  أعضاء ز والير  لبوسير
 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 

��� ��� %�� 
ات قياس األداء   مؤشر

 
امج ب  تعريف الطالب أن العمادة تقوم مخرجات النشاط  شكل دوري باستطالع آراء الطالب وقياس رضاهم عن الير

ي تقدم لهم، وأن ينعكس ذلك عىل التع ليمية، وجودة التدريس، ومصادر التعلم، والخدمات المختلفة التر
ن المستمر  خطط وإجراءات التطوير والتحسي 

 اليوجد  المعوقات 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ية  عن طريق االعالنات الدورية ،المنشور  ي عمادة السنة التحضي 
ن (  فن  ، الورش اتأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  .   التدريبية ، المحاضن
 م 2020/  11/  10لموافق ا -ه  1442/  03/  24حلقة النقاش الثانية    الثالثاء  شاط   الن

�نشر ثقافة الجودة األهداف 
ي الفصل الدراسي األول

ي يتم تطبيقها فن �تعريف الطالب باالستبيانات التر
�����تعريف الطالب بموجع الجامعة لالستبانات ) � ���� ����� ��) 

ي تقييم المقررات وتقييم مهارات التدريس
 حث الطالب عىل المشاركة فن

اف المسار العلمي  الجهة المسؤولة   اشر
��عن بعد ) مكان التنفيذ �) 

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تم استخدام عروض تقديمة وفيديو لتحقيق األهداف 
 

 ���تم التنفيذ عن بعد من خالل برنامج  طوات تنفيذ النشاط خ
 

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية     مادية بشر
 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� ��� 

ات قياس األداء   ب فن تقييم المقررات ومهارات التدريسنسبة مشاركة الطال  مؤشر
�نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 

ي الفصل الدراسي األول
ي يتم تطبيقها فن �تعريف الطالب باالستبيانات التر

�����تعريف الطالب بموجع الجامعة لالستبانات ) � ���� ����� ��) 
ي تقييم المقررات وتقييم مهارات التدريسحث الطالب ع

 ىل المشاركة فن
  ال يوجد  المعوقات 

 
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 

اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر
������������������حملة سمعنا صوتك   النشاط   
 آرائهم عن طريق  االستبيانات حث الطالب عىل المشاركة ب األهداف 

 وحدة الجودة فن المسار العلمي  الجهة المسؤولة 
 المسار العلمي )كانت الحملة عن بعد( مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تم استخدام جروبات الواتس اب 
 والبالك بوورد ����وبرامج 

 المشاركة فن االستبياناتاعالنات وصور تحث الطالب عىل 
 

 بمساعدة طالب المجلس االستشاري فن جميع شعب المسار العلمي  خطوات تنفيذ النشاط 
 حيث تم مراسلتهم عن طريق جروب الواتس اب الخاص بالمسار العلمي 

����واالجتماع معهم عن طريق برنامج 
 مي وقاموا بتعميم الرسائل االسبوعية لجميع طالب شعب المسار العل

ن لمشاركة الطالب عىل البالك بوورد  كما تم رفع رسائل التحفي 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
 %100 26 طالب  26

ات قياس األداء   ة الطالب فن تقييم المقررات ومهارات التدريسنسبة مشارك مؤشر
ن جودة اداء الخدمات عىل مستوى المسار العلمي  مخرجات النشاط   تحسي 

  ال يوجد  المعوقات 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�م12الساعة  28/10/2020ىلي ملفات المقرر االجتماع مع مسؤو النشاط   
 نشر ثقافة الجودة األهداف 

 التعريف بملف المقرر ومحتوياته
 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها

 منسق الجودة بالمسار العلمي  الجهة المسؤولة 
 ���عن بعد  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 عن الورشة عن طريق مجموعات الواتس اب واالميل الجامعي اإلعالن 
 عروض تقديمة وفيديو 

 
����تم التنفيذ عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط 

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

6 3 50% 

 
ات قياس األداء   مشاركة مسئوىلي ملف المقرر  مؤشر

 نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 
 التعريف بملف المقرر ومحتوياته

 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها
  ال يوجد  المعوقات 

 
 
 
 

�

��

��

��

عدد الحضور

مسئولي ملف المقرر

النسبة المئوية

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
 %100 26 طالب  26

ات قياس األداء   ة الطالب فن تقييم المقررات ومهارات التدريسنسبة مشارك مؤشر
ن جودة اداء الخدمات عىل مستوى المسار العلمي  مخرجات النشاط   تحسي 

  ال يوجد  المعوقات 
 

 ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . 
�م12الساعة  28/10/2020ىلي ملفات المقرر االجتماع مع مسؤو النشاط   
 نشر ثقافة الجودة األهداف 

 التعريف بملف المقرر ومحتوياته
 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها

 منسق الجودة بالمسار العلمي  الجهة المسؤولة 
 ���عن بعد  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 عن الورشة عن طريق مجموعات الواتس اب واالميل الجامعي اإلعالن 
 عروض تقديمة وفيديو 

 
����تم التنفيذ عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط 

 
الموارد المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 
ية     مادية بشر

 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة فن المسار العلمي 
 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 

6 3 50% 

 
ات قياس األداء   مشاركة مسئوىلي ملف المقرر  مؤشر

 نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 
 التعريف بملف المقرر ومحتوياته

 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها
  ال يوجد  المعوقات 

 
 
 
 

�

��

��

��

عدد الحضور

مسئولي ملف المقرر

النسبة المئوية

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  .  ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات
�االجتماع مع مسؤل ملفات المقرر  اجتماعات فردية مع المنسق ومسئول ملف المقرر لمقرر اللغة العربية  النشاط   
 نشر ثقافة الجودة األهداف 

 التعريف بملف المقرر ومحتوياته
 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها

 جودة بالمسار العلمي منسق ال الجهة المسؤولة 
 مكتب مسئول ملف مقرر اللغة العربية  مكان التنفيذ

ي تم تنفيذها  االجراءات التر
 لتحقيق أهداف النشاط 

 االتصال عىل مسئول ملف المقرر وتحديد موعد
 

 وعرض الملفات الخاصة بالنماذج المراد تعب تها فن ملفات المقرر خطوات تنفيذ النشاط 
ح المطلوب لتعبئة ملف المقرروازالة العقابات  �وشر

الموارد المساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

ية    مادية بشر
 اجهزة حاسب اىلي  منسق الجودة بالمسار العلمي 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
2 2 100% 

ات قياس األداء   شاركي استكمل ملف المقرر لمقرر اللغة العربية عىل الملف الت مؤشر
 نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط 

 التعريف بملف المقرر ومحتوياته
 التعريف بالنماذج المطلوب استخدامها

  ال يوجد  المعوقات 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
 
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 الب ط -تقرير وحدة الجودة /  المسار الهندسي  
 

ي عماد
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدو أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  رية ة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..............   ....  . ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضن
ي  النشاط   

نامج التهيئة والمعرض التعريقن  المشاركة بير
ية  إرشاد وتعريف الطالب بأهمية  - األهداف   الروؤية والرسالة لعمادة السنة التحضي 

تهيئة الطالب المستجدين للحياة الجامعية وتعريفهم مدى أهمية الجودة لديهم فن تطوير  -
 العملية التعليمية حتر يتواكب فن نهاية دراسته مع مستوى الدراسة فن الجامعات الدولية . 

 ودورهم فن تطويرالمنظومة التعليمية . تعريفهم بالخدمات واآلنشطة التر تقوم بها العمادة ،  -
اف اآلكاديم بالمسار الهندس  الجهة المسؤولة   منسق الجودة بالمسار الهندس مع وحدة اآلشر
 جميع طالب وشعب المسار الهندس   - الفئة المستهدفة 

 التهيئة أونالين عن بعد  مكان التنفيذ
ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 

 اط أهداف النش

التهيئة  - ونن للطالب مسبقا عىل صفحة العمادة بموقع الجامعة  ونشر إعداد برنامج تهيئة إلكير
(. –سائل نصيةر –يسبوكف–ويير ت -عير جميع  وسائل التواصل المختلفة )زووم  ي

ونن   بريد الكير

��الك بورد إرسال روابط الدخول للمنصات المختلفة مثل زووم ومايكروسوفت عىل الب - خطوات تنفيذ النشاط 
عرض مختضعن أهمية تقييم المقرارت والخدمات الطالبية واآلنشطة المختلفة التر تقوم بها  -

�العمادة  . 
�عمل بعض ورش العمل لتهيئة الطالب المستجدين للدمج فن الحياة الجامعية .  -
 �إرشادات ونصائح هامة للطالب  -

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر
نرات عير الوسائل المختلفة ا -  هيئة التدريس والطالب  أعضاء ز والير  لبوسير

 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 
��� ��� %�� 

ات قياس األداء   مؤشر

 
امج ب  تعريف الطالب أن العمادة تقوم مخرجات النشاط  شكل دوري باستطالع آراء الطالب وقياس رضاهم عن الير

ي تقدم لهم، وأن ينعكس ذلك عىل التع ليمية، وجودة التدريس، ومصادر التعلم، والخدمات المختلفة التر
ن المستمر  خطط وإجراءات التطوير والتحسي 

 اليوجد  المعوقات 

تقرير وحدة الجودة /  المسار الهندسي  - طالب
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 الب ط -تقرير وحدة الجودة /  المسار الهندسي  
 

ي عماد
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدو أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  رية ة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..............   ....  . ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضن
ي  النشاط   

نامج التهيئة والمعرض التعريقن  المشاركة بير
ية  إرشاد وتعريف الطالب بأهمية - األهداف   الروؤية والرسالة لعمادة السنة التحضي 

تهيئة الطالب المستجدين للحياة الجامعية وتعريفهم مدى أهمية الجودة لديهم فن تطوير -
 العملية التعليمية حتر يتواكب فن نهاية دراسته مع مستوى الدراسة فن الجامعات الدولية . 

 ودورهم فن تطويرالمنظومة التعليمية . تعريفهم بالخدمات واآلنشطة التر تقوم بها العمادة ، -
اف اآلكاديم بالمسار الهندس  الجهة المسؤولة   منسق الجودة بالمسار الهندس مع وحدة اآلشر
 جميع طالب وشعب المسار الهندس   الفئة المستهدفة 

 التهيئة أونالين عن بعد  مكان التنفيذ
ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 

 اط أهداف النش

التهيئة  ونن للطالب مسبقا عىل صفحة العمادة بموقع الجامعة  ونشر إعداد برنامج تهيئة إلكير
(. –سائل نصيةر –يسبوكف–ويير ت -عير جميع  وسائل التواصل المختلفة )زووم  ي

ونن   بريد الكير

��الك بورد إرسال روابط الدخول للمنصات المختلفة مثل زووم ومايكروسوفت عىل الب خطوات تنفيذ النشاط 
عرض مختضعن أهمية تقييم المقرارت والخدمات الطالبية واآلنشطة المختلفة التر تقوم بها 

�العمادة  . 
�عمل بعض ورش العمل لتهيئة الطالب المستجدين للدمج فن الحياة الجامعية . 

 �إرشادات ونصائح هامة للطالب 
الموارد المساعدة 

 لتنفيذ النشاط 
ية  مادية بشر

نرات عير الوسائل المختلفة ا -  هيئة التدريس والطالب  أعضاء ز والير  لبوسير
 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 

��� ��� %�� 
ات قياس األداء   مؤشر

 
امج ب  تعريف الطالب أن العمادة تقوم مخرجات النشاط  شكل دوري باستطالع آراء الطالب وقياس رضاهم عن الير

ي تقدم لهم، وأن ينعكس ذلك عىل التع ليمية، وجودة التدريس، ومصادر التعلم، والخدمات المختلفة التر
ن المستمر  خطط وإجراءات التطوير والتحسي 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات  اليوجد  المعوقات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن دورية الأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ...........   .......  . ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضن

 حلقة النقاش األوىل أونالين عن بعد النشاط   
ية.  - األهداف  �تعريف الطالب أهمية الجودة عىل مستوى عمادة السنة التحضن

 ف وحدة الجودة وانواع االستبيانات المختلفة طوال العام . عرض رؤية واهدا -
ن  - التعرف بأهمية التجاوب مع استبيانات المقررات وحدة الجودة وأهميتها فن التطوير والتحسي 

 وتوضيح  اآلجراءات المتبعة فن حالة عدم المشاركة . 
الجهة 

 المسؤولة 
اف اآلكا  ديم بالمسار الهندس منسق الجودة بالمسار الهندس مع وحدة اآلشر

الفئة 
 المستهدفة 

 جميع طالب شعب المسار الهندس  -

 ( بالراكة450اإلجتماعات الرئيسية بمبتن العمادة )�قاعة مكان التنفيذ
 م2020 /  09 /  29  الموافق ه1442/02/12يوم الثالثاء 

ي  االجراءات التر
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
 النشاط 

 
نامإرسال رسائل عير اآل  - ج يميل الجامع والبالكبورد للطالب  بأهمية اللقاء مع وضع ملصقات بالير

�المحدد.  
ن عرض تقديم ) - ��تجهي  يشمل عىل روؤية ورسالة العمادة وإرتباط أهداف الجودة ��(��������

 فن تحقيقها وتم أيضا عرض أنواع اآلستبيانات المختلفة عىل مدار العام الدراس . 
خطوات تنفيذ 

 شاط الن
� �إرسال روابط الدخول عىل منصة زووم من خالل البالك بور أو الواتس الخاص بالمسار  -
 تجميع  الطالب عير منصة زووم فن الوقت المحدد .  -

الموارد 
المساعدة 

 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر
الطالب ومسؤوىل التنظيم ومنسق الجودة بالمسار  -

 الهندس 
قاعة اآلجتماعات العضاء  -

ة التدريس ورابط حلقة هيئ
 النقاش 

 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 
520 180 %35 

ات قياس  مؤشر
 األداء 

 

 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن دورية الأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ...........   .......  . ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضن

 حلقة النقاش األوىل أونالين عن بعد النشاط   
ية. - األهداف  �تعريف الطالب أهمية الجودة عىل مستوى عمادة السنة التحضن

 ف وحدة الجودة وانواع االستبيانات المختلفة طوال العام . عرض رؤية واهدا-
ن - التعرف بأهمية التجاوب مع استبيانات المقررات وحدة الجودة وأهميتها فن التطوير والتحسي 

 وتوضيح  اآلجراءات المتبعة فن حالة عدم المشاركة . 
الجهة 

 المسؤولة 
اف اآلكا  ديم بالمسار الهندس منسق الجودة بالمسار الهندس مع وحدة اآلشر

الفئة 
 المستهدفة 

 جميع طالب شعب المسار الهندس -

 ( بالراكة450اإلجتماعات الرئيسية بمبتن العمادة )�قاعة مكان التنفيذ
 م2020 /  09 /  29  الموافق ه1442/02/12يوم الثالثاء 

ي  االجراءات التر
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
 النشاط 

 
نامإرسال رسائل عير اآل  ج يميل الجامع والبالكبورد للطالب  بأهمية اللقاء مع وضع ملصقات بالير

�المحدد.  
ن عرض تقديم ) ��تجهي  يشمل عىل روؤية ورسالة العمادة وإرتباط أهداف الجودة ��(��������

 فن تحقيقها وتم أيضا عرض أنواع اآلستبيانات المختلفة عىل مدار العام الدراس . 
خطوات تنفيذ 

 شاط الن
� �إرسال روابط الدخول عىل منصة زووم من خالل البالك بور أو الواتس الخاص بالمسار 

 تجميع  الطالب عير منصة زووم فن الوقت المحدد . 
الموارد 

المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر
الطالب ومسؤوىل التنظيم ومنسق الجودة بالمسار -

 الهندس 
قاعة اآلجتماعات العضاء -

ة التدريس ورابط حلقة هيئ
 النقاش 

 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 
520 180 %35 

ات قياس  مؤشر
 األداء 

 

 
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

مخرجات 
 النشاط 

ورة كتاب ة التعرف عىل الرؤية والرسالة  ودور وحدة الجودة فن نشر ثقافة الجودة والتأكيد عىل ضن
عىل مصدقية التقي �يم وعامل رئيس فن تنفيذ خطة التطوير. مالحظاتهم النه مؤشر

 الرد عىل أسئلة وإستفسارات الطالب . 
ا فن عرض الجودة عن الجدول المحدد لها.  المعوقات  �التأخي  كثي 

 الوقت قليل جدا وغي  كافن للعرض . 
 

ي عمادة السنة التحضي  
ن (  فن  لدوريةية  عن طريق االعالنات اأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ...........   .......  . ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية أونالين عن بعد النشاط   
ح إجراءات التقييم وكيفية الدخول عىل موقع - األهداف  الخاص بعمادة الجودة والتطوير  ةإستبانشر

 االكاديم . 
ن الطالب للقيام بتقييم أسبوع التهيئة. - �تحفي 
ورة كتابة مالحظاتهم فن النقاط المطروحة لذلك النه مؤشر عىل - التأكيد عىل الطالب بضن

�مصدقية  التقييم وعامل   رئيس فن تنفيذ خطة التطوير . 
ن الطالب للقيام بتقييم  المقررات و   مهارات التدريس . تحفي 

اف اآلكاديم بالمسار الهندس   الجهة المسؤولة   منسق الجودة بالمسار الهندس مع  وحدة اآلشر
 جميع طالب شعب المسار الهندس - الفئة المستهدفة 

 ( بالراكة450اإلجتماعات الرئيسية بمبتن العمادة )�قاعة مكان التنفيذ
 م2020 /  11 /  01  الموافق ه1442/03/24 م بتاريددددخ الثالثاء يوم��

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

نامج  إرسال رسائل عير اآليميل الجامع للطالب  بأهمية اللقاء مع وضع ملصقات بالير
�المحدد.  

ن عرض تقديم )- ��تجهي  عرض الفيلم التعريقن بتوعية تعبئة يشمل عىل ��(��������
   تهيئة وعرض وإحصائيات نتائج أسبوع التهيئة . اسبوع ال إستبيانات

� �إرسال روابط الدخول عىل منصة زووم من خالل البالك بور أو الواتس الخاص بالمسار  خطوات تنفيذ النشاط 
 تجميع  الطالب عير منصة زووم فن الوقت المحدد . 

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر
نظيم ومنسق الجودة الطالب ومسؤوىل الت-

 بالمسار الهندس 
قاعة اآلجتماعات العضاء هيئة التدريس 

 ورابط حلقة النقاش
 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 

520 70 %14 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 الب ط -تقرير وحدة الجودة /  المسار الهندسي  
 

ي عماد
ن (  فن ية  عن طريق االعالنات الدو أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  رية ة السنة التحضي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..............   ....  . ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضن
ي  النشاط   

نامج التهيئة والمعرض التعريقن  المشاركة بير
ية  إرشاد وتعريف الطالب بأهمية - األهداف   الروؤية والرسالة لعمادة السنة التحضي 

تهيئة الطالب المستجدين للحياة الجامعية وتعريفهم مدى أهمية الجودة لديهم فن تطوير -
 العملية التعليمية حتر يتواكب فن نهاية دراسته مع مستوى الدراسة فن الجامعات الدولية . 

 ودورهم فن تطويرالمنظومة التعليمية . تعريفهم بالخدمات واآلنشطة التر تقوم بها العمادة ، -
اف اآلكاديم بالمسار الهندس  الجهة المسؤولة   منسق الجودة بالمسار الهندس مع وحدة اآلشر
 جميع طالب وشعب المسار الهندس   الفئة المستهدفة 

 التهيئة أونالين عن بعد  مكان التنفيذ
ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 

 اط أهداف النش

التهيئة  ونن للطالب مسبقا عىل صفحة العمادة بموقع الجامعة  ونشر إعداد برنامج تهيئة إلكير
(. –سائل نصيةر –يسبوكف–ويير ت -عير جميع  وسائل التواصل المختلفة )زووم  ي

ونن   بريد الكير

��الك بورد إرسال روابط الدخول للمنصات المختلفة مثل زووم ومايكروسوفت عىل الب خطوات تنفيذ النشاط 
عرض مختضعن أهمية تقييم المقرارت والخدمات الطالبية واآلنشطة المختلفة التر تقوم بها 

�العمادة  . 
�عمل بعض ورش العمل لتهيئة الطالب المستجدين للدمج فن الحياة الجامعية . 

 �إرشادات ونصائح هامة للطالب 
الموارد المساعدة 

 لتنفيذ النشاط 
ية  مادية بشر

نرات عير الوسائل المختلفة ا -  هيئة التدريس والطالب  أعضاء ز والير  لبوسير
 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 

��� ��� %�� 
ات قياس األداء   مؤشر

 
امج ب  تعريف الطالب أن العمادة تقوم مخرجات النشاط  شكل دوري باستطالع آراء الطالب وقياس رضاهم عن الير

ي تقدم لهم، وأن ينعكس ذلك عىل التع ليمية، وجودة التدريس، ومصادر التعلم، والخدمات المختلفة التر
ن المستمر  خطط وإجراءات التطوير والتحسي 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات  اليوجد  المعوقات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن دورية الأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ...........   .......  . ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضن

 حلقة النقاش األوىل أونالين عن بعد النشاط   
ية. - األهداف  �تعريف الطالب أهمية الجودة عىل مستوى عمادة السنة التحضن

 ف وحدة الجودة وانواع االستبيانات المختلفة طوال العام . عرض رؤية واهدا-
ن - التعرف بأهمية التجاوب مع استبيانات المقررات وحدة الجودة وأهميتها فن التطوير والتحسي 

 وتوضيح  اآلجراءات المتبعة فن حالة عدم المشاركة . 
الجهة 

 المسؤولة 
اف اآلكا  ديم بالمسار الهندس منسق الجودة بالمسار الهندس مع وحدة اآلشر

الفئة 
 المستهدفة 

 جميع طالب شعب المسار الهندس -

 ( بالراكة450اإلجتماعات الرئيسية بمبتن العمادة )�قاعة مكان التنفيذ
 م2020 /  09 /  29  الموافق ه1442/02/12يوم الثالثاء 

ي  االجراءات التر
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
 النشاط 

 
نامإرسال رسائل عير اآل  ج يميل الجامع والبالكبورد للطالب  بأهمية اللقاء مع وضع ملصقات بالير

�المحدد.  
ن عرض تقديم ) ��تجهي  يشمل عىل روؤية ورسالة العمادة وإرتباط أهداف الجودة ��(��������

 فن تحقيقها وتم أيضا عرض أنواع اآلستبيانات المختلفة عىل مدار العام الدراس . 
خطوات تنفيذ 

 شاط الن
� �إرسال روابط الدخول عىل منصة زووم من خالل البالك بور أو الواتس الخاص بالمسار 

 تجميع  الطالب عير منصة زووم فن الوقت المحدد . 
الموارد 

المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر
الطالب ومسؤوىل التنظيم ومنسق الجودة بالمسار -

 الهندس 
قاعة اآلجتماعات العضاء -

ة التدريس ورابط حلقة هيئ
 النقاش 

 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 
520 180 %35 

ات قياس  مؤشر
 األداء 

 

 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 
ية  عن طريق االعالنات  ي عمادة السنة التحضي 

ن (  فن دورية الأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 
ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ...........   .......  . ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضن

 حلقة النقاش األوىل أونالين عن بعد النشاط   
ية. - األهداف  �تعريف الطالب أهمية الجودة عىل مستوى عمادة السنة التحضن

 ف وحدة الجودة وانواع االستبيانات المختلفة طوال العام . عرض رؤية واهدا-
ن - التعرف بأهمية التجاوب مع استبيانات المقررات وحدة الجودة وأهميتها فن التطوير والتحسي 

 وتوضيح  اآلجراءات المتبعة فن حالة عدم المشاركة . 
الجهة 

 المسؤولة 
اف اآلكا  ديم بالمسار الهندس منسق الجودة بالمسار الهندس مع وحدة اآلشر

الفئة 
 المستهدفة 

 جميع طالب شعب المسار الهندس -

 ( بالراكة450اإلجتماعات الرئيسية بمبتن العمادة )�قاعة مكان التنفيذ
 م2020 /  09 /  29  الموافق ه1442/02/12يوم الثالثاء 

ي  االجراءات التر
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
 النشاط 

 
نامإرسال رسائل عير اآل  ج يميل الجامع والبالكبورد للطالب  بأهمية اللقاء مع وضع ملصقات بالير

�المحدد.  
ن عرض تقديم ) ��تجهي  يشمل عىل روؤية ورسالة العمادة وإرتباط أهداف الجودة ��(��������

 فن تحقيقها وتم أيضا عرض أنواع اآلستبيانات المختلفة عىل مدار العام الدراس . 
خطوات تنفيذ 

 شاط الن
� �إرسال روابط الدخول عىل منصة زووم من خالل البالك بور أو الواتس الخاص بالمسار 

 تجميع  الطالب عير منصة زووم فن الوقت المحدد . 
الموارد 

المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر
الطالب ومسؤوىل التنظيم ومنسق الجودة بالمسار -

 الهندس 
قاعة اآلجتماعات العضاء -

ة التدريس ورابط حلقة هيئ
 النقاش 

 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 
520 180 %35 

ات قياس  مؤشر
 األداء 

 

 
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

مخرجات 
 النشاط 

ورة كتاب - ة التعرف عىل الرؤية والرسالة  ودور وحدة الجودة فن نشر ثقافة الجودة والتأكيد عىل ضن
عىل مصدقية التقي �يم وعامل رئيس فن تنفيذ خطة التطوير. مالحظاتهم النه مؤشر

 الرد عىل أسئلة وإستفسارات الطالب .  -
ا فن عرض الجودة عن الجدول المحدد لها.  - المعوقات  �التأخي  كثي 

 الوقت قليل جدا وغي  كافن للعرض .  -
 

ي عمادة السنة التحضي  
ن (  فن  لدوريةية  عن طريق االعالنات اأواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي 

ات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ...........   .......  . ،المنشورات ، الورش التدريبية ، المحاضن
 حلقة النقاش الثانية أونالين عن بعد النشاط   
ح إجراءات التقييم وكيفية الدخول عىل موقع  - األهداف  الخاص بعمادة الجودة والتطوير  ةإستبانشر

 االكاديم . 
ن الطالب للقيام بتقييم أسبوع التهيئة.  - �تحفي 
ورة كتابة مالحظاتهم فن النقاط المطروحة لذلك النه مؤشر عىل  - التأكيد عىل الطالب بضن

�مصدقية  التقييم وعامل   رئيس فن تنفيذ خطة التطوير . 
ن الطالب للقيام بتقييم  المقررات و  -  مهارات التدريس . تحفي 

اف اآلكاديم بالمسار الهندس   الجهة المسؤولة   منسق الجودة بالمسار الهندس مع  وحدة اآلشر
 جميع طالب شعب المسار الهندس  - الفئة المستهدفة 

 ( بالراكة450اإلجتماعات الرئيسية بمبتن العمادة )�قاعة مكان التنفيذ
 م2020 /  11 /  01  الموافق ه1442/03/24 م بتاريددددخ الثالثاء يوم��

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

نامج  - إرسال رسائل عير اآليميل الجامع للطالب  بأهمية اللقاء مع وضع ملصقات بالير
�المحدد.  

ن عرض تقديم ) - ��تجهي  عرض الفيلم التعريقن بتوعية تعبئة يشمل عىل ��(��������
   تهيئة وعرض وإحصائيات نتائج أسبوع التهيئة . اسبوع ال إستبيانات

� �إرسال روابط الدخول عىل منصة زووم من خالل البالك بور أو الواتس الخاص بالمسار  - خطوات تنفيذ النشاط 
 تجميع  الطالب عير منصة زووم فن الوقت المحدد .  -

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية  مادية بشر
نظيم ومنسق الجودة الطالب ومسؤوىل الت -

 بالمسار الهندس 
قاعة اآلجتماعات العضاء هيئة التدريس 

 ورابط حلقة النقاش
 النسبة المئوية عدد الحضور العدد الكىلي  إحصاءات 

520 70 %14 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

ات قياس األداء   مؤشر

�� 
انات آلنها فن مصلحة ب بأهمية التعاون والمشاركة فن تعبئة اآلستبتعرف وفهم أعمق للطال   - مخرجات النشاط 

ن والتطوير المستمر .   الطالب والعمادة والجامعة للتحسي 
 طالب والعمل عىل حلها وتذليل العقبات لديهم .  اإلستماع لمشكالت ال -

 الوقت غي  كافن للعرض .  - المعوقات 
ي استطالعات الرأ

اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ي الخاصة بالجودة. ثانيًا: االشر
نامج التهيئة  النشاط    ي استطالع الرأي لير

����تهيئة الطالب للمشاركة فن
عىل المشاركة  الفعالة فن التقييم وعملية التطوير بأمانة وموضوعية وكل  حث الطالب - األهداف 

م قييحرية فن طرح اآلارء وأهمية التغذية الراجعة من العملية التعليمية من خالل عملية الت
 . ن �للتطوي والتحسي 

��تشجيع الطالب للقيام بإجراء عملية تقويم أسبوع التهيئة -
ح مفصل الجراءت  ومراحل التقييم وكيفية الدخول عىل رابط ع - مادة الجودة والتطوير شر

 االكاديم 
 منسق الجودة بالمسار الهندس الجهة المسؤولة 
ن عىل حدهس   جميع طالب شعب المسار الهند - الفئة المستهدفة   كل يوم شعبتي 

  450بمبتن   �����������������الدور اآلرضن قاعة  مكان التنفيذ
 بدايةاآلسبوع السابع إىل اآلسبوع التاسع 

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

ن كل  - تم إنعقاد ورش عمل مصغرة مع طالب شعب المسار الهندس كلها عىل مدارأسبوعي 
ازية المتبعة داخل العمادةشعب مختلفة مع  يوم  ح  تطبيق كافة اآلجراءات األحير لشر

وتوضيح  كيفية عمل إستبيان المقررارت وتقييم أعضاء هيئة التدريس وحثهم عىل 
المشاركة  الفعالة وأهمية التغذية الراجعة فن تطوير العملية التعليمية  وذلك من خالل 

ح مفصل الجراءت  ومراحل التق ييم وكيفية الدخول عىل رابط عمادة الجودة والتطوير شر
�. عرض الفيلم التعريقن بتوعية تعبئة إستبياناتاالكاديم .مع 

ن ومن صالحية حسابهم  وأسمائهم تكون صحيحة  - تم التاكد من مراجعة اسماء المدرسي 
 عىل النظام. 

ة اآل  - خطوات تنفيذ النشاط  وىل من مرسم أساسيات التصميم لعقد ورش أخذ ربددع ساعة يوميا بعد نهاية المحاضن
�العمل المصغرة . 

دخول الطالب عىل موقع التقييمات يوديكوست  لتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح   -
المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 وإجراء تقويم إسبوع التهيئة . 

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية     مادية بشر
  

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
520 450 %86 

ات قياس األداء   مؤشر

 
 نسبة معدل حضور الطالب فن الورش المصغرة   

�المساهمة فن صنع وإتخاذ القرار بناءا عىل نتائج اآلستبانات. - مخرجات النشاط 
ي اآلداء .  -

ن المستمر فن �دعم التوجه نحو التطوير والتحسي 
ن والتاكي- ي عملية التسجيل من اسماء المدرسي 

 د عىل صالحية حسابهمالتاكيد فن
ات قياس األداء  �نسبة أستجابة الطالب فن عمل اآلستبانات الخاصة إسبوع التهيئة بالمسار الهندس حتر تاريددددخ مؤشر

 � � ���� 

 
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 

اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر
�����������������معنا صوتك  حملة س النشاط   
�تشجيع الطالب عىل اجراء عملية تقويم المقررات ومهارات التدريس- األهداف 
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 د عىل صالحية حسابهمالتاكيد فن
ات قياس األداء  �نسبة أستجابة الطالب فن عمل اآلستبانات الخاصة إسبوع التهيئة بالمسار الهندس حتر تاريددددخ مؤشر
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ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 
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ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 

اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر
�����������������معنا صوتك  حملة س النشاط   
�تشجيع الطالب عىل اجراء عملية تقويم المقررات ومهارات التدريس- األهداف 
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

�نشر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات -
�رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات -
 الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامة -

 هندسمنسق الجودة بالمسار ال الجهة المسؤولة 
  450بمبتن   �����������������الدور اآلرضن قاعة  مكان التنفيذ

 بدايةاآلسبوع السابع إىل اآلسبوع التاسع 
 جميع طالب شعب المسار الهندس   - الفئة المستهدفة

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

ورد والوسائل اآلخرى داخل تنبيه الطالب عىل أهمية التقييم وذلك من خالل البالك ب -
�قاعات . 

ونيا .  - ن بعض منشورات ومطويات الجودة الرسالها للطالب عير الوسائل المتاحة ألكير  تجهي 
���وتشجيع الطالب عىل اجراء إستبانات استطالعات الرأي  - خطوات تنفيذ النشاط  ة وصدا بشفافي �����

�تأكيد عليهم بأهميته . وموضوعية وذلك من خالل المرور عليهم فن القاعات وال
ح كيفية الدخول عىل الموقع وتعبئة االستبانه خطوة  - تم عرض لمدة عشر دقائق لشر

ات المرسم ن محاضن ومن خالل وسائل �بخطوة واهمية ذلك لتطوير العملية التعليمية بي 
�التواصل اآلجتماع  . 

 توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات.  -
ح وت -  وتوضيع المقصود بكل فقرة.   ����� -���وضيح فقرات استطالع الرأي شر

ات قياس األداء  �نسبة الطالب فن عمل اآلستبانات الخاصة بمقرارات المسار الهندس حتر تاريددددخ   مؤشر � ���� 

 
ي صناعة     مخرجات النشاط 

 اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االستباناتاالسهام فن
عن الرائ لتطوير المقرارات واآلنشطة المختلفة داخل العمادة   التعبي 

 عدم وجود جروب خاص عىل البالكبورد للتواصل المباشر مع المسار بالكامل نفس اآلعوام السابقة  المعوقات 
 مراجعة موعد فتح وغلق تقييم المقرارات
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�����������������معنا صوتك  حملة س النشاط   
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 عدم وجود جروب خاص عىل البالكبورد للتواصل المباشر مع المسار بالكامل نفس اآلعوام السابقة  المعوقات 
 مراجعة موعد فتح وغلق تقييم المقرارات

 
 
 
 
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . ثالثًا 
�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر النشاط   
 توضيح متطلبات ملف المقرر والمدرس  األهداف 

 عمادة الجودة ومنسق المسار الهندس الجهة المسؤولة 
    �المقررمسؤوىل ملفات جميع - الفئة المستهدفة

 أونالين عن بعد  مكان التنفيذ
ي  االجراءات التر

تم تنفيذها 
لتحقيق أهداف 

 النشاط 

يحتوي عىل كل ملفات الجودة ����������������به ملف كامل منظم عىل�تم ارسال ايميل-
للمقررات وملف عضو هيئة التدريس مع متابعة ملف المقرر وعضو هيئة التدريس والتاكيد 

 جودة ومستجداتها وكيفية إعداد التقارير المطلوبة .   بمتطلبات ال
ء غي  مفهوم - ورة التواصل مع منسق الجودة فن حالة أى سر تم ارسال  إيميل ثانن للتأكيد عىل ضن

 ولتوضيح أى نقاط جديدة بالنسبة لهم فن الملفات المرسلة. 
خطوات تنفيذ 

 النشاط 
�تفاا عىل ميعاد مناسب . التواصل مع أعضاء هيئة التدريس تليفونيا لل -
 إرسال رابط األجتماع عير منصة زووم للعضاء فن الوقت المحدد سابقا . -

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية     مادية بشر
  أعضاء هيئة التدريس 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
5 4�80%�

ات قياس  مؤشر
 األداء 

ي المسار الهندس و توضيح متطلبات المتابعة المب-
ة والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس  فن اشر

ورة تحميل كل المتطلبات  ي تدريس المقرر بملف المقرر وضن
�عىل �ملف المقرر و توثيق ما يتم فن

��������������� 
مخرجات 

 النشاط 
. ت -    -  م توضيح بعض النقاط عن طريق المقابلة واآلتصال التليفونن

�إنشغال أعضاء هيئة التدريس وعدم توافق عىل المواعيد المناسبة - عوقات الم
 ���������������عدد كبي  من مسؤوىلي الملفات لم يقوموا بتحميل أية ملفات عىل-

�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

�نشر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات -
�رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات -
 الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامة -

 هندسمنسق الجودة بالمسار ال الجهة المسؤولة 
  450بمبتن   �����������������الدور اآلرضن قاعة  مكان التنفيذ

 بدايةاآلسبوع السابع إىل اآلسبوع التاسع 
 جميع طالب شعب المسار الهندس  - الفئة المستهدفة

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

ورد والوسائل اآلخرى داخل تنبيه الطالب عىل أهمية التقييم وذلك من خالل البالك ب-
�قاعات . 

ونيا . - ن بعض منشورات ومطويات الجودة الرسالها للطالب عير الوسائل المتاحة ألكير  تجهي 
���وتشجيع الطالب عىل اجراء إستبانات استطالعات الرأي - خطوات تنفيذ النشاط  ة وصدا بشفافي �����

�تأكيد عليهم بأهميته . وموضوعية وذلك من خالل المرور عليهم فن القاعات وال
ح كيفية الدخول عىل الموقع وتعبئة االستبانه خطوة - تم عرض لمدة عشر دقائق لشر

ات المرسم ن محاضن ومن خالل وسائل �بخطوة واهمية ذلك لتطوير العملية التعليمية بي 
�التواصل اآلجتماع  . 

 توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات. -
ح وت-  وتوضيع المقصود بكل فقرة.   ����� -���وضيح فقرات استطالع الرأي شر

ات قياس األداء  �نسبة الطالب فن عمل اآلستبانات الخاصة بمقرارات المسار الهندس حتر تاريددددخ   مؤشر � ���� 

 
ي صناعة     مخرجات النشاط 

 اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االستباناتاالسهام فن
عن الرائ لتطوير المقرارات واآلنشطة المختلفة داخل العمادة   التعبي 

 عدم وجود جروب خاص عىل البالكبورد للتواصل المباشر مع المسار بالكامل نفس اآلعوام السابقة  المعوقات 
 مراجعة موعد فتح وغلق تقييم المقرارات

 
 
 
 
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 وإجراء تقويم إسبوع التهيئة . 

الموارد المساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

ية     مادية بشر
  

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
520 450 %86 

ات قياس األداء   مؤشر

 
 نسبة معدل حضور الطالب فن الورش المصغرة   

�المساهمة فن صنع وإتخاذ القرار بناءا عىل نتائج اآلستبانات. - مخرجات النشاط 
ي اآلداء .  -

ن المستمر فن �دعم التوجه نحو التطوير والتحسي 
ن والتاكي- ي عملية التسجيل من اسماء المدرسي 

 د عىل صالحية حسابهمالتاكيد فن
ات قياس األداء  �نسبة أستجابة الطالب فن عمل اآلستبانات الخاصة إسبوع التهيئة بالمسار الهندس حتر تاريددددخ مؤشر

 � � ���� 

 
ي استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. 

اف والمتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة فن  ثانيًا: االشر
�����������������معنا صوتك  حملة س النشاط   
�تشجيع الطالب عىل اجراء عملية تقويم المقررات ومهارات التدريس- األهداف 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

�نشر الوعي بأهمية تعبئة االستبانات -
�رفع نسبة االستجابة لتعبئة االستبانات -
 الحث عىل تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامة -

 هندسمنسق الجودة بالمسار ال الجهة المسؤولة 
  450بمبتن   �����������������الدور اآلرضن قاعة  مكان التنفيذ

 بدايةاآلسبوع السابع إىل اآلسبوع التاسع 
 جميع طالب شعب المسار الهندس  - الفئة المستهدفة

ي تم  االجراءات التر
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

ورد والوسائل اآلخرى داخل تنبيه الطالب عىل أهمية التقييم وذلك من خالل البالك ب-
�قاعات . 

ونيا . - ن بعض منشورات ومطويات الجودة الرسالها للطالب عير الوسائل المتاحة ألكير  تجهي 
���وتشجيع الطالب عىل اجراء إستبانات استطالعات الرأي - خطوات تنفيذ النشاط  ة وصدا بشفافي �����

�تأكيد عليهم بأهميته . وموضوعية وذلك من خالل المرور عليهم فن القاعات وال
ح كيفية الدخول عىل الموقع وتعبئة االستبانه خطوة - تم عرض لمدة عشر دقائق لشر

ات المرسم ن محاضن ومن خالل وسائل �بخطوة واهمية ذلك لتطوير العملية التعليمية بي 
�التواصل اآلجتماع  . 

 توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات. -
ح وت-  وتوضيع المقصود بكل فقرة.   ����� -���وضيح فقرات استطالع الرأي شر

ات قياس األداء  �نسبة الطالب فن عمل اآلستبانات الخاصة بمقرارات المسار الهندس حتر تاريددددخ   مؤشر � ���� 

 
ي صناعة     مخرجات النشاط 

 اتخاذ القرار بناء عىل نتائج االستباناتاالسهام فن
عن الرائ لتطوير المقرارات واآلنشطة المختلفة داخل العمادة   التعبي 

 عدم وجود جروب خاص عىل البالكبورد للتواصل المباشر مع المسار بالكامل نفس اآلعوام السابقة  المعوقات 
 مراجعة موعد فتح وغلق تقييم المقرارات

 
 
 
 
 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات 

�

� � � �

�

الجودةوحدة 
الجودةوحدة 

 

 : متابعة تنفيذ ملف المقرر بجميع االقسام والمقررات بالعمادة لتحقيق معايي  الجودة  . ثالثًا 
�االجتماع مع مسؤوىلي ملفات المقرر النشاط   
 توضيح متطلبات ملف المقرر والمدرس  األهداف 

 عمادة الجودة ومنسق المسار الهندس الجهة المسؤولة 
    �المقررمسؤوىل ملفات جميع  - الفئة المستهدفة

 أونالين عن بعد  مكان التنفيذ
ي  االجراءات التر

تم تنفيذها 
لتحقيق أهداف 

 النشاط 

يحتوي عىل كل ملفات الجودة ����������������به ملف كامل منظم عىل�تم ارسال ايميل -
للمقررات وملف عضو هيئة التدريس مع متابعة ملف المقرر وعضو هيئة التدريس والتاكيد 

 جودة ومستجداتها وكيفية إعداد التقارير المطلوبة .   بمتطلبات ال
ء غي  مفهوم  - ورة التواصل مع منسق الجودة فن حالة أى سر تم ارسال  إيميل ثانن للتأكيد عىل ضن

 ولتوضيح أى نقاط جديدة بالنسبة لهم فن الملفات المرسلة. 
خطوات تنفيذ 

 النشاط 
�تفاا عىل ميعاد مناسب . التواصل مع أعضاء هيئة التدريس تليفونيا لل  -
 إرسال رابط األجتماع عير منصة زووم للعضاء فن الوقت المحدد سابقا .  -

الموارد 
المساعدة لتنفيذ 

 النشاط 

ية     مادية بشر
  أعضاء هيئة التدريس 

 النسبة المئوية  عدد الحضور  العدد الكىلي  إحصاءات 
5 4�80%�

ات قياس  مؤشر
 األداء 

ي المسار الهندس و توضيح متطلبات المتابعة المب -
ة والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس  فن اشر

ورة تحميل كل المتطلبات  ي تدريس المقرر بملف المقرر وضن
�عىل �ملف المقرر و توثيق ما يتم فن

��������������� 
مخرجات 

 النشاط 
. ت -     -  م توضيح بعض النقاط عن طريق المقابلة واآلتصال التليفونن

�إنشغال أعضاء هيئة التدريس وعدم توافق عىل المواعيد المناسبة  - عوقات الم
 ���������������عدد كبي  من مسؤوىلي الملفات لم يقوموا بتحميل أية ملفات عىل -

�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

  Second   Termم (   2020/2021هـ )  1442 

 الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.املركز معايير إدراة الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  

 سام الجودة من االق  أواًل : متطلبات

 متابعة التنفيذ   التنفيذ املسئول عن  التوقيت  املوضوع  م 

Start End 

 :الدراس ي  الفصل متطلبات الجودة مع بداية  1

 اعداد الخطة الدراسية  للمقررات.  -

 اعداد توصيف املقررات   -

   Bbاتاحة خطة املقرر والكتب  االلكترونية من خالل  -

 . قرر مع الطالب مناقشة خطة امل  -

 قاعدة بيانات القسم  -

Week 1-Week 2  رئيس القسم 

 منسقي الجودة باالقسام  

 منسقي املقررات 

 مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع 

 رئيس القسم  Week4 Week16 إعداد تقرير عن تحليل اسئلة االختبارات الشهرية والنهائية  2

 منسق املقرر  /منسق الجودة بالقسم 

 مشرف وحدة الجودة  

 منسقي الجودة بالفروع 

متابعة تطبيق الالئحة الخاصة بالتقوىم واالختبارات والتي أصدرها مركز جودة االختبارات   3
 ....والتي منها وجود لجنة لتصحيح املشاريع واالختبارات الكتابية

Week 4 Week 16  رئيس القسم 

 منسق املقرر /  منسق الجودة بالقسم

 الجودة  مشرف وحدة 

 منسقي الجودة بالفروع 

 رئيس القسم  Week 4 Week 16 إعداد تقرير عن تقديم التغذية الراجعة للطالب بعد كل اختبار   4

 منسق املقرر /منسق الجودة بالقسم 

 مشرف وحدة الجودة  

 منسقي الجودة بالفروع 

للفصل    Action plan تفعيل األقسام لخطة تحسين جودة األداء في املقررات وفق متابعة  5
 .السابقالدراس ي لعام الدراس ي األول وا

Week 1 Week 16  منسق الجودة بالفروع 

 منسق املقرر /  منسق الجودة بالقسم

 مشرف وحدة الجودة  

 

ملفات املقررات لالقسام وتعرف النقاط التي تحتاج إلى تحسين والتأكيد على   مراجعة 
 .املمارسات الجيدة

Week 1 Week 18  مشرف وحدة الجودة   ة بالفروع الجودمنسق 

 

الفصل الدراس ي األول /  SSLS  ومهارات التدريس CES تقارير  االقسام عن تقييم املقرر 7
   الثاني الفصل 

Week 1 Week 18  منسق الجودة بالقسم 

 منسق املقرر 

 مشرف وحدة الجودة  

 منسق الجودة بالفروع 

 مشرف وحدة الجودة   منسق املقرر   - منسق الجودة بالقسم Week 1 Week 18   األول / الثانيللفصل الدراس ي  CR إعداد تقرير املقرر 

  Second   Termم (   2020/2021هـ )  1442 

 الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.املركز معايير الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  

 جودة من االقسام أواًل : متطلبات ال 

 متابعة التنفيذ   املسئول عن التنفيذ  التوقيت  املوضوع  م 
Start End 

 منسق الجودة بالقسم  -  رئيس القسم Week 1 Week 18 إعداد ملف املقرر   

 مسؤول ملف املقرر باالقسام - منسق املقرر 

 منسقي الجودة بالفروع مشرف وحدة الجودة / 

 
 الجودة بالفروع منسقي مشرف وحدة الجودة // وكيل العمادة منسق املقرر   -  منسق الجودة بالقسم -  رئيس القسم 30/5/2021 2020-8-30 التدريس   إعداد ملف عضو هيئة 

  Second   Termم (   2020/2021هـ )  1442 

 الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي. ركز املمعايير الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  

 املشرف املسئول عن التنفيذ  التوقيت األهداف  املوضوع م

اجتماع اللجنة العليا   11
 لضمان الجودة  

 تحسين جودة األداء في العملية التعليمية   -

 تحسين جودة املقررات الدراسية  -

 ت التدريس او باملقرر الدراس ي  معالجة النقاط التي تحتاج إلى تحسين سواء في مهارا -

 االستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير والتحسين املستمر   -

 التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في األداء . دعم -

Week 3 

 

 

 

Week 17 

وحدة عام  مشرف
 الجودة 

 

 العميد 

 

وكيل العمادة  
 للتطوير والجودة

اجتماع أعضاء وحدة   12
 الجودة 

 د الخطة العامة للجودة  عداا -

 مناقشة اعداد خطة الجودة باملسارات والفروع   -

 لبدء استطالعات الرأي   مناقشة التجهيز  -

 مناقشة وعرض أفضل املمارسات لتحقيق الجودة -

بدعوة من   
وحدة  مشرف

 الجودة 

 

 الجودةوحدة  مشرف

 منسقي الجودة بالفروع

اجتماع أعضاء  
 وحدة الجودة 

املقرر  ة ملفمراجع 13
للفصل  الدراس ي  

 الثاني  

 مراجعة محتوى ملف املقرر وفق القائمة املعتمدة من عمادة الجودة . -

 التأكيد على جدية العمل باألقسام املختلفة لالستفادة من اعداد ملف املقرر .  -

 .تقبل دعم االقسام لتوثيق كل ما يتم تناوله باملقرر الدراس ي لالستفادة منه في املس -

May 2019  الجودةوحدة  مشرف 

 

 منسقي الجودة

 الجودةوحدة  مشرف

 

 منسقي الجودة

اعداد  تقارير تقييم   14
الطالب والطالبات  

 للمقررات الدراسية 

 تحسين جودة األداء في العملية التعليمية . -

 تحسين جودة املقررات الدراسية . -

 لدراس ي . باملقرر امعالجة النقاط التي تحتاج إلى تحسين  -

 االستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير والتحسين املستمر .  -

 دعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في األداء. -

May 2019  الجودةوحدة  مشرف 

 

 الجودةوحدة  مشرف

 

 

اعداد تقارير  تقييم   15
الطالب والطالبات  

 ملهارات التدريس 

 .لية التعليمية األداء في العمتحسين جودة  -

 معالجة النقاط التي تحتاج إلى تحسين  في مهارات التدريس  -

 االستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير والتحسين املستمر .  -

 دعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في األداء. -

May 2019  الجودةوحدة  مشرف 

 

 الجودةوحدة  مشرف

 

 

م (  هـ )  خطة وحدة الجودة للعام الدراسي ١٤٤٢ )الفصل الدراسي الثاني(  

عما مع بالتنسيق املحاضرات ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة في الجودة دة الجودة واإلعتماد االكاديمي.نشرثقافة
التنفيذ التوقيتاملوضوع م عن  متابعة التنفيذ  املسئول

ميع الطالب والطالبات بالعمادة من خالل : ل مع جالتواص 
تشكيل لجان أصدقاء الجودة 

والفروع املسارات والطالباتحسب الطالب بجميع بورد البالك على الجودة منسقي ربطجميع

مشرف وحدة الجودة  
بالفروعمنسقي الجودة 

منسق عام الجودة
بالفروع الجودة منسقي

الفروع  بجميع املسارات تنظمها النقاشالتي حلقات في بفعالية مشرف وحدة الجودة  املشاركة
بالفروع الجودة منسقي

وكيل العمادة 
مشرف وحدة الجودة  
بالفروع الجودة منسقي

توعية  إلى تهدف والتي والفروع املسارات بجميع صوتك سمعنا حملة وتنفيذ الطالب بأهمية املشاركة إعداد
العمليةفي استطالعات الرأي وتعريفهم بإجراءات ضمان الجودة بالع جوانب بجميع الجودة مستوى لرفع مادة

التعليمية 

مشرف وحدة الجودة  
الفروعمنسقي الجودة ب 

وكيل العمادة 
مشرف وحدة الجودة  
بالفروع الجودة منسقي

الجيدةد من الورش العضإعداد وتنفيذ عد املمارسات ودعم الجودة نشرثقافة الى التدريستهدف هيئة اء
التدريس ومهارات املقررات جودة وتحسين

مشرف وحدة الجودة  
بالفروع الجودة منسقي

وكيل العمادة 
مشرف وحدة الجودة  
بالفروع الجودة منسقي

م (  هـ )  
   االشراف واملتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العمادة لتحقيق معايير الجودة .

التنفيذالتوقيتاألهداف املوضوعم عن املشرفاملسئول
الطالب لتقييم  تهيئة 

التدريس املقررومهارات
) الفصل الثاني (

بعم التقييم موقع على الدخول ادة الجودة عرضخطوات
توضيح اهمية مشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم النهم شركاء في 

صناعة القرار 
نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل التطوير  

همية الصدق واملوضوعية في عملية التقييم التأكيد على أ

وحدة عام مشرف
الجودة 

ةمنسقي الجود

الجودةوحدة مشرف

منسقي الجودة

تعريف الطالب  
والطالبات لخطوات  
التقييم باستخدام  

االمام بجامعة الجودة بعمادة التقييم موقع على الدخول عرضخطوات
عبد الرحمن بن فيصل  . 

توضيح اهمية مشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم النهم شركاء في 
قرار. صناعة ال

نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل التطوير  
التأكيد على أهمية الصدق واملوضوعية في عملية التقييم

بالفروع الجودة منسقي

تنفيذ استبيان الرضا  
الوظيفي من خالل 

موقع عمادة الجودة  

ا في املشاركة التدريسبأهمية هيئة الستبيان لتحسين  تعريفاعضاء
جودة االداء بالجامعة. 

على الدخول (  إلتمام عملية شرحخطوات
التقييم .

بإي املشاركة التدريسعلى هيئة اعضاء جابية في عملية التقييمحثجميع

عمادة الجودة من خالل 

وحدة عام مشرف
الجودة 

منسقي الجودة

الجودةوحدة فمشر 
منسقي الجودة

التجهيز لبدء  
استطالعات الرأي 

التأكد من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على نظام السجالت وذلك 
والفروع املسارات جميع في

مشرف التسجيل بالعمادة  

االقسام التدريسبجميع هيئة البياناتألعضاء قاعدة تحديث
مدرالتأكد من  بتدريسهمربطكل يقوم الذين سبالطالب

التأكد من املعلومات والبيانات  على  نظام السجالت

منسق الجودة بالقسم 
بالفروع الجودة منسق

االداريين من التقييم مشرفموقع

 
 

م (  هـ )  
  لتحقيق معايير الجودة .ي تقوم بها العمادةلعملية التقويم التاالشراف واملتابعة 

 المسئول عن التنفيذ  التوقيت  األهداف  الموضوع م
البدء في استطالعات   

الرأي  
واملدرسين والطالبات الطالب بيانات لتحديث الجودة عمادة مع التواصل

والتجهيز للبدء في استطالع الرأي  
دةجو الوحدة مشرف

 

عن االقسام تقارير
املقررومهارات تقييم

التدريس
الفصل الثاني   

تحسين جودة األداء في العملية التعليمية  
الدراسية املقررات جودة تحسين

التدريساوباملقرر مهارات في سواء تحسين إلى تحتاج التي النقاط معالجة
الدراس ي

قييم والتطوير والتحسين املستمر االستفادة من نتائج عملية الت
ر في األداء دعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستم

منسق الجودة بالقسم 
املقرر  منسق

ملفاملقرر  واالعتمادمتابعة الجودة عمادة توجيهات ملفاملقرروفق محتويات على التأكيد
األكاديمي  

ملفاملقررت يكون ان تدريسضرورة خالل يتم ملا املقرروثيقًا
جوانب كل والتطويرفي املراجعة في مهما مرجعًا ملفاملقرريعد أن على التأكيد

العملية التعليمية  

منسق الجودة بالقسم 
املقرر منسق

ملفاملقررباألقسام  مسؤول
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م (  هـ )  

حسبمتطلباتو تنفيذ آليات متابعة   األكاديمي واإلعتماد الجودة الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.املركز معاييرإدراة
متطلبات سام الجودة من االق أواًل

عنالتوقيت املوضوع م  متابعة التنفيذ  التنفيذ املسئول

الدراس يالفصل متطلبات الجودة مع بداية 
للمقررات الدراسية الخطة اعداد

اعداد توصيف املقررات  
منخالل االلكترونية املقرروالكتب خطة اتاحة

الطالبمناقشة خطة امل  قررمع
قاعدة بيانات القسم 

رئيسالقسم
منسقي الجودة باالقسام  

منسقي املقررات 

مشرف وحدة الجودة 
بالفروع الجودة منسقي

والنهائية الشهرية االختبارات اسئلة تحليل تقريرعن رئيسالقسمإعداد
املقررمنسق الجودة بالقسم  منسق

مشرف وحدة الجودة  
بالفروع الجودة منسقي

االختبارات مركزجودة أصدرها والتي واالختبارات بالتقوىم الخاصة الالئحة تطبيق متابعة
الكتابية واالختبارات املشاريع لتصحيح لجنة وجود منها والتي

رئيسالقسم
املقررمنسق الجودة بالقسم منسق

الجودة  مشرف وحدة 
بالفروع الجودة منسقي

رئيسالقسمإعداد تقرير عن تقديم التغذية الراجعة للطالب بعد كل اختبار  
املقررمنسق الجودة بالقسم  منسق

مشرف وحدة الجودة  
بالفروع الجودة منسقي

للفصل  تفعيل األقسام لخطة تحسين جودة األداء في املقررات وفقمتابعة 
وا األول السابقالدراس يلعام الدراس ي

بالفروع الجودة منسق
املقررمنسق الجودة بالقسم منسق

مشرف وحدة الجودة  

ملفات املقررات لالقسام وتعرف النقاط التي تحتاج إلى تحسين والتأكيد على  مراجعة 
الجيدة املمارسات

بالفروعالجودمنسق  مشرف وحدة الجودة  ة

املقرر تقييم عن االقسام التدريستقارير األولومهارات الدراس ي الفصل
الثاني الفصل 

منسق الجودة بالقسم 
املقرر منسق

مشرف وحدة الجودة  
بالفروع الجودة منسق

تقريراملقرر الدراس يإعداد الثانيللفصل املقررمنسق الجودة بالقسماألول مشرف وحدة الجودة  منسق

م (  هـ )  

الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.املركز معايير الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  
ال متطلبات جودة من االقسام أواًل

التنفيذ التوقيت املوضوع م  عن  متابعة التنفيذ  املسئول

ملفاملقرر  منسق الجودة بالقسم رئيسالقسمإعداد
املقرر ملفاملقررباالقساممنسق مسؤول

بالفروعمشرف وحدة الجودة /  الجودة منسقي
 

املقررمنسق الجودة بالقسمرئيسالقسمالتدريسإعداد ملف عضو هيئة  بالفروعمنسقي مشرف وحدة الجودة /وكيل العمادةمنسق  الجودة

م (  هـ )  

الوطني للتقويم واإلعتماد األكاديمي.ركز املمعايير الجودة واإلعتماد األكاديمي حسب متطلبات و تنفيذ آليات متابعة  
التنفيذالتوقيتاألهداف املوضوعم عن املشرفاملسئول

اجتماع اللجنة العليا  
لضمان الجودة  

تحسين جودة األداء في العملية التعليمية  
الدراسية املقررات جودة تحسين

مهارا في سواء تحسين إلى تحتاج التي النقاط التدريساوباملقررالدراس يمعالجة ت
االستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير والتحسين املستمر  

التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في األداء .دعم

وحدة عام مشرف
الجودة 

العميد 

وكيل العمادة  
للتطوير والجودة

اجتماع أعضاء وحدة  
الجودة 

د الخطة العامة للجودة  عداا
والفروع باملسارات الجودة خطة اعداد مناقشة

لبدء استطالعات الرأي  مناقشة التجهيز 
الجودة لتحقيق املمارسات وعرضأفضل مناقشة

بدعوة من   
وحدة مشرف

الجودة 

الجودةوحدة مشرف
بالفروع الجودة منسقي

اجتماع أعضاء  
وحدة الجودة 

املقررة ملفمراجع
الدراس ي للفصل

الثاني  

الجودة عمادة من املعتمدة القائمة ملفاملقرروفق محتوى مراجعة
ملفاملقرر اعداد من لالستفادة املختلفة باألقسام العمل جدية على التأكيد
املس في منه لالستفادة باملقررالدراس ي تناوله يتم ما كل لتوثيق االقسام تقبل دعم

الجودةوحدة مشرف

منسقي الجودة

الجودةوحدة مشرف

منسقي الجودة

تقاريرتقييم اعداد
الطالب والطالبات  
الدراسية للمقررات

تحسين جودة األداء في العملية التعليمية .
الدراسية املقررات جودة تحسين

لدراس يباملقررامعالجة النقاط التي تحتاج إلى تحسين 
االستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير والتحسين املستمر . 

دعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في األداء.

الجودةوحدة مشرفالجودةوحدة مشرف

تقييم تقارير اعداد
الطالب والطالبات  

التدريس ملهارات

لية التعليمية األداء في العمتحسين جودة 
التدريس مهارات في تحسين إلى تحتاج التي النقاط معالجة

االستفادة من نتائج عملية التقييم والتطوير والتحسين املستمر . 
دعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستمر في األداء.

الجودةوحدة مشرفالجودةوحدة مشرف

  Second   Termم (   2020/2021هـ )  1442 خطة وحدة الجودة للعام الدراسي ١٤٤٢ )الفصل الدراسي الثاني(  

 دة الجودة واإلعتماد االكاديمي.نشر ثقافة الجودة في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات بالتنسيق مع عما

 متابعة التنفيذ   املسئول عن التنفيذ  التوقيت املوضوع  م
Start End 

 ميع الطالب والطالبات بالعمادة من خالل : ل مع جالتواص 

 تشكيل لجان أصدقاء الجودة  -

 ربط جميع منسقي الجودة على البالك بورد  بجميع الطالب والطالبات حسب املسارات والفروع .  -

 مشرف وحدة الجودة   16-9-2020 30-8-2020

 بالفروع منسقي الجودة 

 منسق عام الجودة

 منسقي الجودة بالفروع 

 مشرف وحدة الجودة   Week 4 Week 14 املشاركة بفعالية في حلقات النقاش التي تنظمها  املسارات  بجميع الفروع   

 منسقي الجودة بالفروع 

 وكيل العمادة 

 مشرف وحدة الجودة  

 منسقي الجودة بالفروع 

الطالب بأهمية املشاركة  إعداد وتنفيذ حملة " سمعنا صوتك "  بجميع املسارات والفروع والتي تهدف إلى توعية 
مادة لرفع مستوى الجودة بجميع جوانب العملية  في استطالعات الرأي وتعريفهم بإجراءات ضمان الجودة بالع

 التعليمية 

Week 11 Week 16   مشرف وحدة الجودة 

 الفروع منسقي الجودة ب 

 وكيل العمادة 

 مشرف وحدة الجودة  

 منسقي الجودة بالفروع 

اء هيئة التدريس تهدف الى نشر ثقافة الجودة ودعم املمارسات الجيدة  د من الورش العضإعداد وتنفيذ عد
 وتحسين جودة املقررات ومهارات التدريس . 

Week 5 Week 15   مشرف وحدة الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع 

 وكيل العمادة 

 مشرف وحدة الجودة  

 منسقي الجودة بالفروع 

  Second   Termم (   2020/2021هـ )  1442  

   االشراف واملتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العمادة لتحقيق معايير الجودة .
 املشرف املسئول عن التنفيذ  التوقيت األهداف  املوضوع م

الطالب لتقييم  تهيئة  1
املقرر ومهارات التدريس  

 ) الفصل الثاني (

 ادة الجودة عرض خطوات الدخول على موقع التقييم بعم -

توضيح اهمية مشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم النهم شركاء في  -
 صناعة القرار 

 نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل التطوير   -

 همية الصدق واملوضوعية في عملية التقييم التأكيد على أ -

Week 3 

To 

Week  16 

وحدة عام  مشرف
 الجودة 

 

  ةمنسقي الجود 

 

 الجودةوحدة  مشرف

 

 منسقي الجودة

تعريف الطالب   2
والطالبات لخطوات  
التقييم باستخدام  

UDQUEST  

عرض خطوات الدخول على موقع التقييم بعمادة الجودة بجامعة االمام  -
 عبد الرحمن بن فيصل  . 

توضيح اهمية مشاركة الطالب والطالبات بعملية التقييم النهم شركاء في  -
 قرار. صناعة ال

 نشر مبادئ الشفافية والوضوح والتقييم من اجل التطوير   -

 التأكيد على أهمية الصدق واملوضوعية في عملية التقييم -

 منسقي الجودة بالفروع  

تنفيذ استبيان الرضا   3
الوظيفي من خالل 

 موقع عمادة الجودة  

الستبيان لتحسين  تعريف اعضاء هيئة التدريس بأهمية املشاركة في ا -
 جودة االداء بالجامعة. 

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

 جابية في عملية التقييمحث جميع اعضاء هيئة التدريس على املشاركة بإي -

March 2021  عمادة الجودة من خالل
 (UDQuest 

وحدة عام  مشرف
 الجودة 

 منسقي الجودة

 الجودةوحدة  فمشر 

 منسقي الجودة

التجهيز لبدء   4
 استطالعات الرأي 

التأكد من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على نظام السجالت وذلك 
 في جميع املسارات والفروع  

 مشرف التسجيل بالعمادة    

 تحديث قاعدة البيانات ألعضاء هيئة التدريس بجميع االقسام  

 س بالطالب الذين يقوم بتدريسهم  ربط كل مدر التأكد من 

 التأكد من املعلومات والبيانات  على  نظام السجالت

 منسق الجودة بالقسم   

 منسق الجودة بالفروع 

 مشرف موقع التقييم من االداريين

 

 
 

  Second   Termم (   2020/2021هـ )  1442 

   لتحقيق معايير الجودة . ي تقوم بها العمادةلعملية التقويم التاالشراف واملتابعة 

 المسئول عن التنفيذ  التوقيت  األهداف  الموضوع م
البدء في استطالعات   

 الرأي  

CES- SSLS-  

التواصل مع عمادة الجودة لتحديث بيانات الطالب والطالبات واملدرسين 
 والتجهيز للبدء في استطالع الرأي  

Week 12 Week 16 دةجو الوحدة  مشرف 

 

تقارير  االقسام عن 
تقييم املقرر ومهارات  

 التدريس 

 الفصل الثاني   

 تحسين جودة األداء في العملية التعليمية   -

 تحسين جودة املقررات الدراسية  -

معالجة النقاط التي تحتاج إلى تحسين سواء في مهارات التدريس او باملقرر  -
 الدراس ي  

   قييم والتطوير والتحسين املستمر االستفادة من نتائج عملية الت -

 ر في األداء دعم التوجه نحو التطوير والتحسين املستم -

Week 17 Week 18  منسق الجودة بالقسم 

 منسق املقرر 

التأكيد على محتويات ملف املقرر وفق توجيهات عمادة الجودة واالعتماد  متابعة ملف املقرر  
 األكاديمي  

 املقرر  وثيقًا ملا يتم خالل تدريس ضرورة ان يكون ملف املقرر ت

التأكيد على أن ملف املقرر يعد مرجعًا مهما في املراجعة والتطوير في كل جوانب 
 العملية التعليمية  

Week 3 Week 18  منسق الجودة بالقسم 

 منسق املقرر 

 مسؤول ملف املقرر باألقسام 
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 الستطالعات الرايدة الجودة وح خطة

 املشرف املسئول عن التنفيذ  التوقيت املوضوع 
Start End 

   االشراف واملتابعة لعملية التقويم التي تقوم بها العمادة لتحقيق معايير الجودة .
ارسال جدول املحاضرات لجميع اعضاء هيئة التدريس بكل مقرر حسب  

ترسل الى وحدة الجودة ومنسق  –املرفق  املسار والفرع وفق النموذج
 الجودة باملسار ومنسق الجودة بالقسم. 

Week 3 Week 6  باألقساممنسقي الجودة   

 منسقي املقررات 

 الجودةوحدة  مشرف

 منسقي الجودة بالفروع

 ن االداريين  املساعدي

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

 " .  PIللشعبة " 

التأكد من عدم ربط اية عضو هيئة تدريس ال يقوم فعليا بتدريس   -
 ". SIالشعبة أو يسجل  أنه " 

Week 7 Week 8 ار مشرف التسجيل بكل مس 

 باألقسام منسقي الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

 املساعدين االداريين 

 الجودةوحدة  رفمش

 

 

إلى منسقي الجودة باألقسام ومنسقي     Excel Sheetسيتم ارسال  
الجودة باملسارات والفروع للتأكد من صحة البيانات على نظام سجالت  
الطالب ومطابقتها للشيت املرسل وعمل التعديالت الالزمة بالتعاون مع  

 مشرف التسجيل بكل مسار أو فرع . 

ترد بعد ذلك في نظام  مسؤولة عن أية اخطاءوحدة الجودة غير   -
 جالت . الس

Week 8 Week9   مشرف التسجيل بكل مسار 

 باألقسام منسقي الجودة 

 منسقي الجودة بالفروع

 املساعدين االداريين 

 الجودةوحدة  مشرف

 

 الستطالعات الرايخطة وحدة الجودة 

 املشرف املسئول عن التنفيذ  التوقيت املوضوع م
Start End 

باملسار أو الفرع رسالة تأكيدية بصحة البيانات على نظام سجالت الطالب ومراجعتهم يرسل مشرف التسجيل  - 
 لالكسيل شيت الذي ارسل اليهم وعدم وجود أية أخطاء في النظام.

 عدم تغيير اية معلومات على النظام بعد هذا التاريخ إال بالرجوع إلى وحدة الجودة .   -

املقررات  بكلية املجتمع بالدمام والقطيف وكلية العلوم التطبيقية  تسجيل اعضاء هيئة التدريس و كد من التأ -
 بالجبيل ومطابقة البيانات بكل من عمادة السنة التحضيرية والكليات الثالثة .

Week 11   مشرف التسجيل بكل
 مسار

 

منسقي الجودة 
 باألقسام 

 الجودةوحدة  مشرف

 روعمنسقي الجودة بالف

 املساعدين االداريين 

 البدء في تهيئة الطالب والطالبات لالستعداد  للمشاركة في استطالعات الراي كالتالي : 

 يقوم كل منسق للجودة باملسار  بإعداد خطة لزيارة  وتهيئة جميع الشعب باملسار املسؤول عنه .  -

 توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات  -

 وتوضيع املقصود بكل فقرة .    CES- SSLSالرأي  شرح وتوضيح فقرات استطالع -

اقل درجة   5توضيح طريقة تعبئة االستبانات والدرجة املقابلة لكل فقرة بحيث ان اعلى درجة للجودة تقابلها  -    1و

  20حدة عن تزيد  الجلسة الواالتأكيد على اال  –التأكيد على الصدق واملوضوعية واالمانة في تعبئة االستبانات  -

 استبانات بحد أقص ى في الجلسة الواحدة  . 3دقيقة بحد اقص ى أو تعبئة 

 "  12االسبوع  “االعالن عن تاريخ بدء االستبانات والتي ستكون من   -

 التأكيد على الطالب بأن مشاركاتهم وأراءهم مهمة وضرورية من أجل التطوير والتحسين .  -

Week 11 Week 16 منسقي الجودة بالفروع 

 اعمال الجودةمنسقة 

 الجودةوحدة  مشرف

 

 الجودةوحدة  مشرف منسقة اعمال الجودة  Week 12 Week 17 البدء  في استطالعات الرأي للمقررات ومهارات التدريس لجميع املسارات والفروع . 

 منسقي الجودة بالفروع
 .    وتاريخ االنتهاء   يد تاريخ بدء االستبانات ع املسؤولة عنه بتحد كل حسب املسار والفر منسقة اعمال الجودة تقوم 

وذلك وفق االكسيل شيت    udquestالتأكد من مطابقة بيانات اعضاء هيئة التدريس  املسجلة على موقع التقييم 
 الذي تم مراجعته والتأكد من باألقسام ومسؤول التسجيل .

 

 الجودةوحدة  مشرف

 

 لعمل على ايجاد حلول للمشكالت التي قد تحدث .ة التقييم  وامتابعة عملي -

االنجازات الثانيتقرير الدراس ي الفصل

قبل من إقرارها تم التي للخطة بدايةأعضاء وحدة وفقا في املساندة والدراسات التحضيرية السنة بعمادة الدراس يالجودة ثق  من  والتي تنبهـ من العام األكاديمي الفصل
رسالتهاأهد تحقيق على وتعمل العامة الجودة وفروعهاوالتي نفذتها وحدة الجودة العديد من األنشطة الخطة  تضمنت و ،  افوحدة تلكاألنشطةبالعمادة ، باملساراتاملختلفة

املحاورالتالية خالل التي يمكن عرضها بإيجازمن
األنشطة املحققة لألهداف أهداف وحدة الجودةاألهداف العامة لوكالة التطوير والجودة

آلية ضبط الجودة وتحقيق  
االكاديمي .االعتمادمتطلبات 

و   الجودة  معايير  مساراتاألكاديمي  االعتمادتطبيق  التحضيرية لجميع السنة 
بالتنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي.

الشؤ وكالة مع لتطويرالتعاون األكاديمية املساراتون برامج
علىإنشاء االربعة ملفخاصباملسارات

الجودةتقديم تطبيق على القائمة العمل لجان لجميع الالزمة التسهيالت

تكريس مفهوم الجودة ونشر  
العمادة مستوى على ثقافتها

في عمادة   الجودة  ثقافة  ،  التحضيرية عنالسنة  نشر  ،املنشورات  الدورية  طريق االعالنات 
الجودة عمادة مع بالتنسيق املحاضرات ، االكاديمي.واالعتمادالورشالتدريبية

الثالثة املشاركة في حلقة النقاش 
الرابعة املشاركة في حلقة النقاش 

ملفاملقرر اعداد ورشة وتنفيذ اعداد
التدريسية الهيئة ملف ورشة وتنفيذ اعداد
انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بورد 

تشكيل لجان أصدقاء الجودة 
اإلشراف على تطبيق برنامج  

الجودة بالعمادة  
متابعة تحقيق متطلبات الجودة باألقسام  االشراف على تحقيق متطلبات الجودة. 

اعداد وتنفيذ برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في تقييم برنامج التهيئة.
اعداد وتنفيذ حملة سمعنا صوتك 

املقرر ملفات مسؤولي مع االجتماع
الدرايف املقررعلى ملفات متابعة

االجتماع مع منسقي املقررات 

برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة  واملتابعة إلعداداالشراف 
بالجودة.

معاييرمتابعة  لتحقيق بالعمادة واملقررات االقسام ملفاملقرربجميع الجودة.تنفيذ
واملقرراتمتابعة  األقسام التدريسبجميع ملفعضوهيئة تنفيذ

الدراسية تقاريراملقررات تنفيذ بمتابعة واالقسام املسارات السنة التحضيرية.بجميع

 

 
األنشطة املحققة لألهداف أهداف وحدة الجودة األهداف العامة لوكالة التطوير والجودة 

وضع الخطط املرحلية املناسبة للمراجعة الدورية  
تحسين املستمر في ملعايير الجودة املعتمدة لضمان ال

بالعمادة اإلدارية والوحدات األكاديمية األقسام أداء

الخطة االستراتيجية تشكيل لجنة متابعة تنفيذتنفيذ الخطة االستراتيجية للعمادة متابعة 

ومتطلباتومستوى للتعرفبتوقعات آلية وضع
والخارجيين الداخليين العمادة عمالء وإبالغهارضا

ذات اإلدارية والوحدات األكاديمية األقسام كل إلى
العالقة

ورضا  االداء  مستويات  عن  واملعلومات  البيانات  الطالب جمع  من  املستفيد 
التدريس هيئة وأعضاء

نظام  التأكد من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على 
السجالت 

الجودة لتحديث بيانات الطالب والطالبات  التواصل مع عمادة 
واضافتهم على موقع االستبانات 

التدريس هيئة البياناتألعضاء قاعدة تحديث
البدء في استطالع الراي للمقررات 

التدريس ملهارات الرأي استطالع في البدء
تقاريرتقييم الطالب لالشراف األكاديمي  عنها وإعداد

للخدمات املساندة والدعم تقييم الطالب 
الرض حول التدريسية الهيئة رأي ا الوظيفي استطالع

ورضا  االداء  مستويات  عن  واملعلومات  واالستبيانات  املعلومات  إدخال 
التدريس هيئة وأعضاء الطالب من املستفيد

تقاريرعنهاالطالب تقييم  وإعداد التدريس ومهارات للمقررات
تقاريرتقييم الطالب لالشراف األكاديمي    عنها. وإعداد

للمكتبات تقييم الطالب 
الطالبتقييم  لشؤون

الوظيفياستطالع الرضا حول التدريسية الهيئة رأي

اإلشراف على جمع الوثائق واملعلومات وتوثيقها في 
مركز متكامل للمعلومات.

الجودة بشؤون بياناتخاصة وتطويرقاعدة وتقاريراملقرراتديمي. األكاواالعتمادإنشاء التوصيفات ملفلجميع إنشاء
أعضاء املقرروملفات ملفات مساريتضمن ملفلكل إنشاء

التدريس هيئة
وإدارة بالوثائق واملستندات الخاصة  ملفإنشاء واملسارات السنة  باألقسام

جودةوالتطوير وتحقيق معايير الالتحضيرية لغرض التقييم  
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االنجازات الثانيتقرير الدراس ي الفصل

قبل من إقرارها تم التي للخطة بدايةأعضاء وحدة وفقا في املساندة والدراسات التحضيرية السنة بعمادة الدراس يالجودة ثق  من  والتي تنبهـ من العام األكاديمي الفصل
رسالتهاأهد تحقيق على وتعمل العامة الجودة وفروعهاوالتي نفذتها وحدة الجودة العديد من األنشطة الخطة  تضمنت و ،  افوحدة تلكاألنشطةبالعمادة ، باملساراتاملختلفة

التي يمكن عرضها بإيجاز من خالل املحاور التالية :   
 األنشطة املحققة لألهداف  أهداف وحدة الجودة األهداف العامة لوكالة التطوير والجودة

آلية ضبط الجودة وتحقيق   .1
 االكاديمي . االعتمادمتطلبات 

و  1.1  - الجودة  معايير  مسارات  NCAAA)األكاديمي    االعتمادتطبيق  لجميع  التحضيرية (  السنة 
 بالتنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي.

 برامج املسارات.   ون األكاديمية لتطوير التعاون مع وكالة الشؤ  -1.1.1

  One Drive  ملف خاص باملسارات االربعة على إنشاء  -1.1.2

 التسهيالت الالزمة لجميع لجان العمل القائمة على تطبيق الجودة. تقديم -1.2

تكريس مفهوم الجودة ونشر  . 2
 ثقافتها على مستوى العمادة. 

في عمادة    -2.1 الجودة  ثقافة  ،    التحضيرية عنالسنة  نشر  ،املنشورات  الدورية  طريق االعالنات 
 االكاديمي. واالعتمادالورش التدريبية ، املحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة 

  الثالثة املشاركة في حلقة النقاش  -2.1.2

   الرابعة املشاركة في حلقة النقاش  -2.1.3

 اعداد وتنفيذ ورشة اعداد ملف املقرر  -2.1.5

 اعداد وتنفيذ ورشة ملف  الهيئة التدريسية   -2.1.6

 انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بورد  -2.1.8

 تشكيل لجان أصدقاء الجودة  –2.1.9

اإلشراف على تطبيق برنامج  . 3
 الجودة بالعمادة  

 متابعة تحقيق متطلبات الجودة باألقسام   -3.1.1 االشراف على تحقيق متطلبات الجودة.  - 3.1

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

 اعداد وتنفيذ حملة سمعنا صوتك  -3.2.2

"The Voice  Matter   " 

 االجتماع مع مسؤولي  ملفات املقرر  -3.3.1

   متابعة  ملفات املقرر على الدرايف -3.4.1

 االجتماع مع منسقي املقررات   -3.5.1

برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة   واملتابعة إلعداداالشراف  - 3.2
 بالجودة.

 الجودة.تنفيذ ملف املقرر بجميع االقسام واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير متابعة  - 3.3 

 تنفيذ ملف عضو هيئة التدريس بجميع األقسام واملقررات.متابعة  - 3.4

 السنة التحضيرية.بجميع املسارات واالقسام بمتابعة تنفيذ تقارير املقررات الدراسية  - 3.5

 

 
 األنشطة املحققة لألهداف  أهداف وحدة الجودة  األهداف العامة لوكالة التطوير والجودة 

وضع الخطط املرحلية املناسبة للمراجعة الدورية  .  4
تحسين املستمر في ملعايير الجودة املعتمدة لضمان ال

 .أداء األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية بالعمادة 

 الخطة االستراتيجية  تشكيل لجنة متابعة تنفيذ -4.1.1 2025-2021تنفيذ الخطة االستراتيجية للعمادة متابعة  –  4.1

وضع آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى  .  5
وإبالغها  رضا عمالء العمادة )الداخليين والخارجيين( 

إلى كل األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية ذات 
 .العالقة

ورضا   -  5.1 االداء  مستويات  عن  واملعلومات  البيانات  الطالب   جمع  من  املستفيد 
 وأعضاء هيئة التدريس. 

نظام  التأكد من أن جميع الطالب والطالبات مسجلين على  - 5.1.1
 السجالت 

الجودة لتحديث بيانات الطالب والطالبات  التواصل مع عمادة  - 5.2.1
 واضافتهم على موقع االستبانات 

 تحديث قاعدة البيانات ألعضاء هيئة التدريس  - 5.2.2

   CESالبدء في استطالع الراي للمقررات  - 5.3.1

   SSLSالبدء في استطالع الرأي ملهارات التدريس   -5.3.2

 عنها وإعداد تقارير تقييم الطالب لالشراف األكاديمي  –  5.4.1

 .للخدمات املساندة والدعم تقييم الطالب  –  5.5.1

 .  ا الوظيفي استطالع رأي الهيئة التدريسية حول الرض –  5.7.1

ورضا   -5.2 االداء  مستويات  عن  واملعلومات  واالستبيانات  املعلومات  إدخال 
 املستفيد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

   للمقررات ومهارات التدريس وإعداد تقارير عنها الطالب  تقييم  –  5.3

 عنها. وإعداد تقارير تقييم الطالب لالشراف األكاديمي   – 5.4

 .للمكتبات تقييم الطالب  –5.5

 .لشؤون الطالب  تقييم  –5.6

 .   رأي الهيئة التدريسية حول الرضا الوظيفي  استطالع  - 5.7

اإلشراف على جمع الوثائق واملعلومات وتوثيقها في . 6
 مركز متكامل للمعلومات.

 إنشاء ملف لجميع التوصيفات وتقارير املقررات. - 6.1.1 ديمي. األكا واالعتمادإنشاء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بشؤون الجودة  - 6.1

إنشاء ملف لكل مسار يتضمن ملفات املقرر وملفات أعضاء  - 6.2.1
 هيئة التدريس. 

وإدارة    -  6.2 بالوثائق واملستندات الخاصة    ملفإنشاء  واملسارات  السنة  باألقسام 
 جودةوالتطوير وتحقيق معايير الالتحضيرية لغرض التقييم  

 

تقرير االنجازات للفصل الدراسي الثاني 
وفقــا للخطــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل أعضــاء وحــدة  الجــودة بعمــادة الســنة التحضيريــة 

والدراســات المســاندة فــي بدايــة الفصــل الدراســي  مــن العــام األكاديمــي 1442 هـــ  والتــي تنبثــق  

مــن أهــداف وحــدة الجــودة العامــة وتعمــل علــى تحقيــق رســالتها ، و تضمنــت الخطــة العديــد 

مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة الجــودة  بالعمــادة وفروعهــا  بالمســارات المختلفــة ، تلــك 

األنشــطة التــي يمكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل المحــاور التاليــة :  
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وفيما يلي شرح مفصل باالحصاءات واملؤشرات لألنشطة التي تم تحقيقها بوحدة الجودة : 

 . األكاديميآلية ضبط الجودة وتحقيق متطلبات اإلعتماد   .1

 .األكاديمي العتماد السنة التحضيرية بالتنسيق مع عمادة الجودة وا( لجميع مسارات NCAAA) األكاديمي تطبيق معايير الجودة و اإلعتماد 1.1  -

 (2020/2021       - سارات األربعة  للعاميين الدارسيين )تحديث امللف خاص بجميع التوصيفات والتقارير للم برامج املسارات.  التعاون مع وكالة الشؤون األكادييمة لتطوير -1.1.1

 Tracks إحصاءات  

Science EngineeringHealth Humanity 

Course Specifications 

2020/2021 

Courses  Reports 

2020/2021 

Course Specifications 

2020/2021 

Courses  Reports 

2020/2021 

Course Specifications 

2020/2021 

Courses  Reports 

2020/2021 

Course Specifications 

2020/2021 

Courses  Reports 

2020/2021 

Expected       

Completed         

Ratio   

 تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى العمادة.  -2

 . األكاديمي ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة واإلعتماد اإلعالنطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  -2.1

 د انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بور  -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% 

 ى مستوى العمادة. تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها عل -2
 . األكاديمي ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة واإلعتماد اإلعالنطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  -2.1

 تشكيل لجان أصدقاء 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% 

 اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة . -3
 التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.  واملتابعة إلعداد برنامجاإلشراف  - 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  قسامتنفيذ ملف املقرر بجميع األ متابعة  - 3.3 

 قرر االجتماع مع مسؤولي  ملفات امل -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 6 5 7 6 6 6 6 7 7 5 6 6 

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

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

وفيمــا يلــي شــرح مفصــل باالحصــاءات والمؤشــرات لألنشــطة التي 
تــم تحقيقهــا بوحــدة الجودة

وإبالغهاوضع آ والخارجيين الداخليين العمادة عمالء رضا ومتطلباتومستوى للتعرفبتوقعات ة ذات العالقةاإلدارية والوحدات  األكاديميقسامكل األ إلىلية
التدريسأعضاءورضا املستفيد من الطالب و ستويات األداءعلومات عن مبيانات واملإدخال املعلومات واالست هيئة

التواصل مع عمادة الجودة لتحديث بيانات الطالب والطالبات واضافتهم على موقع االستبانات 
إحصاءات  

 

 

 

وإبالغهاوضع  والخارجيين الداخليين العمادة عمالء رضا ومتطلباتومستوى للتعرفبتوقعات ة ذات العالقةاإلدارية والوحدات  األكاديميقسامكل األ إلىآلية
تقارير التدريسوإعداد للمقررومهارات الطالب الدراس يتقويم الفصل الثاني عنها

للمقررات يالرأاستطالع 
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وفيما يلي شرح مفصل باالحصاءات واملؤشرات لألنشطة التي تم تحقيقها بوحدة الجودة : 

األكاديميآلية ضبط الجودة وتحقيق متطلبات اإلعتماد 
مساراتاألكاديمي تطبيق معايير الجودة و اإلعتماد  األكاديمي العتماد السنة التحضيرية بالتنسيق مع عمادة الجودة والجميع

لتطوير األكادييمة الشؤون وكالة مع املساراتالتعاون والتقاريرللمبرامج التوصيفات امللفخاصبجميع الدارسيينتحديث للعاميين األربعة سارات

إحصاءات  

      
      

العمادة مستوى على ونشرثقافتها الجودة تكريسمفهوم
واإلعتماداإلعالنطريق التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  الجودة عمادة مع بالتنسيق املحاضرات ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية األكاديمي ات

د انشاء صفحة للجودة من خالل البالك بور 
إحصاءات  



 ى مستوى العمادة تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها عل
 . األكاديمي ات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات بالتنسيق مع عمادة الجودة واإلعتماد اإلعالنطريق  التحضيرية عننشر ثقافة الجودة في عمادة السنة  

 تشكيل لجان أصدقاء الجودة   
 إحصاءات  

      

 
  

      


 

 اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة .
 التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.  واملتابعة إلعداد برنامجاإلشراف   

 "   اعداد وتنفيذ حملة سمعنا صوتك  
 إحصاءات  

      

 
  

      


    

على تطبيق برنامج الجودة بالعمادة . اإلشراف
األمتابعة  ملفاملقرربجميع الجودة.واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير قسامتنفيذ

امل ملفات مسؤولي مع قرراالجتماع
إحصاءات  

 .ة ذات العالقةاإلدارية والوحدات  األكاديمي قسامكل األ  إلىلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء العمادة )الداخليين والخارجيين( وإبالغها وضع آ – 4

 هيئة التدريس.  أعضاءورضا املستفيد من الطالب و  ستويات األداءعلومات عن مبيانات واملإدخال املعلومات واالست -4.2

 التواصل مع عمادة الجودة لتحديث بيانات الطالب والطالبات واضافتهم على موقع االستبانات  - 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” 484 511 506 1046 427 513 195 515 69 170 1324 241 

Completed   484 511 506 1046 427 513 195 515 69 170 1324 241 
Ratio  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Students 6001 

Total completed 6001 

Total Rate  100% 

 

 

 

 .ة ذات العالقةاإلدارية والوحدات  األكاديمي قسامكل األ  إلىآلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء العمادة )الداخليين والخارجيين( وإبالغها وضع  – 4

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

  CESللمقررات  يالرأاستطالع  - 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” 8 9 7 8 8 8 8 7 7 9 8 8 

Assigned   8 9 7 8 8 8 8 7 7 9 8 8 
Ratio  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 No. of  Students  484 511 506 1046 427 513 195 515 69 170 1324 241 

Expected 3339 4028 5417 7318 2664 3428 1347 5642 479 1354 9268 1689 
Total  Expected 45917 

Responded 3110 3518 2934 6629 2304 3072 1277 3459 476 1301 8320 1445 
Total  Responded 37845 

Total  Rate 82% 

Average Rating – Mean  

All courses each track  
4.1 4.1 3.9 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1 4.4 4.3 4.5 

Cumulative % 

All courses each track 

76 75 69 78 81 80 80 78 73 81 83 87 

Deanship of  PYP  

Over All  

 
4.2 

 
78 

 

Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey / Engineering  Male  – 2020/2021 – T2    

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

ARCH-122 Basic Design Studio(2) 2 M 481 434 90 4.3 80 

LRSK-142 Communication Skills 2 M 505 442 87 4.4 85 

COMP-131 Computer Skills 2 M 505 442 87 4.2 76 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 2 M 510 440 86 4 68 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 M 511 441 86 4.2 78 

ENGL-101 English Language(1) 2 M 507 437 86 4.2 78 

MATH-112 Math II 2 M 335 315 94 4.1 76 

MATH-111 Math I 2 M 169 127 75 4 69 

PHYS-132 Physics 2 M 505 440 87 3.7 62 
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Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey / Engineering  Female  – 2020/2021 – T2   

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

ARCH-122 Basic Design Studio(2) 2 F 169 165 97 4.4 84 

LRSK-142 Communication Skills 2 F 170 164 96 4.5 86 

COMP-131 Computer Skills 2 F 170 164 96 4.7 91 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 2 F 170 164 96 4.1 71 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 F 165 159 96 4.3 78 

ENGL-101 English Language(1) 2 F 170 164 96 4.3 80 

MATH-112 Math II 2 F 166 159 96 4.3 80 

PHYS-132 Physics 2 F 170 162 96 4.3 79 

 

Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey / Health   Male  – 2020/2021 – T2   

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

ARAB-182 Arabic Language Skills 4 M 470 421 89 3.1 45 

CHEM-103 Chemistry 4 M 506 419 82 4.3 82 

LRSK-142 Communication Skills 4 M 467 421 90 4.4 84 

ENGL-102 English for Academic and Speci 4 M 471 419 88 4.1 74 

BIOL-102 General Biology 4 M 506 419 82 3.9 66 

PHEDU-162 Physical Education 4 M 467 418 89 3.9 68 

PHYS-104 Physics 4 M 506 417 82 3.8 63 
 

Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey / Health   Female  – 2020/2021 – T2   

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

ARAB-182 Arabic Language Skills 4 F 510 497 97% 4.1 72 

CHEM-103 Chemistry 4 F 515 497 96% 4.5 84 

LRSK-142 Communication Skills 4 F 510 495 97% 4.5 85 

ENGL-102 English for Academic and Speci 4 F 510 492 96% 4.5 83 

BIOL-102 General Biology 4 F 515 494 95% 4.1 73 

PHEDU-162 Physical Education 4 F 510 492 96% 4.4 81 

PHYS-104 Physics 4 F 515 492 95% 4 70 
 

Ratio of Responded  -Course Evaluation Survey / Health   Female  / Jubail   – 2020/2021 – T2  

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

CHEM-103 Chemistry 4 F 69 68 98 4.1 72 

LRSK-142 Communication Skills 4 F 68 68 100 4.3 82 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 4 F 68 68 100 3 40 

ENGL-102 English for Academic and Speci 4 F 68 68 100 4.5 86 

BIOL-102 General Biology 4 F 69 68 98 4.4 80 

PHEDU-162 Physical Education 4 F 68 68 100 4 80 

PHYS-104 Physics 4 F 69 68 98 4.2 73 
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Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey / Science Female – 2020/2021 – T2 

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

LRSK-142 Communication Skills 2 F 1046 1030 98 4.5 86 

COMP-122 Computer Applications 2 F 1046 1030 98 4.1 73 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 2 F 1050 1030 98 3.7 61 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 F 1058 1030 97 4.4 83 

ENGL-101 English Language(1) 2 F 1044 1017 97 4.4 81 

MATH-112 Math II 2 F 1011 449 98 4.4 81 

MATH-111 Math I 2 F 17 15 88 4.5 80 

STAT-132 Statistics 2 F 1046 1028 98 4.3 81 
 

 Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey / Science Female Jubail – 2020/2021 – T2    

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

LRSK-142 Communication Skills 2 F 186 180 96 4.4 82 

COMP-122 Computer Applications 2 F 186 180 96 4.1 76 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 2 F 195 180 92 4.3 80 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 F 195 180 92 4.7 92 

ENGL-101 English Language(1) 2 F 195 180 92 4.7 92 

MATH-112 Math II 2 F 179 175 97 3.9 68 

MATH-111 Math I 2 F 25 22 88 4.1 72 

STAT-132 Statistics 2 F 186 180 96 4.3 81 
 

Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey / DCC  – 2020/2021 – T2    

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

LRSK-142 Communication Skills 2 F 477 445 93 4.4 85 

COMP-122 Computer Applications 2 F 482 448 92 3.9 63 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 2 F 478 444 92 4 72 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 F 515 450 87 4.5 86 

ENGL-101 English Language(1) 2 F 513 450 87 4.4 85 

MATH-112 Math II 2 F 411 392 95 4.3 79 

PHEDU-162 Physical Education 2 F 477 443 93 4.5 87 
 

Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey / Science Male – 2020/2021 – T2  

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

LRSK-142 Communication Skills 2 M 472 444 94 4.3 80 

COMP-122 Computer Applications 2 M 472 444 94 4.1 77 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 2 M 484 446 92 3.7 62 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 M 482 443 91 4.2 79 

ENGL-101 English Language(1) 2 M 481 443 92 4.3 82 

MATH-112 Math II 2 M 401 384 95 4.1 75 

MATH-111 Math I 2 M 73 61 83 4.2 75 

STAT-132 Statistics 2 M 474 445 93 4.1 75 
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Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey /HUFJ– 2020/2021 – T2    

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

LRSK-110 Communication Skills 2 F 241 209 86 4.5 90 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 2 F 242 206 85 4.5 88 

ENGL-104 English Language 1 2 F 114 90 78 4.3 83 

ENGL-113 English Language 2 2 F 128 116 90 4.6 91 

STAT-114 Introduction to Statisics 2 F 241 206 85 4.2 80 

PSYCO-115 Principles of Psychology 2 F 241 206 85 4.6 91 

QURN-112 Reciting and Elocution 2 F 241 206 85 4.6 92 

LRSK-111 Writing Skills 2 F 241 206 85 4.3 84 
 

Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey QCC  – 2020/2021 – T2 

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

LRSK-142 Communication Skills 2 F 366 329 89 4.5 86 

COMP-122 Computer Applications 2 F 374 334 89 4 80 

ISLM-181 Creed and Family in Islam 2 F 366 328 89 4.4 84 

ENGL-102 English for Academic and Speci 2 F 381 304 79 4.3 82 

ENGL-101 English Language(1) 2 F 427 342 80 4.3 81 

MATH-112 Math II 2 F 231 216 93 4 69 

MATH-111 Math I 2 F 151 122 80 4.2 79 

PHEDU-162 Physical Education 2 F 368 329 89 4.4 84 

Ratio of Responded  - Course Evaluation Survey /HUFD– 2020/2021 – T2    

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

Average Rating 

“ Mean “ 

Cumulative % 

ARAB-182 Arabic Language Skills 2 F 1324 1198 90 4 72 

LRSK-110 Communication Skills 2 F 1324 1190 89 4.5 88 

ENGL-104 English Language 1 2 F 513 437 85 4.1 75 

ENGL-113 English Language 2 2 F 811 754 92 4.3 82 

STAT-114 Introduction to Statisics 2 F 1324 1188 89 4.3 81 

PSYCO-115 Principles of Psychology 2 F 1324 1186 89 4.5 89 

QURN-112 Reciting and Elocution 2 F 1324 1184 89 4.5 88 

LRSK-111 Writing Skills 2 F 1324 1183 89 4.5 88 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

طالبات  -تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي بالريان 

،  املحاضرات  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةأواًل :  
 قات النقاش ، ..................  . برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حل

 الفصل الثاني  1442حلقة النقاش الثالثة للمسار العلمي   النشاط   

 نشر ثقافة الجودة األهداف 

 توعية الطالبات بأهمية املشاركة في تقييم الخدمات املقدمة بالعمادة 

 البات بنتائج التقييم واهم مقترحاتهم في تقييم املقرراتتعريف الط

 ومنسقة الجودةإدارة املسار العلمي  جهة املسؤولة  لا

 قاعة االجتماعات باملسار ) اون الين ( مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 ش للجودة التواصل مع إدارة املسار للمشاركة بفقرة في حلقة النقا

 تجهيز عرض تقديمي  

 ضور  لبات الحعدد الطا مؤشرات قياس األداء  

 النسبة املئوية الحضور  العدد الكلي 

 % 57 599 1053 اإلحصاءات

 

 
 زيادة مشاركة الطالبات في تقييم الخدمات املقدمة مخرجات النشاط  

 حضور الطالبات انخفاض عدد   املعوقات 

 

1442نسبة الحضور حلقة النقاش الثالثة 

العدد الكلي عدد الحضور

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إداريينفة الجودةنشر ثقاأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتة السنة في عماداعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن ،  التحضيرية
برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

 1442ي سار العلم حلقة النقاش الرابعة للم النشاط   

 نشر ثقافة الجودة األهداف 

 ة في تقييم املقررات ومهارات التدريس واالشراف االكاديميت على املشاركتحفيز الطالبا

 تذكير الطالبات بإرشادات التقييم وتعبئة االستبانات 

 مساعدة وكيلة املسار العلمي، منسقة الجودة للمسار العلمي  الجهة املسؤولة  

 قاعات االجتماعات بمبنى املسار العلمي ) اون الين (  نفيذمكان الت

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 

 

 تجهيز عرض تقديمي عن أدوات وطريقة تقييم الخدمات املقدمة بالعمادة  -

 اعداد تعليمات الدخول على موقع التقييم   -

 اعداد إرشادات للتقييم -

 لوضع العرض ضمن برنامج جلقة النقاش التواصل مع مساعدة الوكيلة -

 

 نسبة الطالبات الحاضرات لحلقة النقاش مؤشرات قياس األداء  

 الطالبات املشاركات في تقييم املقررات ومهارات التدريس نسبة 

مشاركة الطالبات في تحقيق الجودة بالعمادة مخرجات النشاط  
النسبة املئويةالحضورالعدد الكلياالحصاءات

النقاشقلة عدد الطالبات الحاضرات حلقةاملعوقات 

1442نسبة الحضور حلقة النقاش الرابعة 

العدد الكلي عدد الحضور

تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي بالريان  - طالبات
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إداريينفة الجودةنشر ثقاأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتة السنة في عماداعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن ،  التحضيرية
برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

ي سار العلم حلقة النقاش الرابعة للمالنشاط   
نشر ثقافة الجودةاألهداف 

التدريسواالشرافاالكاديميت على املشاركتحفيز الطالبا ومهارات املقررات تقييم في ة
االستبانات وتعبئة التقييم بإرشادات تذكيرالطالبات

املسؤولة مساعدة وكيلة املسار العلمي، منسقة الجودة للمسار العلميالجهة
اليننفيذمكان الت اون املسارالعلمي بمبنى االجتماعات قاعات

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

تجهيز عرض تقديمي عن أدوات وطريقة تقييم الخدمات املقدمة بالعمادة 
التقييم موقع على الدخول تعليمات اعداد

للتقييم إرشادات اعداد
لوضع العرض ضمن برنامج جلقة النقاشالتواصل مع مساعدة الوكيلة

نسبة الطالبات الحاضرات لحلقة النقاشمؤشرات قياس األداء  
 الطالبات املشاركات في تقييم املقررات ومهارات التدريس نسبة 

 مشاركة الطالبات في تحقيق الجودة بالعمادة  مخرجات النشاط  

 النسبة املئوية الحضور  العدد الكلي االحصاءات

1050 109 9% 

 

 
 النقاش قلة عدد الطالبات الحاضرات حلقة املعوقات 

 

1442نسبة الحضور حلقة النقاش الرابعة 

العدد الكلي عدد الحضور

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ،  في
إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . برنامج التهيئة للطالب الجدد ، 

 االجتماع مع منسقي املقررات      النشاط 

 تحقيق متطلبات الجودة   هداف األ 

 منسقة الجودة باملسار العلمي ومنسقات املقررات الجهة املسؤولة  

 اون الين عبر التيمز   مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 النشاط  لتحقيق أهداف

 التواصل مع املنسقات لتحديد موعد االجتماع  

 اعمال االجتماعات  جدول  تحديد

 تنفيذ االجتماع   خطوات تنفيذ النشاط  

    مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 ال يوجد  ال يوجد 

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

2 2 100 

 

 
 نسبة ما تحقق من متطلبات الجودة  ياس األداء  مؤشرات ق

 ربط العضوات على الشعب على البيبول سوفت   ط  مخرجات النشا

 تجهيز قاعدة بيانات القسم  

 تعبئة ملفات املقررات  

 تعبئة التوصيفات والتقارير وفق النماذج املطلوبة 

 س ي كامل مع اعمال إدارية أخرى قلة الوقت املتاح لدى منسقة الجودة حيث لديها عب تدري املعوقات 

 قاتقلة الوقت املتاح لدى املنس

 صعوبة توفيق موعد لالجتماعات يناسب الجميع 

 

العدد الكلي نسبة الحضور

عات ا م ت الج ل ت  ا ضر حا ل ا ة  سب ن

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. ثانيًا
الينحملة سمعنا صوتك   النشاط    اون
التدريسييتقتشجيع الطالبات على املشاركة في  األهداف  ومهارات املقررات م

املسؤولة منسقة وحدة الجودة للمسار العلميالجهة
بوردمكان التنفيذ عبرالبالك الين اون

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

يمطالبات على املشاركة في تحقيق الجودة واملشاركة في التقي تجهيز شرائح بوربوينت توعويه تحث ال
املسار طالبات لجميع بورد البالك على التوعوية الشرائح ادراج

الطالباتخطوات تنفيذ النشاط   لجميع بورد البالك على التوعوية الشرائح ادراج
النشاط لتنفيذ املساعدة ماديةبشرية املوارد

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

نسب املشاركة في استطالعات الراي على موقع استبانه مؤشرات قياس األداء  
تحسين جودة الخدمات املقدمة بالعمادة مخرجات النشاط  

ال يوجد املعوقات 

 

 

 

 

 

سمعنا صوتك

العدد الكلي نسبة المستفيدين

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االقسامثالثًا ملفاملقرربجميع تنفيذ بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  .واملقررات متابعة
اإلسالميةال االنشاط    الدراسات قسم الجدد األقسام عضوات مع جتماع
ملفاملقرراألهداف  الجودة متطلبات تحقيق

املسؤولة منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي / عضوات القسم الجهة
الينملسار العلممكتب منسقة الجودة بامكان التنفيذ اون ي

االجراءات التي تم تنفيذها  
يق أهداف النشاط لتحق

امللف مسؤوالت مع مواعيد تحديد
االعمال جدول تحديد

االجتماع مع العضوات خطوات تنفيذ النشاط  
العضوات على للعمادة والرسالة عرضللرؤية

عرض ألهداف الوحدة
عرض ملتطلبات الجودة من العضو

التشاركيماذج عرض لن امللف مللفاملقررعلى
وعرض ملكونات ملف العض 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

نسب اكمال امللف مؤشرات قياس األداء  
تنفيذ ملف العضو وتحقيق متطلبات الجودةمخرجات النشاط  

امللفاملنانشغال البعض وقلة الرد على املعوقات  واكمال لالجتماع واالستجابة سقة
عدم الرغبة في عمل ملف للعضو يتبع وحدة الجودوامهن بكلية اآلداب و وجود ملفات لهن بأقس

العدد الكلي لمسؤالت الملف نسبة الحاضرات لالجتماعات 

لعضوات ا لحاضرات االجتماعات  من  ا نسبة 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إداريينفة الجودةنشر ثقاأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتة السنة في عماداعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن ،  التحضيرية
برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

ي سار العلم حلقة النقاش الرابعة للمالنشاط   
نشر ثقافة الجودةاألهداف 

التدريسواالشرافاالكاديميت على املشاركتحفيز الطالبا ومهارات املقررات تقييم في ة
االستبانات وتعبئة التقييم بإرشادات تذكيرالطالبات

املسؤولة مساعدة وكيلة املسار العلمي، منسقة الجودة للمسار العلميالجهة
اليننفيذمكان الت اون املسارالعلمي بمبنى االجتماعات قاعات

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

تجهيز عرض تقديمي عن أدوات وطريقة تقييم الخدمات املقدمة بالعمادة 
التقييم موقع على الدخول تعليمات اعداد

للتقييم إرشادات اعداد
لوضع العرض ضمن برنامج جلقة النقاشالتواصل مع مساعدة الوكيلة

نسبة الطالبات الحاضرات لحلقة النقاشمؤشرات قياس األداء  
التدريسنسبة  ومهارات املقررات تقييم في املشاركات الطالبات

مشاركة الطالبات في تحقيق الجودة بالعمادة مخرجات النشاط  
النسبة املئويةالحضورالعدد الكلياالحصاءات

النقاشقلة عدد الطالبات الحاضرات حلقةاملعوقات 

1442نسبة الحضور حلقة النقاش الرابعة 

العدد الكلي عدد الحضور

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ،  في
إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . برنامج التهيئة للطالب الجدد ، 

االجتماع مع منسقي املقررات   النشاط 
تحقيق متطلبات الجودة  هداف األ 

املسؤولة منسقة الجودة باملسار العلمي ومنسقات املقرراتالجهة
عبرالتيمزمكان التنفيذ الين اون

االجراءات التي تم تنفيذها  
النشاط لتحقيق أهداف

التواصل مع املنسقات لتحديد موعد االجتماع  
اعمال االجتماعات جدولتحديد

تنفيذ االجتماع  خطوات تنفيذ النشاط  
النشاط لتنفيذ املساعدة ماديةبشرية املوارد

ال يوجد ال يوجد 
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

نسبة ما تحقق من متطلبات الجودة ياس األداء  مؤشرات ق
البيبولسوفتط  مخرجات النشا الشعبعلى على ربطالعضوات

تجهيز قاعدة بيانات القسم  
تعبئة ملفات املقررات  

املطلوبة النماذج والتقاريروفق التوصيفات تعبئة
تدرياملعوقات  عب لديها حيث الجودة منسقة لدى املتاح الوقت أخرىقلة إدارية اعمال مع كامل س ي

قاتقلة الوقت املتاح لدى املنس
صعوبة توفيق موعد لالجتماعات يناسب الجميع 

العدد الكلي نسبة الحضور

عات ا م ت الج ل ت  ا ضر حا ل ا ة  سب ن

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. ثانيًا: 

 ) اون الين(      THE Voice Matteحملة سمعنا صوتك    النشاط   

 م املقررات ومهارات التدريس ييتقتشجيع الطالبات على املشاركة في   األهداف 

 منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي الجهة املسؤولة  

 اون الين عبر البالك بورد   مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 يمطالبات على املشاركة في تحقيق الجودة واملشاركة في التقي تجهيز شرائح بوربوينت توعويه تحث ال -

 ادراج الشرائح التوعوية على البالك بورد لجميع طالبات املسار   -

 ادراج الشرائح التوعوية على البالك بورد لجميع الطالبات  خطوات تنفيذ النشاط  

    مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

- - 

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

1053 1053 100 % 

 

 
 نسب املشاركة في استطالعات الراي على موقع استبانه  مؤشرات قياس األداء  

 تحسين جودة الخدمات املقدمة بالعمادة  مخرجات النشاط  

 ال يوجد  املعوقات 

 

 

 

 

 

 

سمعنا صوتك

العدد الكلي نسبة المستفيدين

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  .واملقررات  متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع االقسامثالثًا : 

 جتماع مع عضوات األقسام الجدد  ) قسم الدراسات اإلسالمية(  ال ا النشاط   

 تحقيق متطلبات الجودة )ملف املقرر( األهداف 

 منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي / عضوات القسم  الجهة املسؤولة  

 ي    اون الين ملسار العلممكتب منسقة الجودة با مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 يق أهداف النشاط لتحق

 تحديد مواعيد مع مسؤوالت امللف -

 تحديد جدول االعمال  -

 االجتماع مع العضوات  خطوات تنفيذ النشاط  

 عرض للرؤية والرسالة للعمادة على العضوات 

 عرض ألهداف الوحدة

 عرض ملتطلبات الجودة من العضو

 مللف املقرر على امللف التشاركي ماذج عرض لن

 وعرض ملكونات ملف العض 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

نسب اكمال امللف مؤشرات قياس األداء  
تنفيذ ملف العضو وتحقيق متطلبات الجودةمخرجات النشاط  

امللفاملنانشغال البعض وقلة الرد على املعوقات  واكمال لالجتماع واالستجابة سقة
عدم الرغبة في عمل ملف للعضو يتبع وحدة الجودوامهن بكلية اآلداب و وجود ملفات لهن بأقس

العدد الكلي لمسؤالت الملف نسبة الحاضرات لالجتماعات 

لعضوات ا لحاضرات االجتماعات  من  ا نسبة 



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ

92

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  .واملقررات  متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع االقسامثالثًا : 

اإلسالميةال االنشاط    الدراسات قسم الجدد األقسام عضوات مع جتماع
ملفاملقرراألهداف  الجودة متطلبات تحقيق

املسؤولة منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي / عضوات القسم الجهة
الينملسار العلممكتب منسقة الجودة بامكان التنفيذ اون ي

االجراءات التي تم تنفيذها  
يق أهداف النشاط لتحق

امللف مسؤوالت مع مواعيد تحديد
االعمال جدول تحديد

االجتماع مع العضوات خطوات تنفيذ النشاط  
العضوات على للعمادة والرسالة عرضللرؤية

عرض ألهداف الوحدة
عرض ملتطلبات الجودة من العضو

التشاركيماذج عرض لن امللف مللفاملقررعلى
وعرض ملكونات ملف العض 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

نسب اكمال امللف مؤشرات قياس األداء  
تنفيذ ملف العضو وتحقيق متطلبات الجودةمخرجات النشاط  

امللفاملنانشغال البعض وقلة الرد على املعوقات  واكمال لالجتماع واالستجابة سقة
عدم الرغبة في عمل ملف للعضو يتبع وحدة الجودوامهن بكلية اآلداب و وجود ملفات لهن بأقس

العدد الكلي لمسؤالت الملف نسبة الحاضرات لالجتماعات 

لعضوات ا لحاضرات االجتماعات  من  ا نسبة 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االقسامثالثًا ملفاملقرربجميع تنفيذ بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  .واملقررات متابعة
اإلسالميةال االنشاط    الدراسات قسم الجدد األقسام عضوات مع جتماع
ملفاملقرراألهداف  الجودة متطلبات تحقيق

املسؤولة منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي / عضوات القسم الجهة
الينملسار العلممكتب منسقة الجودة بامكان التنفيذ اون ي

االجراءات التي تم تنفيذها  
يق أهداف النشاط لتحق

امللف مسؤوالت مع مواعيد تحديد
االعمال جدول تحديد

االجتماع مع العضوات خطوات تنفيذ النشاط  
العضوات على للعمادة والرسالة عرضللرؤية

عرض ألهداف الوحدة
عرض ملتطلبات الجودة من العضو

التشاركيماذج عرض لن امللف مللفاملقررعلى
وعرض ملكونات ملف العض 

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

5 2 40 % 

 

 
 نسب اكمال امللف  مؤشرات قياس األداء  

 تنفيذ ملف العضو وتحقيق متطلبات الجودة مخرجات النشاط  

 سقة واالستجابة لالجتماع واكمال امللفاملنانشغال البعض وقلة الرد على  املعوقات 

 عدم الرغبة في عمل ملف للعضو يتبع وحدة الجودوامهن بكلية اآلداب و وجود ملفات لهن بأقس

 

العدد الكلي لمسؤالت الملف نسبة الحاضرات لالجتماعات 

لعضوات ا لحاضرات االجتماعات  من  ا نسبة 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االقسامثالثًا ملفاملقرربجميع تنفيذ بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  .واملقررات متابعة
اإلسالميةال االنشاط    الدراسات قسم الجدد األقسام عضوات مع جتماع
ملفاملقرراألهداف  الجودة متطلبات تحقيق

املسؤولة منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي / عضوات القسم الجهة
الينملسار العلممكتب منسقة الجودة بامكان التنفيذ اون ي

االجراءات التي تم تنفيذها  
يق أهداف النشاط لتحق

امللف مسؤوالت مع مواعيد تحديد
االعمال جدول تحديد

االجتماع مع العضوات خطوات تنفيذ النشاط  
العضوات على للعمادة والرسالة عرضللرؤية

عرض ألهداف الوحدة
عرض ملتطلبات الجودة من العضو

التشاركيماذج عرض لن امللف مللفاملقررعلى
وعرض ملكونات ملف العض 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

نسب اكمال امللف مؤشرات قياس األداء  
تنفيذ ملف العضو وتحقيق متطلبات الجودةمخرجات النشاط  

امللفاملنانشغال البعض وقلة الرد على املعوقات  واكمال لالجتماع واالستجابة سقة
عدم الرغبة في عمل ملف للعضو يتبع وحدة الجودوامهن بكلية اآلداب و وجود ملفات لهن بأقس

 

العدد الكلي لمسؤالت الملف نسبة الحاضرات لالجتماعات 

لعضوات ا لحاضرات االجتماعات  من  ا نسبة 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االقسامثالثًا ملفاملقرربجميع تنفيذ بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  .واملقررات متابعة
اإلسالميةال االنشاط    الدراسات قسم الجدد األقسام عضوات مع جتماع
ملفاملقرراألهداف  الجودة متطلبات تحقيق

املسؤولة منسقة وحدة الجودة للمسار العلمي / عضوات القسم الجهة
الينملسار العلممكتب منسقة الجودة بامكان التنفيذ اون ي

االجراءات التي تم تنفيذها  
يق أهداف النشاط لتحق

امللف مسؤوالت مع مواعيد تحديد
االعمال جدول تحديد

االجتماع مع العضوات خطوات تنفيذ النشاط  
العضوات على للعمادة والرسالة عرضللرؤية

عرض ألهداف الوحدة
عرض ملتطلبات الجودة من العضو

التشاركيماذج عرض لن امللف مللفاملقررعلى
وعرض ملكونات ملف العض 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

نسب اكمال امللف مؤشرات قياس األداء  
تنفيذ ملف العضو وتحقيق متطلبات الجودةمخرجات النشاط  

امللفاملنانشغال البعض وقلة الرد على املعوقات  واكمال لالجتماع واالستجابة سقة
عدم الرغبة في عمل ملف للعضو يتبع وحدة الجودوامهن بكلية اآلداب و وجود ملفات لهن بأقس

العدد الكلي لمسؤالت الملف نسبة الحاضرات لالجتماعات 

لعضوات ا لحاضرات االجتماعات  من  ا نسبة 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

ي بالريان  
 طالبات –تقرير وحدة الجودة /  المسار االنسان 

، برنامج  بية ، املحاضرات النات الدورية ،املنشورات ، الورش التدري في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االع ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةأواًل :  
 التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

 نطور(  ....: )بمشاركتك ثالثة حلقة النقاش ال       النشاط 

 بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس  الجودةنشر ثقافة  - األهداف 

   ول.ستبانات للمسار االنسانى للفصل الدراس ى األ ر لنتائج اإل مختص عرض  -

 عرض دور الطالبة فى تحقيق جودة العملية التعليمية  -

 بالريان  وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية - الجهة املسؤولة  

 ( ZOOM  عبر برنامج  65مبنى  0-2ة التفاعلي  ) القاعة املسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان - مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

توضييييير الروييييية والرسييييالة لكييييال ميييين ) جامعيييية االميييياا عبييييد الييييرحمن الفيصييييل ، عمييييادة السيييينة التحضيييييرية والدراسييييات  -
 املساندة ، وحدة الجودة بعمادة السنه التحضيرية(

 هي1442للعاا الجامعى  للفصل الدراس ى األول التقييم نتائج اءات و حص ا تقديم تقرير مختصر عن -

 UDى  علييي                ييييتم رفعهيييا  التييييدور الطالبيييات فيييي تقيييييم االنشيييطة داخيييل العميييادة مييين خيييالل االسيييتبانات توضيييير  -

Quest   

بيييد اليييرحمن الفيصيييل ، عميييادة السييينة التحضييييرية إعيييداد مطويييية توؤيييو الرويييية والرسيييالة لكيييال مييين ) جامعييية االمييياا ع - خطوات تنفيذ النشاط  
علييى الييبالر بييورد ميين خييالل           جييودة بعمييادة السيينه التحضيييرية( ورفعهييا للطالبييات دة ، وحييدة الوالدراسييات املسييان

 منسقي املقررات وأعضاء هيئة التدريس

 ( نى للفصل الدراس ى االول عرض مختصر لنتائج االستبانات للمسار االنساعمل عرض تقديمى للطالبات بعنوان ) -

     نتائج التقييم للفصل الدراس ى االول مجموعة من الرسوا البيانية التى توؤو عرض  -

 . الجودة معايير   وتحقيق بالتقييم الطالبات واملتعلقة  واستفسارات اسئلة  جميع  على اإلجابة -

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية  بشرية

 جهاز الب توب  –شاشة العرض  نسانىمنسقة الجودة للمسار اال

 إحصاءات 
 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  املسار

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع % 18 طالبة 232 طالبة 1324 اإلنسانى 
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
 

 
 حلقة النقاش الثالثة نسبة الطالبات املشاركات  فى  - مؤشرات قياس األداء  

مخرجات النشاط  

فى نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن : ❖
والرسالة لجامعة االماا عبد الرحمن بن فيصل لرويةتوؤو ا-
التحضيريةتوؤو  - السنه لعمادة والرسالة الروية
التحضيرية- السنه بعمادة الجودة لوحدة والرسالة الروية توؤو
التعليمية- العملية جودة لتحقيق منها املطلوب الدور تحدد
الدراس يفصل نواع التقييمات التي تتم على مدار التحدد ا-

عدا وعى الطالبات بأهمية املشاركة فى حلقات النقاش -املعوقات 

حلقة النقاش الثالثة

حضور

غياب

تقرير وحدة الجودة /  المسار اإلنساني بالريان  - طالبات
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

ي بالريان  
 طالبات –تقرير وحدة الجودة /  المسار االنسان 

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة الورشالتدريفي عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعاعضاء ، ،املنشورات الدورية ، برنامج  بية ، املحاضرات النات
التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

نطور: )بمشاركتكثالثة حلقة النقاش الالنشاط 
التدريسالجودةنشر ثقافة -األهداف  هيئة الطالباتوأعضاء بين

األر لنتائج اإل مختص عرض - الدراس ى للفصل االنسانى للمسار ولستبانات
التعليمية- العملية جودة تحقيق فى الطالبة عرضدور

املسؤولة بالريان وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية-الجهة
عبر برنامجمبنى ة التفاعلي) القاعةاملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان-مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

والدراسييييات- التحضيييييرية السيييينة عمييييادة ، الفيصييييل الييييرحمن عبييييد االميييياا جامعيييية ميييين لكييييال والرسييييالة الروييييية توضييييير
املساندة ، وحدة الجودة بعمادة السنه التحضيرية(

األولالتقييم نتائج اءات و حص اتقديم تقرير مختصر عن- الدراس ى هيللعاا الجامعى للفصل
االسيييتباناتتوضيييير - خيييالل مييين العميييادة داخيييل االنشيييطة تقيييييم فيييي الطالبيييات رفعهييياالتييييدور ى  عليييييييتم

ع-خطوات تنفيذ النشاط   االمييياا جامعييية مييين لكيييال والرسيييالة الرويييية توؤيييو مطويييية بيييد اليييرحمن الفيصيييل ، عميييادة السييينة التحضييييرية إعيييداد
املسييان علييى الييبالر بييورد ميين خييالل جييودة بعمييادة السيينه التحضيييرية( ورفعهييا للطالبييات دة ، وحييدة الوالدراسييات

التدريس هيئة وأعضاء املقررات منسقي
االولعرض مختصر لنتائج االستبانات للمسار االنساعمل عرض تقديمى للطالبات بعنوان )- الدراس ى للفصل نى
االولمجموعة من الرسوا البيانية التى توؤو عرض - الدراس ى للفصل التقييم نتائج
الجودةمعايير وتحقيقبالتقييمالطالبات واملتعلقةواستفساراتاسئلة جميع علىاإلجابة-

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

مادية بشرية

جهاز الب توب شاشة العرض نسانىمنسقة الجودة للمسار اال

إحصاءات 
الحضورالعدد الكلي املسار النسبة املئوية عدد

طالبةطالبةاإلنسانى  المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

حلقة النقاش الثالثة نسبة الطالبات املشاركات  فى -مؤشرات قياس األداء  

مخرجات النشاط  

فى نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :❖
والرسالة لجامعة االماا عبد الرحمن بن فيصل لرويةتوؤو ا-
التحضيريةتوؤو  - السنه لعمادة والرسالة الروية
التحضيرية- السنه بعمادة الجودة لوحدة والرسالة الروية توؤو
التعليمية- العملية جودة لتحقيق منها املطلوب الدور تحدد
الدراس يفصل نواع التقييمات التي تتم على مدار التحدد ا-

عدا وعى الطالبات بأهمية املشاركة فى حلقات النقاش -املعوقات 

حلقة النقاش الثالثة

حضور

غياب

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

حلقة النقاش الثالثة نسبة الطالبات املشاركات  فى -مؤشرات قياس األداء  

 مخرجات النشاط  

 -فى نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن : ❖

 والرسالة لجامعة االماا عبد الرحمن بن فيصل لروية توؤو ا -

 الروية والرسالة لعمادة السنه التحضيرية توؤو   -

 توؤو الروية والرسالة لوحدة الجودة بعمادة السنه التحضيرية  -

 تحدد الدور املطلوب منها لتحقيق جودة العملية التعليمية   -

 الدراس ي فصل نواع التقييمات التي تتم على مدار التحدد ا -

   عدا وعى الطالبات بأهمية املشاركة فى حلقات النقاش  - املعوقات 

حلقة النقاش الثالثة

حضور

غياب

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR &  SUPPORTING STUDIES 

الجودةوحدة 
    Quality Unit /لجودةاوحدة 

 
، برنامج  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةأواًل :  

 ات النقاش ، ..................  . جدد ، إجتماعات ، حلقالتهيئة للطالب ال

 )نتعاون .......لنرتقى( :   حلقة النقاش الرابعة       النشاط 

 األهداف 
 نشر ثقافة الجودة بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس  -

  التقييم االلكترونى للمقررات وأعضاء هيئة التدريس علىحث الطالبات  -

 وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان  - الجهة املسؤولة  

 ( ZOOM  عبر برنامج  65مبنى  0-2) القاعة التفاعلية  املسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان - مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 ر تشجيع الطالبات للمشاركة فى صنع القرا -
 توضير الهدف من التقييم االلكترونى   -

  العرض املصور لخطوات التقييم االلكترونى للطالبات -

 خطوات تنفيذ النشاط  

( لتشجيع الطالبات وحثهم على املشياركه فيى التقيييم  مشاركتك ...حق وواجبعمل عرض تقديمى للطالبات بعنوان )  -
 االلكترونى للمقررات والعضاء هيئة التدريس 

 واملساهمه فى صنع القرار.مية التقييم االلكترونى والهدف منه لزيادة وعى الطالبات بأهمية املشاركة شرح أه -

 تشجيع الطالبات لتقييم تجربتهم التعليمية والتى فى ضوئها يتم وضع خطط تطويرية مناسبة.  -

 هاء املوعد عرض موعد بدء وانتهاء التقييم االلكترونى والتاكيد عليهم بضرورة التقييم قبل انت -

الشرح املفصل واملدعم بالصور لخطوات التقييم  االلكترونى مع عرض لبعض املشكالت التى تواجه الطالبات أثناء    -
 عملية التقييم وكيفية التغلب عليها.

دقة  التقييم االلكترونى. مع التأكيد على أهمية تعبئة االستبانات بمنتهى االمانة وال  توضير مزايا املشاركة فى عملية -
 واملوضوعية من اجل تحسين وتطوير جودة األداء.  

 على البالر بورد   ورفعها للطالبات خطوات التقييم االلكترونىإعداد مطوية توؤو  -

-  

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

 مادية  بشرية

 جهاز الب توب  –شاشة العرض  منسقة الجودة للمسار االنسانى

 إحصاءات 
 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  املسار

 % 5 طالبة  60 طالبة 1324 االنسانى 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

ي بالريان  
 طالبات –تقرير وحدة الجودة /  المسار االنسان 

، برنامج  بية ، املحاضرات النات الدورية ،املنشورات ، الورش التدري في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االع ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةأواًل :  
 التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

 نطور(  ....: )بمشاركتك ثالثة حلقة النقاش ال       النشاط 

التدريسالجودةنشر ثقافة  -األهداف  هيئة الطالباتوأعضاء بين
األر لنتائج اإل مختص عرض - الدراس ى للفصل االنسانى للمسار ولستبانات
التعليمية- العملية جودة تحقيق فى الطالبة عرضدور

املسؤولة بالريان وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية -الجهة
عبر برنامجمبنى ة التفاعلي) القاعةاملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان -مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

والدراسييييات - التحضيييييرية السيييينة عمييييادة ، الفيصييييل الييييرحمن عبييييد االميييياا جامعيييية ميييين لكييييال والرسييييالة الروييييية توضييييير
املساندة ، وحدة الجودة بعمادة السنه التحضيرية(

األولالتقييم نتائج اءات و حص اتقديم تقرير مختصر عن- الدراس ى هيللعاا الجامعى للفصل
االسيييتباناتتوضيييير - خيييالل مييين العميييادة داخيييل االنشيييطة تقيييييم فيييي الطالبيييات رفعهييياالتييييدور ى  عليييييييتم

ع -خطوات تنفيذ النشاط   االمييياا جامعييية مييين لكيييال والرسيييالة الرويييية توؤيييو مطويييية بيييد اليييرحمن الفيصيييل ، عميييادة السييينة التحضييييرية إعيييداد
املسييان علييى الييبالر بييورد ميين خييالل جييودة بعمييادة السيينه التحضيييرية( ورفعهييا للطالبييات دة ، وحييدة الوالدراسييات

التدريس هيئة وأعضاء املقررات منسقي
االولعرض مختصر لنتائج االستبانات للمسار االنساعمل عرض تقديمى للطالبات بعنوان )- الدراس ى للفصل نى
االولمجموعة من الرسوا البيانية التى توؤو عرض - الدراس ى للفصل التقييم نتائج
الجودةمعايير وتحقيقبالتقييمالطالبات واملتعلقةواستفساراتاسئلة جميع علىاإلجابة-

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

مادية بشرية

جهاز الب توب شاشة العرض نسانىمنسقة الجودة للمسار اال

إحصاءات 
الحضورالعدد الكلي املسار النسبة املئوية عدد

طالبةطالبةاإلنسانى 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR &  SUPPORTING STUDIES 

الجودةوحدة 
    Quality Unit /لجودةاوحدة 

 

 

 
 حلقة النقاش الرابعةنسبة الطالبات املشاركات  فى  - مؤشرات قياس األداء  

 مخرجات النشاط  

 -الطالبة أن :  فى نهاية النشاط تستطيع ❖

 تحدد الخطوات املتبعة للقياا بعملية التقييم االلكترونى  -

 تشارر فى عملية صنع القرار اعتمادا على تقييم تجربتها التعليمية. -

 باملوضوعية والدقة فى عملية التقييم االلكترونىتتصف  -

 توؤو مزايا املشاركة فى عملية التقييم االلكترونى -

   ات بأهمية املشاركة فى حلقات النقاش عدا وعى الطالب - املعوقات 

 

5%

95%

حلقة النقاش الرابعة

حضور غياب 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
، برنامج  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةأواًل :  

 لنقاش ، ..................  . التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات ا

 ملفات املقررات التواصل مع مسؤلي      -   النشاط   

 األهداف 

 واالعتماداألكاديمي  الجودة عمادة توجيهات املقرر وفق ملف محتويات على التأكيد  -

 املقرر  تدريس يتم خالل ملا توثيقاً  املقرر  ملف يكون  أن ضرورة -

 التعليمية  جوانب العملية كل في والتطوير  املراجعة في جعًا مهممر  يعد املقرر  ملف أن على التأكيد  -

 One Driveالعقبات التى تواجه العضوات فى اعداد ورفع ملف املقرر على  مناقشة   -

 وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان  - الجهة املسؤولة  

 بكلية االداب(  68مبنى  17) مكتب دحضيرية والدراسات املساندة بالرياناملسار االنسانى بعمادة السنه الت - مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

   One Driveتنفيذ ملف املقرر أستعدادا لرفعه على أعداد و متابعة  -

 خطوات تنفيذ النشاط  

ها بنهاية  ني رفع ملفات املقررات واالنتهاء مف البدء  بضرورة تبليغهم  بمسئولى ملفات املقرر وتم  التواصلا  تم -
 الفصل الدراس ى االول.   

 مناقشة مكونات ملف املقرر والتاكيد عليهم بضرورة رفع االجزاء املنتهية من ملف املقرر   -

رسالة الترحيب    -ومنها )الغالف One Driveالتأكيد على العضوات بضرورة رفع االجزاء التي تم االنتهاء منها على  -
 التعليمية (   املواد –خطة املقرر   –وصيف املقرر ت –

 التأكيد على ضرورة االلتزاا بجدول املواصفات عند وضع االختبارات   -

 التأكيد على ضرورة اعداد تقرير مفصل عن نتائج كل اختبار ووضعها فى ملف املقرر  -

النشاط لتنفيذ املساعدة املوارد
 مادية بشرية

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي انىمنسقة الجودة للمسار االنس

إحصاءات 
الحضورالعدد الكلي املسار النسبة املئوية عدد

5االنسانى 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

حلقة النقاش الرابعةنسبة الطالبات املشاركات  فى -مؤشرات قياس األداء  

مخرجات النشاط  

الطالبة أن :فى نهاية النشاط تستطيع❖
تحدد الخطوات املتبعة للقياا بعملية التقييم االلكترونى -
التعليمية- تجربتها تقييم على اعتمادا القرار صنع عملية فى تشارر
باملوضوعية والدقة فى عملية التقييم االلكترونىتتصف -
توؤو مزايا املشاركة فى عملية التقييم االلكترونى-

ات بأهمية املشاركة فى حلقات النقاش عدا وعى الطالب-املعوقات 

5%

95%

حلقة النقاش الرابعة

حضور غياب 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ، برنامج  في
لنقاش ، ..................  . التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات ا

ملفات املقررات التواصل مع مسؤلي النشاط   

األهداف 

وفقملفمحتوياتعلىالتأكيد - واالعتماداألكاديمي الجودةعمادةتوجيهاتاملقرر
املقررتدريسيتم خاللملاتوثيقًااملقررملفيكونأنضرورة-
مهممر يعداملقررملفأنعلىالتأكيد - التعليمية جوانب العمليةكلفيوالتطوير املراجعةفيجعًا
علىمناقشة  - ملفاملقرر ورفع اعداد فى العضوات تواجه التى العقبات

املسؤولة وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان -الجهة
بالرياناملسار االنسانى بعمادة السنه الت-مكان التنفيذ املساندة والدراسات بكلية االداب( مبنى ) مكتب دحضيرية

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

علىأعداد و متابعة - لرفعه أستعدادا املقرر ملف تنفيذ

خطوات تنفيذ النشاط  

وتمالتواصلا تم- املقرر ملفات مفالبدءبضرورةتبليغهم بمسئولى واالنتهاء املقررات ملفات رفع ها بنهاية  ني
االول الدراس ى الفصل

ملفاملقرر- من املنتهية االجزاء رفع بضرورة عليهم والتاكيد املقرر ملف مكونات مناقشة
على- منها االنتهاء تم التي االجزاء رفع بضرورة العضوات على الترحيبومنها )الغالفالتأكيد رسالة

املقررت املقرروصيف التعليمية ( املوادخطة
االختبارات- وضع عند املواصفات بجدول االلتزاا ضرورة على التأكيد
املقرر- ملف فى ووضعها اختبار كل نتائج عن مفصل تقرير اعداد ضرورة على التأكيد

النشاط لتنفيذ املساعدة املوارد
مادية بشرية

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي انىمنسقة الجودة للمسار االنس

إحصاءات 
الحضورالعدد الكلي املسار النسبة املئوية عدد

5االنسانى 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
، برنامج  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةأواًل :  

 لنقاش ، ..................  . التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات ا

ملفات املقررات التواصل مع مسؤلي النشاط   

األهداف 

وفقملفمحتوياتعلىالتأكيد  - واالعتماداألكاديمي الجودةعمادةتوجيهاتاملقرر
املقررتدريسيتم خاللملاتوثيقًااملقررملفيكونأنضرورة-
مهممر يعداملقررملفأنعلىالتأكيد - التعليمية جوانب العمليةكلفيوالتطوير املراجعةفيجعًا
علىمناقشة  - ملفاملقرر ورفع اعداد فى العضوات تواجه التى العقبات

املسؤولة وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان  -الجهة
بالرياناملسار االنسانى بعمادة السنه الت -مكان التنفيذ املساندة والدراسات بكلية االداب( مبنى ) مكتب دحضيرية

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

علىأعداد و متابعة  - لرفعه أستعدادا املقرر ملف تنفيذ

خطوات تنفيذ النشاط  

وتمالتواصلا تم- املقرر ملفات مفالبدءبضرورةتبليغهم بمسئولى واالنتهاء املقررات ملفات رفع ها بنهاية  ني
االول الدراس ى الفصل

ملفاملقرر- من املنتهية االجزاء رفع بضرورة عليهم والتاكيد املقرر ملف مكونات مناقشة
على- منها االنتهاء تم التي االجزاء رفع بضرورة العضوات على الترحيبومنها )الغالفالتأكيد رسالة

املقررت املقرروصيف التعليمية ( املوادخطة
االختبارات- وضع عند املواصفات بجدول االلتزاا ضرورة على التأكيد
املقرر- ملف فى ووضعها اختبار كل نتائج عن مفصل تقرير اعداد ضرورة على التأكيد

النشاط لتنفيذ املساعدة املوارد
مادية بشرية

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي انىمنسقة الجودة للمسار االنس

إحصاءات 
الحضورالعدد الكلي املسار النسبة املئوية عدد

5االنسانى 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ، برنامج  في
لنقاش ، ..................  . التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات ا

ملفات املقررات التواصل مع مسؤلي النشاط   

األهداف 

وفقملفمحتوياتعلىالتأكيد - واالعتماداألكاديمي الجودةعمادةتوجيهاتاملقرر
املقررتدريسيتم خاللملاتوثيقًااملقررملفيكونأنضرورة-
مهممر يعداملقررملفأنعلىالتأكيد - التعليمية جوانب العمليةكلفيوالتطوير املراجعةفيجعًا
علىمناقشة  - ملفاملقرر ورفع اعداد فى العضوات تواجه التى العقبات

املسؤولة وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان -الجهة
بالرياناملسار االنسانى بعمادة السنه الت-مكان التنفيذ املساندة والدراسات بكلية االداب( مبنى ) مكتب دحضيرية

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

علىأعداد و متابعة - لرفعه أستعدادا املقرر ملف تنفيذ

خطوات تنفيذ النشاط  

وتمالتواصلا تم- املقرر ملفات مفالبدءبضرورةتبليغهم بمسئولى واالنتهاء املقررات ملفات رفع ها بنهاية  ني
االول الدراس ى الفصل

ملفاملقرر- من املنتهية االجزاء رفع بضرورة عليهم والتاكيد املقرر ملف مكونات مناقشة
على- منها االنتهاء تم التي االجزاء رفع بضرورة العضوات على الترحيبومنها )الغالفالتأكيد رسالة

املقررت املقرروصيف التعليمية ( املوادخطة
االختبارات- وضع عند املواصفات بجدول االلتزاا ضرورة على التأكيد
املقرر- ملف فى ووضعها اختبار كل نتائج عن مفصل تقرير اعداد ضرورة على التأكيد

 املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط
 مادية  بشرية

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  انىمنسقة الجودة للمسار االنس

 إحصاءات 
 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  املسار

 %75 5 7 االنسانى 

  
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
 صل معهم اللذين تم التوا املقرر ملف  أعضاء هيئة التدريس املسئولين عن نسبة  - مؤشرات قياس األداء 

 مخرجات النشاط 

 -فى نهاية النشاط تستطيع عضو هيئة التدريس أن : ❖

 One Driveتحدد الخطوات الالزمة لرفع امللفات على   -

   توثق االجراءات املتبعة لتنفيذ وتطوير املقررات من خالل ملف املقرر  -

 تقرير مفصل عن نتائج كل اختبار ووضعها فى ملف املقرر  تعد  -

 إعتمادا على تقارير العضوات املشاركات فى تدريس املقرر  تعد تقرير املقرر   -

 خطط التحسين فى ضوء نتائج استطالعات راى الطالبات   تعد  -

 املعوقات 

 One Driveبعض العضوات لديهم مشكالت فى اللغة االنجليزية املرفوع بها امللفات على  -

 النقاط لرفع ملف املقرر وجود عضوات من خارج العمادة مما يصعب التاصل معهم لتوضير اهم  -

 الب توب -الة تصوير - طابعة  مثل  الجودة لوحدة األساسية  االمكانيات  توفر قلة -

 

75%
25%

التواصل مع مسئولى ملف المقرر

حضور

غياب
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 -CES- SSLSلتقييم املقررات واملهارات التدريسية   االشراف واملتابعة  للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا: 

 -CES- SSLSفي استطالع الرأي لتقييم املقررات واملهارات التدريسية للمشاركة بات التهيئة الط النشاط   

 CES- SSLSرفع نسبة التقييم االلكترونى للمقررات واملهارات التدريسية  - األهداف 

 وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان  - الجهة املسؤولة  

 لسنه التحضيرية والدراسات املساندة بالرياناالنسانى بعمادة ااملسار  - مكان التنفيذ

االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

تجنبييًا ألى اخطيياء فييي تعبئيية  بيياملقررات واملهييارات التدريسيييةمتابعيية الطالبييات وتهيئييتهم للمشيياركة فييي اسييتطالعات الييرأي الخاصيية   -
   االستبانة

 اتااللكترونى للطالبتوضير خطوات التقييم  -

  املشكالت التى تواجه الطالبات اثناء التقييم االلكترونى معالجة  -

 بالطالبات الالتى تقوا بالتدريس لهن  عضوهيئة التدريسالتأكد من ربط  -

خطوات تنفيذ 
 النشاط  

             إعداد مطوية توؤو خطوات التقييم اإللكتروني للطالبات ورفعها لهم على البالر بورد   -

االعالنات للطالبات ) لتوضير مواعيد بدء وانتهاء التقييم ، والتذكير بأهمية التقييم وضرورة التقييم قبيل املوعيد  رفع عدد من -
 يعهم على االنتهاء من تقييم  االستبانات (املحدد لإلغالق، حرصا على مشاركتهم الفاعلة وتشج

يع الطالبات والتعيرف عليى املشيكالت التيي تيواجههم تكوين مجموعة على الوتس اب من روساء الشعب لسهولة التواصل مع جم -
 أثناء التقييم.

 معالجة املشكالت الالتي تواجه الطالبات أثناء التقييم -

 –اليييييييبالر بيييييييورد  –رسيييييييائل اليييييييوتس اب  –الوسيييييييائل املتنوعييييييية ) االعالنيييييييات  تيييييييذكير الطالبيييييييات بيييييييالتقييم بشيييييييكل دوري مييييييين خيييييييالل -

 املحاضرات (

 ضرات وحثهم على التقييم واهميته وتوضير خطوات التقييم اإللكتروني للطالبات .  الدخول للطالبات أثناء املحا -

املوارد املساعدة 
 لتنفيذ النشاط

 مادية  بشرية

      الب توب –ايباد   منسقة الجودة للمسار االنسانى

 إحصاءات

 املئوية النسبة  عدد املقيمين  العدد الكلي املقرر 

Arabic Language Skills 1324 1198 90 
Communication Skills 1324 1190 89 

English Language 1 513 437 85 
English Language 2 811 754 92 

Introduction to Statisics 1324 1188 89 
Principles of Psychology 1324 1186 89 
Reciting and Elocution 1324 1184 89 

Writing Skills 1324 1183 89 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

مؤشرات قياس  
األداء  

التدريسية واملهارات للمقررات االلكترونى التقييم نسبة

مخرجات النشاط  

فى نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :❖
تحدد الخطوات املتبعة للقياا بعملية التقييم االلكترونى -
تواجهها أثناء عملية التقييم تحدد املشكالت التى -
االلكترونىتقييمتهاء البدء وانتحدد مواعيد -
التعليمية- تجربتها تقييم على اعتمادا القرار صنع عملية فى تشارر
تتصف باملوضوعية والدقة فى عملية التقييم االلكترونى-
ضرورةتوؤو مزايا املشاركة فى عملية التقييم االلكترونى- التقييم قبل املوعد املحدد لإلغالق تفسر

لجموبة الو صع-املعوقات  يع الطالبات بشكل مباشر وتشجيعهم على املشاركةصول

مهارات 
االتصال مهارات 

الكتابة التالوة 
والتجويد اللغة 

1االنجليزية  اللغة 
2االنجليزية  مهارات اللغة 

العربية مقدمه فى 
االحصاء مبادىء علم 

النفس

اتتهيئة الطالبات للمشاركة فى استطالعات الرأى لتقييم المقرر

قييم لم يقييم

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا
حملة سمعنا صوتك  النشاط   

األهداف 

اتنشر الوعى بأهمية تعبئة االستبان-
تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامه علىالحث -
االستبانات- لتعبئة االستجابة نسبة رفع
االسهاا فى صناعة اتخاذ القرار بناء على نتائج االستبانات   -

املسؤولة وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان -الجهة
ا-مكان التنفيذ خالل ومن الين وردلبالر باون

االجراءات التي  
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
النشاط 

لتشجيع الطالبات على التقييم االلكترونى اعداد عرض توضيحى-
الجودة- ووحدة والعمادة الجامعة من لكال والرسالة الروية توضير مع االلكترونى التقييم عرضخطوات
توعوى- فيديو لكترونىييم االلزيادة وعى الطالبات بأهمية التق رفع

خطوات تنفيذ 
النشاط 

توضيير و تلقيهيا الطالبياتالتيياالستفسياراتجمييععينابية جتوقيتاتهيا واال ووأهيدافهااالسيتباناتتعبئيةالطالبات بقواعد توعية-
ابالوقت املحددفياالستباناتاتمااعداعلىاملترتبةالنتائج الوتس جروبات خالل من

ابفى عملية التقييم االلكترونىملشاركةهمية اعرض فديو توضيحى أل - الوتس جروبات خالل من
العرض التقديمى  وعى الطالبات بأهمية تقييم تجربتهم التعليمية للمساهمة فى صنع القرار من خالل زيادة-
مصور - بشكل الخطوات يوؤو الذى التقديمى العرض خالل من االلكترونى التقييم شرح وتوضير خطوات
-

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

مادية بشرية

الب توبايباد منسقة الجودة للمسار االنسانى

إحصاءات 
الحضورالعدد الكلي  النسبة املئوية عدد

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

التدريسيةاالشراف واملتابعة  للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا واملهارات املقررات لتقييم
التدريسيةللمشاركة بات التهيئة الطالنشاط    واملهارات املقررات لتقييم الرأي استطالع في
التدريسية-األهداف  واملهارات للمقررات االلكترونى التقييم نسبة رفع

املسؤولة وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان -الجهة
بالرياناالنسانى بعمادة ااملسار -مكان التنفيذ املساندة والدراسات التحضيرية لسنه

االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

التدريسيييةمتابعيية الطالبييات وتهيئييتهم للمشيياركة فييي اسييتطالعات الييرأي الخاصيية - واملهييارات تعبئييةبيياملقررات فييي اخطيياء ألى تجنبييًا
االستبانة

اتااللكترونى للطالبتوضير خطوات التقييم -
املشكالت التى تواجه الطالبات اثناء التقييم االلكترونى معالجة -
ربط- من التدريسالتأكد بالتدريسلهنعضوهيئة تقوا الالتى بالطالبات

خطوات تنفيذ 
النشاط  

إعداد مطوية توؤو خطوات التقييم اإللكتروني للطالبات ورفعها لهم على البالر بورد -
من- عدد املوعيدرفع قبيل التقييم وضرورة التقييم بأهمية والتذكير ، التقييم وانتهاء بدء مواعيد لتوضير للطالبات االعالنات

يعهم على االنتهاء من تقييم  االستبانات (املحدد لإلغالق، حرصا على مشاركتهم الفاعلة وتشج
جم- مع التواصل لسهولة الشعب روساء من اب الوتس على مجموعة يع الطالبات والتعيرف عليى املشيكالت التيي تيواجههم تكوين

أثناء التقييم.
معالجة املشكالت الالتي تواجه الطالبات أثناء التقييم-
خيييييييالل- مييييييين دوري بشيييييييكل بيييييييالتقييم الطالبيييييييات ابالوسيييييييائل املتنوعييييييية ) االعالنيييييييات تيييييييذكير اليييييييوتس اليييييييبالر بيييييييورد رسيييييييائل

املحاضرات (
املحا- أثناء للطالبات ضرات وحثهم على التقييم واهميته وتوضير خطوات التقييم اإللكتروني للطالبات .  الدخول

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط

مادية بشرية
الب توبايباد منسقة الجودة للمسار االنسانى

إحصاءات

املئوية النسبة عدد املقيمين العدد الكلياملقرر
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

 

 
مؤشرات قياس  

 األداء  

 CES- SSLSنسبة التقييم االلكترونى للمقررات واملهارات التدريسية  

 مخرجات النشاط  

 -فى نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن : ❖

 تحدد الخطوات املتبعة للقياا بعملية التقييم االلكترونى  -

 تواجهها أثناء عملية التقييم تحدد املشكالت التى  -

 االلكترونى تقييمتهاء البدء وانتحدد مواعيد  -

 تشارر فى عملية صنع القرار اعتمادا على تقييم تجربتها التعليمية. -

 تتصف باملوضوعية والدقة فى عملية التقييم االلكترونى -

 التقييم قبل املوعد املحدد لإلغالق تفسر ضرورة  -   توؤو مزايا املشاركة فى عملية التقييم االلكترونى -

   يع الطالبات بشكل مباشر وتشجيعهم على املشاركةصول لجم وبة الو صع  - املعوقات 

مهارات 
االتصال مهارات 

الكتابة التالوة 
والتجويد اللغة 

1االنجليزية  اللغة 
2االنجليزية  مهارات اللغة 

العربية مقدمه فى 
االحصاء مبادىء علم 

النفس

اتتهيئة الطالبات للمشاركة فى استطالعات الرأى لتقييم المقرر

قييم لم يقييم

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

 االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا: 

  THE Voice Matterحملة سمعنا صوتك       النشاط   

 األهداف 

 اتنشر الوعى بأهمية تعبئة االستبان -

 تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامه  على الحث  -

 رفع نسبة  االستجابة لتعبئة االستبانات   -

 االسهاا فى صناعة اتخاذ القرار بناء على نتائج االستبانات    -

 .وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان  - الجهة املسؤولة  

 وردلبالر باون الين ومن خالل ا - مكان التنفيذ

االجراءات التي  
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
 النشاط 

 لتشجيع الطالبات على التقييم االلكترونى  اعداد عرض توضيحى -

 عرض خطوات التقييم االلكترونى مع توضير الروية والرسالة لكال من الجامعة والعمادة ووحدة الجودة  -

   لكترونىييم االلزيادة وعى الطالبات بأهمية التق  رفع فيديو توعوى   -

خطوات تنفيذ 
النشاط 

توضيير و تلقيهيا الطالبياتالتيياالستفسياراتجمييععينابية جتوقيتاتهيا واال ووأهيدافهااالسيتباناتتعبئيةالطالبات بقواعد توعية -
ابالوقت املحددفياالستباناتاتمااعداعلىاملترتبةالنتائج الوتس جروبات خالل من

ابفى عملية التقييم االلكترونىملشاركةهمية اعرض فديو توضيحى أل - الوتس جروبات خالل من
العرض التقديمى  وعى الطالبات بأهمية تقييم تجربتهم التعليمية للمساهمة فى صنع القرار من خالل زيادة-
مصور- بشكل الخطوات يوؤو الذى التقديمى العرض خالل من االلكترونى التقييم خطوات وتوضير شرح
-

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

مادية بشرية

الب توبايباد منسقة الجودة للمسار االنسانى

إحصاءات 
الحضورالعدد الكلي  النسبة املئوية عدد

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 -CES- SSLSلتقييم املقررات واملهارات التدريسية   االشراف واملتابعة  للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا: 

التدريسيةللمشاركة بات التهيئة الطالنشاط    واملهارات املقررات لتقييم الرأي استطالع في
التدريسية -األهداف  واملهارات للمقررات االلكترونى التقييم نسبة رفع

املسؤولة وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان  -الجهة
بالرياناالنسانى بعمادة ااملسار  -مكان التنفيذ املساندة والدراسات التحضيرية لسنه

االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

التدريسيييةمتابعيية الطالبييات وتهيئييتهم للمشيياركة فييي اسييتطالعات الييرأي الخاصيية  - واملهييارات تعبئييةبيياملقررات فييي اخطيياء ألى تجنبييًا
االستبانة

اتااللكترونى للطالبتوضير خطوات التقييم -
املشكالت التى تواجه الطالبات اثناء التقييم االلكترونى معالجة -
ربط- من التدريسالتأكد بالتدريسلهنعضوهيئة تقوا الالتى بالطالبات

خطوات تنفيذ 
النشاط  

إعداد مطوية توؤو خطوات التقييم اإللكتروني للطالبات ورفعها لهم على البالر بورد  -
من- عدد املوعيدرفع قبيل التقييم وضرورة التقييم بأهمية والتذكير ، التقييم وانتهاء بدء مواعيد لتوضير للطالبات االعالنات

يعهم على االنتهاء من تقييم  االستبانات (املحدد لإلغالق، حرصا على مشاركتهم الفاعلة وتشج
جم- مع التواصل لسهولة الشعب روساء من اب الوتس على مجموعة يع الطالبات والتعيرف عليى املشيكالت التيي تيواجههم تكوين

أثناء التقييم.
معالجة املشكالت الالتي تواجه الطالبات أثناء التقييم-
خيييييييالل- مييييييين دوري بشيييييييكل بيييييييالتقييم الطالبيييييييات ابالوسيييييييائل املتنوعييييييية ) االعالنيييييييات تيييييييذكير اليييييييوتس اليييييييبالر بيييييييورد رسيييييييائل

املحاضرات (
املحا- أثناء للطالبات ضرات وحثهم على التقييم واهميته وتوضير خطوات التقييم اإللكتروني للطالبات .  الدخول

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط

مادية بشرية
الب توبايباد منسقة الجودة للمسار االنسانى

إحصاءات

املئوية النسبة عدد املقيمين العدد الكلياملقرر
1324119890 
1324119089 
51343785 
81175492 

1324118889 
1324118689 
1324118489 
1324118389 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

 االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا: 

حملة سمعنا صوتك  النشاط   

األهداف 

اتنشر الوعى بأهمية تعبئة االستبان -
تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامه علىالحث -
االستبانات- لتعبئة االستجابة نسبة رفع
االسهاا فى صناعة اتخاذ القرار بناء على نتائج االستبانات   -

املسؤولة وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان  -الجهة
ا -مكان التنفيذ خالل ومن الين وردلبالر باون

االجراءات التي  
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
النشاط 

لتشجيع الطالبات على التقييم االلكترونى اعداد عرض توضيحى -
الجودة- ووحدة والعمادة الجامعة من لكال والرسالة الروية توضير مع االلكترونى التقييم عرضخطوات
توعوى- فيديو لكترونىييم االلزيادة وعى الطالبات بأهمية التق رفع

خطوات تنفيذ 
النشاط 

توضيير و تلقيهيا الطالبياتالتيياالستفسياراتجمييععينابية جتوقيتاتهيا واال ووأهيدافهااالسيتباناتتعبئيةالطالبات بقواعد توعية -
ابالوقت املحددفياالستباناتاتمااعداعلىاملترتبةالنتائج الوتس جروبات خالل من

ابفى عملية التقييم االلكترونىملشاركةهمية اعرض فديو توضيحى أل - الوتس جروبات خالل من
العرض التقديمى  وعى الطالبات بأهمية تقييم تجربتهم التعليمية للمساهمة فى صنع القرار من خالل زيادة-
مصور- بشكل الخطوات يوؤو الذى التقديمى العرض خالل من االلكترونى التقييم خطوات وتوضير شرح
-

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

مادية بشرية

الب توبايباد منسقة الجودة للمسار االنسانى

إحصاءات 
الحضورالعدد الكلي  النسبة املئوية عدد

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا
حملة سمعنا صوتك  النشاط   

األهداف 

اتنشر الوعى بأهمية تعبئة االستبان-
تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامه علىالحث -
االستبانات- لتعبئة االستجابة نسبة رفع
االسهاا فى صناعة اتخاذ القرار بناء على نتائج االستبانات   -

املسؤولة وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان -الجهة
ا-مكان التنفيذ خالل ومن الين وردلبالر باون

االجراءات التي  
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
النشاط 

لتشجيع الطالبات على التقييم االلكترونى اعداد عرض توضيحى-
الجودة- ووحدة والعمادة الجامعة من لكال والرسالة الروية توضير مع االلكترونى التقييم عرضخطوات
توعوى- فيديو لكترونىييم االلزيادة وعى الطالبات بأهمية التق رفع

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

توضيير و  تلقيهيا الطالبيات التيي االستفسيارات جمييع عين ابية جتوقيتاتهيا واال  و وأهيدافها االسيتبانات تعبئيةالطالبات بقواعد   توعية -
  من خالل جروبات الوتس اب الوقت املحدد في االستبانات اتماا عدا على املترتبة النتائج

   من خالل جروبات الوتس اب  فى عملية التقييم االلكترونى ملشاركةهمية اعرض فديو توضيحى أل  -

 العرض التقديمى  وعى الطالبات بأهمية تقييم تجربتهم التعليمية للمساهمة فى صنع القرار من خالل زيادة  -

 شرح وتوضير خطوات التقييم االلكترونى من خالل العرض التقديمى الذى يوؤو الخطوات بشكل مصور  -

-    

املوارد املساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

 مادية  بشرية

     الب توب –ايباد  منسقة الجودة للمسار االنسانى

 إحصاءات 

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع % 100 1324 1324
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

 

س  مؤشرات قيا
 ء  األدا

 الفاعلية  الطالبات املشاركات  فى حضور  نسبة  -

مخرجات 
 النشاط 

 -فى نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن : ❖

 فى نشر ثقافة الجودة من خالل صديقات الجودةتساهم  -

 تحدد الخطوات املتبعة للقياا بعملية التقييم االلكترونى  -

 تحدد املشكالت التى تواجهها أثناء عملية التقييم  -

 االلكترونى وانتهاء التقييم عيد بدءحدد موات -

 عملية صنع القرار اعتمادا على تقييم تجربتها التعليمية.تشارر فى  -

 تتصف باملوضوعية والدقة فى عملية التقييم االلكترونى -

    توؤو مزايا املشاركة فى عملية التقييم االلكترونى -

 ال يوجد - املعوقات 

 

 
 
 



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ

101

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا
حملة سمعنا صوتك  النشاط   

األهداف 

اتنشر الوعى بأهمية تعبئة االستبان-
تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامه علىالحث -
االستبانات- لتعبئة االستجابة نسبة رفع
االسهاا فى صناعة اتخاذ القرار بناء على نتائج االستبانات   -

املسؤولة وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان -الجهة
ا-مكان التنفيذ خالل ومن الين وردلبالر باون

االجراءات التي  
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
النشاط 

لتشجيع الطالبات على التقييم االلكترونى اعداد عرض توضيحى-
الجودة- ووحدة والعمادة الجامعة من لكال والرسالة الروية توضير مع االلكترونى التقييم عرضخطوات
توعوى- فيديو لكترونىييم االلزيادة وعى الطالبات بأهمية التق رفع

خطوات تنفيذ 
النشاط 

توضيير و تلقيهيا الطالبياتالتيياالستفسياراتجمييععينابية جتوقيتاتهيا واال ووأهيدافهااالسيتباناتتعبئيةالطالبات بقواعد توعية-
ابالوقت املحددفياالستباناتاتمااعداعلىاملترتبةالنتائج الوتس جروبات خالل من

ابفى عملية التقييم االلكترونىملشاركةهمية اعرض فديو توضيحى أل - الوتس جروبات خالل من
العرض التقديمى  وعى الطالبات بأهمية تقييم تجربتهم التعليمية للمساهمة فى صنع القرار من خالل زيادة-
مصور- بشكل الخطوات يوؤو الذى التقديمى العرض خالل من االلكترونى التقييم خطوات وتوضير شرح
-

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

مادية بشرية

الب توبايباد منسقة الجودة للمسار االنسانى

إحصاءات 
الحضورالعدد الكلي  النسبة املئوية عدد

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا
حملة سمعنا صوتك  النشاط   

األهداف 

اتنشر الوعى بأهمية تعبئة االستبان-
تعبئة االستبانات بدقة ومصداقية تامه علىالحث -
االستبانات- لتعبئة االستجابة نسبة رفع
االسهاا فى صناعة اتخاذ القرار بناء على نتائج االستبانات   -

املسؤولة وحدة الجودة باملسار االنسانى بعمادة السنه التحضيرية بالريان -الجهة
ا-مكان التنفيذ خالل ومن الين وردلبالر باون

االجراءات التي  
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
النشاط 

لتشجيع الطالبات على التقييم االلكترونى اعداد عرض توضيحى-
الجودة- ووحدة والعمادة الجامعة من لكال والرسالة الروية توضير مع االلكترونى التقييم عرضخطوات
توعوى- فيديو لكترونىييم االلزيادة وعى الطالبات بأهمية التق رفع

خطوات تنفيذ 
النشاط 

توضيير و تلقيهيا الطالبياتالتيياالستفسياراتجمييععينابية جتوقيتاتهيا واال ووأهيدافهااالسيتباناتتعبئيةالطالبات بقواعد توعية-
ابالوقت املحددفياالستباناتاتمااعداعلىاملترتبةالنتائج الوتس جروبات خالل من

ابفى عملية التقييم االلكترونىملشاركةهمية اعرض فديو توضيحى أل - الوتس جروبات خالل من
العرض التقديمى  وعى الطالبات بأهمية تقييم تجربتهم التعليمية للمساهمة فى صنع القرار من خالل زيادة-
مصور- بشكل الخطوات يوؤو الذى التقديمى العرض خالل من االلكترونى التقييم خطوات وتوضير شرح
-

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

مادية بشرية

الب توبايباد منسقة الجودة للمسار االنسانى

إحصاءات 
الحضورالعدد الكلي  النسبة املئوية عدد

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

س  مؤشرات قيا
ء  األدا

الفاعلية  الطالبات املشاركات  فى حضورنسبة -

مخرجات 
النشاط 

فى نهاية النشاط تستطيع الطالبة أن :❖
فى نشر ثقافة الجودة من خالل صديقات الجودةتساهم -
تحدد الخطوات املتبعة للقياا بعملية التقييم االلكترونى -
تحدد املشكالت التى تواجهها أثناء عملية التقييم -
االلكترونىوانتهاء التقييم عيد بدءحدد موات-
فى- عملية صنع القرار اعتمادا على تقييم تجربتها التعليمية.تشارر
تتصف باملوضوعية والدقة فى عملية التقييم االلكترونى-
توؤو مزايا املشاركة فى عملية التقييم االلكترونى-

ال يوجد-املعوقات 

 
 
 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالبات  –  صح  المسار تقرير وحدة الجودة /  ال

، برنامج  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 ، ..................  . 

 لثالثهحلقة النقاش ا اط   نشال

 نشر ثقافة الجودة بين الطالبات والهيئة التدريسية  • األهداف 

 التعرف على انواع االستبيانات املتاحة للطالبات طوال العاا.  •

 التعرف على االجراءات املتبعة فى حالة عدا املشاركة فى االستبيانات.  •

 باملسار الصحى االشراف االكاديمى منسقة الجودة باملسار الصحى +  الجهة املسؤولة  

 اجتماع عن طريق برنامج الزووا  مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 

"  ويشمل اهداف وروية ورسالة الجامعة وكذلك السنة التحضيرية وتم عرض روية  الجودة عنوان التقدابعنوان " تجهيز عرض تم  •

 وتشجيعهم الجراءها .  خالل الفصل الدراس ي الثانىانواع االستبيانات التى سوف تفتر للطالبات واهداف وحدة الجودة و 

    تم االرسال للطالبات من قبل سعادة املشرفه االكاديميه وتشجيعهن علي حضور السيمنار •

 طه منسقة الجودة للمسار الصحى.واسب  " الجودة عنوان التقدا" تم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان  • خطوات تنفيذ النشاط  

والتى اقيمت خالل الفصل  (SLSS)وكذلك استبانات تقييم مهارات التدريس  (CES)تم عرض نتائج استبانات تقييم املقررات الدراس ي  •

 االول ونسبه مشاركتهن بها الدراس ي 

وحتى صنع القرار  باجراء التغييرات والتحسينات  تم عرض الخطوات املتبعه لعرض نتائج االستبانات علي االقساا املختلفه للعمادة  •

 ملسار الصحى . باملقررات التى يتم تدريسها با

 للمشاركن باالستبانات القادمة.  تم شرح مدى االستفادة التى تعود علي الطالبات من تلك التغييرات وتشجيعهن •

 ستبانات.وقد اظهرت الطالبات تفاعل مع العرض التقديمى واستعدادهن للمشاركة فى اال  •

 مادية    بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 حاسب الي مزود ببرنامج زووا  منسقة وعضوات وحدة الجودة باملسار الصحى

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

508 380 75% 

 . ةالثالثطالبات املسار الصحى لحلقة النقاش حضور  مؤشرات قياس األداء  

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

 وروية وحدة الجودة وكذلك دورهن فى فى نشر هذه الرسالة. واهداف  التعرف على وحدة الجودة باملسار  مخرجات النشاط  

 على موقع االستبانات وتعبئة اجزائها بيسر وشفافية ومصداقية. القدرة على الدخول 

 . املعوقات 

 

طالبنشر ثقافة الجودةأواًل تدريس، هيئة إدارييناعضاء املحاضرات، ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ، برنامج  في
التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

  الرابعهحلقة النقاش النشاط   
التدريسيةت نشر ثقافة الجودة بين الطالبا•األهداف  والهيئة

االولالتعرف على انواع االستبيانات املتاحة • الدراس ى الفصل نهاية للطالبات. فى
التعرف على االجراءات املتبعة فى حالة عدا املشاركة فى االستبيانات. •

املسؤولة منسقة الجودة باملسار الصحى + االشراف االكاديمى باملسار الصحى الجهة
الزوواتماجالتنفيذمكان  برنامج طريق عن اع

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

طورىبعنوان " تجهيز عرض تقديمى تم • عبري عرضشاركي وتم التحضيرية السنة وكذلك الجامعة ورسالة اهدافوروية ويشمل
االستبيانات وانواع الجودة واهدافوحدة والثانىراس ىلفصل الدبنهاية اللطالبات املفتوحةروية الدراسية املقررات تقييم وهى

التدريس امهارات بالسنه الطالب ودعم االكاديمى خدماتاالرشاد تقييم وتشجيعهم الجراءها . لتحضيريهوايضا
الدرتم دعوة الطالبات • الفصل مقررات استبانات الخططاالجالثانىاس ي لتعبئه وضع في ذلك التدريسواهميه رائيه للعاا  ومهارات

 القادا لكل مادة
طورىتم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان •خطوات تنفيذ النشاط   عبري بواسطه منسقة الجودة للمسار الصحى.شاركي

تعبأتها• وكيفية االستبانات موقع على الدخول خطوات شرح تم

تقرير وحدة الجودة /  المسار الصحي  - طالبات
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

الرسالةواهداف التعرف على وحدة الجودة باملسار مخرجات النشاط   هذه نشر فى فى دورهن وكذلك الجودة وحدة وروية
الدخول على على موقع االستبانات وتعبئة اجزائها بيسر وشفافية ومصداقية. القدرة

املعوقات 
 

، برنامج  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  ، إداريين ( ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب  نشر ثقافة الجودةأواًل :  
 التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

   الرابعهحلقة النقاش  النشاط   

 والهيئة التدريسية ت نشر ثقافة الجودة بين الطالبا • األهداف 

 للطالبات. فى نهاية الفصل الدراس ى االول التعرف على انواع االستبيانات املتاحة  •

 التعرف على االجراءات املتبعة فى حالة عدا املشاركة فى االستبيانات.  •

 منسقة الجودة باملسار الصحى + االشراف االكاديمى باملسار الصحى  الجهة املسؤولة  

 اع عن طريق برنامج الزووا تماج التنفيذمكان 

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

"  ويشمل اهداف وروية ورسالة الجامعة وكذلك السنة التحضيرية وتم عرض شاركي. عبري. طورىبعنوان "  تجهيز عرض تقديمى تم  •

وهى تقييم املقررات الدراسية و   الثانىراس ى لفصل الدبنهاية اللطالبات  املفتوحةروية واهداف وحدة الجودة وانواع االستبيانات 
 وتشجيعهم الجراءها .   لتحضيريهوايضا تقييم خدمات االرشاد االكاديمى ودعم الطالب بالسنه ا مهارات التدريس

رائيه للعاا  ومهارات التدريس واهميه ذلك في وضع الخطط االج الثانى اس ي لتعبئه استبانات مقررات الفصل الدر تم دعوة الطالبات  •
 القادا لكل مادة

 بواسطه منسقة الجودة للمسار الصحى.  "   شاركي. عبري. طورى"  تم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان  • خطوات تنفيذ النشاط  

 تم شرح خطوات الدخول على موقع االستبانات وكيفية تعبأتها  •

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 باالستباناتوما يترتب عليه عدا املشاركه  تم التاكيد علي الطالبات مواعيد فتر واغالق االستبانات •
 وقد اظهرت الطالبات تفاعل مع العرض التقديمى واستعدادهن للمشاركة فى االستبانات. •

 مادية    بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 
 حاسب الي مزود ببرنامج زووا  منسقة وعضوات وحدة الجودة باملسار الصحى

 النسبة املئوية   عدد الحضور   العدد الكلي إحصاءات 
508 280 55% 

 . الرابعهطالبات املسار الصحى لحلقة النقاش  حضور  مؤشرات قياس األداء  

 
 وروية وحدة الجودة وكذلك دورهن فى فى نشر هذه الرسالة. واهداف  التعرف على وحدة الجودة باملسار  مخرجات النشاط  

 وتعبئة اجزائها بيسر وشفافية ومصداقية. انات القدرة على الدخول على موقع االستب
 . املعوقات 

 
 م 2020في المسار الصحي للعام   اقسامبالمقرر  مسئوالت ملفاالجتماع مع  -2

، برنامج  ، الورش التدريبية ، املحاضرات في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات   اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين   نشر ثقافة الجودةواًل   أ
 التهيئة للطالب الجدد ، اجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

 م 2020في المسار الصحي للعام   اقسامب الفصل الدراسي الثانىالمقرر مسئوالت ملفمع  التواصل. النشاط 
بالكبورد الخاص بالجامعةخطة الدراسية وطرق تقييم املقرر على نظاا الالتأكد من اعالن الطالبات بتوصيف املقرر وال• األهداف 

من العاا املاض ي رر املق كل املقدمة مع ملفما تم انجازه من الخطة االجرائية•
 اجزاء ملف املقرر االساسية والفرعية التعرف على •
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

الرسالةواهداف التعرف على وحدة الجودة باملسار مخرجات النشاط   هذه نشر فى فى دورهن وكذلك الجودة وحدة وروية
الدخول على على موقع االستبانات وتعبئة اجزائها بيسر وشفافية ومصداقية. القدرة

املعوقات 

طالبنشر ثقافة الجودةأواًل تدريس، هيئة إدارييناعضاء املحاضرات، ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ، برنامج  في
التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

  الرابعهحلقة النقاش النشاط   
التدريسيةت نشر ثقافة الجودة بين الطالبا•األهداف  والهيئة

االولالتعرف على انواع االستبيانات املتاحة • الدراس ى الفصل نهاية للطالبات. فى
التعرف على االجراءات املتبعة فى حالة عدا املشاركة فى االستبيانات. •

املسؤولة منسقة الجودة باملسار الصحى + االشراف االكاديمى باملسار الصحى الجهة
الزوواتماجالتنفيذمكان  برنامج طريق عن اع

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

طورىبعنوان " تجهيز عرض تقديمى تم • عبري عرضشاركي وتم التحضيرية السنة وكذلك الجامعة ورسالة اهدافوروية ويشمل
االستبيانات وانواع الجودة واهدافوحدة والثانىراس ىلفصل الدبنهاية اللطالبات املفتوحةروية الدراسية املقررات تقييم وهى

التدريس امهارات بالسنه الطالب ودعم االكاديمى خدماتاالرشاد تقييم وتشجيعهم الجراءها . لتحضيريهوايضا
الدرتم دعوة الطالبات • الفصل مقررات استبانات الخططاالجالثانىاس ي لتعبئه وضع في ذلك التدريسواهميه رائيه للعاا  ومهارات

 القادا لكل مادة
طورىتم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان •خطوات تنفيذ النشاط   عبري بواسطه منسقة الجودة للمسار الصحى.شاركي

تعبأتها• وكيفية االستبانات موقع على الدخول خطوات شرح تم
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 باالستباناتوما يترتب عليه عدا املشاركه  تم التاكيد علي الطالبات مواعيد فتر واغالق االستبانات•
 وقد اظهرت الطالبات تفاعل مع العرض التقديمى واستعدادهن للمشاركة فى االستبانات.•

 مادية    بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 
 حاسب الي مزود ببرنامج زووا  منسقة وعضوات وحدة الجودة باملسار الصحى

 النسبة املئوية   عدد الحضور   العدد الكلي إحصاءات 
  

. الرابعهطالبات املسار الصحى لحلقة النقاش  حضور  مؤشرات قياس األداء  

 
 وروية وحدة الجودة وكذلك دورهن فى فى نشر هذه الرسالة واهداف  التعرف على وحدة الجودة باملسار  مخرجات النشاط  

 وتعبئة اجزائها بيسر وشفافية ومصداقية. انات القدرة على الدخول على موقع االستب
  املعوقات 

 
 م 2020في المسار الصحي للعام   اقسامبالمقرر  مسئوالت ملفاالجتماع مع  -2

، برنامج  ، الورش التدريبية ، املحاضرات في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات   اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين   نشر ثقافة الجودةواًل   أ
 التهيئة للطالب الجدد ، اجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

 م 2020في المسار الصحي للعام   اقسامب الفصل الدراسي الثانىالمقرر مسئوالت ملفمع  التواصل. النشاط 
بالكبورد الخاص بالجامعةخطة الدراسية وطرق تقييم املقرر على نظاا الالتأكد من اعالن الطالبات بتوصيف املقرر وال• األهداف 

من العاا املاض ي رر املق كل املقدمة مع ملفما تم انجازه من الخطة االجرائية•
 اجزاء ملف املقرر االساسية والفرعية التعرف على •

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 باالستباناتوما يترتب عليه عدا املشاركه  تم التاكيد علي الطالبات مواعيد فتر واغالق االستبانات•
 وقد اظهرت الطالبات تفاعل مع العرض التقديمى واستعدادهن للمشاركة فى االستبانات.•

 مادية    بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 
 حاسب الي مزود ببرنامج زووا  منسقة وعضوات وحدة الجودة باملسار الصحى

 النسبة املئوية   عدد الحضور   العدد الكلي إحصاءات 
  

. الرابعهطالبات املسار الصحى لحلقة النقاش  حضور  مؤشرات قياس األداء  

 
 وروية وحدة الجودة وكذلك دورهن فى فى نشر هذه الرسالة واهداف  التعرف على وحدة الجودة باملسار  مخرجات النشاط  

 وتعبئة اجزائها بيسر وشفافية ومصداقية. انات القدرة على الدخول على موقع االستب
  املعوقات 

 
 م 2020في المسار الصحي للعام   اقسامبالمقرر  مسئوالت ملفاالجتماع مع  -2

 

، برنامج  ، الورش التدريبية ، املحاضرات في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات  ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةواًل :  أ
 التهيئة للطالب الجدد ، اجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

 م 2020في المسار الصحي للعام   اقسامب الفصل الدراسي الثانىالمقرر مسئوالت ملفمع  التواصل .1 النشاط 
 .بالكبورد الخاص بالجامعةخطة الدراسية وطرق تقييم املقرر على نظاا الالتأكد من اعالن الطالبات بتوصيف املقرر وال • األهداف 

 .من العاا املاض ي  رر املق كل املقدمة مع ملف (Action plan ) ما تم انجازه من الخطة االجرائية •

 اجزاء ملف املقرر االساسية والفرعية التعرف على  •
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

  القدرة على عمل وتنفيذ اجزاءه املختلفة •

 .حات املقدمة من سيادتكمصعوبات واملقتر مناقشة كافة ال •

 وحدة الجودة باملسار الصحى  الجهة املسؤولة  

 تم التواصل عن طريق االيميل الجامعى والواتس اب    مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 ميل الجامعى عن طريق االي املسئوله عن امللف سعادة العضوةارسال رسائل باستمرار ل

 اعداد بنود املناقشه لعرضها بالطريق املالئمة لها  

  خطوات تنفيذ النشاط  

للتواصل مع سيادتها وذلك نظرا لظروف  عن طريق االيميل لسعادة مسئوله المقررلكل ارسال رسائل باستمرار  •
الترم الثانى لكل  نهن خالل  جائحه كرونا وضيق الوقت النشغال سعادة العضوات بتنفيذ الخطة الدراسيه المطلوبه م

 مقرر.
المستجدات والعناصر التي تم التأكيد عليها في ملف المقرر من فبل وحدة الجودة بالعمادةتجهيز  •
 و التعديالت المطلوبة عليها طريقة عمل الخطة االجرائية للمقرر  مناقشة •
 ف شرح كيفية الوصول لكافه الملفات الخاصة لعمل ملف المقرر علي الوان دراي •

 

 مادية  بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

للمسار   ملف املقرر ت منسقة وحدة الجودة باملسار الصحى و مسئوال 
 الصحى

 جهاز حاسب الي مزود باالنترنت 

   النسبة املئوية  الحاضرات العدد الكلي  إحصاءات 

8 8 100 % 

واالجابه عن  والتاكد من استيعاب اجزاء ملف املقرر وتطبيق معايير الجودة واالعتماد للمقرر لف املت مسئوال استمرار التواصل مع  مؤشرات قياس األداء  
 استفساراتهن 

تم التاكد من اعالم الطالبات والخطة الدراسية وطرق تقييم المقرر على نظام البالكبورد الخاص بالجامعة منذ   .1 مخرجات النشاط  
 .حىالمحاضرة االولى لكل مجموعات المسار الص

تم التعرف على المستجدات والعناصر التي تم التأكيد عليها في ملف المقرر من قبل وحدة الجودة بالعمادة مثل   .2
التأكد من إتاحة خطة المقرر وعرض الخطة بالمحاضرة األولى يجب أن يتضمن ملف المقرر ما يؤكد قيام 

ر  كل اختبار بحيث يتم معالجة أسباب التعث وكذلك التأكيد على إعداد تقرير مفصل بعداألقسام بتلك الخطوة. 
 ودعم الطالب المتفوقين لتفعيل مركز مصادر التعلم. 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. ثانيًا
 

 (SSLSومهارات التدريس )( CES)   الثانىالدراسى  م مقررات الفصلالستبانات تقييتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي  -1

 

ومهارات التدريس  ( CESالستبانات تقييم مقررات الفصل الدراسى االول )تهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي  النشاط   
(SSLS) 

 . هو تشجيعهن على اجراء (SSLSومهارات التدريس )( CES) الثانىالستبانات تقييم مقررات الفصل الدراس ى تعريف الطالبات  • األهداف 

 تأهيل الطالبات لعمل االستبانات وشرح مدى اهميتها لهم   •

 شرح خطوات الدخول على موقع استبانات الجامعة وكيفية تعبئة االستبيانات. •

 عضوات الجودة باالقساا  –وحدة الجودة باملسار الصحى: منسقة الجودة  الجهة املسؤولة  

 )املسار الصحى(  300مبنى  لتنفيذمكان ا

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

و التاكد من وجود اسماء   2021-2020للمسار الصحى الخاصة بالعاا الدراس ى الحالى  مراجعة البيانات على نظاا السجالت   •
ت الطالب حسب الجداول الدراسية املوضوعة من  عضوات هيئة التدريس على الشعب التى يقمن بتدريس املقرر لها فى نظاا سجال 

 حة فى استطالعات الراى الستبيانات الوحدة.قبل االقساا وذلك الهميتها فى الحصول على نتائج صحي

واستبانات تقييم  (SSLS( ومهارات التدريس )CES) الثانىبانات تقييم مقررات الفصل الدراس ى ستابث رسائل توعوية للطالبات عن  •
 دمات الدعم الطالبي. الرشاد االكاديمى وكذلك خخدمات ا

عمل خطوات الدخول على موقع االستبانات وتطريقة تعبئته على هيئة عرض بسيط وتحميله للطالبات على البالكبورد وكذلك   •
 مجموعات الواتس

الستبانات والقواعد  بث رسائل صغيره علي فترات متقاربه من خالل البالكبورد ومجموعات الواتس لحث الطالبات لتعبئه ا •
 الصحيحه التى يجب اتباعها خالل التعبئة. 

•  

التهيئة لتوزيعه على الطالبات وتشجيعهن على تعبئته  ارسال ايميل لعضوات وحدة الجودة يحتوى على اعالن بدء استبيان اسبوع   • خطوات تنفيذ النشاط  
 والتعبير عن رايهن بحرية. 

يحتوى على  بمجموعاتهن  لباتسار الصحي بارسال ايميالت للطاالتدريس باقساا املسعادة عضوات هيئة االتصال والتعاون مع  •
وكذلك نتائج عدا املشاركة فيه من حجب   ناالستبانات املتاحه له ملف يوؤو خطوات الدخول على موقع االستبيانات وتعبئة 

 ن و تشجيع الطالبات عليه. للخدمات اإللكترونية وذلك لعرضه وشرح اهمية املشاركة للطالبات في كل مجموعته

وذلك   يسربسهولة و  اتستبياناال  وتعبئة الدخول على املوقع يوؤو خطواتالذى  تحميل عرض تقديمي للطالبات على البالر بورد •
 .اتللوصول لكل الطالبات من خالل البالكبورد لتشجيعهن على اجراء االستبيان

واملكونة من ليدرات مجموعات لتوعيتهن باهمية   وكذلك مجموعة الجودة تساستخداا مجموعة االرشاد االكاديمى على برنامج الوا •
 ريس وتحفيزهن للتعبير عن رايهن بحرية. وهدف وحدة الجودة وكذلك عملية تقييم املقررات الدراسية ومهارات التد 

فى جميع االماكن التى تتواجد  اناتونهايتها وكذلك اهداف االستب الثانىليق اعالن عن بدء استبانات وحدة الجودة للفصل الدراس ى تع •
 بهن الطالبات بكثرة لتذكيرهن بتاريخ بدء وانتهاء االستبيان. 

ملجموعتى االرشاد االكاديمى و الجودة لتحفيز الطالبات على اتماا استبيان اسبوع التهيئة  ارسال رسائل مستمرة على الواتس اب  •
 ورابط الدخول على املوقع.

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالبات   –المجتمع بالدمام   كلية   –المسار العلم  تقرير وحدة الجودة /   

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتفي عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التداعضاء ، ريبية
النقاش ، ..................  . ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات

لثةثاحلقة النقاش الالنشاط   
نشر ثقافة الجوده األهداف 

واهدافها وقيمها  التحضيريةالسنةالتعريف برسالة 
بالجودة واهميتهاالتعريف 

كش الطالبه ريك في اتخاذ القرار في الجامعه التعريفبدور
اليوديكوستعطالعات الراي في موقنشر الوعي باهمية املشاركه في االست

التدريسواملقرراتبالتعريف  ملهارات التقييم عميلة
استخداا عرض تقديمي لتوضير ما ذكر سابقا

املسؤولة املجتمع بالدمااالعلمي بكليةباملسار وحدة الجودةالجهة
اونالينكلية املجتمع بالدمااان التنفيذمك

للطالبات لالستفسار  الفرصةواتاحةحلقة النقاشفقره خاصة بوحدة الجودة اثناء عرضتم خطوات تنفيذ النشاط  
لتنفيذ املساعدة املوارد

النشاط 
ماديةبشرية 

جهاز الب توب بكلية املجتمع  منسقة الجوده 
الحضورلي العدد الكإحصاءات  النسبة املئوية  عدد

مؤشرات قياس األداء  

أن تستطيع الطالبة مخرجات النشاط  
فيصل بن الرحمن عبد االماا لجامعة والرسالة الروية توؤو

التحض السنه وأهدافعمادة ورسالة روية ةي ير توؤو
العملي جودة لتحقيق منها املطلوب الدور ة التعليميةتحدد

ي.الدراس ل الفصل ستتم خالتستطيع معرفة التقييمات التي 

اليوجداملعوقات 

العدد الكلي  عدد المستفيدين

ثالثةحلقة النقاش ال
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. ثانيًا
 

(ومهارات التدريس )( )   الثانىالدراسى  م مقررات الفصلالستبانات تقييتهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي  -1

ومهارات التدريس  ( الستبانات تقييم مقررات الفصل الدراسى االول )تهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي النشاط   
()

الدراس ىتعريف الطالبات •األهداف  الفصل مقررات تقييم التدريسالثانىالستبانات هو تشجيعهن على اجراءومهارات
تأهيل الطالبات لعمل االستبانات وشرح مدى اهميتها لهم  •
االستبيانات• تعبئة وكيفية الجامعة استبانات موقع على الدخول خطوات شرح

املسؤولة عضوات الجودة باالقساا وحدة الجودة باملسار الصحى: منسقة الجودة الجهة
)املسار الصحى( مبنى لتنفيذمكان ا

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

الحالىمراجعة البيانات على نظاا السجالت  • الدراس ى بالعاا الخاصة الصحى و التاكد من وجود اسماء  للمسار
سجال نظاا فى لها بتدريساملقرر يقمن التى الشعب التدريسعلى هيئة منعضوات املوضوعة الدراسية الجداول حسب الطالب ت

صحي نتائج على الحصول فى وذلكالهميتها االقساا حة فى استطالعات الراى الستبيانات الوحدة.قبل
للطالباتعن• توعوية الدراس ىستابثرسائل الفصل مقررات تقييم التدريسالثانىبانات واستبانات تقييم ومهارات

خخدمات ا وكذلك االكاديمى دمات الدعم الطالبي. الرشاد
وكذلك• البالكبورد على للطالبات عرضبسيطوتحميله هيئة على تعبئته وتطريقة االستبانات موقع على الدخول خطوات عمل

مجموعات الواتس
ا• لتعبئه الطالبات الواتسلحث ومجموعات البالكبورد خالل من متقاربه فترات علي الستبانات والقواعد  بثرسائلصغيره

الصحيحه التى يجب اتباعها خالل التعبئة. 
•

اسبوع•خطوات تنفيذ النشاط   استبيان بدء اعالن على يحتوى الجودة لعضواتوحدة ايميل التهيئة لتوزيعه على الطالبات وتشجيعهن على تعبئته  ارسال
بحرية رايهن عن والتعبير

مع• والتعاون املسعادة عضوات هيئة االتصال باقساا للطاالتدريس ايميالت بارسال الصحي علىبمجموعاتهن لباتسار يحتوى
وتعبئة االستبيانات موقع على الدخول خطوات يوؤو وكذلك نتائج عدا املشاركة فيه من حجب  ناالستبانات املتاحه له ملف

ن و تشجيع الطالبات عليه. للخدمات اإللكترونية وذلك لعرضه وشرح اهمية املشاركة للطالبات في كل مجموعته
املوقعيوؤو خطواتالذى تحميل عرض تقديمي للطالبات على البالر بورد• على وذلك  يسربسهولة و اتستبياناال وتعبئةالدخول

االستبيان اجراء على لتشجيعهن البالكبورد خالل الطالباتمن لكل اتللوصول
الوا• برنامج على االكاديمى االرشاد مجموعة باهميةوكذلك مجموعة الجودةتساستخداا لتوعيتهن ليدراتمجموعات من واملكونة

التد ومهارات الدراسية املقررات تقييم عملية وكذلك الجودة بحريةوهدفوحدة رايهن عن للتعبير ريسوتحفيزهن
الدراس ىتع• للفصل الجودة استباناتوحدة بدء عن اعالن فى جميع االماكن التى تتواجد اناتونهايتها وكذلك اهداف االستبالثانىليق

االستبيان وانتهاء بدء بتاريخ لتذكيرهن بكثرة الطالبات بهن
الواتساب• على مستمرة رسائل التهيئةارسال اسبوع استبيان اتماا على الطالبات لتحفيز الجودة و االكاديمى االرشاد ملجموعتى

املوقع على الدخول ورابط

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالبات   –المجتمع بالدمام   كلية   –المسار العلم  تقرير وحدة الجودة /   

ريبية ، املحاضرات  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التد ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةأواًل :  
 النقاش ، ..................  .  ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات

 لثةثاحلقة النقاش ال النشاط   

 نشر ثقافة الجوده  األهداف 

 واهدافها وقيمها   التحضيرية السنةالتعريف برسالة 

    بالجودة واهميتهاالتعريف  

 ريك في اتخاذ القرار في الجامعه التعريف بدور الطالبه كش

 اليوديكوست عطالعات الراي في موقنشر الوعي باهمية املشاركه في االست

 عميلة التقييم ملهارات التدريس واملقررات بالتعريف 

 استخداا عرض تقديمي لتوضير ما ذكر سابقا

 املجتمع بالدماا العلمي بكليةباملسار  وحدة الجودة الجهة املسؤولة  

 اونالين - كلية املجتمع بالدماا ان التنفيذمك

 للطالبات لالستفسار   الفرصة واتاحة حلقة النقاشفقره خاصة بوحدة الجودة اثناء  عرضتم  خطوات تنفيذ النشاط  

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

    مادية بشرية 

 جهاز الب توب  بكلية املجتمع  منسقة الجوده 

 النسبة املئوية   عدد الحضور  لي العدد الك إحصاءات 

486 187 38 % 

 مؤشرات قياس األداء  

 

 :أن تستطيع الطالبة   مخرجات النشاط  

 . توؤو الروية والرسالة لجامعة االماا عبد الرحمن بن فيصل -

 . ةي ير توؤو روية ورسالة وأهداف عمادة السنه التحض -

 . ة التعليميةتحدد الدور املطلوب منها لتحقيق جودة العملي -

 ي.الدراس ل الفصل ستتم خالتستطيع معرفة التقييمات التي   -

 اليوجد املعوقات 

 

العدد الكلي  عدد المستفيدين

ثالثةحلقة النقاش ال

تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي - كلية المجتمع بالدمام - طالبات  
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
    Quality Unit /لجودةاوحدة 

 
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 

 رابعة حلقة النقاش ال النشاط   

 نشر ثقافة الجوده  األهداف 

 واهدافها وقيمها   التحضيرية السنةالتعريف برسالة 

    .بالجودة واهميتهاالتعريف  

 امعه التعريف بدور الطالبه كشريك في اتخاذ القرار في الج

 يكوستاالستطالعات الراي في موقه اليودنشر الوعي باهمية املشاركه في 

 االعالن عن بدء عميلة التقييم ملهارات التدريس واملقررات  

 استخداا عرض تقديمي لتوضير ما ذكر سابقا

 املجتمع بالدماا العلمي بكليةباملسار  وحدة الجودة الجهة املسؤولة  

 اونالين - بالدمااتمع كلية املج مكان التنفيذ

 تقييم املقررات ومهارات التدريس.لتشجيعهم على املشاركه في  صوتك وان سمعنا للطالبات بعنعمل عرض تقديم تم  - خطوات تنفيذ النشاط  

 .يتم وضع خطط تطويرية مناسبة ء نتائجهاضوان في  منه حيث التقييم والهدفتوضير اهمية  -

 الرأي. وابداء  املشاركةبضرورة هاء التقييم والتاكيد عليهم بدء وانت وموعدرابط التقييم  عرض -

 مع التأكيد عل أهمية تعبئة االستبانات بمنتهى االمانةتروني مفصل واملدعم بالصور لخطوات التقييم االلكيم شرح تقد -

 قه واالمانه واملوضوعيه فيها  الدالتاكيد على اهمية ي التقييم و توضير مزايا املشاركة ف -

 الجودة روتحقيق معاي ترونية عل جميع اسئلة واستفسارات الطالبات واملتعلقة بالتقييم االلكاإلجاب - -

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

    مادية بشرية 

 جهاز الب توب  منسقة الجوده بكلية املجتمع  

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

468 166 33 % 

 األداء  مؤشرات قياس 

 

 : تستطيع الطالبة أن مخرجات النشاط  

 تروني. املتبعة للقياا بعملية التقييم االلكتحدد الخطوات  -

 .عملية صنع القرار اعتمادا عل تقييم تجربتها التعليميةتشارر في  -

 اثناء عملية التقييم تتصف باملوضوعية والدقة  -

 ني رو تعملية التقييم االلكركه في توؤو مزايا املشا - -

 النقاش  حضور حلقةغياب وعزوف الطالبات عن  املعوقات 

العدد الكلي  عدد المستفيدين

الرابعةحلقة النقاش 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ،  في
حلقات النقاش ، ..................  . برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ،

منسقي املقررات واالقساا  االجتماع معالنشاط   
وتوصيفالتأكد من األهداف  للمقررات الدراسية الخطة االقساا وفقاعداد املحدثةالنماذج املقرر

البالرجرااد في اإللكترونية الكتب توصيفاملقرر، املقرر، بورد خطة
الطالبمناق مع مقرر لكل الدراسية الخطة شة

وساعات مصادر التعلم للطلبه في البالر بورد.املكتبيةالساعات متضمناألكاديمي عرضالجدول
في املدرسات بيانات وتحديث اكسل.ملف الفرع فيجمع

املسؤولة املجتمع بالدمااالعلمي بكليةباملسار وحدة الجودةالجهة
اونالينكلية املجتمع بالدماايذمكان التنف

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

االعضاء بموعد االجتماع عبر االيميل الجامعي تم ابالغ
املدرساتاملتطلبات وجمعاالعضاء بقائمةتزويد بيانات

منتم ابالغ االعضاء بموعد االجتماع واألكيد عليهم بضخطوات تنفيذ النشاط   بالتاكد االلتزاا الدراس يرورة الفصل بداية متطلبات الدراسية،لخطةاتوفر
االلتزاا،الدراسيةالجداولوالتوصيف، وضرورة التعلم وساعاتمصادر املكتبية الساعات بها(توضير

وضرورةتم التعريف بمكونات ملف  فيملسئوالت ملف معاونه االعضاءاملقرر عليه. املقررمنسق اعداده واشرافاملقرر
با ملفاملقرر مكونات تسليم على االتفاق املوعدتم في واستكماله العاا بداية منذ املحدد.لتدريج

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

ماديةبشرية 
جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية املجتمع  

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

مؤشرات قياس األداء  

بما جاء في االجتماع  تم االلتزاا مخرجات النشاط  
اليوجداملعوقات 

العدد الكلي  عدد المستفيدين

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. إلعدادواملتابعة االشراف ثانيًا
صوتك حملة سمعنا النشاط   

واملهاراتي للمشاركة فالباتلطتهيئة ا املقررات لتقييم الرأي التدريسيةاستطالع
مهاراتالطالبات بتقييمتعريف األهداف  وتقييم بينهمااملقررات التدريسوالتميز

وصدق  بموضوعيهآرائهمتشجيع الطالبات على ابداء 
امعه الجالقرار فيفي اتخاذ بدورها كشريكالطالبةتذكير 

تعريف الطالبات بطريقة التقييم الصحيحه 
املشار نسبة ومهاراترفع املقررات تقييم في التدريسكة

الرأيعرض  استطالعات وتعبئة للتقييم للطالبات ونوجيهات ارشادات
املسؤولة املجتمع بالدمااالعلمي بكليةباملسار وحدة الجودةالجهة
اونالينمااكلية املجتمع بالدمكان التنفيذ

االجراءات التي  
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
ط النشا

وتوضير دورهم في الحمله شعبه(من كل )الليدرالطلبةالتواصل مع سفيرات صوت 
ادوار الطالبات وتوزيعتواصلالةتنظيم طريقاالتفاق على 

دور مطوية البالر بوردالتحفيزية فيالعباراتعض وبوخطوات التقييم واالعالناتالجودةفي تحقيق الطالبةنشر

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

ابداءعشر وعلىم تنفيذ النشاط في االسبوع الثاني ت على وتشجيعهن املسار في زميالتهن مع وبالتحدث الطالبات قامت االسبوع دونخوفآرائهممدار
بشده(غير موافق موافق بشده ييم )التدرج الصحير في التقعليهن باستخدااوالتأكيد وبموضوعيه وبصدق

التقييماعالنات توؤوتم تنشر  وخطواتهرابط
بورد االعالنات والبالريه في شاشة العرض واملنشورات على لوحة عرض الفيديوات التوعو 

دوريهارسال توعويه من خالل الواتس اب لجميع الطالبات رسائل
املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةية بشر 
جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية املجتمع  

الحضورالعدد الكلي اءات إحص النسبة املئوية  عدد

مؤشرات قياس  
األداء  

مخرجات 
النشاط 

استمرار التواصل مع الطالبات من خالل البالر بورد والواتس اب .بفعالية معتم تنفيذ النشاط 
لجميع املقررات بمتوسط مرتفعةبة مشاركه تحقيق نس

العدد الكلي  عدد المستفيدين

حملة سمعنا صوتك  
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة في
التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، .................، برنامج 
رابعة حلقة النقاش الالنشاط   
نشر ثقافة الجوده األهداف 

واهدافها وقيمها  التحضيريةالسنةالتعريف برسالة 
بالجودة واهميتهاالتعريف 

الج في القرار اتخاذ في كشريك الطالبه بدور امعه التعريف
يكوستاالستطالعات الراي في موقه اليودنشر الوعي باهمية املشاركه في 

التدريسواملقررات ملهارات التقييم عميلة بدء عن االعالن
استخداا عرض تقديمي لتوضير ما ذكر سابقا

املسؤولة املجتمع بالدمااالعلمي بكليةباملسار وحدة الجودةالجهة
اونالينبالدمااتمع كلية املجمكان التنفيذ

التدريسلتشجيعهم على املشاركه في صوتكوان سمعنا للطالبات بعنعمل عرض تقديم تم خطوات تنفيذ النشاط   ومهارات املقررات تقييم
يتم وضع خطط تطويرية مناسبةء نتائجهاضوان في منه حيثالتقييم والهدفتوضير اهمية 

التقييمعرض الرأي. وابداء املشاركةبضرورةهاء التقييم والتاكيد عليهم بدء وانتوموعدرابط
االلكيم شرح تقد التقييم لخطوات بالصور واملدعم مع التأكيد عل أهمية تعبئة االستبانات بمنتهى االمانةتروني مفصل

قه واالمانه واملوضوعيه فيها  الدالتاكيد على اهمية ي التقييم و توضير مزايا املشاركة ف
االلكاإلجاب بالتقييم واملتعلقة الطالبات واستفسارات اسئلة جميع عل الجودةروتحقيق معايترونية

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

ماديةبشرية 
جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية املجتمع  

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

األداء  مؤشرات قياس 

تستطيع الطالبة أنمخرجات النشاط  
تروني. املتبعة للقياا بعملية التقييم االلكتحدد الخطوات 

في عملية صنع القرار اعتمادا عل تقييم تجربتها التعليميةتشارر
اثناء عملية التقييم تتصف باملوضوعية والدقة 

ني رو تعملية التقييم االلكركه في توؤو مزايا املشا
الطالباتعناملعوقات  حلقةغيابوعزوف النقاش حضور

العدد الكلي  عدد المستفيدين

الرابعةحلقة النقاش 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

،  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودة :  أوالً 
 حلقات النقاش ، ..................  .  برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ،

 منسقي املقررات واالقساا   االجتماع مع النشاط   

 املحدثةالنماذج  املقرر وفقاعداد االقساا الخطة الدراسية للمقررات وتوصيف التأكد من  -  األهداف 

   .بورد  خطة املقرر، توصيف املقرر، الكتب اإللكترونية في البالر جرااد- 

 شة الخطة الدراسية لكل مقرر مع الطالب.مناق -

 وساعات مصادر التعلم للطلبه في البالر بورد. املكتبيةالساعات  متضمن األكاديمي عرض الجدول  -

 اكسل.ملف  الفرع فيجمع وتحديث بيانات املدرسات في   -

 املجتمع بالدماا العلمي بكليةباملسار  وحدة الجودة الجهة املسؤولة  

 اونالين -كلية املجتمع بالدماا يذمكان التنف

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 االعضاء بموعد االجتماع عبر االيميل الجامعي  تم ابالغ

 بيانات املدرسات  املتطلبات وجمع االعضاء بقائمةتزويد 

  الدراسية، لخطةا)توفر متطلبات بداية الفصل الدراس ي رورة االلتزاا بالتاكد من تم ابالغ االعضاء بموعد االجتماع واألكيد عليهم بض خطوات تنفيذ النشاط  

 . بها(توضير الساعات املكتبية وساعات مصادر التعلم وضرورة االلتزاا  ،الدراسيةالجداول  والتوصيف،

 عليه. املقرر منسق  اعداده واشراف املقرر فيملسئوالت ملف  معاونه االعضاء املقرر وضرورةتم التعريف بمكونات ملف 

 املحدد.لتدريج منذ بداية العاا واستكماله في املوعد تم االتفاق على تسليم مكونات ملف املقرر با

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

    مادية بشرية 

 جهاز الب توب  منسقة الجوده بكلية املجتمع  

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

6 6 100 % 

 مؤشرات قياس األداء  

 

 بما جاء في االجتماع  تم االلتزاا  مخرجات النشاط  

  اليوجد املعوقات 

 

العدد الكلي  عدد المستفيدين

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

 برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.  إلعدادواملتابعة االشراف ثانيًا: 

  THE Voice Matterصوتك حملة سمعنا  النشاط   

 -CES- SSLSالتدريسية  استطالع الرأي لتقييم املقررات واملهاراتي للمشاركة ف الباتلطتهيئة ا  

   التدريس والتميز بينهمااملقررات وتقييم مهارات  الطالبات بتقييمتعريف  - األهداف 

 وصدق    بموضوعيه آرائهمتشجيع الطالبات على ابداء  -

 امعه الج القرار فيفي اتخاذ  بدورها كشريك الطالبةتذكير  -

 تعريف الطالبات بطريقة التقييم الصحيحه  -

 .التدريسكة في تقييم املقررات ومهارات رفع نسبة املشار  -

 ارشادات ونوجيهات للطالبات للتقييم وتعبئة استطالعات الرأي عرض  -

 املجتمع بالدماا العلمي بكليةباملسار  وحدة الجودة  الجهة املسؤولة  

  اونالين -مااكلية املجتمع بالد مكان التنفيذ

االجراءات التي  
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
ط النشا

وتوضير دورهم في الحمله شعبه(من كل )الليدرالطلبةالتواصل مع سفيرات صوت 
ادوار الطالبات وتوزيعتواصلالةتنظيم طريقاالتفاق على 

دور مطوية البالر بوردالتحفيزية فيالعباراتعض وبوخطوات التقييم واالعالناتالجودةفي تحقيق الطالبةنشر

خطوات تنفيذ 
النشاط 

ابداءعشر وعلىم تنفيذ النشاط في االسبوع الثاني ت على وتشجيعهن املسار في زميالتهن مع وبالتحدث الطالبات قامت االسبوع دونخوفآرائهممدار
بشده(غير موافق موافق بشده ييم )التدرج الصحير في التقعليهن باستخدااوالتأكيدوبموضوعيه وبصدق

التقييماعالنات توؤوتم تنشر  وخطواتهرابط
بورد االعالنات والبالريه في شاشة العرض واملنشورات على لوحة عرض الفيديوات التوعو 

دوريهارسال توعويه من خالل الواتس اب لجميع الطالبات رسائل
املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةية بشر 
جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية املجتمع  

الحضورالعدد الكلي اءات إحص النسبة املئوية  عدد

مؤشرات قياس  
األداء  

مخرجات 
النشاط 

استمرار التواصل مع الطالبات من خالل البالر بورد والواتس اب .بفعالية معتم تنفيذ النشاط 
لجميع املقررات بمتوسط مرتفعةبة مشاركه تحقيق نس

العدد الكلي  عدد المستفيدين

حملة سمعنا صوتك  
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

 برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.  إلعدادواملتابعة االشراف ثانيًا: 

صوتك حملة سمعنا النشاط   
واملهاراتي للمشاركة فالباتلطتهيئة ا املقررات لتقييم الرأي التدريسيةاستطالع

مهاراتالطالبات بتقييمتعريف  األهداف  وتقييم بينهمااملقررات التدريسوالتميز
وصدق  بموضوعيهآرائهمتشجيع الطالبات على ابداء 

امعه الجالقرار فيفي اتخاذ بدورها كشريكالطالبةتذكير 
تعريف الطالبات بطريقة التقييم الصحيحه 

املشار نسبة ومهاراترفع املقررات تقييم في التدريسكة
الرأيعرض  استطالعات وتعبئة للتقييم للطالبات ونوجيهات ارشادات

املسؤولة املجتمع بالدمااالعلمي بكليةباملسار وحدة الجودةالجهة
اونالينمااكلية املجتمع بالدمكان التنفيذ

االجراءات التي  
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
ط النشا

وتوضير دورهم في الحمله شعبه(من كل )الليدرالطلبةالتواصل مع سفيرات صوت 
ادوار الطالبات وتوزيعتواصلالةتنظيم طريقاالتفاق على 

دور مطوية البالر بوردالتحفيزية فيالعباراتعض وبوخطوات التقييم واالعالناتالجودةفي تحقيق الطالبةنشر

خطوات تنفيذ 
النشاط 

ابداءعشر وعلىم تنفيذ النشاط في االسبوع الثاني ت على وتشجيعهن املسار في زميالتهن مع وبالتحدث الطالبات قامت االسبوع دونخوفآرائهممدار
بشده(غير موافق موافق بشده ييم )التدرج الصحير في التقعليهن باستخدااوالتأكيدوبموضوعيه وبصدق

التقييماعالنات توؤوتم تنشر  وخطواتهرابط
بورد االعالنات والبالريه في شاشة العرض واملنشورات على لوحة عرض الفيديوات التوعو 

دوريهارسال توعويه من خالل الواتس اب لجميع الطالبات رسائل
املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةية بشر 
جهاز الب توب منسقة الجوده بكلية املجتمع  

الحضورالعدد الكلي اءات إحص النسبة املئوية  عدد

مؤشرات قياس  
األداء  

مخرجات 
النشاط 

استمرار التواصل مع الطالبات من خالل البالر بورد والواتس اب .بفعالية معتم تنفيذ النشاط 
لجميع املقررات بمتوسط مرتفعةبة مشاركه تحقيق نس

العدد الكلي  عدد المستفيدين

حملة سمعنا صوتك  

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. إلعدادواملتابعة االشراف ثانيًا
صوتك حملة سمعنا النشاط   

واملهاراتي للمشاركة فالباتلطتهيئة ا املقررات لتقييم الرأي التدريسيةاستطالع
مهاراتالطالبات بتقييمتعريف األهداف  وتقييم بينهمااملقررات التدريسوالتميز

وصدق  بموضوعيهآرائهمتشجيع الطالبات على ابداء 
امعه الجالقرار فيفي اتخاذ بدورها كشريكالطالبةتذكير 

تعريف الطالبات بطريقة التقييم الصحيحه 
املشار نسبة ومهاراترفع املقررات تقييم في التدريسكة

الرأيعرض  استطالعات وتعبئة للتقييم للطالبات ونوجيهات ارشادات
املسؤولة املجتمع بالدمااالعلمي بكليةباملسار وحدة الجودةالجهة
اونالينمااكلية املجتمع بالدمكان التنفيذ

االجراءات التي  
تم تنفيذها 

لتحقيق أهداف 
 ط النشا

 وتوضير دورهم في الحمله  شعبه(من كل  )الليدر الطلبةالتواصل مع سفيرات صوت 

 ادوار الطالبات  وتوزيع تواصلال ةتنظيم طريقاالتفاق على 

 البالر بورد التحفيزية في العباراتعض وبوخطوات التقييم  واالعالنات الجودةفي تحقيق  الطالبةنشر مطوية دور 

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

دون خوف   آرائهممدار االسبوع قامت الطالبات وبالتحدث مع زميالتهن في املسار   وتشجيعهن على ابداء  عشر وعلىم تنفيذ النشاط في االسبوع الثاني ت
   بشده(غير موافق  1-موافق بشده  5ييم )التدرج الصحير في التق عليهن باستخداا والتأكيد وبموضوعيه وبصدق

 وخطواتهرابط التقييم  اعالنات توؤوتم تنشر 

 بورد  االعالنات والبالريه في شاشة العرض واملنشورات على لوحة عرض الفيديوات التوعو 

 من خالل الواتس اب لجميع الطالبات  رسائل توعويه دوريهارسال 

املوارد املساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

    مادية ية بشر 

 جهاز الب توب  منسقة الجوده بكلية املجتمع  

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  اءات إحص

468 403 86 % 

مؤشرات قياس  
 األداء  

 

مخرجات 
 النشاط 

 استمرار التواصل مع الطالبات من خالل البالر بورد والواتس اب . بفعالية معتم تنفيذ النشاط 

 لجميع املقررات   %86بمتوسط  مرتفعةبة مشاركه تحقيق نس

العدد الكلي  عدد المستفيدين

حملة سمعنا صوتك  

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
 

علوا ر العلمي بكلية السقة الجودة باملسامن  وتواجد ي س يلتدر املشاركة نظرا للعبء اى عل مباشر وتشجيعهمصعوبة الوصول لجميع الطالبات بشكل  - املعوقات 
 بالريان.

 

بثالثًا ملفاملقرر تنفيذ رات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . جميع االقساا واملقر متابعة
معمن ملفاتز متابعة ما انجالنشاط    امللفاملقرر مسؤوالت
الالتاكد من استكمال امللفات مع نهاية األهداف  الدراس ي ثاني  الفصل

التاكد من استخداا النماذج املحدثه لهذا العاا 
املسؤولة املجتمع بالدماايةالعلمي بكلباملسار وحدة الجودةالجهة
مشرفومكان التنفيذ من الرسل امللفات حدة الجوده   رابط

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

منانجاز ملفاتمتابعة  خالل الرابط املقرر
التحقق من استكمال جميع املتطلبات 

ملفيتم التواصل بشكل دخطوات تنفيذ النشاط   مسؤوالت مع امللفاتوري رفع بضرورة وتذكيرهم النهاية معمن خالل املقرر الدراس ي ثانيالفصل
فيالتاكيد على العضوات  لهم واملرفقه العاا لهذا املحدثه النماذج استخداا بضرورة

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط 

ماديةبشرية 
توب جهاز البة املجتمع  منسقة الجوده بكلي

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

التنفيذمؤشرات قياس األداء   مالحظاتجاري ارسال امللفباإليميلسيتم مسؤولة الى حده على مقرر كل الالزاإلجراءحول التعديل
ملفتستطيع مخرجات النشاط   ان: املقررمسؤولة

رفتحدد الية ع امللفات في وخطوات
حول مفصله تقارير تعد االختباراتان

بالتعاوند تقرير تع املقرراملقرر منسق مع
الطالباتتعد  رأي استطالعات نتائج ضوء في املقرر تحسين خطة

لدى العضوات  فساراتبعض االستاصل املباشر لتوضير و التالفرع يصعبخارج الجودةوجود منسقة املعوقات 

1 5
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

بشكلاملعوقات  الطالبات لجميع الوصول علوا ر العلمي بكلية السقة الجودة باملسامن وتواجدي س يلتدراملشاركة نظرا للعبء اى علمباشر وتشجيعهمصعوبة
بالريان.

 

 رات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . جميع االقساا واملقر متابعة تنفيذ ملف املقرر بثالثًا : 

 مسؤوالت امللف املقرر مع من ملفاتز متابعة ما انج النشاط   

 ثاني  الفصل الدراس ي الالتاكد من استكمال امللفات مع نهاية  األهداف 

 التاكد من استخداا النماذج املحدثه لهذا العاا 

 املجتمع بالدماا يةالعلمي بكلباملسار  وحدة الجودة الجهة املسؤولة  

 حدة الجوده   رابط امللفات الرسل من مشرف و  مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 خالل الرابط  املقرر من انجاز ملفاتمتابعة 

 التحقق من استكمال جميع املتطلبات 

  ثانيالفصل الدراس ي النهاية  مع OneDriveمن خالل املقرر وتذكيرهم بضرورة رفع امللفات وري مع مسؤوالت ملف يتم التواصل بشكل د خطوات تنفيذ النشاط  

 OneDriveبضرورة استخداا النماذج املحدثه لهذا العاا واملرفقه لهم في التاكيد على العضوات 

املوارد املساعدة لتنفيذ 
 النشاط 

    مادية بشرية 

 توب  جهاز الب ة املجتمع  منسقة الجوده بكلي

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

5 5 100 % 

 التعديل الالزا( إلجراءحول كل مقرر على حده الى مسؤولة امللف   باإليميلسيتم ارسال مالحظات )  جاري التنفيذ مؤشرات قياس األداء  

 ان: املقرر  مسؤولة ملفتستطيع  مخرجات النشاط  

 .OneDriveع امللفات في وخطوات رف تحدد الية -

 االختبارات.ان تعد تقارير مفصله حول  -

  مع منسق املقرر  املقرر بالتعاون د تقرير تع -

 خطة تحسين املقرر في ضوء نتائج استطالعات رأي الطالبات  تعد  -

 لدى العضوات   فساراتبعض االستاصل املباشر لتوضير و الت الفرع يصعبخارج  الجودةوجود منسقة  - املعوقات 

 



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ

110

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالبات   –  كلية المجتمع بالقطيف   –تقرير وحدة الجودة /  المسار العلم  
 

،  املحاضرات في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ،  ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةأواًل :  
 برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

   ة ببرنامج التهيئة واملعرض التعريفياملشارك   اط النش

ط سلور الطالب  ضب  ةالئحوايضا تم الحديث عن ادلة الطالب وذكر   التسجيل،وخطة  األكاديمي شرح عن القبول والتسجيل من التقويم  األهداف 
 .جديداضافة والتخصصات امل املتاحةالكليات والتخصصات  وشروط)الكليات( التسكين التحويل بين  وكيفية

  السنة التحضيرية لطالباتلتهيئة احلقة  الجهة املسؤولة  

 ) بالقطيفاملسار العلمي بكلية املجتمع (

 برنامج الزوا  مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 

 التقديم  واثناءاألعضاء خالل التنظيم    بين التباعد 

 

 للمسار العلمي بكلية املجتمع بالقطيف  2020  2021/بالفصل الدراس ي لمشاركة ببرنامج التهيئة واملعرض التعريفي ل اإلعدادشكيل لجنة ت خطوات تنفيذ النشاط  

    مادية *بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

X  

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

470 470 100 % 

 ألداء  مؤشرات قياس ا

 
 شرح كل ما يهم و يشغل الطالبات للبيئة الجامعية الجديدة مخرجات النشاط  

 ال توجد املعوقات 

 

عدد الحضور 

عدد الحضور  عدد الغياب  العدد الكلي 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
،  رات في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاض ن ( ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  نشر ثقافة الجودةأواًل :  

 .....  . برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ............. 

     ةالثالثحلقة النقاش    النشاط 

 :ان أهميتها  ات اللجان املوجودة ة وبيتقديم فقر  األهداف 

 تقديم فقرة تخصصك ومستقبلك املنير 

 ه االشراف األكاديمى وبوابه خدمات الطالب االلكتروني 

 تعليمات وضوابط االختبارات 

 األنشطة الطالبية

 وشؤون الطالبات  مصادر التعلم   

 ضمان الجودة وتحسين األداء 

 قاء املفتوح مع منسقات املقررات لال

 ات عن املقرراتاإلجابة على تساؤالت الطالب 

 بالقطيف بكلية املجتمع  الجهة املسؤولة  

كلية املجتمعبعلى الشبكة االلكترونيه باستخداا برنامج ا من الساعة وافق تم تنفيذها يوا الثالثاء املمكان التنفيذ

تي تم  االجراءات ال
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

و التواصل عبر االيميل لتنسيق اللقاء االفتراض ي.التباعد بين   األعضاء خالل التنظيم واثناء التقديم
املرفقبثالثهتم تنفيذ حلقة النقاش ال الزمني الجدول على بناء عرضاملوضوعات وتم نجاح

اعضاءوة القران الكريم ،بصوت الشيخ أحمد العجمى ثم ما تيسر من تال بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , من بالحضور الترحيب ثم
التحضيرية السنة تدريسوطالبات من خالل برنامج على املنصة االلكترونيه هيئة

خطوات تنفيذ 
النشاط 

الكريم وة القران بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , ثم ما تيسر من تال 
التحضيرية السنة تدريسوطالبات هيئة اعضاء من بالحضور الترحيب ثم

املجتمعقدمت بكلية االكاديمية الشؤون ممثلة جويرية تخصصك ومستقبلك املنيرفقرة االستاذه
االكاديمي وخطة التسجيلتم فيها شرح عن التقويم ت السنة التحضيرية بكلية املجتمع و ن التخصص ما بعد السنة التحضيرية لطالباع

ثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توؤو لجنتها وأهميتها والخدمات التي تقدمها 

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي - كلية المجتمع بالقطيف - طالبات 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إداريينشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضن ( اعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ،  رات في
برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ............. 

ةالثالثحلقة النقاش النشاط 
ان أهميتها  ات اللجان املوجودة ة وبيتقديم فقر األهداف 

تقديم فقرة تخصصك ومستقبلك املنير 
ه االشراف األكاديمى وبوابه خدمات الطالب االلكتروني 

تعليماتوضوابطاالختبارات
األنشطة الطالبية
الطالباتمصادر التعلم  وشؤون

ضمان الجودة وتحسين األداء 
قاء املفتوح مع منسقات املقررات لال

ات عن املقرراتاإلجابة على تساؤالت الطالب 
املسؤولة بالقطيف بكلية املجتمع الجهة
كلية املجتمعبعلى الشبكة االلكترونيه باستخداا برنامج ا من الساعة وافق تم تنفيذها يوا الثالثاء املمكان التنفيذ

تي تم  االجراءات ال
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

و التواصل عبر االيميل لتنسيق اللقاء االفتراض ي.التباعد بين   األعضاء خالل التنظيم واثناء التقديم
املرفقبثالثهتم تنفيذ حلقة النقاش ال الزمني الجدول على بناء عرضاملوضوعات وتم نجاح

اعضاءوة القران الكريم ،بصوت الشيخ أحمد العجمى ثم ما تيسر من تال بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , من بالحضور الترحيب ثم
التحضيرية السنة تدريسوطالبات من خالل برنامج على املنصة االلكترونيه هيئة

خطوات تنفيذ 
النشاط 

الكريم وة القران بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , ثم ما تيسر من تال 
التحضيرية السنة تدريسوطالبات هيئة اعضاء من بالحضور الترحيب ثم

املجتمعقدمت بكلية االكاديمية الشؤون ممثلة جويرية تخصصك ومستقبلك املنيرفقرة االستاذه
االكاديمي وخطة التسجيلتم فيها شرح عن التقويم ت السنة التحضيرية بكلية املجتمع و ن التخصص ما بعد السنة التحضيرية لطالباع

ثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توؤو لجنتها وأهميتها والخدمات التي تقدمها 

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إداريينشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضن ( اعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ،  رات في
برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ............. 

ةالثالثحلقة النقاش النشاط 
ان أهميتها  ات اللجان املوجودة ة وبيتقديم فقر األهداف 

تقديم فقرة تخصصك ومستقبلك املنير 
ه االشراف األكاديمى وبوابه خدمات الطالب االلكتروني 

تعليماتوضوابطاالختبارات
األنشطة الطالبية
الطالباتمصادر التعلم  وشؤون

ضمان الجودة وتحسين األداء 
قاء املفتوح مع منسقات املقررات لال

ات عن املقرراتاإلجابة على تساؤالت الطالب 
املسؤولة بالقطيف بكلية املجتمع الجهة
كلية املجتمعبعلى الشبكة االلكترونيه باستخداا برنامج ا من الساعة وافق تم تنفيذها يوا الثالثاء املمكان التنفيذ

تي تم  االجراءات ال
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

و التواصل عبر االيميل لتنسيق اللقاء االفتراض ي.التباعد بين   األعضاء خالل التنظيم واثناء التقديم
املرفقبثالثهتم تنفيذ حلقة النقاش ال الزمني الجدول على بناء عرضاملوضوعات وتم نجاح

اعضاءوة القران الكريم ،بصوت الشيخ أحمد العجمى ثم ما تيسر من تال بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , من بالحضور الترحيب ثم
التحضيرية السنة تدريسوطالبات من خالل برنامج على املنصة االلكترونيه هيئة

خطوات تنفيذ 
النشاط 

الكريم وة القران بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , ثم ما تيسر من تال 
التحضيرية السنة تدريسوطالبات هيئة اعضاء من بالحضور الترحيب ثم

املجتمعقدمت بكلية االكاديمية الشؤون ممثلة جويرية تخصصك ومستقبلك املنيرفقرة االستاذه
االكاديمي وخطة التسجيلتم فيها شرح عن التقويم ت السنة التحضيرية بكلية املجتمع و ن التخصص ما بعد السنة التحضيرية لطالباع

ثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توؤو لجنتها وأهميتها والخدمات التي تقدمها 

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

مؤشرات قياس األداء  

معرفتةالنشاط  مخرجات فى يرغبون ش يء أى عن االسئلة فى للطالبات الفرصة اتاحة وقدتم واالدارية التدريسية الهيئة لعضوات الطالبات من الهامه واالستفسارات
االستفساراتعلبالردمسئولةقامت كل  ى

تقنيةاملعوقات  بعضالطالباتألسباب تواصل قدرة عدم

 

عدد الطالبات

عدد الحضور  عدد الغياب 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ، برنامج  في
التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

الرابعةحلقة النقاش النشاط 
ات اللجان املوجودة ة وبيان أهميتها  تقديم فقر األهداف 

فقرة تخصصك ومستقبلك
تعليماتوضوابطاالختباراتفقرة عن 

تحسينها فى الطالبات ودور التعليمية العملية فى الجودة عن فقرة
فقرة األسئلة املفتوحة ) منسقات املقررات(  

املسؤولة بالقطيف ع بكلية املجتمالجهة
على الشبكة اإللكترونية باستخداا  من الساعة االثنين االعداد لحلقة النقاش والتي تم تنفيذها يوا ىتم تشكيل لجنة للعمل علمكان التنفيذ

كلية املجتمع ببرنامج 
االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

و التواصل عبر االيميل لتنسيق اللقاء االفتراض ي.الل التنظيم واثناء التقديمالتباعد بين   األعضاء خ

املرفقتم تنفيذ حلقة خطوات تنفيذ النشاط   الزمني الجدول على بناء عرضاملوضوعات وتم النقاشبنجاح
هيئةبدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , ثم ما تيسر من تالوة القران الكريم ،بصوت ال اعضاء من بالحضور الترحيب ثم العجمى أحمد شيخ

التحضيرية السنة من خالل برنامج على املنصة االلكترونيه تدريسوطالبات
املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 

الحضورالعدد الكليإحصاءات  النسبة املئويةعدد

األداء  مؤشرات قياس

معرفتةمخرجات النشاط   فى يرغبون ش يء أى عن االسئلة فى للطالبات الفرصة اتاحة قامتتم وقد واالدارية التدريسية الهيئة لعضوات الطالبات من الهامه واالستفسارات
االستفساراتبالرد علمسئولةكل  ى

تقنيةاملعوقات  بعضالطالباتألسباب تواصل قدرة عدم

الطالباتعدد

عدد الحضور  عدد الغياب
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالبات   –  كلية المجتمع بالقطيف   –تقرير وحدة الجودة /  المسار العلم  

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة ،اعضاء الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ،  املحاضرات في
برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

ة ببرنامج التهيئة واملعرض التعريفياملشاركاط النش
التقويماألهداف  من والتسجيل القبول عن ط سلور الطالب  ضب ةالئحوايضا تم الحديث عن ادلة الطالب وذكر  التسجيل،وخطة األكاديمي شرح

جديداضافة والتخصصات املاملتاحةالكليات والتخصصات وشروطالكليات( التسكين التحويل بين وكيفية
املسؤولة السنة التحضيريةلطالباتلتهيئة احلقة الجهة

بالقطيفاملسار العلمي بكلية املجتمع 
الزوامكان التنفيذ برنامج

االجراءات التي تم تنفيذها  
التقديم واثناءاألعضاء خالل التنظيم بين التباعد لتحقيق أهداف النشاط 

الدراس يلمشاركة ببرنامج التهيئة واملعرض التعريفي لاإلعدادشكيل لجنة تخطوات تنفيذ النشاط   للمسار العلمي بكلية املجتمع بالقطيف بالفصل
النشاط لتنفيذ املساعدة ماديةبشرية املوارد

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

ألداء  مؤشرات قياس ا

شرح كل ما يهم و يشغل الطالبات للبيئة الجامعية الجديدةمخرجات النشاط  
ال توجداملعوقات 

عدد الحضور 

عدد الحضور  عدد الغياب  العدد الكلي 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إداريينشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضن ( اعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ،  رات في
برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ............. 

ةالثالثحلقة النقاش النشاط 
ان أهميتها  ات اللجان املوجودة ة وبيتقديم فقر األهداف 

تقديم فقرة تخصصك ومستقبلك املنير 
ه االشراف األكاديمى وبوابه خدمات الطالب االلكتروني 

تعليماتوضوابطاالختبارات
األنشطة الطالبية
الطالباتمصادر التعلم  وشؤون

ضمان الجودة وتحسين األداء 
قاء املفتوح مع منسقات املقررات لال

ات عن املقرراتاإلجابة على تساؤالت الطالب 
املسؤولة بالقطيف بكلية املجتمع الجهة
كلية املجتمعبعلى الشبكة االلكترونيه باستخداا برنامج ا من الساعة وافق تم تنفيذها يوا الثالثاء املمكان التنفيذ

تي تم  االجراءات ال
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

و التواصل عبر االيميل لتنسيق اللقاء االفتراض ي.التباعد بين   األعضاء خالل التنظيم واثناء التقديم
املرفقبثالثهتم تنفيذ حلقة النقاش ال الزمني الجدول على بناء عرضاملوضوعات وتم نجاح

اعضاءوة القران الكريم ،بصوت الشيخ أحمد العجمى ثم ما تيسر من تال بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , من بالحضور الترحيب ثم
التحضيرية السنة تدريسوطالبات من خالل برنامج على املنصة االلكترونيه هيئة

خطوات تنفيذ 
النشاط 

الكريم وة القران بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , ثم ما تيسر من تال 
التحضيرية السنة تدريسوطالبات هيئة اعضاء من بالحضور الترحيب ثم

املجتمعقدمت بكلية االكاديمية الشؤون ممثلة جويرية تخصصك ومستقبلك املنيرفقرة االستاذه
االكاديمي وخطة التسجيلتم فيها شرح عن التقويم ت السنة التحضيرية بكلية املجتمع و ن التخصص ما بعد السنة التحضيرية لطالباع

ثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توؤو لجنتها وأهميتها والخدمات التي تقدمها 

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
،  رات في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاض ن ( ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريي  نشر ثقافة الجودةأواًل :  

 .....  . برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ............. 

ةالثالثحلقة النقاش النشاط 
ان أهميتها  ات اللجان املوجودة ة وبيتقديم فقر األهداف 

تقديم فقرة تخصصك ومستقبلك املنير 
ه االشراف األكاديمى وبوابه خدمات الطالب االلكتروني 

تعليماتوضوابطاالختبارات
األنشطة الطالبية
الطالباتمصادر التعلم  وشؤون

ضمان الجودة وتحسين األداء 
قاء املفتوح مع منسقات املقررات لال

ات عن املقرراتاإلجابة على تساؤالت الطالب 
املسؤولة بالقطيف بكلية املجتمع الجهة
كلية املجتمعبعلى الشبكة االلكترونيه باستخداا برنامج ا من الساعة وافق تم تنفيذها يوا الثالثاء املمكان التنفيذ

تي تم  االجراءات ال
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

و التواصل عبر االيميل لتنسيق اللقاء االفتراض ي.التباعد بين   األعضاء خالل التنظيم واثناء التقديم
املرفقبثالثهتم تنفيذ حلقة النقاش ال الزمني الجدول على بناء عرضاملوضوعات وتم نجاح

اعضاءوة القران الكريم ،بصوت الشيخ أحمد العجمى ثم ما تيسر من تال بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , من بالحضور الترحيب ثم
التحضيرية السنة تدريسوطالبات من خالل برنامج على املنصة االلكترونيه هيئة

خطوات تنفيذ 
النشاط 

الكريم وة القران بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , ثم ما تيسر من تال 
التحضيرية السنة تدريسوطالبات هيئة اعضاء من بالحضور الترحيب ثم

املجتمعقدمت بكلية االكاديمية الشؤون ممثلة جويرية تخصصك ومستقبلك املنيرفقرة االستاذه
االكاديمي وخطة التسجيلتم فيها شرح عن التقويم ت السنة التحضيرية بكلية املجتمع و ن التخصص ما بعد السنة التحضيرية لطالباع

ثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توؤو لجنتها وأهميتها والخدمات التي تقدمها 

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إداريينشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضن ( اعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ،  رات في
برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ............. 

ةالثالثحلقة النقاش النشاط 
ان أهميتها  ات اللجان املوجودة ة وبيتقديم فقر األهداف 

تقديم فقرة تخصصك ومستقبلك املنير 
ه االشراف األكاديمى وبوابه خدمات الطالب االلكتروني 

تعليماتوضوابطاالختبارات
األنشطة الطالبية
الطالباتمصادر التعلم  وشؤون

ضمان الجودة وتحسين األداء 
قاء املفتوح مع منسقات املقررات لال

ات عن املقرراتاإلجابة على تساؤالت الطالب 
املسؤولة بالقطيف بكلية املجتمع الجهة
 كلية املجتمعب zoomعلى الشبكة االلكترونيه باستخداا برنامج  12:  10ا من الساعة 9/02/2021 وافق تم تنفيذها يوا الثالثاء امل مكان التنفيذ

KndUvA-https://iauvle.zoom.us/webinar/register/WN_1yqEUs0hSXeVCaI 

 

تي تم  االجراءات ال
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

 و التواصل عبر االيميل لتنسيق اللقاء االفتراض ي. التباعد بين   األعضاء خالل التنظيم واثناء التقديم

 نجاح وتم عرض املوضوعات بناء على الجدول الزمني املرفق ب ثالثهتم تنفيذ حلقة النقاش ال

ثم الترحيب بالحضور من اعضاء    وة القران الكريم ،بصوت الشيخ أحمد العجمى ثم ما تيسر من تال  بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي ,
 .zoomمن خالل برنامج على املنصة االلكترونيه  هيئة تدريس وطالبات السنة التحضيرية

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

 الكريم  وة القران بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , ثم ما تيسر من تال 

 ثم الترحيب بالحضور من اعضاء هيئة تدريس وطالبات السنة التحضيرية   

   تخصصك ومستقبلك املنيرفقرة  االستاذه جويرية ممثلة الشؤون االكاديمية بكلية املجتمع قدمت

 …االكاديمي وخطة التسجيلتم فيها شرح عن التقويم ت السنة التحضيرية بكلية املجتمع و ن التخصص ما بعد السنة التحضيرية لطالباع 

 .ثم تم تقديم فقرة من خالل كل منسقة لجنة توؤو لجنتها وأهميتها والخدمات التي تقدمها 

 

املوارد املساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

    مادية بشرية 

*  

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

400 142 35% 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 مؤشرات قياس األداء  

 
واالستفسارات الهامه من الطالبات لعضوات الهيئة التدريسية واالدارية وقد  تم اتاحة الفرصة للطالبات فى االسئلة عن أى ش يء يرغبون فى معرفتة  النشاط   مخرجات

 ى االستفساراتعل بالرد مسئولةقامت كل 

 

 عدم قدرة تواصل بعض الطالبات ألسباب تقنية  املعوقات 

 

عدد الطالبات

عدد الحضور  عدد الغياب 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
، برنامج  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودة:   أوالً 

 التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

     الرابعةحلقة النقاش    النشاط 

 :ات اللجان املوجودة ة وبيان أهميتها  تقديم فقر  األهداف 

 فقرة تخصصك ومستقبلك

 تعليمات وضوابط االختباراتفقرة عن 

 فقرة عن الجودة فى العملية التعليمية ودور الطالبات فى تحسينها

   فقرة األسئلة املفتوحة ) منسقات املقررات(  

 بالقطيف ع بكلية املجتم الجهة املسؤولة  

على الشبكة اإللكترونية باستخداا  من الساعة االثنين االعداد لحلقة النقاش والتي تم تنفيذها يوا ىتم تشكيل لجنة للعمل علمكان التنفيذ
كلية املجتمع ببرنامج 

االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

و التواصل عبر االيميل لتنسيق اللقاء االفتراض ي.الل التنظيم واثناء التقديمالتباعد بين   األعضاء خ

املرفقتم تنفيذ حلقة خطوات تنفيذ النشاط   الزمني الجدول على بناء عرضاملوضوعات وتم النقاشبنجاح
هيئةبدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , ثم ما تيسر من تالوة القران الكريم ،بصوت ال اعضاء من بالحضور الترحيب ثم العجمى أحمد شيخ

التحضيرية السنة من خالل برنامج على املنصة االلكترونيه تدريسوطالبات
املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 

الحضورالعدد الكليإحصاءات  النسبة املئويةعدد

األداء  مؤشرات قياس

معرفتةمخرجات النشاط   فى يرغبون ش يء أى عن االسئلة فى للطالبات الفرصة اتاحة قامتتم وقد واالدارية التدريسية الهيئة لعضوات الطالبات من الهامه واالستفسارات
االستفساراتبالرد علمسئولةكل  ى

تقنيةاملعوقات  بعضالطالباتألسباب تواصل قدرة عدم

الطالباتعدد

عدد الحضور  عدد الغياب
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &  

الجودةوحدة 
    Quality Unit /لجودةاوحدة 

 
، برنامج  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودة:   أوالً 

 التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

الرابعةحلقة النقاش النشاط 
ات اللجان املوجودة ة وبيان أهميتها  تقديم فقر األهداف 

فقرة تخصصك ومستقبلك
تعليماتوضوابطاالختباراتفقرة عن 

تحسينها فى الطالبات ودور التعليمية العملية فى الجودة عن فقرة
فقرة األسئلة املفتوحة ) منسقات املقررات(  

املسؤولة بالقطيف ع بكلية املجتمالجهة
على الشبكة اإللكترونية باستخداا  من الساعة االثنين االعداد لحلقة النقاش والتي تم تنفيذها يوا ىتم تشكيل لجنة للعمل علمكان التنفيذ

كلية املجتمع ببرنامج 
االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

و التواصل عبر االيميل لتنسيق اللقاء االفتراض ي.الل التنظيم واثناء التقديمالتباعد بين   األعضاء خ

املرفقتم تنفيذ حلقة خطوات تنفيذ النشاط   الزمني الجدول على بناء عرضاملوضوعات وتم النقاشبنجاح
هيئةبدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , ثم ما تيسر من تالوة القران الكريم ،بصوت ال اعضاء من بالحضور الترحيب ثم العجمى أحمد شيخ

التحضيرية السنة من خالل برنامج على املنصة االلكترونيه تدريسوطالبات
املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 

الحضورالعدد الكليإحصاءات  النسبة املئويةعدد

األداء  مؤشرات قياس

معرفتةمخرجات النشاط   فى يرغبون ش يء أى عن االسئلة فى للطالبات الفرصة اتاحة قامتتم وقد واالدارية التدريسية الهيئة لعضوات الطالبات من الهامه واالستفسارات
االستفساراتبالرد علمسئولةكل  ى

تقنيةاملعوقات  بعضالطالباتألسباب تواصل قدرة عدم

الطالباتعدد

عدد الحضور  عدد الغياب

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ، برنامج  في
التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

الرابعةحلقة النقاش النشاط 
ات اللجان املوجودة ة وبيان أهميتها  تقديم فقر األهداف 

فقرة تخصصك ومستقبلك
تعليماتوضوابطاالختباراتفقرة عن 

تحسينها فى الطالبات ودور التعليمية العملية فى الجودة عن فقرة
فقرة األسئلة املفتوحة ) منسقات املقررات(  

املسؤولة بالقطيف ع بكلية املجتمالجهة
على الشبكة اإللكترونية باستخداا   1:  12من الساعة  2021/ 12/04 االثنين االعداد لحلقة النقاش والتي تم تنفيذها يوا  ىتم تشكيل لجنة للعمل عل مكان التنفيذ

 كلية املجتمع ب zoomبرنامج 

االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

 و التواصل عبر االيميل لتنسيق اللقاء االفتراض ي. الل التنظيم واثناء التقديمالتباعد بين   األعضاء خ

 

 

 النقاش بنجاح وتم عرض املوضوعات بناء على الجدول الزمني املرفقتم تنفيذ حلقة  خطوات تنفيذ النشاط  

شيخ أحمد العجمى  ثم الترحيب بالحضور من اعضاء هيئة  بدأت حلقه النقاش بالسالا الوطني السعودي , ثم ما تيسر من تالوة القران الكريم ،بصوت ال
 .zoomمن خالل برنامج على املنصة االلكترونيه  تدريس وطالبات السنة التحضيرية

املوارد املساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

    مادية بشرية 

*  

 :النسبة املئوية  :عدد الحضور  :العدد الكلي إحصاءات 

379 129 34% 

 األداء   مؤشرات قياس

 

واالستفسارات الهامه من الطالبات لعضوات الهيئة التدريسية واالدارية وقد قامت تم اتاحة الفرصة للطالبات فى االسئلة عن أى ش يء يرغبون فى معرفتة  مخرجات النشاط  
 ى االستفسارات بالرد عل مسئولةكل 

 عدم قدرة تواصل بعض الطالبات ألسباب تقنية  املعوقات 

الطالباتعدد

عدد الحضور  عدد الغياب

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

معاييرالجودةثالثًا لتحقيق بالعمادة واملقررات االقسام ملفاملقرربجميع تنفيذ متابعة
املقرراالنشاط  ملفات مسؤولي مع الجتماع
األقساا ومتابعتها من قبل االعضاءبجميع ات تنفيذ ملف املقرر األهداف 

املسؤولة بالقطيفالتحضيريةبالسنةات قرر اململفات عن تال سؤواملتدريسالاعضاء هيئة الجهة
الترتيب أيضا و بالقطيف اتملفات املقرر تال مسؤواملستمر مع  التواصل مكان التنفيذ

عن طريق االيميل والواتس ... 
االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

العناتملفات املقرر تمسؤوالمع التواصل الوبائية للظروف مراعاتا حاليةبعد

املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 

مؤشرات قياس  
األداء  

املقررلها من خالل املخصصكل عضوة وقع مشاركتها بالرابط  ريفلرفع د الوان

األعضاء على تقديم األفضل والعمل على جودة املقرراتاالتفاق مع كل مخرجات النشاط  
الحمد هلل ال توجد بسبب تفهم وتجاوب االعضاء املعوقات 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع االقسام واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . : ثالثاً 

 الجتماع مع مسؤولي ملفات املقرر  ا   النشاط 

 األقساا ومتابعتها من قبل االعضاءبجميع  ات تنفيذ ملف املقرر  األهداف 

 بالقطيف التحضيرية بالسنةات قرر اململفات عن  تال سؤو امل تدريسالاعضاء هيئة  الجهة املسؤولة  

 الترتيب أيضا و بالقطيف  اتملفات املقرر  تال مسؤو  املستمر مع  التواصل  مكان التنفيذ

 عن طريق االيميل والواتس ...  

االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

  حاليةبعد مراعاتا للظروف الوبائية ال عن اتملفات املقرر  تمسؤوال مع  التواصل

 

 

املوارد املساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

    مادية بشرية 

X  

مؤشرات قياس  
 األداء  

 الوان د ريف لرفع املقرر. لها من خالل  املخصصكل عضوة وقع مشاركتها بالرابط 

 

 األعضاء على تقديم األفضل والعمل على جودة املقرراتاالتفاق مع كل  مخرجات النشاط  

 الحمد هلل ال توجد بسبب تفهم وتجاوب االعضاء  املعوقات 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالبات  –تقرير وحدة الجودة /  فرع الجبيل  
 

،  حاضرات في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، امل ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  نشر ثقافة الجودةأواًل :  
 برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

     األولى حلقة النقاش    النشاط 

وتنمية املهارات املختلفة وتشجيع اكتشاف   الطالباتواجهها تعلى الصعوبات والعقبات واالحتياجات التي التعرف -  األهداف 
 .افة الى لقاء املسؤولين ومناقشتهم وجهًا لوجهالذات وتطويرها باإلض 

 النصفية للفصل الثاني  ت قبل بدء اختباراارشادية هامة ر ئتقديم نصا-

 املشاركة في تحقيق جودة التعليم والتعلم. التأكيد على أهمية  -

 عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة  الجهة املسؤولة  

 الصحي و  واإلنسانيالعلمي   اإلنسانية: املسارلدراسات  العلوا وا كلية - مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 الطابات ولكل أعضاء هيئة التدريس عبر االيميل وكذلك تويتر والتأكيد على ضرورة الحضور. ارسال اعالن بالحملة لكل 

 عضاء هيئة التدريسوأارسال رابط زوا لكل الطالبات  خطوات تنفيذ النشاط  

   مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 اعضاء هيئة تدريس
 طالبات 

 

    عبر زووم    واإلنساني  والعلمي الصحي املسار                  

افق الثالثاء يوم                                                     09/02/2021                                          املو

 النسبة املئوية   عدد الحضور  للطالبات الكلي العدد  إحصاءات

504 504 100% 

 بكل ما قدم فيها  اهتمامهنوالنقاشالطالبات لحلقة   حضور كل مؤشرات قياس األداء 
 .االستماع ملشاكل الطالبات الحاضرات واقتراحاتهن مخرجات النشاط  

 الجودة. راء عملية التقويم للمقررات ومهارات التدريس للمشاركة في تحقيق التأكيد على ضرورة اج

 

تقرير وحدة الجودة /  فرع الجبيل - طالبات 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.واملتابعة ألعداداالشراف ثانيًا: 
حملة سمعنا صوتك  النشاط 
االستباناتئة تعببأهميةالوعينشراألهداف 

التدريستشجيع الطالبات على اجراء عملية تقويم  املقرراتومهارات
ومصداقية تامة بدقةاالستباناتتعبئة علىالحث 

االستباناتلتعبئة االستجابةنسبةرفع
االستبانات نتائجعلىبناءالقراراتخاذصناعة فياالسهاا

املسؤولة املساندةعمادة السنة التحضير الجهة والدراسات ية
واإلنسانيالعلوا الطبية التطبيقية )املسار الصحي( كلية مكان التنفيذ العلمي )املسار اإلنسانية والدراسات العلوا كلية

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

تهيئة الطالبات للمشاركة في استطالعات الراي كالتالي:
باملسارالقياا بخطة ل الشعب جميع وتهيئة تازيارة

توضير أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات
وتوضيع املقصود بكل فقرة. شرح وتوضير فقرات استطالع الرأي  

تقابلها للجودة درجة اعلى ان بحيث فقرة لكل املقابلة والدرجة االستبانات تعبئة طريقة درجةتوضير واقل
دقيقة  التأكيد على اال تزيد الجلسة الواحدة عن وضوعية واالمانة في تعبئة االستبانات  التأكيد على الصدق وامل

استبانات بحد أقص ى في الجلسة الواحدة. بحد اقص ى أو تعبئة 
من ستكون والتي االستبانات بدء تاريخ عن إلى االعالن

والتحسينالطالبات التأكيد على  التطوير أجل من وضرورية مهمة وأراءهم مشاركاتهم بأن
تحدث قد التي للمشكالت حلول ايجاد على والعمل التقييم عملية متابعة

ملشييييييكالت ات والتعييييييرف علييييييى اساء الشيعب لسيهولة التواصيل مييييييع جميييييييع الطالبييييييومن ر بتساالوان مجموعة على يتكو 
التييييييي تييييييواجههم أثنيييييياء التقييم

خطوات تنفيذ النشاط  

النشاط لتنفيذ املساعدة    ماديةبشرية املوارد

والعلمي)املسار اإلنسانينورة القحطانيا. 
مؤشرات قياس األداء  

االستباناتنتائجعلىبناءالقراراتخاذعة صنافياالسهاا مخرجات النشاط  
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

معاييرالجودةثالثًا :  لتحقيق بالعمادة واملقررات االقسام ملفاملقرربجميع تنفيذ متابعة
ملفاملقرربجميعالنشاط  تنفيذ األقسام في املسار الصحي والعلمي واإلنساني. متابعة
بملفتوثيق ما يتم في تدضرورةاألهداف  وضرورريساملقرر علىتحميل كل املتطلبات ةاملقرر

املسؤولة املساندةالجهة والدراسات التحضيرية السنة عمادة
)املساركلية العلوا الطبية التطبيقية )املسار الصحي( مكان التنفيذ اإلنسانية والدراسات العلوا العلمي واإلنساني(كلية

ت التي تم تنفيذها  االجراءا
لتحقيق أهداف النشاط 

متطلباتملف توضير و واإلنساني والعلمي الصحي املسار في التدريس هيئة أعضاء مع والتواصل املباشرة املتابعة
و بملفعلى حثهن املقرر املقرر تدريس في يتم ما وضرورتوثيق علىتحميل كل املتطلبات ةاملقرر ت تنفيذ النشاط  خطوا

علىمؤشرات قياس األداء   ملفات أية بتحميل يقوموا لم امللفات مسؤولي من كبير عدد
بضرورةاملعوقات  الزميالت بعض اقتناع االختباراعدا بنتائج خاصة تقارير بما فيها من احصائيات وخطة عالجية. ت اعداد
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالبات  –تقرير وحدة الجودة /  فرع الجبيل  

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ،  حاضرات في
برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

األولى حلقة النقاش النشاط 
اكتشافالطالباتواجهها تعلى الصعوبات والعقبات واالحتياجات التي التعرف األهداف  وتشجيع املختلفة املهارات وتنمية

لوجهالذات وتطويرها باإلض  وجهًا ومناقشتهم املسؤولين لقاء الى افة
هامةر ئتقديم نصا اختباراارشادية بدء النصفية للفصل الثاني ت قبل

املشاركة في تحقيق جودة التعليم والتعلم. التأكيد على أهمية  
املسؤولة املساندةالجهة والدراسات التحضيرية السنة عمادة
الصحي و واإلنسانيالعلمي اإلنسانية: املسارلدراساتالعلوا واكليةمكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

لكل بالحملة اعالن الحضورارسال ضرورة على والتأكيد تويتر وكذلك االيميل التدريسعبر هيئة أعضاء ولكل الطابات

الطالباتخطوات تنفيذ النشاط   لكل رابطزوا التدريسوأارسال هيئة عضاء
النشاط لتنفيذ املساعدة ماديةبشرية املوارد

 اعضاء هيئة تدريس
طالبات 

عبرزوومواإلنسانيوالعلمي الصحي املسار 
افقالثالثاءيوم  املو

الحضورللطالبات الكلي العدد إحصاءات النسبة املئوية  عدد
%

 بكل ما قدم فيها  اهتمامهنوالنقاشالطالبات لحلقة   حضور كلمؤشرات قياس األداء 
االستماع ملشاكل الطالبات الحاضرات واقتراحاتهنمخرجات النشاط  

اج ضرورة على تحقيقالتأكيد في التدريسللمشاركة ومهارات للمقررات التقويم عملية الجودة. راء

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.  واملتابعة ألعداداالشراف ثانيًا: 

       THE Voice Matterحملة سمعنا صوتك     النشاط 

 االستبانات ئة تعب بأهمية الوعي نشر- األهداف 

 املقررات ومهارات التدريستشجيع الطالبات على اجراء عملية تقويم -

   ومصداقية تامة  بدقة االستبانات تعبئة  على الحث -

   االستبانات لتعبئة  االستجابة  نسبة رفع-

 االستبانات  نتائج على بناء  القرار اتخاذ صناعة  في االسهاا-

 ية والدراسات املساندة عمادة السنة التحضير  الجهة املسؤولة  

 كلية العلوا والدراسات اإلنسانية )املسار العلمي واإلنساني( -العلوا الطبية التطبيقية )املسار الصحي( كلية  مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 

 تهيئة الطالبات للمشاركة في استطالعات الراي كالتالي:

   تازيارة وتهيئة جميع الشعب باملسار القياا بخطة ل -

 توضير أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات -

 وتوضيع املقصود بكل فقرة.    CES- SSLSشرح وتوضير فقرات استطالع الرأي   -

   1واقل درجة  5توضير طريقة تعبئة االستبانات والدرجة املقابلة لكل فقرة بحيث ان اعلى درجة للجودة تقابلها  -

دقيقة   20التأكيد على اال تزيد الجلسة الواحدة عن  –وضوعية واالمانة في تعبئة االستبانات  التأكيد على الصدق وامل -
 استبانات بحد أقص ى في الجلسة الواحدة.   3بحد اقص ى أو تعبئة 

 . 2021 -04 -29إلى    2021 -04 -08االعالن عن تاريخ بدء االستبانات والتي ستكون من    -

 بأن مشاركاتهم وأراءهم مهمة وضرورية من أجل التطوير والتحسين.  الطالبات التأكيد على        

 متابعة عملية التقييم والعمل على ايجاد حلول للمشكالت التي قد تحدث. -

ملشييييييكالت ات والتعييييييرف علييييييى اساء الشيعب لسيهولة التواصيل مييييييع جميييييييع الطالبييييييو من ر   بتساالوان مجموعة على يتكو -
 . التييييييي تييييييواجههم أثنيييييياء التقييم

 خطوات تنفيذ النشاط  

   مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

  (والعلمي )املسار اإلنساني نورة القحطانيا. 

  مؤشرات قياس األداء  

 االستبانات  نتائج على بناء القرار  اتخاذ عة صنا في االسهاا  مخرجات النشاط  

 
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع االقسام واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . ثالثًا : 

 األقسام في املسار الصحي والعلمي واإلنساني. متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع    النشاط 

  " One Drive  " على  تحميل كل املتطلبات  ةاملقرر وضرور ريس املقرر بملف  توثيق ما يتم في تدضرورة  األهداف 

 عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة  الجهة املسؤولة  

 العلمي واإلنساني(كلية العلوا والدراسات اإلنسانية )املسار   -كلية العلوا الطبية التطبيقية )املسار الصحي(  مكان التنفيذ

ت التي تم تنفيذها  االجراءا
 لتحقيق أهداف النشاط 

 

املتابعة املباشرة والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس  في املسار الصحي والعلمي واإلنساني و توضير متطلبات ملف  
  " ne DriveO  " على  تحميل كل املتطلبات  ةاملقرر وضرور توثيق ما يتم في تدريس املقرر بملف  على  حثهن املقرر و 

 

 ت تنفيذ النشاط  خطوا

  " One Drive  "عدد كبير من مسؤولي امللفات لم يقوموا بتحميل أية ملفات على مؤشرات قياس األداء  

 بما فيها من احصائيات وخطة عالجية.  ت اعداد تقارير خاصة بنتائج االختباراعدا اقتناع بعض الزميالت بضرورة  املعوقات 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالبات  -وحدة الجودة /  المسار الهندس    تقرير 

، برنامج التهيئة في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  افة الجودةنشر ثقأواًل :  
 ، ..................  .  للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش

 (2021-4--10السبت طالبات ) -الهندس ي  مسار الرابعة للحلقة النقاش  النشاط    

 بين الطالبات  نشر ثقافة الجودة • األهداف  
 للطالبات ي الثانينهاية الفصل الدراس ي المتاحة ف االستبياناتانواع  لىالتعرف ع •
 في االستبياناتم المشاركة حالة عدي المتبعة ف  اإلجراءات علىلتعرف ا •
 قبل العمادةي التقييمات المطلوبة من  توعية الطالبات بأهمية المشاركة ف  •
  ارشادات التقييمالتعليمات و وتوضيح وطريقة الدخول عليه -استبانة -تعريف الطالبات بموقع التقييم  •

 طالبات -منسقة الجودة للمسار الهندس ي الجهة املسؤولة 

 )اونالين( 900مية بمبنى ي تب املنسقة االكادمك مكان التنفيذ 

تم تنفيذها لتحقيق  االجراءات التي 
 أهداف النشاط  

 االستبياناتوحدة الجودة وانواع  الجامعة  عرض تقديم بعنوان " رأيك يهمنا" ويشمل اهداف ورؤية ورسالةتم تجهيز  •
االشراف   وكذلك  التدريست الدراسية ومهارات تقييم المقرراهي و  الثانيالمفتوحة للطالبات بنهاية الفصل الدراس 

 .األكاديمي
 لكل مقرر  اإلجرائية للعام القادم  ططفي اعداد الخبأهمية اراءهم  وتوعيتهماستكمال االستبيانات  ى وة الطالبات علتم دع •

 لوضع العرض ضمن برنامج جلقة النقاش  المنسقة االكاديمية للمسارالتواصل مع  •

 بوحدة الجودة الخاص  تقديم العرض • 

 ين الاون  تعبئتها على موقع استبانة وكيفية شرح كل الخطوات االزمة  •

   مادية بشرية   املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط  

 شاشة العرض عن طريق الزوم  –بتوب ال جهاز ال  منسقة الجودة للمسار

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي   إحصاءات  

165 102 62% 

 نسبة الطالبات الحاضرات بحلقة النقاش   ات قياس األداء  مؤشر 

 املطلوبة من قبا عمادة السنة التحضيرية.نسبة مشاركة الطالبات في تقييم استبيانات  ات النشاط  مخرج

 . عدم وعي الطالبات بأهمية املشاركة في حلقات النقاش املعوقات  

 األهداف. انخفاض نسبة الحضور مما يؤثر في تحقيق 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع 
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
، برنامج التهيئة في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  الب ، إداريين ( ) اعضاء هيئة تدريس ، ط نشر ثقافة الجودةأواًل :  

 للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

 االجتماع مع منسقي املقررات واالقسام      النشاط 

 .املقرر وفق النماذج املستحدثة وتوصيفن اعداد األقسام الخطة الدراسية للمقررات التأكد م • األهداف  

 .دبالبالك بور متضمن الساعات املكتبية و ساعات مصادر التعلم للطالبات  األكاديميعرض الجدول  •

 املقررات ومنسقاتسار منسقة الجودة بامل الجهة املسؤولة 

 تب منسقات املقررات مكتب منسقة الجودة ومكا مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق  
 أهداف النشاط  

 التواصل املباشر مع منسقات املقررات وعن طريق الواتس لتحديد موعد االجتماع

 تحديد جدول اعمال االجتماع 

 اع تنفيذ االجتم خطوات تنفيذ النشاط  

   مادية بشرية   املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط  

  الجودة للمسار منسقة

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي   إحصاءات  

7 7 100% 

 نسبة ما تم تحقيقه من متطلبات الجودة مؤشرات قياس األداء  

 البالك بورد للطالبات عن طريق  وارسالهاتجهيز الخطط الدراسية  مخرجات النشاط  

 يق البالك بورد للطالبات عن طر  وارسالهاتجهيز توصيفات املقررات  

 تجهيز قاعدة بيانات االقسام

 قلة الوقت املتاح لدى املنسقات  املعوقات  

 صعوبة تحديد موعد مع جميع املنسقات في نفس التوقيت 

 

تقرير وحدة الجودة /  المسار الهندسي - طالبات 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالبات  -وحدة الجودة /  المسار الهندس    تقرير 

إداريينافة الجودةنشر ثقأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ، برنامج التهيئة في
، ..................  . للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش

السبت طالبات )الهندس ي مسار الرابعة للحلقة النقاش النشاط    
 بين الطالبات  نشر ثقافة الجودة•األهداف  

 للطالبات ي الثانينهاية الفصل الدراس ي المتاحة ف االستبياناتانواع  لىالتعرف ع•
 في االستبياناتم المشاركة حالة عدي المتبعة ف  اإلجراءات علىلتعرف ا•
 قبل العمادةي التقييمات المطلوبة من  توعية الطالبات بأهمية المشاركة ف •
  ارشادات التقييمالتعليمات و وتوضيح وطريقة الدخول عليه -استبانة -تعريف الطالبات بموقع التقييم •

املسؤولة طالباتمنسقة الجودة للمسار الهندس يالجهة
)اونالين(مية بمبنى ي تب املنسقة االكادمكمكان التنفيذ 

تم تنفيذها لتحقيق  االجراءات التي 
أهداف النشاط  

 االستبياناتوحدة الجودة وانواع  الجامعة  عرض تقديم بعنوان " رأيك يهمنا" ويشمل اهداف ورؤية ورسالةتم تجهيز •
االشراف   وكذلك  التدريست الدراسية ومهارات تقييم المقرراهي و  الثانيالمفتوحة للطالبات بنهاية الفصل الدراس 

 .األكاديمي
لكل مقرر  اإلجرائية للعام القادم  ططفي اعداد الخبأهمية اراءهم  وتوعيتهماستكمال االستبيانات  ى وة الطالبات علتم دع•
لوضع العرض ضمن برنامج جلقة النقاش  المنسقة االكاديمية للمسارالتواصل مع •
بوحدة الجودة الخاص  تقديم العرض•
ين الاون  تعبئتها على موقع استبانة وكيفية شرح كل الخطوات االزمة •

النشاط لتنفيذ املساعدة ماديةبشرية  املوارد
الزومبتوب ال جهاز ال منسقة الجودة للمسار العرضعنطريق شاشة

الحضورالعدد الكلي  إحصاءات   النسبة املئوية عدد

نسبة الطالبات الحاضرات بحلقة النقاش  ات قياس األداء  مؤشر 
املطلوبة من قبا عمادة السنة التحضيرية.نسبة مشاركة الطالبات في تقييم استبيانات ات النشاط  مخرج

عدم وعي الطالبات بأهمية املشاركة في حلقات النقاشاملعوقات  
تحقيق يؤثرفي الحضورمما األهداف. انخفاضنسبة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

طنشر ثقافة الجودةأواًل تدريس، هيئة إدارييناعضاء ، املحاضراتالب ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ، برنامج التهيئة في
للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

االجتماع مع منسقي املقررات واالقسام  النشاط 
للمقرراتالتأكد م•األهداف   الدراسية الخطة األقسام اعداد املستحدثةوتوصيفن النماذج املقرروفق

دبالبالك بور متضمن الساعات املكتبية و ساعات مصادر التعلم للطالبات األكاديميعرضالجدول•
املسؤولة املقرراتومنسقاتسار منسقة الجودة باملالجهة
تب منسقات املقررات مكتب منسقة الجودة ومكامكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق  
أهداف النشاط  

التواصل املباشر مع منسقات املقررات وعن طريق الواتس لتحديد موعد االجتماع
االجتماع اعمال جدول تحديد

اع تنفيذ االجتمخطوات تنفيذ النشاط  
النشاط لتنفيذ املساعدة ماديةبشرية  املوارد

الجودة للمسارمنسقة
الحضورالعدد الكلي  إحصاءات   النسبة املئوية عدد

نسبة ما تم تحقيقه من متطلبات الجودةمؤشرات قياس األداء  
الدراسيةمخرجات النشاط   البالك بورد للطالبات عن طريق وارسالهاتجهيزالخطط

يق البالك بورد للطالبات عن طر وارسالهاتجهيز توصيفات املقررات  
تجهيز قاعدة بيانات االقسام

قلة الوقت املتاح لدى املنسقات املعوقات  
صعوبة تحديد موعد مع جميع املنسقات في نفس التوقيت 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
 لطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. برنامج التهيئة ل االشراف واملتابعة  العدادثانيًا: 

  THE Voice Matterحملة سمعنا صوتك      النشاط 

 (SSAS)االكاديمي  واالشراف (SSLS)التدريس  ومهارات (CES)الستبانات تقييم مقررات الفصل الثاني  للمشاركة في استطالع الرأي تهيئة الطالبات

 الدراس ي. م املطلوبة خالل الفصل الثاني من العا تستبياناباال تعريف الطالبات  • األهداف  

 أهميتها مدى  وشرحلعمل االستبيانات  وتشجيعهمالطالبات  يلتأه •

 تعبئة االستبيانات املطلوبة. وكيفية استبانة شرح خطوات الدخول على موقع •

 (باألقسامالجودة  عضوات –)منسقة الجودة    طالبات-وحدة الجودة باملسار الهندس ي  الجهة املسؤولة 

 900مبنى  -املباشر بالقاعات الدراسية والتواصلعن طريق الواتس  والتواصل دالبالك بور اونالين عن طريق  مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق  
 أهداف النشاط  

هيئة التدريس    ن وجود أسماء العضواتم  والتأكد مراجعة البيانات على نظام السجالت للمسار الهندس ي الخاصة بالفصل الدراس ي •
في الحصول   ألهميتهااملوضوعة من قبل األقسام و ذلك  يس املقرر لها في النظام حسب الجداول الدراسيةبتدر على الشعب التي يقمن 
 .ملختلف االستبيانات الراي استطالعاتعلى نتائج صحيحة في 

 .األكاديمي واالشرافالتدريس  ومهاراتات للفصل الدراس ي الثاني تقييم املقرر عن استبانات  بث رسائل توعوية للطالبات •

على  تواريخ   التأكيدو  تعبئته وطريقةعمل خطوات الدخول على موقع استبانة ى كيفية علتوعوية تؤكد  تبوربوينتجهيز شرائح   •
 املحددةاالستحقاق و اهمية استكمل التقييم في االستبيانات قبل انتهاء املواعيد 

بالقواعد الصحيحة   وتذكيرهمتكمال تعبئة االستبيانات لحث الطالبات الس على فترات متقاربة من خالل الواتسئل قصيرة بث رسا •
 التي يجب اتباعها خالل التعبئة.

   ) ليدرات الشعبالبي و فريق من الطالبات )طالبات املجلس الط تشكيل •

 تحديد الشعب بالقاعات الدراسية حسب الجدول الدراس ي  •

او عن طريق فريق  الدراسية على القاعاتمرور منسقة الجودة في املسار خالل ات تم تنفيذ النشاط بالتحدث املباشر مع الطالب • ات تنفيذ النشاط  خطو 
و التأكيد عليهن باستخدام التدرج الصحيح في   شجيعهم على ابداء رايهم بكل حرية و بموضوعية و بصدقلوحدة الجودة وت تالطالبا
 التقييم. 

من صحة البيانات املوجودة في نضام السجالت   للتأكد  ةاالستراحرة لعينات عشوائية في فتاجراء جلسات تثقيفية توعوية مع الطابات  •
 الطالبات للمسار الهندس ي. 

ر املسا  بأقسامعضوات هيئة التدريس شاد االكاديمي و االر  للمسار الهندس ي ومشرفة ةاألكاديمياملنسقة مع  والتعاون االتصال  •
   على استكمال االستبيانات وتذكير مواعيد االستحقاق. تالطالبا لتحفيز الواتس  دورية على رسائل قصيرة بأرسالو ذلك   الهندس ي

   مادية بشرية   املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط  

هيئة  للمسار، عضوات  ةاألكاديمي، املنسقة منسقة الجودة للمسار
 الشعب  الطالبات ليدراتي، التدريس، طالبات املجلس الطالب 

 الواتس ، دبور البالك القاعات التدريس، االبتوب، 

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي   إحصاءات  

168 168 100 % 

 استطالعات الراي لالستبيانات املطلوبةجميع نسب املشاركة في   مؤشرات قياس األداء  

 في عملية تطوير العملية التعليمية.   أثرهات و الطالبات على أهمية مشاركتهن في االستبيان  وتعرف مة بالعمادةتحسين جودة الخدمات املقد مخرجات النشاط  

النشغال الطالبات في هذا الفصل   وكذلك الكورونابسبب اإلجراءات االحترازية لجائحة  أوقات متاحة بكفاية للتحدث مع الطالباتعدم وجود  املعوقات  
 حقة باالختبارات املتال 

 
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
 قررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع االقسام وامل ثالثًا : 

 االجتماع مع مسؤولي ملفات املقرر   النشاط    

 الجديدة منها  وخاصةنشر ثقافة الجودة بين عضوات هيئة التدريس  • األهداف  

 طة وحدة الجودة في كل قسم متابعة خ  •

 جودة باملسار الهندس ي مناقشة خطة ال •

 بملف املقرر عليها  يز والتركمناقشة امللفات التي تم اضافتها  •

 باملسار الهندس ي منسقة الجودة  الجهة املسؤولة 

 ة باملسارمنسقة الجودمكتب  مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق  
 أهداف النشاط  

 باملسار   لف املقرراتم ومسؤولي باألقسام دعوة لعضوات الجودة ارسال  •

 تجهيز جدول اعمال لالجتماع  •

 لالجتماع تجهيز املكان  • ذ النشاط  خطوات تنفي

 ( فالوان دراي عرض مللف املقرر على امللف التشاركي ) •

 خاصة على النماذج املحدثة للتوصيف و تقرير املقرر.  التركيز عرض النماذج املحدثة و املطلوبة و  •

 املقترحات املقدمة من قبل العضوات وتسجيل مالمناقشة كل النقاط بجدول االع •

املسا ماديةبشرية  عدة لتنفيذ النشاط  املوارد

الحضورالعدد الكلي  إحصاءات   النسبة املئوية عدد

الثانيمدى تنفيذمؤشرات قياس األداء   الفصل خالل تدريسها تم التي ملفاملقررات
للمقررات امللفات ملتطلبات الجودة مسؤوليذ فيتن•مخرجات النشاط  

ملفاملقررالجديدة معرفة العناصر • في
ال يوجداملعوقات  
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
 قررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع االقسام وامل ثالثًا : 

 االجتماع مع مسؤولي ملفات املقرر   النشاط    

التدريس•األهداف   بينعضواتهيئة الجودة الجديدة منها وخاصةنشرثقافة
طة وحدة الجودة في كل قسم متابعة خ •
جودة باملسار الهندس ي مناقشة خطة ال•
بملفاملقررعليها يز والتركمناقشة امللفات التي تم اضافتها •

املسؤولة باملسار الهندس ي منسقة الجودة الجهة
ة باملسارمنسقة الجودمكتب مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق  
أهداف النشاط  

باملسار  لف املقرراتمومسؤوليباألقسام دعوة لعضوات الجودة ارسال•
لالجتماع• اعمال تجهيزجدول

لالجتماع تجهيز املكان •ذ النشاط  خطوات تنفي
امللفالتشاركي• درايعرضمللفاملقررعلى فالوان
للتوصيفوتقريراملقررالتركيز عرض النماذج املحدثة و املطلوبة و • املحدثة النماذج على خاصة
االع• النقاطبجدول كل املقترحات املقدمة من قبل العضواتوتسجيلمالمناقشة

املسا ماديةبشرية  عدة لتنفيذ النشاط  املوارد

الحضورالعدد الكلي  إحصاءات   النسبة املئوية عدد

الثانيمدى تنفيذمؤشرات قياس األداء   الفصل خالل تدريسها تم التي ملفاملقررات
للمقررات امللفات ملتطلبات الجودة مسؤوليذ فيتن•مخرجات النشاط  

ملفاملقررالجديدة معرفة العناصر • في
ال يوجداملعوقات  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

واملثالثًا االقسام ملفاملقرربجميع تنفيذ قررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . متابعة
املقررالنشاط     ملفات مسؤولي مع االجتماع
التدريس•األهداف   بينعضواتهيئة الجودة الجديدة منها وخاصةنشرثقافة

طة وحدة الجودة في كل قسم متابعة خ •
جودة باملسار الهندس ي مناقشة خطة ال•
بملفاملقررعليها يز والتركمناقشة امللفات التي تم اضافتها •

املسؤولة باملسار الهندس ي منسقة الجودة الجهة
ة باملسارمنسقة الجودمكتب مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق  
أهداف النشاط  

باملسار  لف املقرراتمومسؤوليباألقسام دعوة لعضوات الجودة ارسال•
لالجتماع• اعمال تجهيزجدول

لالجتماع تجهيز املكان •ذ النشاط  خطوات تنفي
امللفالتشاركي• درايعرضمللفاملقررعلى فالوان
للتوصيفوتقريراملقررالتركيز عرض النماذج املحدثة و املطلوبة و • املحدثة النماذج على خاصة
االع• النقاطبجدول كل املقترحات املقدمة من قبل العضواتوتسجيلمالمناقشة

   مادية بشرية   عدة لتنفيذ النشاط  املوارد املسا

  

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي   إحصاءات  

10 10 100 % 

 ملف املقررات التي تم تدريسها خالل الفصل الثاني  مدى تنفيذ مؤشرات قياس األداء  

 للمقررات امللفات ملتطلبات الجودة  مسؤوليذ فيتن • مخرجات النشاط  

 في ملف املقرر الجديدة معرفة العناصر  •

 ال يوجد املعوقات  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

  طالب  -تقرير وحدة الجودة /  المسار الصح  
 

االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش   اًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريقأو 
 .  التدريبية ، املحاضرات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، .................. 

 (     )     اللقاء مع مسؤولي امللفات في االقساا                  (  1)ورشة رقم  النشاط    

 انجز من ملفات املقرر مع مسؤولي امللفات   متابعة ما الفئة املستهدفة 

 التأكيد على استكمال امللفات مع نهاية الفصل الدراس ي الثاني   األهداف  

 حدثة لهذا العاا  التأكد من استخداا النماذج امل 

 وحدة الجودة باملسار الصحي بعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة  ة املسؤولة  الجه

 بط امللفات املرسل من مشرف وحدة الجودة   را مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط  

 متابعة انجاز ملفات املقرر من خالل الرابط  

 ات من استكمال جميع املتطلبالتحقق 

مع نهاية    OneDriveمن خالل  يتم التواصل بشكل دوري مع مسؤولي ملف املقرر وتذكيرهم بضرورة رفع امللفات  خطوات تنفيذ النشاط  
 الفصل الدراس ي الثاني

 OneDriveالتأكيد على األعضاء بضرورة استخداا النماذج املحدثة لهذا العاا واملرفقة لهم في 

ملوارد املساعدة لتنفيذ  ا
 النشاط  

 بشرية  بشرية 

  منسق الجودة في املسار الصحي

 لكلي  العدد ا العدد الكلي   العدد الكلي   إحصاءات  

5 5 5 

 مؤشرات قياس األداء  

 
 يستطيع مسؤول  ملف املقرر ان : مخرجات النشاط  

 . OneDriveيحدد  الية وخطوات رفع امللفات في  -

 .  ير مفصله حول االختبارات ان يعد تقار  -

 املقرر  بالتعاون مع منسق املقرر  ي يعد تقرير  -

 الطالبات يعد خطة تحسين املقرر في ضوء نتائج استطالعات رأي  -

 ال يوجد  املعوقات 

حضور اعضاء هيئة التدريس

العدد الكلي عدد الحضور

تقرير وحدة الجودة /  المسار الصحي - طالب 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االعالن طريق عن التحضيرية السنة عمادة في إداريين ، طالب ، تدريس هيئة اعضاء الجودة ثقافة نشر الورش  ،املنشورات ، ات الدورية أواًل
، النقاش حلقات ، إجتماعات ، الجدد للطالب التهيئة برنامج ، املحاضرات ، التدريبية

رقمالنشاط     ورشة
مخرجا تقييم ورشة حضور على و الوظيفي الرضا استبيان في املشاركة التدريسعلى هيئة اعضاء حث ت  ورشة

كاديمية ) و البرامج االاملقررات 
بتاريخ

الصحيالفئة املستهدفة  املسار التدريسفي هيئة اعضاء
العملاألهداف   بيئة في رضاهم مدى ابداء التدريسعلى هيئة اعضاء تشجيع

العملشاركة لهم من اجل التطو بيان مدى اهمية امل منظروف التحسين و ير
بيان أهمية معرفة مخرجات املقررات و البرامج االكاديمية 

املسؤول املساندةة  الجهة الدراسات و التحضيرية السنه بعمادة الصحي باملسار الجودة وحدة
املشاركة عن طريق يرنامجر العلمي من خالل  املكتب الخاص بمنسق الجوده في املسامكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط  

امل الورشة ووقت موعد عن للزمالء االعالن لهمقدمة لهم عن طريق برنامج  تم ايميالتخاصه ارسال تم حيث
و كما تم تجهيز عرض توضيحي بما يخص هذا املوضوع 

بيانللقاء في الوقت املحدد وتم عقد اخطوات تنفيذ النشاط   و اللقاء اهداف التدريسحيثقدمت هيئة اعضاء من بأسبه ال عدد بحضور
االستبيانات الخاصة بالرضا الوظيفي حيث تهدف الى التعرف على النواحي االيجابية في  نوع من  اهمية املشاركة في هذا ال

العملتي تحتاج الى تحسين مما بيئة العمل و دعمها و باملقابل التعرف على النواحي ال بيئة في االنتاجية زيادة في يسهم
املقرراتو مخرجات تقييم ورشة حضور على الزمالء حث تم و االكاديمية ملا لها من أهمية في مجال الجودة.البرامج كما

لتنفيذ املساعدة املوارد
النشاط  

مادية   بشرية 
سنه التحضيرية و  وحدة الجودة باملسار الصحي بعمادة ال

ت املساندة الدراسا
زووا ببرنامج مزود الي حاسب

الحضورالعدد الكلي  إحصاءات   النسبة املئوية  عدد
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

مؤشرات قياس األداء  

التعرف على مدى اهمية املشاركة في استبيان الرضا الوظيفي مخرجات النشاط  
ال يوجد املعوقات 

ثق نشر طريقافة الجودة ) اأواًل عن التحضيرية السنة عمادة في إداريين ، طالب ، تدريس هيئة ش  االعالنات الدورية ،املنشورات ، الور عضاء
، النقاش حلقات ، إجتماعات ، الجدد للطالب التهيئة برنامج ، املحاضرات ، التدريبية

الثالثاء حلقة النقاش الثالثة /  النشاط    
التدريسية•األهداف   والهيئة الطلبة بين الجودة ثقافة نشر

وال العاا.التعرف على انواع االستبيانات املتاحة للطالب ط•
التعرف على االجراءات املتبعة فى حالة عدا املشاركة فى االستبيانات. •

املسؤولة الدراسوحدة الجودة باملسار الصحي بعمادة السنه التحالجهة و ات املساندة ضيرية
ر العلمي من خالل املشاركة عن طريق يرنامج  املكتب الخاص بمنسق الجوده في املسامكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط  

لهيا تيم تفيديم تم التواصل مع مسياعد الوكييل فيي املسيار الصيحي للتيذكير فيي تخصييص فقيرة لوحيدة الجيودة حييث مين خال
رض توضيحي بما يلي:ع

الفيصل- الرحمن عبد االماا جامعة ورسالة روية عرض

ال- السنة عمادة وأهداف ورسالة روية املساندةعرض والدراسات تحضيرية

العدد الكلي عدد الحضور



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ

119

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

واملثالثًا االقسام ملفاملقرربجميع تنفيذ قررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . متابعة
املقررالنشاط     ملفات مسؤولي مع االجتماع
التدريس•األهداف   بينعضواتهيئة الجودة الجديدة منها وخاصةنشرثقافة

طة وحدة الجودة في كل قسم متابعة خ •
جودة باملسار الهندس ي مناقشة خطة ال•
بملفاملقررعليها يز والتركمناقشة امللفات التي تم اضافتها •

املسؤولة باملسار الهندس ي منسقة الجودة الجهة
ة باملسارمنسقة الجودمكتب مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق  
أهداف النشاط  

باملسار  لف املقرراتمومسؤوليباألقسام دعوة لعضوات الجودة ارسال•
لالجتماع• اعمال تجهيزجدول

لالجتماع تجهيز املكان •ذ النشاط  خطوات تنفي
امللفالتشاركي• درايعرضمللفاملقررعلى فالوان
للتوصيفوتقريراملقررالتركيز عرض النماذج املحدثة و املطلوبة و • املحدثة النماذج على خاصة
االع• النقاطبجدول كل املقترحات املقدمة من قبل العضواتوتسجيلمالمناقشة

املسا ماديةبشرية  عدة لتنفيذ النشاط  املوارد

الحضورالعدد الكلي  إحصاءات   النسبة املئوية عدد

الثانيمدى تنفيذمؤشرات قياس األداء   الفصل خالل تدريسها تم التي ملفاملقررات
للمقررات امللفات ملتطلبات الجودة مسؤوليذ فيتن•مخرجات النشاط  

ملفاملقررالجديدة معرفة العناصر • في
ال يوجداملعوقات  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

واملثالثًا االقسام ملفاملقرربجميع تنفيذ قررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . متابعة
املقررالنشاط     ملفات مسؤولي مع االجتماع
التدريس•األهداف   بينعضواتهيئة الجودة الجديدة منها وخاصةنشرثقافة

طة وحدة الجودة في كل قسم متابعة خ •
جودة باملسار الهندس ي مناقشة خطة ال•
بملفاملقررعليها يز والتركمناقشة امللفات التي تم اضافتها •

املسؤولة باملسار الهندس ي منسقة الجودة الجهة
ة باملسارمنسقة الجودمكتب مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها لتحقيق  
أهداف النشاط  

باملسار  لف املقرراتمومسؤوليباألقسام دعوة لعضوات الجودة ارسال•
لالجتماع• اعمال تجهيزجدول

لالجتماع تجهيز املكان •ذ النشاط  خطوات تنفي
امللفالتشاركي• درايعرضمللفاملقررعلى فالوان
للتوصيفوتقريراملقررالتركيز عرض النماذج املحدثة و املطلوبة و • املحدثة النماذج على خاصة
االع• النقاطبجدول كل املقترحات املقدمة من قبل العضواتوتسجيلمالمناقشة

املسا ماديةبشرية  عدة لتنفيذ النشاط  املوارد

الحضورالعدد الكلي  إحصاءات   النسبة املئوية عدد

الثانيمدى تنفيذمؤشرات قياس األداء   الفصل خالل تدريسها تم التي ملفاملقررات
للمقررات امللفات ملتطلبات الجودة مسؤوليذ فيتن•مخرجات النشاط  

ملفاملقررالجديدة معرفة العناصر • في
ال يوجداملعوقات  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

  طالب  -تقرير وحدة الجودة /  المسار الصح  
 

طريقأو  عن التحضيرية السنة عمادة في إداريين ، طالب ، تدريس هيئة اعضاء الجودة ثقافة نشر االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش  اًل
، النقاش حلقات ، إجتماعات ، الجدد للطالب التهيئة برنامج ، املحاضرات ، التدريبية

رقمالنشاط     االقسااورشة في امللفات مسؤولي مع اللقاء
امللفاتمتابعة ماالفئة املستهدفة  مسؤولي مع املقرر ملفات من انجز

الثانياألهداف   الدراس ي الفصل نهاية مع امللفات استكمال على التأكيد
حدثة لهذا العاا  التأكد من استخداا النماذج امل 

املسؤولةالجه املساندةة والدراسات التحضيرية السنة بعمادة الصحي باملسار الجودة وحدة
بط امللفات املرسل من مشرف وحدة الجودة   رامكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط  

الرابط منخالل املقرر ملفات انجاز متابعة
ات من استكمال جميع املتطلبالتحقق 

امللفاتخطوات تنفيذ النشاط   رفع بضرورة وتذكيرهم ملفاملقرر مسؤولي مع دوري بشكل التواصل مع نهاية  من خالل  يتم
الثاني الدراس ي الفصل

في لهم واملرفقة العاا لهذا املحدثة النماذج استخداا بضرورة األعضاء على التأكيد
لتنفيذا املساعدة ملوارد

النشاط  
بشرية بشرية 

منسق الجودة في املسار الصحي
لكلي  العدد االعدد الكلي  العدد الكلي  إحصاءات  

مؤشرات قياس األداء  

انمخرجات النشاط   ملفاملقرر مسؤول يستطيع
في امللفات رفع وخطوات الية يحدد

تقار يعد االختباراتان حول مفصله ير
ييعد تقرير  املقرر منسق مع بالتعاون املقرر

رأي استطالعات نتائج ضوء في املقرر تحسين خطة الطالبات يعد
ال يوجد املعوقات 

حضور اعضاء هيئة التدريس

العدد الكلي عدد الحضور

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

الورش   ،املنشورات ، ات الدورية أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالن
 .........  . التدريبية ، املحاضرات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، .........

 (   2ورشة رقم ) النشاط    

ت  )  ورشة حث اعضاء هيئة التدريس على املشاركة في استبيان الرضا الوظيفي و على حضور ورشة تقييم مخرجا   
  (Assessment of Course Program Learning Outcomes NCAAA Perspectiveكاديمية ) و البرامج االاملقررات 

 ( 14/2/2021بتاريخ 

 اعضاء هيئة التدريس في املسار الصحي  الفئة املستهدفة 

 تشجيع اعضاء هيئة التدريس على ابداء مدى رضاهم في بيئة العمل  - األهداف  

 ير و التحسين من ظروف العمل  شاركة لهم من اجل التطو بيان مدى اهمية امل -

 بيان أهمية معرفة مخرجات املقررات و البرامج االكاديمية  -

 وحدة الجودة باملسار الصحي بعمادة السنه التحضيرية و الدراسات املساندة  ة  الجهة املسؤول

 Zoom  املشاركة عن طريق يرنامجر العلمي من خالل  املكتب الخاص بمنسق الجوده في املسا مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط  

حيث تم ارسال ايميالت خاصه لهم     Zoomقدمة لهم عن طريق برنامج  تم االعالن للزمالء عن موعد ووقت الورشة امل 
 و كما تم تجهيز عرض توضيحي بما يخص هذا املوضوع 

بحضور عدد ال بأس به من اعضاء هيئة التدريس حيث قدمت اهداف اللقاء و بيان   للقاء في الوقت املحدد وتم عقد ا خطوات تنفيذ النشاط  
االستبيانات الخاصة بالرضا الوظيفي حيث تهدف الى التعرف على النواحي االيجابية في  نوع من  اهمية املشاركة في هذا ال

يسهم في زيادة االنتاجية في بيئة العمل  تي تحتاج الى تحسين مما بيئة العمل و دعمها و باملقابل التعرف على النواحي ال
 االكاديمية ملا لها من أهمية في مجال الجودة. البرامج كما و تم حث الزمالء على حضور ورشة تقييم مخرجات املقررات و 

املوارد املساعدة لتنفيذ  
 النشاط  

 مادية    بشرية 

سنه التحضيرية و  وحدة الجودة باملسار الصحي بعمادة ال
 ت املساندة الدراسا

 حاسب الي مزود ببرنامج زووا

 النسبة املئوية   عدد الحضور   العدد الكلي   إحصاءات  

25 14 56% 
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 مؤشرات قياس األداء  

 
 التعرف على مدى اهمية املشاركة في استبيان الرضا الوظيفي  مخرجات النشاط  

 ال يوجد  املعوقات 

ثق نشر طريقافة الجودة ) اأواًل عن التحضيرية السنة عمادة في إداريين ، طالب ، تدريس هيئة ش  االعالنات الدورية ،املنشورات ، الور عضاء
، النقاش حلقات ، إجتماعات ، الجدد للطالب التهيئة برنامج ، املحاضرات ، التدريبية

الثالثاء حلقة النقاش الثالثة /  النشاط    
التدريسية•األهداف   والهيئة الطلبة بين الجودة ثقافة نشر

وال العاا.التعرف على انواع االستبيانات املتاحة للطالب ط•
التعرف على االجراءات املتبعة فى حالة عدا املشاركة فى االستبيانات.•

املسؤولة الدراسوحدة الجودة باملسار الصحي بعمادة السنه التحالجهة و ات املساندة ضيرية
ر العلمي من خالل املشاركة عن طريق يرنامج  املكتب الخاص بمنسق الجوده في املسامكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط  

لهيا تيم تفيديم تم التواصل مع مسياعد الوكييل فيي املسيار الصيحي للتيذكير فيي تخصييص فقيرة لوحيدة الجيودة حييث مين خال
رض توضيحي بما يلي:ع

الفيصل- الرحمن عبد االماا جامعة ورسالة روية عرض

ال- السنة عمادة وأهداف ورسالة روية املساندةعرض والدراسات تحضيرية

العدد الكلي عدد الحضور
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

مؤشرات قياس األداء  

التعرف على مدى اهمية املشاركة في استبيان الرضا الوظيفي مخرجات النشاط  
ال يوجد املعوقات 

ش  االعالنات الدورية ،املنشورات ، الور عضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق افة الجودة ) اأواًل :  نشر ثق
 التدريبية ، املحاضرات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

 9/2/2021الثالثاء حلقة النقاش الثالثة /   النشاط    

 نشر ثقافة الجودة بين الطلبة والهيئة التدريسية  • األهداف  

 وال العاا.التعرف على انواع االستبيانات املتاحة للطالب ط •

 التعرف على االجراءات املتبعة فى حالة عدا املشاركة فى االستبيانات. •

 ات املساندة ضيرية و الدراس وحدة الجودة باملسار الصحي بعمادة السنه التح الجهة املسؤولة  

 Zoomر العلمي من خالل املشاركة عن طريق يرنامج  املكتب الخاص بمنسق الجوده في املسا مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط  

لهيا تيم تفيديم تم التواصل مع مسياعد الوكييل فيي املسيار الصيحي للتيذكير فيي تخصييص فقيرة لوحيدة الجيودة حييث مين خال
 رض توضيحي بما يلي:ع

 عرض روية ورسالة جامعة االماا عبد الرحمن الفيصل  -

 تحضيرية والدراسات املساندة عرض روية ورسالة وأهداف  عمادة السنة ال -

العدد الكلي عدد الحضور

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 توضير دور الطلبة في تحقيق جودة العملية التعليمية  -

 توضير االستبانات التى تشرف عليها وكالة التطوير والجودة -

   على موقع إستبانه  التقييم االلكترونى إجراءات وخطواتعرض  -

بر عن رايك بحريه"  بواسطه منسق الجودة للمسار  تم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان " ع  - خطوات تنفيذ النشاط  
 الصحى. 

 تم شرح خطوات الدخول على موقع االستبانات وكيفية تعبأتها  -

املوارد املساعدة لتنفيذ  
 ط  النشا

 مادية     بشرية

 حاسب الي مزود ببرنامج زووا منسق وحدة الجودة باملسار الصحى 

 املئوية   النسبة  عدد الحضور   العدد الكلي   إحصاءات  

470 290 62% 

 مؤشرات قياس األداء  

 

التعرفعلىالتعرف على وحدة الجودة باملسار  واهداف  -مخرجات النشاط   وكذلك الجودة وحدة الطلوروية ب فى نشر هذه  دور
الرسالة. 

ومصداقية- وشفافية بيسر اجزائها وتعبئة االستبانات موقع على الدخول على القدرة
يوجد الاملعوقات 

نسبة الحضور و الغياب 

الحضور
62%

الغياب
38%
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

التعليمية- العملية جودة تحقيق في الطلبة دور توضير

توضير االستبانات التى تشرف عليها وكالة التطوير والجودة-

على موقع إستبانه التقييم االلكترونىإجراءات وخطواتعرض -

للمسارتم تنفيذ العرض الخاص بوحدة الجودة بعنوان " ع -خطوات تنفيذ النشاط   الجودة منسق بواسطه بحريه" رايك عن بر
الصحى. 

تعبأتها- االستباناتوكيفية موقع على الدخول خطوات شرح تم
لتنفيذ املساعدة املوارد

ط  النشا
مادية   بشرية

زووامنسق وحدة الجودة باملسار الصحى  ببرنامج مزود الي حاسب
الحضورالعدد الكلي  إحصاءات   املئوية  النسبة عدد

مؤشرات قياس األداء  

 

ب فى نشر هذه  دور الطلوروية وحدة الجودة وكذلك التعرف على التعرف على وحدة الجودة باملسار  واهداف  - مخرجات النشاط  
 الرسالة. 

 القدرة على الدخول على موقع االستبانات وتعبئة اجزائها بيسر وشفافية ومصداقية.  -

 يوجد  ال املعوقات 

 

 

نسبة الحضور و الغياب 

الحضور
62%

الغياب
38%

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

ت ، الورش  راالسنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشو أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  في عمادة 
 التدريبية ، املحاضرات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

    10/4/2021حلقة النقاش الرابعة / السبت     النشاط  

 estibana.iau.edu.saحث الطلبة على اهمية املشاركة في االستيبانات املقدمه على موقع  األهداف  

 وحدة الجودة باملسار الصحي بعمادة السنه التحضيرية و الدراسات املساندة  الجهة املسؤولة  

 Zoomوده في املسار العلمي من خالل املشاركة عن طريق يرنامج  املكتب الخاص بمنسق الج مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط  

 الهيئة التدريسية ب و نشر ثقافة الجودة بين الطال  •

 التعرف على انواع االستبيانات املتاحة فى نهاية الفصل الدراس ى الثاني للطلبة  •

 ى حالة عدا املشاركة فى االستبياناتالتعرف على االجراءات املتبعة ف •

الجامعة وكذلك    ة ورسالةتم تقديم عرض توضيحي للطلبة بعنوان " مشاركتك مستقبلنا"  ويشمل اهداف وروي • خطوات تنفيذ النشاط  
السنة التحضيرية وتم عرض روية واهداف وحدة الجودة وانواع االستبيانات املفتوحة للطلبة بنهاية الفصل  

 ثاني وهى : الدراس ى ال

   CES املقّررات  تقييم  -

    SSLS الّتدريس مهارات   تقييم-

 - تقييم  خدمات  االشراف  األكاديمي

انات واهميه ذلك في وضع الخطط االجرائيه للعاا القادا لكل ماادة  ئه االستبتم حث و تشجيع الطلبة على تعب •
 ة فى االستبيانات كما و جرى التنوية على االجراءات املتبعة فى حالة عدا املشارك

املوارد املساعدة لتنفيذ  
 النشاط  

 مادية    بشرية 

 حاسب الي مزود ببرنامج زووا منسق وحدة الجودة باملسار الصحى 

 النسبة املئوية   عدد الحضور   العدد الكلي   إحصاءات  

470 170 36% 
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 مؤشرات قياس األداء  

 
هذهسار  واهداف التعرف على وحدة الجودة بامل -مخرجات النشاط   نشر فى الطلب دور التعرفعلى وكذلك الجودة وحدة وروية

الرسالة. 
اجلتنمية الوعي لدى الطلبة باهمية املشاركة وابداء ال- من التحسين و الرقي بالعملية التربوية. ري

الحضوراملعوقات  نسبة تدني الى ادى مما االمتحانات النقاشمع وقتحلقة تزامن

نسبة الحضور و الغياب

عدد الحضور عدد الغياب

36%

64%
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

مؤشرات قياس األداء  

 
وروية وحدة الجودة وكذلك التعرف على دور الطلب فى نشر هذه  سار  واهداف التعرف على وحدة الجودة بامل - مخرجات النشاط  

 الرسالة. 

 التحسين و الرقي بالعملية التربوية. ري من اجل تنمية الوعي لدى الطلبة باهمية املشاركة وابداء ال -

 تزامن وقت حلقة النقاش مع االمتحانات  مما ادى الى تدني نسبة الحضور  املعوقات 

 

نسبة الحضور و الغياب

عدد الحضور عدد الغياب

36%

64%

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
    Quality Unit /لجودةاوحدة 

 

 ثانيًا: االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.

  THE Voice Matterنا صوتك   حملة سمع النشاط    

 تشجيع الطلبة على املشاركة الفعالة واالنتهاء من استطالعات الرأي ضمن الوقت املحدد   - األهداف  

 شاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة بيان أهمية امل -

 عمادة السنة التحضرية والدراسات املساندة/ وحدة الجودة  الجهة املسؤولة  

 ندة/ املسار الصحية التحضرية والدراسات املساعمادة السن مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط  

حي عن طريق جميع الوسائل املتاحة واملمكنة )بالر بورد، واتس اب, ارسال ايميالت  تم التواصل مع طلبة املسار الص 
ملشاركة الفاعلة في مجموعة االستبانات املقدمة  حثهم على ا خاصة لكل الطلبة في املسار الصحي( وذلك لتشجيعهم و

همية املشاركة من قبل الطلبة  ئل املختلفة تمت اإلشارة الى ألهم عن طريق حملة سمعنا صوتك  ومن خالل هذه الوسا
 ملا آلرائهم األثر الكبير في عملية التحسين والتطور في العملية التعلمية.    

اعداد مخطط لزيارة الطلبة في القاعات  داا الوسائل والطرق االفتراضية املختلفة وأيضا عن طريق  ن طريق استخع خطوات تنفيذ النشاط  
 ة في استطالعات الرأي راسية وتعريفهم بأهمية املشاركالد

املوارد املساعدة لتنفيذ  
 النشاط  

 مادية    بشرية 

  منسق الجودة في املسار الصحي

 النسبة املئوية   دد الحضور  ع العدد الكلي   إحصاءات  

 حسب الجدول  حسب الجدول  470

  مؤشرات قياس األداء  

Course code Course Name Term 
The 

Gender 
Expected 

Responded 

% 

ARAB-182 Arabic Language Skills 4 M 470 421 89 

CHEM-103 Chemistry 4 M 506 419 82 

LRSK-142 Communication Skills 4 M 467 421 90 

ENGL-102 English for Academic and Speci 4 M 471 419 88 

BIOL-102 General Biology 4 M 506 419 82 

PHEDU-162 Physical Education 4 M 467 418 89 

PHYS-104 Physics 4 M 506 417 82 

 تفعيل املشاركة الفعالة في استطالعات الرأي  - مخرجات النشاط  

 املشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة  توضير أهمية -

 ال يوجد معوقات املعوقات 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

ت ، الورش  راالسنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشو أواًل :  نشر ثقافة الجودة ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  في عمادة 
 التدريبية ، املحاضرات ، برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

//حلقة النقاش الرابعة / السبت  النشاط  
حث الطلبة على اهمية املشاركة في االستيبانات املقدمه على موقع األهداف  

املسؤولة املساندةالجهة الدراسات و التحضيرية السنه بعمادة الصحي باملسار الجودة وحدة
وده في املسار العلمي من خالل املشاركة عن طريق يرنامج  املكتب الخاص بمنسق الجمكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط  

التدريسيةب و نشر ثقافة الجودة بين الطال • الهيئة
للطلبة• الثاني الدراس ى الفصل نهاية فى املتاحة االستبيانات انواع التعرفعلى
ى حالة عدا املشاركة فى االستبياناتالتعرف على االجراءات املتبعة ف•

اهدافوروي•خطوات تنفيذ النشاط   ويشمل مشاركتكمستقبلنا بعنوان للطلبة عرضتوضيحي تقديم الجامعة وكذلك  ة ورسالةتم
الفصل بنهاية للطلبة املفتوحة االستبيانات وانواع الجودة واهدافوحدة روية عرض وتم التحضيرية السنة

ال ثاني وهى : الدراس ى
املقّرراتتقييم 
الّتدريسمهاراتتقييم

األكاديمي االشراف خدمات  تقييم 
انات واهميه ذلك في وضع الخطط االجرائيه للعاا القادا لكل ماادة  ئه االستبتم حث و تشجيع الطلبة على تعب•

املشارك عدا حالة فى املتبعة االجراءات على التنوية جرى و ة فى االستبيانات كما
لتنفيذ املساعدة املوارد

النشاط  
مادية   بشرية 

زووامنسق وحدة الجودة باملسار الصحى  ببرنامج مزود الي حاسب
الحضورالعدد الكلي  إحصاءات   النسبة املئوية  عدد
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
    Quality Unit /لجودةاوحدة 

 

 بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . ثالثًا : متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع االقساا واملقررات 

 االجتماع مع مسؤولي ملفات املقرر   النشاط    

 رحها مع اعطاء امثلة تفصيلية و شط الخاصة بتقرير املقرر توضير بعض النقا - األهداف  

 الجديدة املستخدمة من فبل وحدة الجودة التركيز على استخداا النماذج  -

 رر و وصف املقرر في ملف املق CLOsالتركيز على موافقة   -

 

 عمادة السنة التحضرية والدراسات املساندة/ وحدة الجودة  الجهة املسؤولة  

 سات املساندة/ املسار الصحيمادة السنة التحضرية والدرا ع مكان التنفيذ 

االجراءات التي تم تنفيذها  
 حقيق أهداف النشاط  لت

عض من األمور املهمة فيما يتعلق بتقرير املقرر حيث تم  تم اللقاء مع عدد من مسؤولي ملفات املقرر وذلك لتوضير ب
 اعداد تقرير املقرر  ارشادهم وتوجيههم الى ما يجب االنتباه واالخذ به عند 

 تحديدها مسبقا فيما بين الطرفيناللقاء وجها لوجه في مواعيد تم  تنفيذ النشاط   خطوات

املوارد املساعدة لتنفيذ  
 النشاط  

 مادية    بشرية 

  

 النسبة املئوية   عدد الحضور   العدد الكلي   إحصاءات  

6 5 83% 

 مؤشرات قياس األداء  

 

 هذا االجتماع   تحقيق االهداف املنشوده من تم مخرجات النشاط  

 ال يوجد معوقات املعوقات 

 

 

حضور اعضاء هيئة التدريس

حضور غياب
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالب  -تقرير وحدة الجودة /  المسار العلم   

 املحاضراتفي عمادة السنة التحضيرية  عن طريق  تدريس ، طالب ، إداريين ( ) اعضاء هيئة  نشر ثقافة الجودةأواًل :  

 ا 12الساعة  1/2021/ 19 ( نشر ثقافة الجودة)     محاضرة   النشاط 

 طالب املسار العلمي  الفئة املستهدفة

 نشر ثقافة الجودة  األهداف 

 العملية التعليمية بالعمادة تعريف الطالب بدورهم تطوير 

 منسق الجودة باملسار العلمي  املسؤولة  الجهة 

 ZOOMعن بعد  مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 اإلعالن عن الورشة عن طريق مجموعات الواتس اب والبالر بوورد واالميل الجامعي 

 عروض تقديمة وفيديو

 ZOOMتم التنفيذ عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط  

    مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 اجهزة حاسب الي   منسق الجودة فى املسار العلمي 

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

 %  80 طالب من املسار العلمي  112 طالب قاموا بالتسجيل  140

 

 رة نسبة مشاركة الطالب فى املحاض مؤشرات قياس األداء  

 الجودة  ثقافة شرن مخرجات النشاط  

 ى تقييم املقررات ومهارات التدريسف املشاركة بأهمية الطالب توعية

  عليه الدخول  وطريقة استبانة التقييم بموقع الطالب تعريف

 )التهيئة أسبوع)برنامج تقييم بخطوات الطالب تعريف

 التقييم  وارشادات بتعليمات الطالب تعريف

 وجدال ي املعوقات 

 

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

، برنامج  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 ، ..................  . 

 ا  2021/  02 /9املو افق  -ه  1442/  06/  27الثالثاء    الثالثة حلقة النقاش    النشاط 

 نشر ثقافة الجودة  -1 األهداف 

 عرض الروية والرسالة والقيم لعمادة السنة التحضيرية وجامعة االماا عبد الرحمن بن فيصل -2

 لتعليمة بعمادة السنة التحضيرية  التأكيد على دور الطالب في تطوير العملية اتعريف الطالب بأهمية الجودة و  -3

 اشراف املسار العلمي  الجهة املسؤولة  

 ( zoomعن بعد ) مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تم استخداا عروض تقديمة وفيديو لتحقيق األهداف 

 

 ZOOMتم التنفيذ عن بعد من خالل برنامج   خطوات تنفيذ النشاط  

 

    مادية بشرية  وارد املساعدة لتنفيذ النشاط امل

اجهزة حاسب الي  منسق الجودة فى املسار العلمي 
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

نسبة مشاركة الطالب فى حلقة النقاش االوليمؤشرات قياس األداء  
نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط  

فيصلبتعريف الطالب بن الرحمن عبد االماا وجامعة التحضيرية السنة لعمادة والقيم والرسالة الروية
تطوير في الطالب دور على والتأكيد الجودة بأهمية العملية التعليمة بعمادة السنة التحضيرية تعريفالطالب

ال يوجداملعوقات 

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

تقرير وحدة الجودة /  المسار العلمي - طالب 
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

، برنامج  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 ، ..................  . 

ااملو افق ه الثالثاء الثالثة حلقة النقاش النشاط 
نشر ثقافة الجودة األهداف 

فيصل بن الرحمن عبد االماا وجامعة التحضيرية السنة لعمادة والقيم والرسالة عرضالروية
اتعريف الطالب بأهمية الجودة و  العملية تطوير في الطالب دور على لتعليمة بعمادة السنة التحضيرية  التأكيد

املسؤولة اشراف املسار العلمي الجهة
عن بعد )مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

األهداف لتحقيق وفيديو تقديمة عروض استخداا تم

تم التنفيذ عن بعد من خالل برنامج  خطوات تنفيذ النشاط  

النشاطامل لتنفيذ املساعدة ماديةبشرية وارد
اجهزة حاسب الي  منسق الجودة فى املسار العلمي 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

نسبة مشاركة الطالب فى حلقة النقاش االوليمؤشرات قياس األداء  
نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط  

فيصلبتعريف الطالب بن الرحمن عبد االماا وجامعة التحضيرية السنة لعمادة والقيم والرسالة الروية
تطوير في الطالب دور على والتأكيد الجودة بأهمية العملية التعليمة بعمادة السنة التحضيرية تعريفالطالب

ال يوجداملعوقات 

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

إدارييننشر ثقافة الجودةأواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،املنشورات الدورية االعالنات طريق عن التحضيرية السنة عمادة ، برنامج  في
التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

ااملو افق ه الثالثاء الثالثة حلقة النقاش النشاط 
نشر ثقافة الجودة األهداف 

فيصل بن الرحمن عبد االماا وجامعة التحضيرية السنة لعمادة والقيم والرسالة عرضالروية
اتعريف الطالب بأهمية الجودة و  العملية تطوير في الطالب دور على لتعليمة بعمادة السنة التحضيرية  التأكيد

املسؤولة اشراف املسار العلمي الجهة
عن بعد )مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

األهداف لتحقيق وفيديو تقديمة عروض استخداا تم

تم التنفيذ عن بعد من خالل برنامج  خطوات تنفيذ النشاط  

    مادية بشرية  وارد املساعدة لتنفيذ النشاط امل

 اجهزة حاسب الي   منسق الجودة فى املسار العلمي 

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

420 216 51 % 

 

 نسبة مشاركة الطالب فى حلقة النقاش االولي مؤشرات قياس األداء  

 نشر ثقافة الجودة  مخرجات النشاط  

 الروية والرسالة والقيم لعمادة السنة التحضيرية وجامعة االماا عبد الرحمن بن فيصلب تعريف الطالب

 العملية التعليمة بعمادة السنة التحضيرية تعريف الطالب بأهمية الجودة والتأكيد على دور الطالب في تطوير 

  ال يوجد املعوقات 

 

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
، برنامج  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  ئة تدريس ، طالب ، إداريين ( ) اعضاء هي  نشر ثقافة الجودةأواًل :  

 التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ..................  . 

 ا 2021/   04/   10املوافق  -ه  1442/  08/   28الثالثاء     الرابعة حلقة النقاش    النشاط 

 نشر ثقافة الجودة  األهداف 

 الثانيتعريف الطالب باالستبيانات التي يتم تطبيقها في الفصل الدراس ي 

 (/HTTP://UDQUEST.UOD.EDU.SAع الجامعة لالستبانات )ق تعريف الطالب بمو 

   2021/ 8/4والذي بداء يوا  اركة في تقييم املقررات وتقييم مهارات التدريسحث الطالب على املش

 اشراف املسار العلمي  الجهة املسؤولة  

 ( zoomعن بعد ) مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تم استخداا عروض تقديمة وفيديو لتحقيق األهداف 

 

 ZOOMلتنفيذ عن بعد من خالل برنامج  تم ا خطوات تنفيذ النشاط  

 

    مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 اجهزة حاسب الي   منسق الجودة فى املسار العلمي 

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

420 162 38 % 

 

 

 ومهارات التدريس نسبة مشاركة الطالب فى تقييم املقررات مؤشرات قياس األداء  

 نشر ثقافة الجودة  مخرجات النشاط  

 الثانيتعريف الطالب باالستبيانات التي يتم تطبيقها في الفصل الدراس ي 

 (/HTTP://UDQUEST.UOD.EDU.SAتعريف الطالب بموجع الجامعة لالستبانات )

 يم املقررات وتقييم مهارات التدريسحث الطالب على املشاركة في تقي

  جدال يو  املعوقات 

 

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
 االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. ثانيًا: 

  THE Voice Matterحملة سمعنا صوتك     النشاط 

 الستبيانات حث الطالب على املشاركة بآرائهم عن طريق  ا األهداف 

 وحدة الجودة فى املسار العلمي  الجهة املسؤولة  

 املسار العلمي )كانت الحملة عن بعد(  مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 تم استخداا جروبات الواتس اب 

 والبالر بوورد   ZOOMوبرامج 

 بيانات اعالنات وصور تحث الطالب على املشاركة فى االست

 

 بمساعدة طالب املجلس االستشاري فى جميع شعب املسار العلمي  خطوات تنفيذ النشاط  

 حيث تم مراسلتهم عن طريق جروب الواتس اب الخاص باملسار العلمي 

 ZOOMواالجتماع معهم عن طريق برنامج 

 وقاموا بتعميم الرسائل االسبوعية لجميع طالب شعب املسار العلمي 

 ئل التحفيز ملشاركة الطالب على البالر بووردكما تم رفع رسا

    مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 اجهزة حاسب الي   منسق الجودة فى املسار العلمي 

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

 % 69 18 طالب   26

 

 

 ييم املقررات ومهارات التدريسنسبة مشاركة الطالب فى تق مؤشرات قياس األداء  

 تحسين جودة اداء الخدمات على مستوى املسار العلمي  مخرجات النشاط  

  ال يوجد املعوقات 

 

 متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع االقساا واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . ثالثًا : 

  ا12الساعة  2021/ 23/02مع مسؤولي ملفات املقرر  األول  االجتماع   النشاط 

 نشر ثقافة الجودة  األهداف 

 التعريف بملف املقرر ومحتوياته

 استخدامها التعريف بالنماذج املطلوب 

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 منسق الجودة باملسار العلمي  الجهة املسؤولة  

 ZOOMعن بعد  مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 ق مجموعات الواتس اب واالميل الجامعي اإلعالن عن الورشة عن طري

 عروض تقديمة وفيديو 

 

 ZOOMتم التنفيذ عن طريق برنامج  خطوات تنفيذ النشاط  

 

    مادية بشرية  املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 اجهزة حاسب الي   منسق الجودة فى املسار العلمي 

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

ملفاملقررمؤشرات قياس األداء   مسئولي مشاركة
نشر ثقافة الجودة مخرجات النشاط  

ومحتوياته التعريفبملفاملقرر
التعريف بالنماذج املطلوب استخدامها 

ال يوجداملعوقات 

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

املسؤولة منسق الجودة باملسار العلمي الجهة
عن بعد مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

ق مجموعات الواتس اب واالميل الجامعي اإلعالن عن الورشة عن طري
وفيديو عروضتقديمة

تم التنفيذ عن طريق برنامج خطوات تنفيذ النشاط  

النشاط لتنفيذ املساعدة ماديةبشرية املوارد
 اجهزة حاسب الي   منسق الجودة فى املسار العلمي 

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

6 5 83 % 

 

 مشاركة مسئولي ملف املقرر  مؤشرات قياس األداء  

 نشر ثقافة الجودة  مخرجات النشاط  

 التعريف بملف املقرر ومحتوياته

 التعريف بالنماذج املطلوب استخدامها 

  ال يوجد املعوقات 

 

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 
 لتحقيق معايير الجودة  .  متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع االقساا واملقررات بالعمادةثالثًا : 

 ا12الساعة  2021/ 6/04االجتماع الثاني  مع مسؤولي ملفات املقرر    النشاط 

 نشر ثقافة الجودة  األهداف 

 التعريف بملف املقرر ومحتوياته

 التعريف بالنماذج املطلوب استخدامها 

 ZOOMعن بعد  الجهة املسؤولة  

 ق مجموعات الواتس اب واالميل الجامعي اإلعالن عن الورشة عن طري مكان التنفيذ

 عروض تقديمة وفيديو 

 

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 ZOOMتم التنفيذ عن طريق برنامج 

 

 وعرض امللفات الخاصة بالنماذج املراد تعبئتها فى ملفات املقرر  خطوات تنفيذ النشاط  

 ف املقرر العقابات وشرح املطلوب لتعبئة ملوازالة 

    مادية بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 اجهزة حاسب الي  منسق الجودة باملسار العلمي 

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

3 3 100 % 

 

 

 املقرر على امللف التشاركي  اتاستكمل ملف مؤشرات قياس األداء  

 دة نشر ثقافة الجو  مخرجات النشاط  

 التعريف بملف املقرر ومحتوياته

 التعريف بالنماذج املطلوب استخدامها 

  ال يوجد املعوقات 

 
 
 
 
 

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. ثانيًا
حملة سمعنا صوتك  النشاط 
ااألهداف  طريق عن بآرائهم املشاركة على الطالب الستبيانات حث

املسؤولة وحدة الجودة فى املسار العلمي الجهة
املسار العلمي )كانت الحملة عن بعد( مكان التنفيذ

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

الواتساب جروبات استخداا تم
بووردوبرامج  والبالر

االست فى املشاركة على الطالب تحث بيانات اعالناتوصور

العلميخطوات تنفيذ النشاط   املسار شعب جميع فى املجلساالستشاري طالب بمساعدة
العلمي الخاصباملسار الواتساب جروب طريق عن مراسلتهم تم حيث

واالجتماع معهم عن طريق برنامج 
وقاموا بتعميم الرسائل االسبوعية لجميع طالب شعب املسار العلمي 

رسا رفع تم بووردكما البالر على الطالب ملشاركة التحفيز ئل
النشاط لتنفيذ املساعدة ماديةبشرية املوارد

اجهزة حاسب الي  منسق الجودة فى املسار العلمي 
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

طالب  

التدريسنسبة مشاركة الطالب فى تقمؤشرات قياس األداء   ومهارات املقررات ييم
العلميمخرجات النشاط   املسار مستوى على الخدمات اداء جودة تحسين

ال يوجداملعوقات 
 

 متابعة تنفيذ ملف املقرر بجميع االقساا واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير الجودة  . ثالثًا : 

املقرراألولاالجتماعالنشاط  ملفات مسؤولي االساعة مع
نشر ثقافة الجودة األهداف 

ومحتوياته التعريفبملفاملقرر
استخدامها التعريف بالنماذج املطلوب 

عدد الحضور

عدد الطالب

النسبة المئوية
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالب   -المسار الهندس     تقرير وحدة الجودة /  

،  ،املنشورات ، الورش التدريبية ، املحاضرات  في عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدورية ) اعضاء هيئة تدريس ، طالب ، إداريين (  ثقافة الجودة نشر أواًل :  
 برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ................... 

 الرابعة حلقة النقاش  النشاط   
  مستوى عمادة السنةجراءات والمرحل التى تم إتخاذها على ستبانات الفصل الدراسى اآلول واإلإعرض نتائج  - األهداف 

 . للفصل الدراسى الثانىالمختلفة  عرض رؤية واهداف وحدة الجودة وانواع االستبياناتمع  ريةيالتحض

وأهميتها فى التطوير والتحسين وتوضيح  اآلجراءات أهمية التجاوب مع استبيانات المقررات التاكيد على  -
 المتبعة فى حالة عدم المشاركة . 

 . نات عمل اآلستبا تحفيزالطالب للقيام بتقييم  -
 وحدة اآلشراف اآلكاديمى بالمسار الهندسى  منسق الجودة بالمسار الهندسى مع  الجهة املسؤولة  
 جميع طالب شعب المسار الهندسى  - الفئة املستهدفة 

 02:00 -12:00إلكترونيا علي برنامج زووم...... الساعة  مكان التنفيذ
 10/04/2021الموافق    -   هـ  1442 / 08 / 28 السبت يوم 

االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

 

للطالب  بأهمية اللقاء مع وضع ملصقات  واالبالك بورد والواتس أب إرسال رسائل عبر اآليميل الجامعى -
 بالبرنامج المحدد.  

خطوة   عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبيانات يشمل على  ( PowerPointتجهيز عرض تقديمى ) -
  .هداف الجودة آل بأعلى معدل تقييم والوصول  ة تسهيال للطالببخطو

 رابط حلقة النقاش وإرسالها لكل طالب المسار الهندسى . تجهيز  - خطوات تنفيذ النشاط  

اُرسل إليهم رابط الدعوة والدخول مباشرة الى البريد االلكتروني  واعداد قائمة المتحدثين واضافتهم على الجلسة  -
 .المعدة للقائمة لكل مشارك طبقا  

 مادية  بشرية املوارد املساعدة لتنفيذ النشاط 

 القاعة كاملة التجهيز  - الطالب ومسؤولى التنظيم ومنسق الجودة بالمسار الهندسى  -
 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

505 80 16% 

 مؤشرات قياس األداء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات النشاط  

 

النه مؤشرعلى مصدقية التقييم  وأرئهموالتأكيد على ضرورة كتابة مالحظاتهم بين الطالب  فة الجودةنشر ثقا -
 . المستمرة داخل العمادة والجامعة ككل وعامل رئيسى فى تنفيذ خطة التطوير

ة  تعرف وفهم أعمق للطالب بأهمية التعاون والمشاركة فى تعبئة اآلستبانات آلنها فى مصلحة الطالب والعماد -
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 والجامعة للتحسين والتطوير المستمر .  
 . هموإستفسارات تهمالرد على أسئلو اإلستماع لمشكالت الطالب والعمل على حلها وتذليل العقبات لديهم  -

 .  ال توجد - املعوقات 
 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا
تهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي النشاط   
على المشاركة  الفعالة فى التقييم وعملية التطوير بأمانة وموضوعية وكل حرية فى طرح اآلارء وأهمية  حث الطالب-األهداف 

التغذية الراجعة من العملية التعليمية من خالل عملية التقييم للتطوي والتحسين. 
لجميع اآلنشطة والخدمات النى تقدم لهم  قييمتالقيام بإجراء عملية تشجيع الطالب لل-
 التقييم وكيفية الدخول على رابط عمادة الجودة والتطوير االكاديمى .ومراحل  شرح مفصل الجراءت -

املسؤولة  منسق الجودة بالمسار الهندسى الجهة
 جميع طالب شعب المسار الهندسى  -الفئة املستهدفة

   450بمبنى   الدور اآلرضى قاعة تنفيذمكان ال
 الحادى عشر بدايةاآلسبوع من 

االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

مع  - مصغرة  عمل  المسارورش  التدريس    طالب  هيئة  أعضاء  وتقييم  المقررارت  إستبيان  عمل  كيفية  وتوضيح   لشرح 
تجهيز عرض تقديمى  من خالل  وذلك    العملية التعليمية    فى تطويرمية التغذية الراجعة  وحثهم على المشاركة  الفعالة وأه

شرح مفصل الجراءت  ومراحل التقييم وكيفية الدخول على رابط عمادة الجودة والتطوير  يشمل على   ()
.  عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبياناتاالكاديمى .مع 

 وأسمائهم تكون صحيحة على النظام.  صالحية حسابهم ومناسماء المدرسين  جعةمن مراالتاكد تم 
خطوات تنفيذ 

النشاط 
ومطابق مع السادة أعضاء هيئة التدريس  مع الطالب   أنه يعمل بشكل صحيحموقع التقييمات يوديكوست  التأكد من-

.المربوطين بالنظام  لكل شعب المسار الهندسى
توضيح فقرات استطالع مع   للطالبعمق ط بشكل ألتوضيح النقا محاضرات المرسمنهاية  أخذ ربع ساعة يوميا بعد-

.وتوضيع المقصود بكل فقرة.   -الرأي 
املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

   ماديةبشرية 

منسق الجودة باملسار   
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

مؤشرات قياس  
األداء  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقرير وحدة الجودة /  المسار الهندسي - طالب 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 والجامعة للتحسين والتطوير المستمر . 
 . هموإستفسارات تهمالرد على أسئلو اإلستماع لمشكالت الطالب والعمل على حلها وتذليل العقبات لديهم -

 .  ال توجد-املعوقات 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.: ثانياً 
تهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي النشاط   
على المشاركة  الفعالة فى التقييم وعملية التطوير بأمانة وموضوعية وكل حرية فى طرح اآلارء وأهمية  حث الطالب-األهداف 

التغذية الراجعة من العملية التعليمية من خالل عملية التقييم للتطوي والتحسين. 
لجميع اآلنشطة والخدمات النى تقدم لهم  قييمتالقيام بإجراء عملية تشجيع الطالب لل-
 التقييم وكيفية الدخول على رابط عمادة الجودة والتطوير االكاديمى .ومراحل  شرح مفصل الجراءت -

املسؤولة  منسق الجودة بالمسار الهندسى الجهة
 جميع طالب شعب المسار الهندسى  -الفئة املستهدفة

   450بمبنى   الدور اآلرضى قاعة تنفيذمكان ال
 الحادى عشر بدايةاآلسبوع من 

االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

مع  - مصغرة  عمل  المسارورش  التدريس    طالب  هيئة  أعضاء  وتقييم  المقررارت  إستبيان  عمل  كيفية  وتوضيح   لشرح 
تجهيز عرض تقديمى  من خالل  وذلك    العملية التعليمية    فى تطويرمية التغذية الراجعة  وحثهم على المشاركة  الفعالة وأه

شرح مفصل الجراءت  ومراحل التقييم وكيفية الدخول على رابط عمادة الجودة والتطوير  يشمل على   ()
.  عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبياناتاالكاديمى .مع 

 وأسمائهم تكون صحيحة على النظام.  صالحية حسابهم ومناسماء المدرسين  جعةمن مراالتاكد تم 
خطوات تنفيذ 

النشاط 
ومطابق مع السادة أعضاء هيئة التدريس  مع الطالب   أنه يعمل بشكل صحيحموقع التقييمات يوديكوست  التأكد من-

.المربوطين بالنظام  لكل شعب المسار الهندسى
توضيح فقرات استطالع مع   للطالبعمق ط بشكل ألتوضيح النقا محاضرات المرسمنهاية  أخذ ربع ساعة يوميا بعد-

.وتوضيع المقصود بكل فقرة.   -الرأي 
املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

   ماديةبشرية 

منسق الجودة باملسار   
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

مؤشرات قياس  
األداء  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

المساهمة فى صنع وإتخاذ القرار بناءا على نتائج اآلستبانات. -مخرجات النشاط  
 .دعم التوجه نحو التطوير والتحسين المستمر في اآلداء  -

بها اخطاء اسماء بعض المدرسين بها خطأ   التبعض الحسابات الخاصة بالمدرسين ال زاملعوقات 
 . المدرسين والتاكيد على صالحية حسابهماكيد في عملية التسجيل من اسماء الت

واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.االشراف ثانيًا
حملة سمعنا صوتك  النشاط   
اتاالستبان  تعبئة بأهمية الوعي نشر-األهداف 

عملية تقويم المقررات ومهارات التدريستشجيع الطالب على اجراء  -
   ومصداقية تامة بدقة االستبانات تعبئة على  الحث-
 . االستبانات لتعبئة االستجابة نسبة رفع-

املسؤولة  منسق الجودة بالمسار الهندسىالجهة
   450بمبنى   الدور اآلرضى قاعة مكان التنفيذ

 جميع طالب شعب المسار الهندسى  -الفئة املستهدفة
االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

وموضوعية  بشفافية وصدق وايجابية استطالعات الرأي واتمام  الطالب بتعبئة لتشجيع حملة توعية-
.وأمانة 

 .الطالبا صوتك مع جودة الستخدامها فى حملة سمعنالبعض منشورات ومطويات تجهيز -

خطوات تنفيذ 
النشاط 

تحتوى على تعليمات الدخول لموقع   والملصقات التىبحملة سمعنا صوتك رايك يهمنا  ةخاصال إرسال كل المطويات-
 .إلى الطالب عبر منصة البالكبورد مع عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبيانات االستبانات وتعبئة االستبانات

الدراسية اثناء فترة االستراحة لمدة عشر دقائق لشرح   القاعاتفى أثناء الدراسة  الطالبمستمرة مع واشرة لقاءات مب-
االستبانه خطوة بخطوة واهمية ذلك لتطوير العملية التعليمية. ئةكيفية الدخول على الموقع وتعب

 توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات. -

امل ساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

   ماديةبشرية 

  منسق المسار الهندسى
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية عدد
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 طالب   -المسار الهندس     تقرير وحدة الجودة /  

إداريينثقافة الجودةنشر أواًل ، طالب تدريس، هيئة املحاضراتفي عمادة السنة التحضيرية  عن طريق االعالنات الدوريةاعضاء ، الورشالتدريبية ، ،  ،املنشورات
برنامج التهيئة للطالب الجدد ، إجتماعات ، حلقات النقاش ، ................... 

الرابعة حلقة النقاش النشاط   
  مستوى عمادة السنةجراءات والمرحل التى تم إتخاذها على ستبانات الفصل الدراسى اآلول واإلإعرض نتائج -األهداف 

. للفصل الدراسى الثانىالمختلفة  عرض رؤية واهداف وحدة الجودة وانواع االستبياناتمع  ريةيالتحض
وأهميتها فى التطوير والتحسين وتوضيح  اآلجراءات أهمية التجاوب مع استبيانات المقررات التاكيد على -

المتبعة فى حالة عدم المشاركة . 
 . نات عمل اآلستبا تحفيزالطالب للقيام بتقييم -

املسؤولة  وحدة اآلشراف اآلكاديمى بالمسار الهندسى  منسق الجودة بالمسار الهندسى مع الجهة
 جميع طالب شعب المسار الهندسى -الفئة املستهدفة 

 02:00 -12:00إلكترونيا علي برنامج زووم...... الساعة مكان التنفيذ
10/04/2021الموافق    -   هـ  1442 / 08 / 28 السبت يوم 

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

 

للطالب  بأهمية اللقاء مع وضع ملصقات  واالبالك بورد والواتس أب إرسال رسائل عبر اآليميل الجامعى-
بالبرنامج المحدد.  

خطوة   عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبيانات يشمل على(تجهيز عرض تقديمى )-
  هداف الجودة آل بأعلى معدل تقييم والوصول  ة تسهيال للطالببخطو

رابط حلقة النقاش وإرسالها لكل طالب المسار الهندسى . تجهيز -خطوات تنفيذ النشاط  
اُرسل إليهم رابط الدعوة والدخول مباشرة الى البريد االلكتروني  واعداد قائمة المتحدثين واضافتهم على الجلسة -

 المعدة للقائمة لكل مشارك طبقا  
النشاط لتنفيذ املساعدة مادية بشريةاملوارد

 القاعة كاملة التجهيز - الطالب ومسؤولى التنظيم ومنسق الجودة بالمسار الهندسى -
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية عدد

مؤشرات قياس األداء  

النه مؤشرعلى مصدقية التقييم  وأرئهموالتأكيد على ضرورة كتابة مالحظاتهم بين الطالب فة الجودةنشر ثقا-مخرجات النشاط  
. المستمرة داخل العمادة والجامعة ككل وعامل رئيسى فى تنفيذ خطة التطوير

ة  تعرف وفهم أعمق للطالب بأهمية التعاون والمشاركة فى تعبئة اآلستبانات آلنها فى مصلحة الطالب والعماد-
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 والجامعة للتحسين والتطوير المستمر . 
 . هموإستفسارات تهمالرد على أسئلو اإلستماع لمشكالت الطالب والعمل على حلها وتذليل العقبات لديهم -

 .  ال توجد-املعوقات 

االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.ثانيًا
تهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي النشاط   
على المشاركة  الفعالة فى التقييم وعملية التطوير بأمانة وموضوعية وكل حرية فى طرح اآلارء وأهمية  حث الطالب-األهداف 

التغذية الراجعة من العملية التعليمية من خالل عملية التقييم للتطوي والتحسين. 
لجميع اآلنشطة والخدمات النى تقدم لهم  قييمتالقيام بإجراء عملية تشجيع الطالب لل-
 التقييم وكيفية الدخول على رابط عمادة الجودة والتطوير االكاديمى .ومراحل  شرح مفصل الجراءت -

املسؤولة  منسق الجودة بالمسار الهندسى الجهة
 جميع طالب شعب المسار الهندسى  -الفئة املستهدفة

   450بمبنى   الدور اآلرضى قاعة تنفيذمكان ال
 الحادى عشر بدايةاآلسبوع من 

االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

مع  - مصغرة  عمل  المسارورش  التدريس    طالب  هيئة  أعضاء  وتقييم  المقررارت  إستبيان  عمل  كيفية  وتوضيح   لشرح 
تجهيز عرض تقديمى  من خالل  وذلك    العملية التعليمية    فى تطويرمية التغذية الراجعة  وحثهم على المشاركة  الفعالة وأه

شرح مفصل الجراءت  ومراحل التقييم وكيفية الدخول على رابط عمادة الجودة والتطوير  يشمل على   ()
.  عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبياناتاالكاديمى .مع 

 وأسمائهم تكون صحيحة على النظام.  صالحية حسابهم ومناسماء المدرسين  جعةمن مراالتاكد تم 
خطوات تنفيذ 

النشاط 
ومطابق مع السادة أعضاء هيئة التدريس  مع الطالب   أنه يعمل بشكل صحيحموقع التقييمات يوديكوست  التأكد من-

.المربوطين بالنظام  لكل شعب المسار الهندسى
توضيح فقرات استطالع مع   للطالبعمق ط بشكل ألتوضيح النقا محاضرات المرسمنهاية  أخذ ربع ساعة يوميا بعد-

.وتوضيع المقصود بكل فقرة.   -الرأي 
املساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 

منسق الجودة باملسار   
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية  عدد

مؤشرات قياس  
األداء  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 والجامعة للتحسين والتطوير المستمر . 
 . هموإستفسارات تهمالرد على أسئلو اإلستماع لمشكالت الطالب والعمل على حلها وتذليل العقبات لديهم -

 .  ال توجد-املعوقات 
 

 االشراف واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.: ثانياً 

 تهيئة الطالب للمشاركة في استطالع الرأي  النشاط   
على المشاركة  الفعالة فى التقييم وعملية التطوير بأمانة وموضوعية وكل حرية فى طرح اآلارء وأهمية  حث الطالب - األهداف 

 التغذية الراجعة من العملية التعليمية من خالل عملية التقييم للتطوي والتحسين. 

 .لجميع اآلنشطة والخدمات النى تقدم لهم  قييمتالقيام بإجراء عملية تشجيع الطالب لل -

 التقييم وكيفية الدخول على رابط عمادة الجودة والتطوير االكاديمى .ومراحل  شرح مفصل الجراءت  -
 منسق الجودة بالمسار الهندسى  الجهة املسؤولة  
 جميع طالب شعب المسار الهندسى   - الفئة املستهدفة

   450بمبنى   الدور اآلرضى قاعة  تنفيذمكان ال
 الحادى عشر بدايةاآلسبوع من 

االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

مع   - مصغرة  عمل  المسارورش  التدريس    طالب  هيئة  أعضاء  وتقييم  المقررارت  إستبيان  عمل  كيفية  وتوضيح   لشرح 
تجهيز عرض تقديمى  من خالل  وذلك    العملية التعليمية    فى تطويرمية التغذية الراجعة  وحثهم على المشاركة  الفعالة وأه

(PowerPoint )     شرح مفصل الجراءت  ومراحل التقييم وكيفية الدخول على رابط عمادة الجودة والتطوير  يشمل على
 .  عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبياناتاالكاديمى .مع 

 وأسمائهم تكون صحيحة على النظام.  صالحية حسابهم ومناسماء المدرسين  جعةمن مراالتاكد تم  -
خطوات تنفيذ 

 النشاط 

ومطابق مع السادة أعضاء هيئة التدريس  مع الطالب   أنه يعمل بشكل صحيحموقع التقييمات يوديكوست  التأكد من -
 .المربوطين بالنظام  لكل شعب المسار الهندسى

توضيح فقرات استطالع مع   للطالبعمق ط بشكل ألتوضيح النقا محاضرات المرسمنهاية  أخذ ربع ساعة يوميا بعد -
 .وتوضيع المقصود بكل فقرة.   CES- SSLSالرأي 

املوارد املساعدة 
 لتنفيذ النشاط 

   مادية بشرية 

  منسق الجودة باملسار   

 النسبة املئوية   عدد الحضور  العدد الكلي  إحصاءات 

505   400 79 % 

مؤشرات قياس  
 األداء  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

 المساهمة فى صنع وإتخاذ القرار بناءا على نتائج اآلستبانات.  - مخرجات النشاط  

 .دعم التوجه نحو التطوير والتحسين المستمر في اآلداء   -
 بها اخطاء اسماء بعض المدرسين بها خطأ   التبعض الحسابات الخاصة بالمدرسين ال ز املعوقات 

 . المدرسين والتاكيد على صالحية حسابهماكيد في عملية التسجيل من اسماء الت

 واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. االشراف ثانيًا: 

حملة سمعنا صوتك   النشاط   
 اتاالستبان  تعبئة بأهمية الوعي نشر - األهداف 

 عملية تقويم المقررات ومهارات التدريستشجيع الطالب على اجراء   -

   ومصداقية تامة بدقة االستبانات تعبئة على  الحث -
 . االستبانات لتعبئة االستجابة نسبة رفع -

 منسق الجودة بالمسار الهندسى الجهة املسؤولة  
   450بمبنى   الدور اآلرضى قاعة  مكان التنفيذ

 جميع طالب شعب المسار الهندسى   - الفئة املستهدفة
االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

وموضوعية  بشفافية وصدق وايجابية CES- SSLSاستطالعات الرأي واتمام  الطالب بتعبئة لتشجيع حملة توعية -
.وأمانة 

 .الطالبا صوتك مع جودة الستخدامها فى حملة سمعنالبعض منشورات ومطويات تجهيز -

خطوات تنفيذ 
النشاط 

تحتوى على تعليمات الدخول لموقع   والملصقات التىبحملة سمعنا صوتك رايك يهمنا  ةخاصال إرسال كل المطويات-
 .إلى الطالب عبر منصة البالكبورد مع عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبيانات االستبانات وتعبئة االستبانات

الدراسية اثناء فترة االستراحة لمدة عشر دقائق لشرح   القاعاتفى أثناء الدراسة  الطالبمستمرة مع واشرة لقاءات مب-
االستبانه خطوة بخطوة واهمية ذلك لتطوير العملية التعليمية. ئةكيفية الدخول على الموقع وتعب

 توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات. -

امل ساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

   ماديةبشرية 

  منسق المسار الهندسى
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية عدد



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ

130

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

المساهمة فى صنع وإتخاذ القرار بناءا على نتائج اآلستبانات. -مخرجات النشاط  
 .دعم التوجه نحو التطوير والتحسين المستمر في اآلداء  -

بها اخطاء اسماء بعض المدرسين بها خطأ   التبعض الحسابات الخاصة بالمدرسين ال زاملعوقات 
 . المدرسين والتاكيد على صالحية حسابهماكيد في عملية التسجيل من اسماء الت

 واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة. االشراف ثانيًا: 

حملة سمعنا صوتك  النشاط   
اتاالستبان  تعبئة بأهمية الوعي نشر-األهداف 

عملية تقويم المقررات ومهارات التدريستشجيع الطالب على اجراء  -
   ومصداقية تامة بدقة االستبانات تعبئة على  الحث-
 . االستبانات لتعبئة االستجابة نسبة رفع-

املسؤولة  منسق الجودة بالمسار الهندسىالجهة
   450بمبنى   الدور اآلرضى قاعة مكان التنفيذ

 جميع طالب شعب المسار الهندسى  -الفئة املستهدفة
االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

وموضوعية  بشفافية وصدق وايجابية استطالعات الرأي واتمام  الطالب بتعبئة لتشجيع حملة توعية-
.وأمانة 

 .الطالبا صوتك مع جودة الستخدامها فى حملة سمعنالبعض منشورات ومطويات تجهيز -

خطوات تنفيذ 
النشاط 

تحتوى على تعليمات الدخول لموقع   والملصقات التىبحملة سمعنا صوتك رايك يهمنا  ةخاصال إرسال كل المطويات-
 .إلى الطالب عبر منصة البالكبورد مع عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبيانات االستبانات وتعبئة االستبانات

الدراسية اثناء فترة االستراحة لمدة عشر دقائق لشرح   القاعاتفى أثناء الدراسة  الطالبمستمرة مع واشرة لقاءات مب-
االستبانه خطوة بخطوة واهمية ذلك لتطوير العملية التعليمية. ئةكيفية الدخول على الموقع وتعب

 توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات. -

امل ساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

   ماديةبشرية 

  منسق المسار الهندسى
الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية عدد

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

المساهمة فى صنع وإتخاذ القرار بناءا على نتائج اآلستبانات. -مخرجات النشاط  
 .دعم التوجه نحو التطوير والتحسين المستمر في اآلداء  -

بها اخطاء اسماء بعض المدرسين بها خطأ   التبعض الحسابات الخاصة بالمدرسين ال زاملعوقات 
 . المدرسين والتاكيد على صالحية حسابهماكيد في عملية التسجيل من اسماء الت

واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.االشراف ثانيًا
حملة سمعنا صوتك  النشاط   
اتاالستبان  تعبئة بأهمية الوعي نشر-األهداف 

عملية تقويم المقررات ومهارات التدريستشجيع الطالب على اجراء  -
   ومصداقية تامة بدقة االستبانات تعبئة على  الحث-
 . االستبانات لتعبئة االستجابة نسبة رفع-

املسؤولة  منسق الجودة بالمسار الهندسىالجهة
   450بمبنى   الدور اآلرضى قاعة مكان التنفيذ

 جميع طالب شعب المسار الهندسى  - الفئة املستهدفة
االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
 أهداف النشاط 

وموضوعية  بشفافية وصدق وايجابية CES- SSLSاستطالعات الرأي واتمام  الطالب بتعبئة لتشجيع حملة توعية -
 .وأمانة 

 .الطالبا صوتك مع جودة الستخدامها فى حملة سمعنالبعض منشورات ومطويات تجهيز  -

خطوات تنفيذ 
 النشاط 

 

 

تحتوى على تعليمات الدخول لموقع   والملصقات التىبحملة سمعنا صوتك رايك يهمنا  ةخاصال إرسال كل المطويات -
 .إلى الطالب عبر منصة البالكبورد مع عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبيانات االستبانات وتعبئة االستبانات

الدراسية اثناء فترة االستراحة لمدة عشر دقائق لشرح   القاعاتفى أثناء الدراسة  الطالبمستمرة مع واشرة لقاءات مب -
 االستبانه خطوة بخطوة واهمية ذلك لتطوير العملية التعليمية. ئةكيفية الدخول على الموقع وتعب

 توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات.  -

ساعدة املوارد امل
 لتنفيذ النشاط 

   مادية بشرية 

  منسق المسار الهندسى
 إحصاءات 

 

 النسبة املئوية  عدد الحضور  العدد الكلي 

505 160 31 % 
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

مؤشرات قياس  
 األداء  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .  االستبانات نتائج على بناء القرار  اتخاذ صناعة في االسهام  -      مخرجات النشاط  
 فى عملية التطوير والجودة    المشاركة -     

 ال يوجد .    -      املعوقات 

مؤشرات قياس  
 األداء  

 27/04/2021نسبة الطالب فى عمل اآلستبانات الخاصة بمقرارات المسار الهندسى حتى تاريخ 

Course Name Term The Gender Expected 
Responded 

% 

Basic Design Studio(2) 2 M 481 434 90 

Communication Skills 2 M 505 442 87 

Computer Skills 2 M 505 442 87 

Creed and Family in Islam 2 M 510 440 86 

English for Academic and Speci 2 M 511 441 86 

English Language(1) 2 M 507 437 86 

Math II 2 M 335 315 94 

Math I 2 M 169 127 75 

Physics 2 M 505 440 87 
 

 

 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

معاييرامتابعةثالثًا لتحقيق بالعمادة واملقررات االقسام ملفاملقرربجميع لجودة  . تنفيذ
االجتماع مع مسؤولي ملفات المقررالنشاط   
ملفاملقررواملدرساألهداف  متطلبات توضيح

املسؤولة عمادة الجودة ومنسق املسار الهندس ى الجهة
    مسؤولى ملفات المقرر جميع -الفئة املستهدفة

   أونالين عن بعدمكان التنفيذ
 450مبنى   -الدور اآلول  - 59مكتب أو المقابلة 

االجراءات التي تم تنفيذها  
لتحقيق أهداف النشاط 

مع منسق الجودة فى حالة أى شىء غير مفهوم  للتأكيد على ضرورة التواصل واآلجتماع  تم ارسال  إيميل-
ولتوضيح أى نقاط جديدة بالنسبة لهم فى الملفات المرسلة.  

ملفات الجودة للمقررات وملف كل يحتوي على علىبه ملف كامل منظم تم ارسال ايميل-
بات الجودة ومستجداتها عضو هيئة التدريس مع متابعة ملف المقرر وعضو هيئة التدريس والتاكيد بمتطل

 وكيفية إعداد التقارير المطلوبة .    
النش لتنفيذ املساعدة ماديةبشرية اط املوارد

التدريس هيئة أعضاء
العدد الكلي إحصاءات 

المتابعة المباشرة والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس  في المسار الهندسى و توضيح متطلبات ملف المقرر و  -مؤشرات قياس األداء  
 على تحميل كل المتطلبات  ةر وضرورالمقرتوثيق ما يتم في تدريس المقرر بملف 

. دائم  وليس اآلجتماع بشكل  عن طريق المقابلة واآلتصال التليفونى الهامة توضيح النقاط-مخرجات النشاط  
عمل الملف بشكل جيد طبقا لما ورد ويستجد من وحدة الجودة . -
 

. على المواعيد المناسبة توافق الإنشغال أعضاء هيئة التدريس وعدم -املعوقات 
 بعد إستيفاء مالحظات الفصل الدراسى اآلول عدد كبير من مسؤولي الملفات لم يقوموا بتحميل أية ملفات-

  على
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المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

المساهمة فى صنع وإتخاذ القرار بناءا على نتائج اآلستبانات. -مخرجات النشاط  
 .دعم التوجه نحو التطوير والتحسين المستمر في اآلداء  -

بها اخطاء اسماء بعض المدرسين بها خطأ   التبعض الحسابات الخاصة بالمدرسين ال زاملعوقات 
 . المدرسين والتاكيد على صالحية حسابهماكيد في عملية التسجيل من اسماء الت

واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.االشراف ثانيًا
حملة سمعنا صوتك  النشاط   
اتاالستبان  تعبئة بأهمية الوعي نشر-األهداف 

عملية تقويم المقررات ومهارات التدريستشجيع الطالب على اجراء  -
   ومصداقية تامة بدقة االستبانات تعبئة على  الحث-
 . االستبانات لتعبئة االستجابة نسبة رفع-

املسؤولة  منسق الجودة بالمسار الهندسىالجهة
   450بمبنى   الدور اآلرضى قاعة مكان التنفيذ

 جميع طالب شعب المسار الهندسى  -الفئة املستهدفة
االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

وموضوعية  بشفافية وصدق وايجابية استطالعات الرأي واتمام  الطالب بتعبئة لتشجيع حملة توعية-
.وأمانة 

 .الطالبا صوتك مع جودة الستخدامها فى حملة سمعنالبعض منشورات ومطويات تجهيز -

خطوات تنفيذ 
النشاط 

تحتوى على تعليمات الدخول لموقع   والملصقات التىبحملة سمعنا صوتك رايك يهمنا  ةخاصال إرسال كل المطويات-
 .إلى الطالب عبر منصة البالكبورد مع عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبيانات االستبانات وتعبئة االستبانات

الدراسية اثناء فترة االستراحة لمدة عشر دقائق لشرح   القاعاتفى أثناء الدراسة  الطالبمستمرة مع واشرة لقاءات مب-
االستبانه خطوة بخطوة واهمية ذلك لتطوير العملية التعليمية. ئةكيفية الدخول على الموقع وتعب

 توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات. -

امل ساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 
  منسق المسار الهندسى

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية عدد

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

المساهمة فى صنع وإتخاذ القرار بناءا على نتائج اآلستبانات. -مخرجات النشاط  
 .دعم التوجه نحو التطوير والتحسين المستمر في اآلداء  -

بها اخطاء اسماء بعض المدرسين بها خطأ   التبعض الحسابات الخاصة بالمدرسين ال زاملعوقات 
 . المدرسين والتاكيد على صالحية حسابهماكيد في عملية التسجيل من اسماء الت

واملتابعة  العداد برنامج التهيئة للطالب للمشاركة في استطالعات الرأي الخاصة بالجودة.االشراف ثانيًا
حملة سمعنا صوتك  النشاط   
اتاالستبان  تعبئة بأهمية الوعي نشر-األهداف 

عملية تقويم المقررات ومهارات التدريستشجيع الطالب على اجراء  -
   ومصداقية تامة بدقة االستبانات تعبئة على  الحث-
 . االستبانات لتعبئة االستجابة نسبة رفع-

املسؤولة  منسق الجودة بالمسار الهندسىالجهة
   450بمبنى   الدور اآلرضى قاعة مكان التنفيذ

 جميع طالب شعب المسار الهندسى  -الفئة املستهدفة
االجراءات التي تم  
تنفيذها لتحقيق 
أهداف النشاط 

وموضوعية  بشفافية وصدق وايجابية استطالعات الرأي واتمام  الطالب بتعبئة لتشجيع حملة توعية-
.وأمانة 

 .الطالبا صوتك مع جودة الستخدامها فى حملة سمعنالبعض منشورات ومطويات تجهيز -

خطوات تنفيذ 
النشاط 

تحتوى على تعليمات الدخول لموقع   والملصقات التىبحملة سمعنا صوتك رايك يهمنا  ةخاصال إرسال كل المطويات-
 .إلى الطالب عبر منصة البالكبورد مع عرض الفيلم التعريفى بتوعية تعبئة إستبيانات االستبانات وتعبئة االستبانات

الدراسية اثناء فترة االستراحة لمدة عشر دقائق لشرح   القاعاتفى أثناء الدراسة  الطالبمستمرة مع واشرة لقاءات مب-
االستبانه خطوة بخطوة واهمية ذلك لتطوير العملية التعليمية. ئةكيفية الدخول على الموقع وتعب

 توضيح أهم النقاط الخاصة بالتقييم وطريقة تعبئة االستبانات. -

امل ساعدة املوارد
لتنفيذ النشاط 

ماديةبشرية 
  منسق المسار الهندسى

الحضورالعدد الكلي إحصاءات  النسبة املئوية عدد
المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع

 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

مؤشرات قياس  
األداء  

 

 .  االستبانات نتائج على بناء القرار  اتخاذ صناعة في االسهاممخرجات النشاط  
فى عملية التطوير والجودة    المشاركة -     

ال يوجد .    -     املعوقات 
مؤشرات قياس  

األداء  
 //نسبة الطالب فى عمل اآلستبانات الخاصة بمقرارات المسار الهندسى حتى تاريخ 

المساندةمادة السنة التحضيرية والدراسات ع
 &

الجودةوحدة 
لجودةاوحدة 

 

 لجودة  . تنفيذ ملف املقرر بجميع االقسام واملقررات بالعمادة لتحقيق معايير ا  متابعةثالثًا : 

 االجتماع مع مسؤولي ملفات المقرر النشاط   

 توضيح متطلبات ملف املقرر واملدرس   األهداف 

 عمادة الجودة ومنسق املسار الهندس ى  الجهة املسؤولة  

    مسؤولى ملفات المقرر جميع  - الفئة املستهدفة
   أونالين عن بعد مكان التنفيذ

 450مبنى   -الدور اآلول  - 59مكتب أو المقابلة 
االجراءات التي تم تنفيذها  
 لتحقيق أهداف النشاط 

مع منسق الجودة فى حالة أى شىء غير مفهوم  للتأكيد على ضرورة التواصل واآلجتماع  تم ارسال  إيميل -
 ولتوضيح أى نقاط جديدة بالنسبة لهم فى الملفات المرسلة.  

ملفات الجودة للمقررات وملف كل يحتوي على  "  One Drive " علىبه ملف كامل منظم  تم ارسال ايميل -
بات الجودة ومستجداتها عضو هيئة التدريس مع متابعة ملف المقرر وعضو هيئة التدريس والتاكيد بمتطل

 وكيفية إعداد التقارير المطلوبة .    
   مادية بشرية  اط املوارد املساعدة لتنفيذ النش

  أعضاء هيئة التدريس  

 6 -  العدد الكلي  إحصاءات 

المتابعة المباشرة والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس  في المسار الهندسى و توضيح متطلبات ملف المقرر و   - مؤشرات قياس األداء  
  "  One Drive " على  تحميل كل المتطلبات  ةر وضرورالمقرتوثيق ما يتم في تدريس المقرر بملف 

 . دائم  وليس اآلجتماع بشكل  عن طريق المقابلة واآلتصال التليفونى الهامة توضيح النقاط - مخرجات النشاط  

 عمل الملف بشكل جيد طبقا لما ورد ويستجد من وحدة الجودة .  -

 
 . على المواعيد المناسبة توافق الإنشغال أعضاء هيئة التدريس وعدم  - املعوقات 

 بعد إستيفاء مالحظات الفصل الدراسى اآلول عدد كبير من مسؤولي الملفات لم يقوموا بتحميل أية ملفات -
    "  One Drive "على
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وحدة التطوير األكاديمي  

رسالة الوحدة : 
اإلســهام بفاعليــة فــي تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة لتنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس ورفــع 

كفاءتهــم ممــا يحقــق أهــداف ورؤيــة عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة.  

التعريف بالوحدة :
ــة والدراســات المســاندة علــى تنميــة مهــارات أعضــاء  فــي إطــار حــرص عمــادة الســنة التحضيري
هيئــة التدريــس فــي التعليــم والتعلــم لتحســين المخرجــات التعليميــة، وتحقيــق أعلــى درجــات 
الجــودة فــي األداء، وضمــن التوجهــات الجديــدة لوكالــة التطوير والجودة بتطويــر آليات العمل في 
الوحــدات التابعــة لهــا، فقــد تــم اعتمــاد برنامــج وحــدة التطويــر األكاديمــي ضمــن أنشــطة الوكالــة 
للعــام الدراســي١٤٤٢ هـــ، وفيمــا يلــي عــرض مختصــر لتقريــر عــن أنشــطة التطويــر األكاديمــي خــالل 

الفصــل الدراســي االول:

أهداف ومهام الوحدة :

اللجان التابعة للوحدة
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وحدة التطوير األكاديمي  

رسالة الوحدة : 

التعريف بالوحدة :

أهداف ومهام الوحدة :
يعتبــر التطويــر األكاديمــي أحــد أهــم المحــاور التــي تهتــم بهــا الجامعــات فــي مختلــف دول 
العالــم، لتحســين مســتوى الجــودة فــي األداء، والوصــول إلــى ترتيــب متقــدم في قائمــة الجامعات 

المتميــزة والمرموقــة   ... 

ــر  ــر والجــودة بهــا مــن خــالل وحــدة التطوي ــة التطوي ــة ووكال وتســعى عمــادة الســنة التحضيري
ــة لعضــو هيئــة التدريــس  ــى رفــع مســتوى المهــارات التدريســية والتقنيــة واالداري االكاديمــي إل
 ، إلــى تطويــر مهــارات االدارييــن بالعمــادة  ، باإلضافــة  بالعمــادة، وتحســين مخرجــات التعلــم  
ــي للمجتمــع المحيــط مــن خــالل  ــة والحاســب االل ــر فــي اللغــة االنجليزي ــم خدمــات التطوي وتقدي
لجنــة التطويــر االداري وخدمــة المجتمــع ، وبالتالــي تصبــح العمــادة مركز اشــعاع للتنميــة المهنية 

والتطويــر االكاديمــي.

اللجان التابعة للوحدة
وتتضمن الوحدة اللجان التالية : 

1. لجنة تطوير المهارات التعليمية :

األهداف :

إعــداد خطــة متكاملــة لتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس ورفــع كفاءتهــم ومهاراتهــم فــي . 1
ضــوء احتياجاتهــم.

 تطويــر قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مهــارات التدريــس والتقويــم بمــا يتوافــق مــع . 2
المعاييــر العالميــة الحديثــة.

التعلــم . 3 الســتخدام  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  قــدرات  لتطويــر  تدريبيــة  حقائــب  إعــداد 
المتعلــم. علــى  المتمركــزة  التدريــس  وطــرق  الذاتــي  والتعلــم  اإللكترونــي 

 تنفيــذ البرامــج التدريبيــة والمحاضــرات والــدورات وورش العمــل الالزمــة لتطويــر األداء . 4
التدريســي.

 العمل على توفير مصادر متنوعة للتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس.. 5

 العمــل علــى االســتفادة مــن نتائــج التجــارب والبحــوث فــي تطويــر أداء أعضــاء هيئــة . 6
التدريــس.

2. لجنة التطوير اإلداري ، وخدمة المجتمع:

األهداف :

 تحديــد االحتياجــات التدريبيــة، وعمــل الخطــط التدريبيــة لمنســوبي الجامعــة ( إداريــون – . 1
طــالب ) بالتعــاون والتنســيق مــع إدارة التطويــر اإلداري وعمــادة الدراســات العليــا.

تفعيــل عمليــات االتصــال والتعــاون مــع هيئــات ومنظمــات المجتمــع فــي المجــاالت . 2   
لمختلفــة. ا
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اإلنجليزيــة . 3 واللغــة  اآللــي  الحاســب  فــي  الداخليــة  التدريبيــة  والبرامــج  الــدورات  تنفيــذ   
بالتعــاون مــع األقســام المعنيــة للمرشــحين بالبرامــج التدريبيــة الداخليــة مــن إدارة التطويــر 

بالجامعــة. اإلداري 

 اإلشراف والمتابعة مع قسم اللغة اإلنجليزية على اختبارات TOFEL في اللغة اإلنجليزية.. 4

3. لجنة التعليم والتعلم اإللكتروني:

األهداف :

إتاحة التعلم اإللكتروني للطالب في الوقت والمكان الذي يريده.. 1

  متابعــة تنفيــذ التعلــم اإللكترونــي واقتــراح حلــول للتغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجــه . 2
تنفيذه.

 إتاحــة التواصل اإللكتروني بين عضو هيئة التدريس والطالب .. 3

4 ..  (  LMS ) إعداد وتنفيذ ورش تدريبية لتفعيل استخدام نظم إدارة التعلم 

الهيكل التنظيمي لوحدة التطوير األكاديمي بعمادة السنة التحضيرية

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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تقرير االنجازات على مستوى الوحدات 

ــة الفصــل الدراســي مــن  ــم إقرارهــا فــي بداي ــر األكاديمــي( التــي ت وفقــا لخطــة وحــدة (التطوي
العــام األكاديمــي -1441 1442 هـــ والتــي تنبثــق مــن أهــداف وكالــة التطويــر والجــودة وتعمــل على 
ــر  ــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا وحــدة ( التطوي تحقيــق رســالتها، و تضمنــت الخطــة العدي
األكاديمــي(  بالعمــادة وفروعهــا  بالمســارات المختلفــة ، تلــك األنشــطة التــي يمكــن عرضهــا 

بإيجــاز مــن خــالل المحــاور التاليــة : 

خطوات تنفيذ أنشطة التطوير األكاديمي:

 حجز القاعة التي سوف يتم فيها تنفيذ ورشة العمل.. 1

 التواصل مع الجهة او الشخص المقدم للتدريب للتجهيز للورشة.. 2

االعالن عن الورشة وابالغ اعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.. 3  

تنفيذ ورشة العمل.. 4   

حصر المشاركين في ورشة العمل.. 5   

 إعداد شهادات حضور لورش العمل وإرسالها بالبريد الجامعي للحضور.. 6

التــي . 7 العمــل  ورش  فــي  خاصــة  العمــل  ورشــة  فــي  المشــاركين  رأى  اســتطالع   
الجامعــي. التطويــر  عمــادة  تقدمهــا 

مؤشرات قياس األداء في أنشطة التطوير األكاديمي:

 التسجيل في ورشة العمل (في بعض الورش حسب ظروف تنفيذها(. 1

تنفيذ ورشة العمل.. 2

توثيق ورشة العمل.. 3

قياس رأى المشاركين في ورشة العمل.. 4

الصعوبات والمقترحات:

  ال توجد صعوبات (بفضل اهلل( في معظم ورش العمل التي تم تنفيذها . 1

 مراعاة القواعد االحترازية لتنفيذ ورش العمل في ظل جائحة كورونا. 2

 نعمــل باســتمرار علــى مواجهــة أي صعوبــات خــالل العمــل بالوحــدة خاصــة مــع الدعــم . 3
ســعادة:  مــن  كل  مــن  وتحديــدًا  األكاديمــي  للتطويــر  العمــادة  قيــادات  مــن  الكبيــر 

(العميــد- وكيــل العمــادة للتطويــر والجــودة( 
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برنامج التهيئة ألعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية
 في العام الجامعي (1441-1442) هـ

أهداف البرنامج:

تزويــد أعضــاء هيئــة التدريــس بالمعلومــات والمهــارات األساســية التــي يحتاجونهــا خــالل هــذا . 1
العــام الدراســي.

إثراء معارف وخبرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس مع بداية العام الدراسي.. 2

المستهدفون:

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بالعمــادة (رجــال ونســاء)، علمــً بــأن التدريبــات العمليــة التــي تهــدف 
إلــى إكســاب مهــارات عمليــة لعضــو هيئــة التدريــس تكــون بشــكل مباشــر، والتدريبــات النظريــة 

المعرفيــة تكــون عــن بعــد.

البرامج التدريبية المقدمة:

يرجي مالحظة أنه:
يفضــل أن يحضــر كل عضــو هيئــة تدريــس تدريــب مباشــر واحــد، وكذلــك تدريــب عــن بعــد مــن . 1

هــذا البرنامــج بمــا ال يتعــارض مــع التزاماتــه فــي برنامــج تهيئــة الطــالب
يرجــى احضــار الــالب تــوب (مــع شــحن بطاريتــه لعــدم وجــود مقابــس كافيــة للتيــار الكهربــي . 2

داخــل القاعــة) لمــن يريــد التطبيــق أثنــاء التدريــب 
يجب ارتداء الكمامة للدخول لقاعة التدريب . 3  

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نوعية التدريبات

مهارات عملية )مبارش(

مهارات عملية )مبارش(

مهارات عملية )مبارش(

مهارات عملية )مبارش(

مهارات عملية )مبارش(

مهارات عملية )مبارش(

مهارات معرفية )عن بعد(

مهارات معرفية )عن بعد(

مهارات معرفية )عن بعد(

مهارات معرفية )عن بعد(

اسم الدورة

Blackboard C. Ultra تقديم املحارضات من خالل برنامج

Zoom تقديم املحارضات من خالل برنامج

 Microsoft Teams تقديم املحارضات من خالل برنامج

One Drive    برنامج

استخدام برنامج Question Mark    يف إعداد االختبارات

استخدام برنامج Blackboard يف إعداد االختبارات  

التعريف بالحقوق والواجبات ألعضاء هيئة التدريس 

سياسة التقويم واالختبارات 

كيفية إدارة الصف عن بعد من خالل التدريس غري املبارش

Flipped Classroom
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جدول التدريبات وورش العمل ألسبوع التهيئة:

@@@ مكان ورش العمل المباشرة: مبنى 450 الدور الثاني (الذى به مكتب سعادة العميد( ، قاعة 
(61-60( أمام مركز مصادر التعلم

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات  وكالة التطوير والجودة 

 مالحظة أنه:يرجي 

   وكذلك تدريب عن بعد واحد،تدريب مباشر يس  ل عضو هيئة تدر يفضل أن يحضر ك  .1
 من هذا البرنامج بما ال يتعارض مع التزاماته في برنامج تهيئة الطالب 

يرجى احضار الالب توب )مع شحن بطاريته لعدم وجود مقابس كافية للتيار الكهربي داخل القاعة( لمن يريد  .2
 التطبيق أثناء التدريب  

 التدريب  مة للدخول لقاعة  يجب ارتداء الكما.3
 التهيئة:ألسبوع   جدول التدريبات وورش العمل

 م 2020/ 08/ 25 -هـ 1442/ 01/ 06الثالثاء    يوم 
 املدرب  املكان  كيفية التدريب  فـقــــرات الربنامج الوقت الفرتة

ول 
األ

 

إل    8.30
11.30  

 صباحًا  
 

 نساء 

تقديم احملاضرات من خالل 

Blackboard C. Ultra 

   رمباش
 450مبين  

 61-60قاعة  

قسم احلاسب 

 اآللي

تقديم احملاضرات من خالل برنامج 

Zoom 
   مباشر

 450مبين  

 61-60قاعة  

قسم احلاسب 

 اآللي

نية 
لثا

ا
 

12.00  
  3إل  

 ظهراً 
 

 رجال 
 

تقديم احملاضرات من خالل 

Blackboard C. Ultra 
 مباشر

 450مبين  

 61-60قاعة  

قسم احلاسب 

 اآللي

ديم احملاضرات من خالل برنامج قت

Zoom 
 مباشر

 450مبين  

 61-60قاعة  

قسم احلاسب 

 اآللي

لثة 
لثا

ا
 

إل    3:00
 م   4:30

كيفية إدارة الصف عن بعد من 

 خالل التدريس غري املباشر

 الرابط:عن بعد، 

https://iauvle.zoom.us/j/91763215633 

5633 6321 917 ID: Meeting 

Zoom 

قسم تطوير 

 الذات

 

 ( أمام مركز مصادر التعلم  61-60الدور الثاني )الذى به مكتب سعادة العميد( ، قاعة ) 450: مبىن املباشرةمكان ورش العمل *** 

 

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات  وكالة التطوير والجودة 

 م 2020/ 08/ 26 -هـ 1442/ 01/ 07األربعاء     يوم 
 املدرب  املكان  كيفية التدريب  لربنامجفـقــــرات ا الوقت الفرتة

ول 
األ

 
إل    8.30

11.30  
 صباحًا  

 

 نساء 

    Question Markاستخدام برنامج 

 يف إعداد االختبارات
 450مبين   مباشر

 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

يف  Blackboardاستخدام برنامج 
   إعداد االختبارات

 450مبين   مباشر
 61-60قاعة  

اسب قسم احل
 لياآل

نية 
لثا

ا
 

12.00  
  3إل  

 ظهراً 
 

 رجال 
 

    Question Markاستخدام برنامج 

 يف إعداد االختبارات
 450مبين   مباشر

 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

يف  Blackboardاستخدام برنامج 
   إعداد االختبارات

 450مبين   مباشر
 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

لثة 
لثا

ا
 

إل    3:00
 م   4:30

  سياسة التقويم واالختبارات
 الرابط:عن بعد ، 

https://iauvle.zoom.us/j/91490282385 
Meeting ID: 914 9028 2385 

Zoom 

جلنة التقويم 
 واالختبارات

 

 م 2020/ 08/ 27  -هـ  08/01/1442اخلميس   يوم 
 املدرب  املكان  كيفية التدريب  فـقــــرات الربنامج الوقت الفرتة

ول 
األ

 

إل    8.30
11.30  

 صباحًا  
 نساء 

تقديم احملاضرات من خالل برنامج 
 

 450مبين   مباشر
 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

 450مبين   مباشر برنامج   
 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

نية 
لثا

ا
 

12.00  
  3إل  

 ظهراً 
 رجال 

 

تقديم احملاضرات من خالل برنامج 
  

 450مبين   مباشر
 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

 450مبين   مباشر برنامج   
 61-60قاعة  

 حلاسبقسم ا
 اآللي

ثال
ال ثة

 

إل    1:00
 م   2:30

 الرابط:عن بعد ، 

  

د. حممد 
 العراقي
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات  وكالة التطوير والجودة 

 م 2020/ 08/ 26 -هـ 1442/ 01/ 07األربعاء     يوم 
 املدرب  املكان  كيفية التدريب  لربنامجفـقــــرات ا الوقت الفرتة

ول 
األ

 

إل    8.30
11.30  

 صباحًا  
 

 نساء 

  استخدام برنامج 

يف إعداد االختبارات
 450مبين   مباشر

 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

يف  استخدام برنامج 
   إعداد االختبارات

 450مبين   مباشر
 61-60قاعة  

اسب قسم احل
 لياآل

نية 
لثا

ا
 

12.00  
  3إل  

 ظهراً 
 

 رجال 
 

  استخدام برنامج 

 يف إعداد االختبارات
 450مبين   مباشر

 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

يف  استخدام برنامج 
   إعداد االختبارات

 450مبين   مباشر
 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

لثة 
لثا

ا
 

إل    3:00
 م   4:30

  سياسة التقويم واالختبارات
 الرابط:عن بعد ، 

جلنة التقويم 
 واالختبارات

 

 م 2020/ 08/ 27  -هـ  08/01/1442اخلميس   يوم 
 املدرب  املكان  كيفية التدريب  فـقــــرات الربنامج الوقت الفرتة

ول 
األ

 

إل    8.30
11.30  

 صباحًا  
 نساء 

تقديم احملاضرات من خالل برنامج 
Microsoft Teams  

 450مبين   مباشر
 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

 450مبين   مباشر One Drive برنامج   
 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

نية 
لثا

ا
 

12.00  
  3إل  

 ظهراً 
 رجال 

 

تقديم احملاضرات من خالل برنامج 
Microsoft Teams  

 450مبين   مباشر
 61-60قاعة  

قسم احلاسب 
 اآللي

 450مبين   مباشر One Drive برنامج   
 61-60قاعة  

 حلاسبقسم ا
 اآللي

ثال
ال ثة

 

إل    1:00
 م   2:30

Flipped Classroom 

 الرابط:عن بعد ، 
67568https://iauvle.zoom.us/j/974382 
 7568 3826 974 ID: Meeting 

Zoom 

د. حممد 
 العراقي

وفيما يلي استعراض بطاقة كل نشاط من أنشطة التطوير األكاديمي ألسبوع التهيئة

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

 Blackboard C. Ultra تقديم المحاضرات من خالل برنامج

(ضمن أسبوع التهيئة ألعضاء هيئة التدريس بالعمادة) 

عضوات هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (سيدات).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى إكســاب عضــوات هيئــة التدريــس بالعمــادة 
المهــارات األساســية للتعامــل مــع برنامــج Blackboard C. Ultra   فــي تدريــس 
المحاضــرات والحصــول علــي تقاريــر المحاضــرات وكيفيــة رفــع المحاضــرات 
وظائــف  مــن  وغيرهــا  التعليميــة  والفيديوهــات  التقديميــة  والعــروض 

البرنامــج.

وحدة التطوير األكاديمي 

قاعة 60 - 61بعمادة السنة التحضيرية (مبنى 450) 

يوم الثالثاء   ٠١/06/ ١٤٤٢ هـ- ٢٠٢٠/٠٨/25 م الوقت: 8.30 إلى 11.30 صباحً 

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (سيدات)

22                                                  
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عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

  Zoom تقديم المحاضرات من خالل برنامج

(ضمن أسبوع التهيئة ألعضاء هيئة التدريس بالعمادة) 

عضوات هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (سيدات).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى إكســاب عضــوات هيئــة التدريــس بالعمــادة 
وكيفيــة   zoom برنامــج  مــع  التعامــل  فــي  المتقدمــة  المهــارات  بعــض 
االجتماعــات  فــي  األمثــل  واالســتخدام  واالجتماعــات  المحاضــرات  جدولــة 

األكاديمــي  التطويــر  التعليمية.وحــدة  والعمليــة 

وحدة التطوير األكاديمي

قاعة 60 - 61بعمادة السنة التحضيرية (مبنى 450) 

يوم الثالثاء   ٠١/06/ ١٤٤٢ هـ- ٢٠٢٠/٠٨/25 م الوقت: 8.30 إلى 11.30 صباحً 

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (سيدات)

١٤                                                  

  Blackboard C. Ultra تقديم المحاضرات من خالل برنامج

(ضمن أسبوع التهيئة ألعضاء هيئة التدريس بالعمادة) 

أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (رجال).

بالعمــادة  التدريــس  أعضــاء هيئــة  إكســاب  إلــى  الورشــة  هدفــت هــذه 
فــي     Blackboard C. Ultra برنامــج  مــع  للتعامــل  األساســية  المهــارات 
رفــع  المحاضــرات وكيفيــة  المحاضــرات والحصــول علــى تقاريــر  تدريــس 
المحاضــرات والعــروض التقديميــة والفيديوهــات التعليميــة وغيرهــا مــن 

البرنامــج. وظائــف 

وحدة التطوير األكاديمي

قاعة 60 - 61بعمادة السنة التحضيرية (مبنى 450) 

يوم الثالثاء   ٠١/06/ ١٤٤٢ هـ- ٢٠٢٠/٠٨/25 م الوقت: ١٢:٠٠ إلى .٣:٠٠ ظهرًا 

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (رجال)

١٤                                                  

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

  Zoom تقديم المحاضرات من خالل برنامج

(ضمن أسبوع التهيئة ألعضاء هيئة التدريس بالعمادة) 

أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية  (رجال).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى إكســاب عضــوات هيئــة التدريــس بالعمــادة 
وكيفيــة   zoom برنامــج  مــع  التعامــل  فــي  المتقدمــة  المهــارات  بعــض 
االجتماعــات  فــي  األمثــل  واالســتخدام  واالجتماعــات  المحاضــرات  جدولــة 

األكاديمــي  التطويــر  التعليمية.وحــدة  والعمليــة 

وحدة التطوير األكاديمي

قاعة 60 - 61بعمادة السنة التحضيرية (مبنى 450) 

يوم الثالثاء   ٠١/06/ ١٤٤٢ هـ- ٢٠٢٠/٠٨/25 م الوقت: ١٢:٠٠ إلى .٣:٠٠ ظهرًا 

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (رجال)

١٤                                                  

ــر المباشــر (ضمــن  ــة إدارة الصــف عــن بعــد مــن خــالل التدريــس غي كيفي
أســبوع التهيئــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بالعمــادة)

جميع أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تدريــب عضــو هيئــة التدريــس بعمــادة الســنة 
التحضيريــة علــى كيفيــة إدارة الصــف بشــكل احترافــي خــالل التدريــس 

غيــر المباشــر عبــر المنصــات التعليميــة.    

وحدة التطوير األكاديمي

https://iauvle.zoom.us/j/91763215633 :عن بعد، الرابط

Meeting ID: 917 6321 5633

يوم الثالثاء   ٠١/06/ ١٤٤٢ هـ- ٢٠٢٠/٠٨/25 م الوقت: 03:00 إلى .04:30 ظهرًا 

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

25                                     19                                44                

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـــــاعدة  المــــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

اســتخدام برنامــج Question Mark فــي إعــداد االختبــارات (ضمــن أســبوع 
التهيئــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بالعمــادة)

عضوات هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (سيدات).

التدريــس بعمــادة  إلــى تعريــف عضــو ات هيئــة  الورشــة  هدفــت هــذه 
الســنة التحضيريــة بكيفيــة اعــداد االختبــارات علــى البــالك بورد باســتخدام 

   .Question Mark   برنامــج

وحدة التطوير األكاديمي

قاعة 60 - 61بعمادة السنة التحضيرية (مبنى 450) 

يوم األربعاء 1442/01/07هـ - 2020/08/26 م الوقت: 8.30 إلى 11.30 صباحً                                  

                        بشرية                                             مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (سيدات)

١٨                                                  

أســبوع  (ضمــن  االختبــارات  إعــداد  فــي   Blackboard برنامــج  ااســتخدام 
بالعمــادة)  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  التهيئــة 

عضوات هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (سيدات).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى إكســاب عضــوات هيئــة التدريــس بالعمــادة 
   Blackboard برنامــج  باســتخدام  االختبــارات  إلعــداد  األساســية  المهــارات 
وكيفيــة الحصــول علــي النتائــج وتتبــع  حــاالت الطالبــات خــالل االختبــار .

وحدة التطوير األكاديمي

قاعة 60 - 61بعمادة السنة التحضيرية (مبنى 450) 

يوم األربعاء 1442/01/07هـ - 2020/08/26 م الوقت: 8.30 إلى 11.30 صباحً                                  

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (سيدات)

١٨                                                  

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـــــاعدة  المــــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

اســتخدام برنامــج Question Mark فــي إعــداد االختبــارات (ضمــن أســبوع 
التهيئــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بالعمــادة)

أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (رجال).

التدريــس بعمــادة  إلــى تعريــف عضــو ات هيئــة  الورشــة  هدفــت هــذه 
الســنة التحضيريــة بكيفيــة اعــداد االختبــارات علــى البــالك بورد باســتخدام 

   .Question Mark   برنامــج

وحدة التطوير األكاديمي

قاعة 60 - 61بعمادة السنة التحضيرية (مبنى 450) 

يوم األربعاء 1442/01/07هـ - 2020/08/26 م الوقت: ١٢.٠٠ إلى 30.٠٠ ظهرًا                                  

                        بشرية                                             مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (رجال)

٨                                                  

أســبوع  (ضمــن  االختبــارات  إعــداد  فــي   Blackboard برنامــج  ااســتخدام 
بالعمــادة)  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  التهيئــة 

أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (رجال).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى إكســاب عضــوات هيئــة التدريــس بالعمــادة 
   Blackboard برنامــج  باســتخدام  االختبــارات  إلعــداد  األساســية  المهــارات 
وكيفيــة الحصــول علــي النتائــج وتتبــع  حــاالت الطالبــات خــالل االختبــار .

وحدة التطوير األكاديمي

قاعة 60 - 61بعمادة السنة التحضيرية (مبنى 450) 

يوم األربعاء 1442/01/07هـ - 2020/08/26 م الوقت: 8.30 إلى 11.30 صباحً                                  

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (رجال)

٨                                                  

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.



التقرير الختامي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ

143

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـــــاعدة  المــــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

هيئــة  ألعضــاء  التهيئــة  أســبوع  (ضمــن  واالختبــارات  التقويــم  سياســة 
بالعمــادة) التدريــس 

جميع أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تعريــف عضــو هيئــة التدريــس بعمــادة الســنة 
التحضيريــة بمســتجدات لوائــح التقويــم واالختبــارات واألعــذار الطالبيــة 

ــم الطــالب و ســير االختبــارات   .   ومــا يخــص تقوي

وحدة التطوير األكاديمي

https://iauvle.zoom.us/j/91490282385 :عن بعد، الرابط

Meeting ID: 914 9028 2385

يوم األربعاء 1442/01/07هـ - 2020/08/26 م الوقت: 30.٠٠ إلى 30.٣٠ ظهرًا                                  

                        بشرية                                             مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

١٥                                ١٦                                     ٣٥                

أســبوع  Microsoft Teams(ضمــن  برنامــج  مــن خــالل  المحاضــرات  تقديــم 
بالعمــادة) التدريــس  التهيئــة ألعضــاء هيئــة 

عضوات هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (سيدات).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى إكســاب عضــوات هيئــة التدريــس بالعمــادة 
المهــارات األساســية للتعامــل مــع برنامــج Microsoft Teams في االجتماعات 
وتدريــس المحاضــرات والحصــول علــى تقاريــر المحاضــرات وكيفيــة رفــع 
المحاضــرات والعــروض التقديميــة والفيديوهــات التعليميــة وغيرهــا مــن 

وظائــف البرنامــج.

وحدة التطوير األكاديمي

قاعة 60 - 61بعمادة السنة التحضيرية (مبنى 450) 

يوم الخميس   ١٤٤٢/٠١/08 هـ - ٢٠٢٠/٠٨/27م الوقت: 8.30 إلى 11.30 صباحً                         

                         بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (سيدات)

١٢                                                  

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.
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عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

اســتخدام One Drive (ضمــن أســبوع التهيئــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 
بالعمــادة) 

عضوات هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (سيدات).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى إكســاب عضــوات هيئــة التدريــس بالعمــادة 
One Drive المهــارات األساســية للتعامــل مــع 

وحدة التطوير األكاديمي

قاعة 60 - 61بعمادة السنة التحضيرية (مبنى 450) 

يوم الخميس   ١٤٤٢/٠١/08 هـ - ٢٠٢٠/٠٨/27م الوقت: ١٢.٠٠ إلى 30.٠٠ ظهرًا                         

                         بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (سيدات)

٧                                                  

التدريــس  التهيئــة ألعضــاء هيئــة  أســبوع  Flipped Classroom  (ضمــن 

بالعمــادة)

جميع أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تعريــف عضــو هيئــة التدريــس بعمــادة الســنة 
العمليــة  الصــف فــي  Flipped فــي  ال  التحضيريــة بماهيــة اســتراتيجية 

التعليميــة 

وحدة التطوير األكاديمي

 https://iauvle.zoom.us/j/97438267568 :عن بعد، الرابط

 Meeting ID: 974 3826 7568

يوم الخميس   ١٤٤٢/٠١/08 هـ - ٢٠٢٠/٠٨/27م الوقت: ١٢.٠٠ إلى 30.٠٠ ظهرًا                         

                         بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

٢٥                                ٩                                     ١٦                

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.
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برنامج تطوير أكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية
 في منتصف الفصل الدراسي األول للعام الجامعي (1442-1441) هـ

أهداف البرنامج:

إثراء معارف وخبرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس   . 1
تزويــد أعضــاء هيئــة التدريــس بالمعلومــات والمهــارات األساســية فــي مجــال التدريــس . 2

التقنيــة واســتخدام  والبحــث 
التدريســية . 3 ممارســاتهم  فــي  التأمــل  علــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مســاعدة   

هــا  ير تطو و
تفعيــل بيئــة التعلــم االفتراضيــة والتدريــب عــن بعــد كأحــدي طــرق التنميــة المهنيــة . 4  

التدريــس هيئــة  ألعضــاء 
اتاحة الفرصة للحصول على ممارسات تعليمية جديدة في التعليم والتعلم . 5  
6 . QASD ربط الممارسات التدريسية الجديدة بمتطلبات برنامج

المستهدفون:

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بالعمــادة: رجــال ونســاء، الحضــور إلزامــي: يدخــل فــي تقييــم عضــو(ة) 
هيئــة التدريس.

توقيت البرنامج:

البرنامــج التدريبــي خــالل األســبوع التاســع عشــر مــن الفصــل الدراســي األول فــي الفتــرة مــن (3-7) 
ينايــر 2021 م، ثــم يبــدأ التنفيــذ خــالل األســابيع االثنــي عشــر األولــى مــن الفصــل الدراســي الثانــي

الجلسات التدريبية المقدمة:

م

1

2

3

4

5

6

نوعية التدريبات

مهارات البحث العلمي  

مهارات استخدام التكنولوجيا  

مهارات التدريس

مهارات التدريس

مرشوع تطوير مهارات التدريس

مرشوع تطوير مهارات التقويم

اسم الدورة

استخدام شبكات التواصل االجتامعي للباحثني    

تطبيقات مخصصة لزيادة التفاعل مع الطالب يف التعلم االلكرتوين

 التعلم القائم عىل الكفايات

 التعلم القائم عىل املشاريع

قيادة مشاريع تطوير اسرتاتيجيات التدريس

قيادة مشاريع تطوير مهارات التقويم واالختبارات 

دليل البرنامج:
يحضــر عضــو(ة) هيئــة التدريــس بعــض التدريبــات بهــذا البرنامــج بهــدف تعزيــز مهارات البحــث العلمي . 1

واســتخدام التكنولوجيــا بشــكل فعــال فــي اعداد المــواد التعليمية  
يتعــرف عضــو(ة) هيئــة التدريــس مــن خــالل التدريبــات المباشــرة علــى كيفيــة تطبيــق التعلــم القائــم . 2
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المساندةعمادة السنة التحضيرية والدراسات  وكالة التطوير والجودة 

: امج التدريبي نالربخطة 

 ملرحلةا املدرب املستهدفون  فـقــــرات الربنامج  التوقيت  اليوم 

   األحد  
 هـ 19/05/1442
 م3/01/2021

 ص 10
 ظ  12إىل 

 
  

تطبيقات خمصصة لزيادة 
التفاعل مع الطالب يف التعلم 

 االلكرتوني

عضوات هيئة التدريس 

 (نساء)
 د. حممد محامي

 

ى 
بن

ب م
ري

تد
ة ال

اع
بق

شر 
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ب م
ري

تد
40

0
 

 ظ 1
 ظ  3إىل 

 

تطبيقات خمصصة لزيادة 
لتعلم التفاعل مع الطالب يف ا

 االلكرتوني

 أعضاء هيئة التدريس

 (رجال) 

 د. حممد محامي
 
 

   االثنني  
هـ 20/05/1442
 م4/01/2021

 ص 10
 ظ  12إىل 
 

 التعلم القائم على الكفايات 
 أعضاء هيئة التدريس 

)رجال(

 د. ناصر الريس

 

 ظ 1
 ظ  3إىل 

 
  

 التعلم القائم على املشاريع 

 أعضاء هيئة التدريس 

 (رجال)
 د. علي الورداني

 
 

الثالثاء     
 هـ 21/05/1442
 م5/01/2021

 ص 10
 ظ  12إىل 

 التعلم القائم على الكفايات 
عضوات هيئة 

التدريس )نساء(

 د. ناصر الريس

 

 ظ 1
 ظ   3إىل 

 التعلم القائم على املشاريع 
عضوات هيئة التدريس 

 (نساء)

 د. علي الورداني
 

 

   األربعاء  
  هـ 22/05/1442
 م6/01/2021

 ص 10
 ظ   12إىل 

استخدام شبكات التواصل 
    االجتماعي للباحثني 

مجيع أعضاء هيئة 

التدريس بالعمادة 

)رجال ونساء(

 د. أمل محدي  
 )عمادة شئون املكتبات(

 الرابط:
 

 
ين

ال
ون

ب أ
ري

تد
 

   اخلميس  
 هـ 23/05/1442
 م7/01/2021

 ص 10
 ظ  12إىل 

  

تكليفات مشاريع التدريس   
 والتقويم  

مجيع أعضاء هيئة 

التدريس بالعمادة 

)رجال ونساء(

 د. حممد رضا بوغريرا
 د. عبد املعيد مسلم

  
 الرابط:

 
 

 ةجماور ةمع جتهيز قاع 400مبنى  ( يف4215)الدور الثاني، رقم القاعة التدريب املباشر: قاعة املناسبات مكان  •
.لقاعة التدريب لعرض التدريب أونالين يف حال زاد العدد عن استيعاب القاعة

لسات التدريبية عن بعد )اونالين( حتى نستطيع توثيق يرجى الدخول لربنامج الزووم باالسم كامال يف اجل•
حضورك للجلسة وعمل الشهادات بشكل صحيح.

 

علــى الكفايــات والتعلــم القائــم علــى المشــاريع كأحــد التوجهــات الحديثــة فــي مجــال التدريــس 
ٌيطلــب مــن كل عضــو(ة) هيئــة التدريــس تجريــب (تخطيــط وتنفيــذ): طريقــة تدريــس جديــدة، أو . 3

طريقــة تقويــم جديــدة، ثــم يقــدم درس فــي كل منهمــا بحضــور بعــض أعضــاء دائــرة التعلــم التــي 
ينتمــي لهــا (ضمــن متطلبــات برنامــج قصــد) 

يتــم التنفيــذ خــالل الفصــل الدراســي الثانــي (حتــى األســبوع الحــادي عشــر) ، ويطلــب مــن كل عضــو . 4  
ــر التعلــم (نمــوذج مراجعــة األقــران ،  نمــوذج  هيئــة تدريــس تقديــم النمــاذج الخاصــة بتطبيــق دوائ
ــة مــن خــالل  ــر مختصــر يقــوم فيــه بتقييــم هــذه التجرب ــى تقري ــارة) باإلضافــة إل مرئيــات مــا بعــد الزي
التفكيــر التأملــي Reflective thinking  فــي تجريــب كل مــن : طريقــة التدريــس  ، وطريقــة التقويــم 

ــدة . الجدي
يقــوم كل مــن د. محمــد رضــا بوغريــرا ، و د. عبــد المعيــد مســلم باإلشــراف علــى تجميــع المســتندات . 5

الثالثــة ((نمــوذج مراجعــة األقــران ،   نمــوذج مرئيــات مــا بعــد الزيــارة  ، التقريــر التأملــي) لــكل عضــو (ة) 
هيئــة تدريــس مــن خــالل منســقي المقــررات بــكل قســم،  وتقريــر كل منســق عــن التجربــة التــي تــم 
تطبيقهــا فــي مقــررات القســم  لديــه، ومنهــا يقــوم د. محمــد رضــا ، ود. عبــد المعيــد مســلم بعمــل 

تقريــر عــام عــن التجربــة يقــدم لســعادة العميــد. 

خطة البرنامج التدريبي:

مــكان التدريــب المباشــر: قاعــة المناســبات (الــدور الثانــي، رقــم القاعــة 4215) فــي مبنــى 400 مــع تجهيــز قاعــة مجــاورة . 1  
لقاعــة التدريــب لعــرض التدريــب أوناليــن فــي حــال زاد العــدد عــن اســتيعاب القاعــة.

يرجــى الدخــول لبرنامــج الــزووم باالســم كامــال فــي الجلســات التدريبيــة عــن بعــد (اوناليــن) حتــى نســتطيع توثيــق . 2
حضــورك للجلســة وعمــل الشــهادات بشــكل صحيــح.
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عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

تطبيقات مخصصة لزيادة التفاعل مع الطالب في التعلم االلكتروني 

عضوات هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (سيدات).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تعريــف عضــوات هيئــة التدريــس بالعمــادة على 
بعــض التطبيقــات المخصصــة لزيــادة التفاعــل مــع الطالبــات فــي العمليــة 

التعليميــة فــي التعليــم االلكتروني.

وحدة التطوير األكاديمي

 (مبنى ١١) 

األحد  ١٤٤٢/٠٥/19هـ   2021/٠١/٠٣م     الوقت 10 ص إلى 12 ظ

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (سيدات)

٩٣                                                  

تطبيقات مخصصة لزيادة التفاعل مع الطالب في التعلم االلكتروني 

أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (رجال).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تعريــف عضــوات هيئــة التدريــس بالعمــادة على 
بعــض التطبيقــات المخصصــة لزيــادة التفاعــل مــع الطالبــات فــي العمليــة 

التعليميــة فــي التعليــم االلكتروني.

وحدة التطوير األكاديمي

 (مبنى ١١) 

األحد  ١٤٤٢/٠٥/19هـ   2021/٠١/٠٣م     الوقت ١ ظ إلى ٣ ظ

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (رجال)

٦١                                                  

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.

الهدف األول / تنمية مهارات استخدام التقنية لدى عضو هيئة التدريس.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

التعلم القائم على الكفايات 

أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية. (رجال)

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تعريــف عضــو هيئــة التدريــس بعمــادة الســنة 
علــى  القائــم  التعلــم  برنامــج  تطبيــق  وآليــة  ماهيــة  علــى  التحضيريــة 

الكفايــات.

وحدة التطوير األكاديمي

 (مبنى ١١) 

اإلثنين  ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ   2021/٠١/٠٤م     الوقت 10 ص إلى 12 ظ

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (سيدات)

٥٧                                                  

استراتيجية التعلم القائم على المشاريع

أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (رجال).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تعريــف عضــو هيئــة التدريــس بعمــادة الســنة 
علــى  القائــم  التعلــم  اســتراتيجية  تطبيــق  كيفيــة  علــى  التحضيريــة 

المشــاريع 

وحدة التطوير األكاديمي

 (مبنى ١١) 

اإلثنين  ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ   2021/٠١/٠٤م     الوقت 10 ص إلى 12 ظ

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (رجال)

٥٤                                                  

الهدف األول /  تنمية المهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.

الهدف األول /  تنمية المهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

التعلم القائم على الكفايات

عضوات هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (سيدات).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تعريــف عضــو هيئــة التدريــس بعمــادة الســنة 
علــى  القائــم  التعلــم  برنامــج  تطبيــق  وآليــة  ماهيــة  علــى  التحضيريــة 

الكفايــات 

وحدة التطوير األكاديمي

 (مبنى ١١) 

الثالثاء  ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ   2021/٠١/٠٥م     الوقت 10 ص إلى 12 ظ

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (سيدات)

٨١                                                  

استراتيجية التعلم القائم على المشاريع

عضوات هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية (سيدات).

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تعريــف عضــو هيئــة التدريــس بعمــادة الســنة 
علــى  القائــم  التعلــم  اســتراتيجية  تطبيــق  كيفيــة  علــى  التحضيريــة 

المشــاريع 

وحدة التطوير األكاديمي

 (مبنى ١١) 

الثالثاء  ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ   2021/٠١/٠٥م     الوقت ١ ظ إلى ٣ ظ

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

                                 عدد الحضور (رجال)

٨٩                                                  

الهدف األول /  تنمية المهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.

الهدف األول /  تنمية المهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات

استخدام شبكات التواصل االجتماعي للباحثين    

جميع أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تعريــف عضــو هيئــة التدريــس بعمــادة الســنة 
التحضيريــة بمــا هــي شــبكات التواصــل االجتماعــي وكيفيــة التســجيل 

بهــا واالســتفادة منهــا فــي مجــال البحــث العلمــي.  

وحدة التطوير األكاديمي

https://iauvle.zoom.us/j/4346949935 :الرابط On line

األربعاء  ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ   2021/٠١/٠٦م     الوقت 10 ص إلى 12 ظ

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

١٨١                                ٧٠                                     ١١١                

حتاج كلمة إيجابية

جميع أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.

التدريــس بكيفيــة  (ة)هيئــة  تعريــف عضــو  إلــي  الورشــة  هدفــت هــذه 
المراهقيــن  خصائــص  علــى  والتعــرف  الطــالب،  مــع  نفســيً  التعامــل 

 . للطــالب   النفســي  واإلرشــاد  الدعــم  تقديــم  وكيفيــة  االنفعاليــة، 

وحدة التطوير األكاديمي

https://iauvle.zoom.us/j/94701391344 :الرابط On line

األربعاء  ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ   2021/٠١/٠٦م     الوقت 10 ص إلى 12 ظ

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

٧٤                                ٣٥                                     ٣٩                

الهدف األول /  تنمية مهارات البحث العلمي لدى عضو هيئة التدريس.

الهدف األول /  تنمية المهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.
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عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

تكليفات مشاريع التدريس والتقويم  

جميع أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية.

ــف عضــو (ة)هيئــة التدريــس بالمطلــوب  ــي تعري هدفــت هــذه الورشــة إل
منــه تنفيــذه وهــو  محاولــة  تجريــب (تخطيــط وتنفيــذ): طريقــة تدريــس 
جديــدة، وكذلــك طريقــة تقويــم جديــدة، ثــم يقــدم درس فــي كل منهمــا 
بحضــور بعــض أعضــاء دائــرة التعلــم التــي ينتمــي لهــا (ضمــن متطلبــات 

برنامــج قصــد) .

وحدة التطوير األكاديمي

https://iauvle.zoom.us/j/95637896753 :الرابط On line

الخميس  ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ   2021/٠١/٠٧م     الوقت 10 ص إلى 12 ظ

                        بشرية                                           مادية
فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

١٣٧                                ٥٧                                     ٨٠                

الهدف األول /  تنمية المهارات التدريسية لعضو هيئة التدريس.

مجموع الحضور لورش العمل خالل الفصل الدراسي األول

عدد الحضور (رجال)

عدد الحضور (سيدات)

مجموع الحضور

440

635

1075

عدد الفرص التدريبية التي تم توفيرها بالفصل الدراسي األول 

(1075) فرصة تدريبية

@@@ أعد هذا التقرير بتاريخ 2021-01-13 من خالل مشرف ومنسقة وحدة التطوير األكاديمي:

(د. على الورداني / د. هدى عبد الحميد)
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي )1442-1441( هـ

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

Subject matter Workshop

ورشــة عمــل تخصصيــة لقســم الدراســات االســالمية بعنــوان: (اســتراتيجية 
حــل المشــكالت بيــن النظريــة والتطبيــق فــي مقــرر القســم) . 

  أعضــاء هيئــة التدريــس بعمــادة الســنة التحضيريــة بقســم الدراســات 
االســالمية.

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تنميــة مهــارات عضــو هيئــة التدريــس فــي مــادة 
.Subject matter التخصص

- وحدة التطوير األكاديمي 

- قاعة االجتماعات بقسم الدراسات االسالمية. 

- الثالثاء 11/7/1442–23/02/2021

                          بشرية                                                 مادية

فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               ال يوجد

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

2                              5                            7                  

Subject matter Workshop

Online Class- ورشــة عمــل تخصصيــة لقســم اللغــة االنجليزيــة بعنــوان:
room management

أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية بقسم اللغة االنجليزية.

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تنميــة مهــارات عضــو هيئــة التدريــس فــي مــادة 
. Subject matter التخصص

- وحدة التطوير األكاديمي 

 Link: https://iauvle.zoom.us/j/4398085967

- الثالثاء 03/08/1442–16/03/2021

                           بشرية                                                    مادية

ال يوجد فريق العمل بوحدة التطوير االكاديمي              

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

10                               5                   15                  

الهدف األول /   تنمية المهارات التخصصية لعضو هيئة التدريس.

الهدف األول /  تنمية المهارات التخصصية لعضو هيئة التدريس.
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عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

Subject matter Workshop

 Managing :ورشــة عمــل تخصصيــة لقســم اللغــة االنجليزيــة بعنــوان
 Hybrid Classes

اللغــة  بقســم  التحضيريــة  الســنة  بعمــادة  التدريــس  أعضــاء هيئــة     
االنجليزيــة.

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تنميــة مهــارات عضــو هيئــة التدريــس فــي مــادة 
.Subject matter التخصص

- وحدة التطوير األكاديمي 

 Link: https://iauvle.zoom.us/j/4398085967

- الثالثاء 10/08/1442–23/03/2021

                          بشرية                                                  مادية

فريق العمل بوحدة التطوير االكاديمي                        ال يوجد

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

15                          5                        20                

Subject matter Workshop

 Workshop on( : ورشــة عمــل تخصصيــة لقســم الحاســب اآللــي  بعنــوان
 .  ) .Working with AutoCad

  أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية بقسم الحاسب اآللي.

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تنميــة مهــارات عضــو هيئــة التدريــس فــي مــادة 
.Subject matter التخصص

- وحدة التطوير األكاديمي 

- مركز المصادر – مبني 450 . 

- األحد 26/05/1442–10/01/2021

                             بشرية                                         مادية

ال يوجد فريق العمل بوحدة التطوير االكاديمي              

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

11                               11                        22               

الهدف األول /   تنمية المهارات التخصصية لعضو هيئة التدريس.

الهدف األول /  تنمية المهارات التخصصية لعضو هيئة التدريس.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

Subject matter Workshop

 Workshop on( : ورشــة عمــل تخصصيــة لقســم الحاســب اآللــي  بعنــوان
 .  ) .Programing Language )Python( – Part One

  أعضــاء هيئــة التدريــس بعمــادة الســنة التحضيريــة بقســم الحاســب 
ــي. اآلل

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تنميــة مهــارات عضــو هيئــة التدريــس فــي مــادة 
.Subject matter التخصص

- وحدة التطوير األكاديمي 

- مركز المصادر – مبني 450 . 

- االثنين 27/05/1442–11/01/2021

                         بشرية                                                    مادية

ال يوجد فريق العمل بوحدة التطوير االكاديمي               

العدد الكلي للحضور    عدد الحضور (رجال)   عدد الحضور (سيدات)

11                                10                        21              

Subject matter Workshop

 Workshop on( : ورشــة عمــل تخصصيــة لقســم الحاســب اآللــي  بعنــوان
 .  )Programing Language )Python( – Part Two

  أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية بقسم الحاسب اآللي.

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تنميــة مهــارات عضــو هيئــة التدريــس فــي مــادة 

.Subject matter التخصص

- وحدة التطوير األكاديمي 

- مركز المصادر – مبني 450 . 

- الخميس 30/05/1442–14/01/2021

                        بشرية                                                  مادية

ال يوجد فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي                 

العدد الكلي للحضور       عدد الحضور (رجال)     عدد الحضور (سيدات)

-                                      19                                19              

الهدف األول /   تنمية المهارات التخصصية لعضو هيئة التدريس.

الهدف األول /  تنمية المهارات التخصصية لعضو هيئة التدريس.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

عنوان النشاط   

الفئة المستهدفة

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

المســـاعدة  المــــــوارد 
النشــــاط  لتنفيــذ 

إحصاءات 

Subject matter Workshop

مقترحــه  رؤي   : بعنــوان  الــذات  تطويــر  لقســم  تخصصيــة  عمــل  ورشــة 

بعــد  عــن  التعلــم  فــي ظــل  التطوعــي  للمشــروع 

  أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية  بقسم تطوير الذات 

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تنميــة مهــارات عضــو هيئــة التدريــس فــي مــادة 

.Subject matter التخصص

- وحدة التطوير األكاديمي 

-   حي الريان – قاعة التدريب . 

األحد 11/06/1442–24/01/2021  -

                            بشرية                                         مادية
ال يوجد فريق العمل بوحدة التطوير االكاديمي                

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

15                                    -                        15                

Subject matter Workshop

ورشــة عمــل تخصصيــة لقســم تطويــر الــذات بعنــوان: اســتخدام التطبيقــات 
اإللكترونيــة فــي دعــم األنشــطة التدريســية لمقــرر علــم النفــس

  أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية بقسم تطوير الذات 

هدفــت هــذه الورشــة إلــى تنميــة مهــارات عضــو هيئــة التدريــس فــي مــادة 
.Subject matter التخصص

- وحدة التطوير األكاديمي 

-   حي الريان – قاعة التدريب. 

- األربعاء 12/07/1442–24/02/2021

                           بشرية                                         مادية

ال يوجد فريق العمل بوحدة التطوير األكاديمي               

عدد الحضور (سيدات) عدد الحضور (رجال)  العدد الكلي للحضور  

11                                    -                         11               

الهدف األول /   تنمية المهارات التخصصية لعضو هيئة التدريس.

الهدف األول /  تنمية المهارات التخصصية لعضو هيئة التدريس.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
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مجموع الحضور لورش العمل خالل العام الدراسي الحالي

إحصائيات التطوير األكاديمي على مدى سبع سنوات سابقة

عدد الحضور )رجال(

عدد الحضور )سيدات(

مجموع الحضور

٥٠٥

٧٠٠

١٢٠٥

عدد الفرص التدريبية التي تم توفيرها بالعام الدراسي الحالي
  ٢٠٢١-٢٠٢٠ م 

(١٢٠٥) فرصة تدريبية

@@@ أعد هذا التقرير بتاريخ 2021-04-28 من خالل مشرف ومنسقة وحدة التطوير األكاديمي:

(د. على الورداني / د. هدى عبد الحميد)

المساندةالسنة التحضيرية والدراسات عمادة 
 &

 وكالة التطوير والجودة

 
 

م   (2021  -2020)  الدراسي احلايللورش العمل خالل العام  جمموع احلضور  

 

 فرصة تدريبية ( 1205)  بالعام الدراس ي الحالي عدد الفرص التدريبية التي تم توفيرها 
 
 
 
 
 
 
 

عدد الحضور  
)رجال(

عدد الحضور  
)سيدات(

مجموع الحضور

 

 العام الدراس ي

 هـ 1442-1441 هـ 1441-1440 هـ 1440-1439 هـ 1439-1438 هـ 1438-1437 هـ 1437-1436 هـ 1435-1436

 م 2021-2020 م 2020-2019 م 2019-2018 م 2018-2017 م 2017-2016 م 2016-2015 م 2014-2015

 24 29 71 45 43 30 28 عدد الفعاليات 

عدد الساعات  

 التدريبية

56 60 86 90 142 58 48 

 عدد

 الفرص التدريبية 

645 734 1210 1079 1334 1371 1205 
    غير شاملة ورش    

التي تم    عمادة التطوير
 مشاركتها مع الزمالء 

المساندةالسنة التحضيرية والدراسات عمادة 
 &

 وكالة التطوير والجودة

 
 صور من ورش العمل 

 

 

 

 

 

 

م2021-2020م2020-2019م2019-2018م2018-2017م2017-2016العام الدراسي

سابقةسنواتسبععلى مدى التطوير االكاديميحصائيات إ
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

المساندةالسنة التحضيرية والدراسات عمادة 
 &

 وكالة التطوير والجودة

 
 

م   (2021  -2020)  الدراسي احلايللورش العمل خالل العام  جمموع احلضور  

 

 فرصة تدريبية ( 1205)  بالعام الدراس ي الحالي عدد الفرص التدريبية التي تم توفيرها 
 
 
 
 
 
 
 

عدد الحضور  
)رجال(

عدد الحضور  
)سيدات(

مجموع الحضور

 

 العام الدراس ي

 هـ 1442-1441 هـ 1441-1440 هـ 1440-1439 هـ 1439-1438 هـ 1438-1437 هـ 1437-1436 هـ 1435-1436

 م 2021-2020 م 2020-2019 م 2019-2018 م 2018-2017 م 2017-2016 م 2016-2015 م 2014-2015

 24 29 71 45 43 30 28 عدد الفعاليات 

عدد الساعات  

 التدريبية

56 60 86 90 142 58 48 

 عدد

 الفرص التدريبية 

645 734 1210 1079 1334 1371 1205 
    غير شاملة ورش    

التي تم    عمادة التطوير
 مشاركتها مع الزمالء 

المساندةالسنة التحضيرية والدراسات عمادة 
 &

 وكالة التطوير والجودة

 
 صور من ورش العمل 

 

 

 

 

 

 

م2021-2020م2020-2019م2019-2018م2018-2017م2017-2016العام الدراسي

سابقةسنواتسبععلى مدى التطوير االكاديميحصائيات إ

صور من ورش العمل
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

وحدة الدراسات والبحوث 

الرسالة
نشــر ثقافــة البحــث العلمــي فــي العمــادة وُمجتمعهــا، وتشــجيع الحــراك البحثــي بيــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس والطلبــة بمــا يعــود نفعــه علــى تحســين العمليــة التعليميــة التعلميــة فــي 

ــة. الســنة التحضيري

األهداف
مجــال  فــي  باألبحــاث  القيــام  علــى  والطلبــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وتحفيــز  تشــجيع   -

. تهــم تخصصا
- تقديم خدمات بحثية مميزة لمساعدة الباحثين في إجراء البحوث والدراسات.

- تشجيع التأليف والترجمة والنشر في ميادين المعرفة المختلفة.
- تحكيم البحوث والدراسات التي يقدمها الباحثون للنشر.

- جمع الجهود واالهتمامات في أجندة بحثية مرحلية. 

الهيكل التنظيمي

وكيل العمادة للتطوير والجودة

مشرف وحدة الدراسات والبحوث

نائب مشرف وحدة الدراسات والبحوث

قسم النشرقسم  المؤتمراتقسم الخدمات البحثية
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ــة الفصــل الدراســي األول مــن العــام األكاديمــي  ــم إقرارهــا فــي بداي وفقــً لخطــة الوحــدة التــي ت
-1442 هـــ والتــي تنبثــق مــن أهــداف وكالــة التطويــر والجــودة وتعمــل علــى تحقيــق رســالتها، 
وتضمنــت الخطــة العديــد مــن األنشــطة والتــي نفذتهــا الوحــدة بالعمــادة وفروعهــا بالمســارات 

ــة:  المختلفــة، تلــك األنشــطة التــي يمكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل المحــاور التالي

األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

إحصاءات 

مؤشرات قياس األداء 

الصعوبات والمقترحات

 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث والنشر العلمي.

             األنشطة المحققة لألهداف

فاعلية البحث العلمي في عمادة السنة التحضيرية.

الوقــوف علــى مــدى فاعليــة النشــر العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي العمــادة مــن 
حيــث الشــروط الواجــب توافرهــا مثــل االنتســاب والمجــالت المعتمــدة لــدى جامعــة 

ــدوري والمســتمر. ــن فيصــل، النشــر ال اإلمــام عبــد الرحمــن ب

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية بكافة فروعها األكاديمية

بشكل مستمر بداية كل فصل دراسي.

بشرية 
- أعضاء وحدة الدراسات والبحوث (4):

-  بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي تثقيفية 
وتعريفية بأهمية النشر العلمي.

- مدربين من عمادة شؤون المكتبات لتدريب 
أعضاء هيئة التدريس على التسجيل بقواعد 
 Google Scholar; Scopus; البيانات العالمية مثل

Web of Science; Convers

مادية  
- قاعات تدريبة مجهزة 

- المطويات
- التواصل المستمر عن 
طريق البريد االلكتروني

- بوابة الخدمات

النسبة المئوية             العدد الكلي                   عدد الحضور                

جميــع أعضــاء هيئة التدريس 
في الســنة التحضيرية (272)

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي الســنة التحضيريــة (272)

100%

- قاعدة اإلنتاج البحثي (نسب اإلنتاج العلمي)

 الصعوبات
- قلة الوقت المتاح ألعضاء هيئة التدريس للتفرغ للبحث العلمي بسبب كثرة األعباء 

اإلدارية.
- بعض أعضاء هيئة التدريس ال يمتلك مهارة البحث.

Q1, Q2 صعوبة النشر في بعض المجالت المعتمدة من قبل الجامعة ذات التصنيف -

المقترحات

- توجيه األقسام بتشكيل فرق بحثية لتسهيل عملية البحث العلمي ويفضل التنوع 
في التخصصات في كل مجموعة بحثية والتنوع بالدرجات العلمية كذلك.

- إشراك الطالب في البحث العلمي مما يعزز من قيمة البحث العلمي وكذلك تخفيف 
المهام التي تقع على المدرسين.
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بشرية 

لجنة معيار البحث العلمي الخطة 
اإلستراتيجية وتتكون من 7 أعضاء 

برئاسة مشرف وحدة الدراسات 
والبحوث.

مادية  
- تقارير اللجنة حول المحكات
- األدلة المادية المتوفرة من 

قبل األقسام والوحدات المعنية 
بالبحث العلمي.

النسبة المئوية             العدد الكلي                   عدد الحضور                

جميــع أعضــاء هيئة التدريس 
في الســنة التحضيرية (272)

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي الســنة التحضيريــة (272)

100%

- قاعدة بيانات اإلنتاج العلمي السنوي لعمادة السنة التحضيرية 

 - قاعدة بيانات اإلنتاج العلمي للجامعة وفق كونفرس،سكوبس .

إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلستراتيجية للعمادة.

             األنشطة المحققة لألهداف

الخطة اإلستراتيجية معيار البحث العلمي

 االشراف والمتابعة على معيار البحث العلمي للخطة االستراتيجية 2021-2025

- تطوير المهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس

- تطوير أداء وحدة الدراسات والبحوث والتوسع في خدماتها.

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية بكافة فروعها األكاديمية

بشكل مستمر بداية كل فصل دراسي.

األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

إحصاءات 

مؤشرات قياس األداء 
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األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

مؤشرات قياس األداء 

الصعوبات والمقترحات

 

وضع السياسات والخطط المستقبلية للوحدة 

             األنشطة المحققة لألهداف

تحسين وتطوير دور وحدة الدراسات واألبحاث في تقديم خدمات متقدمة 
للباحثين من أعضاء هيئة التدريس.

ــات ونمــاذج  - تقتــرح وحــدة الدراســات والبحــوث تحميــل كل مــا يتعلــق مــن بيان
وإحصائيــات ودراســات تــم جمعهــا وأجرائهــا منــذ بدايــة إنشــاء الوحــدة علــى 
موقــع عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة المربــوط بموقــع الجامعــة، 
بحيــث يكــون فــي متنــاول الجميــع ومتابــع مــن قبــل وحــدة الدراســات والبحــوث.

-  أن تتضمــن النافــذة إنتــاج البحــث العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي عمــادة 
الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة.

المواضيــع  اهــم  تتضمــن  والتــي  البحثيــة  األجنــدات  ألحــدث  دوري  تحديــث   -
التحضيريــة. بالســنة  المتعلقــة 

- تضميــن كل مــا يتعلــق مــن إحصــاءات مهمــة ممــا قــد يحتاجهــا الباحثيــن 
والمتعلقــة بعمــادة الســنة التحضيريــة بشــكل خــاص والمتعلقــة بالجامعــة ومــن 

ثــم الجامعــات الســعودية وعلــى نطــاق ابعــد مــن ذلــك.

علــى  وتســهل  تســاعد  التــي  واألدوات  والبرامــج  المهمــة  الروابــط  تضميــن   -
أبحاثهــم. إجــراء  الباحــث 

وحدة الدراسات واألبحاث بالتنسيق مع عمادة االتصاالت

موقع الجامعة - مساحة ضمن مساحة عمادة السنة التحضيرية

الفصل الدراسي الثاني 2020 - 2021 

بشرية 
- أعضاء وحدة الدراسات والبحوث (5)

مادية  
- موقع الجامعة

-  يمكن إعداد رابط تقييم للموقع

- قاعدة البيانات على موقع الجامعة

- إحصائيات عن الدخول مدى استفادة أعضاء هيئة التدريس من الموقع

 - تسهيل عمليات التواصل مع الجهات المعنية.
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تحديد االحتياجات التدريبية المتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في 
األقسام األكاديمية بالعمادة المتعلقة بالنشر والبحث العلمي وتنفيذها.

             األنشطة المحققة لألهداف

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس

- التواصــل مــع الجهــات المعنيــة بتقديــم ورشــات تدريبيــة بخصــوص البحــث 
العلمــي، لمعرفــة الــورش التدريبيــة المتوفــرة، 

- إعــداد رابــط اســتطالع بالورشــات التــي يحتــاج اليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس 
ألغــراض البحــث العلمــي، وحصــر المطلــوب منهــا.

- العمــل علــى تنظيــم وإصــدار شــهادات حضــور وتشــجيع اإلقبــال علــى حضــور 
مثــل هــذه الــورش علــى أن يتــم عقــد هــذه الــدورات مــع مراعــات أوقــات أعضــاء 

هيئــة التدريــس علــى مســتوى األقســام ومقــرات التدريــس األكاديميــة، 

- التنسيق مع الجهات الداعمة من داخل وخارج الجامعة.

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

الفصل الدراسي الثاني 2020 - 2021

استطالعات بالدورات المطلوبة، واستطالعات تقييم أداء الورش

إعداد جدول زمني يتناسب مع أعضاء هيئة التدريس ومقدمي الورش.

األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

مؤشرات قياس األداء 

الصعوبات والمقترحات
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األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

إحصاءات

مؤشرات قياس األداء 

الصعوبات والمقترحات

 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في حضور الدورات والبرامج 
التدريبية وورش العمل التي تقدمها عمادة البحث العلمي.

             األنشطة المحققة لألهداف

ورشات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس

تدريب أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية، عمادة شؤون المكتبات

الفصل الدراسي الثاني 2020 - 2021 

بشرية 
- ما توفره عمادة البحث العلمي من 

مدربين

مادية  
- قاعات مجهزة للتدريب حسب 

إمكانيات العمادة

إعداد الحضور، استمارة تقييم ورشات التدريب

إعداد الجدول الزمني لتنفيذ ورشات العمل وأماكن عقدها

النسبة المئوية             العدد الكلي                   عدد الحضور                

جميع أعضاء هيئة التدريس 
في السنة التحضيرية (272)

حسب المسجلين من خالل 
الرابط اإللكتروني
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بشرية 
3

مادية  
قاعدة بيانات على شكل رابط استطالع من إعداد الوحدة

   العدد الكلي                         عدد الحضور                            النسبة المئوية

جميع أعضاء هيئة 
التدريس في 

السنة التحضيرية 
(272)

المنشــورة  األبحــاث   (221)  -
2021-2018 خــالل 

العمــل  الجــاري  األبحــاث   (124(-
علــى نشــرها خــالل -2020 2021

-81 % نسبة النشر 

العلمي خالل 2018 - 2020

-46 % نسبة المتوقع 

نشره خالل 2020 - 2021

األبحاث واألوراق العلمية ألعضاء هيئة التدريس، التوثيق واالستشهاد، 
المؤتمرات

اعداد قاعدة بيانات متكاملة ألعضاء هيئة التدريس والبحوث المنشورة لهم 

             األنشطة المحققة لألهداف

- قاعدة بيانات اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في عمادة السنة 
التحضيرية والدراسات المساندة

 - تحديــث رابــط اإلنتــاج البحثــي لــكل عضــو هيئــة تدريــس وعــدد االقتباســات 
لتلــك البحــوث مــن عــام 2018 - 2020، وكذلــك عــدد األوراق البحثيــة المقدمــة 

بالمؤتمــرات مــن عــام 2018 - 2020م.
- تعميم الرابط على أعضاء هيئة التدريس.

- االجتمــاع مــع عمــادة البحــث العلمــي حــول آليــة وشــروط النشــر فــي جامعــة 
اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، وتفســير اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل الجامعــة 

فيمــا يتعلــق بالنشــر.
- حصــر اإلنتــاج البحثــي لــكل عضــو هيئــة تدريــس، مــن خــالل التواصــل مــع 

األقســام. رؤســاء 
 - حصــر مخالفــات أعضــاء هيئــة التدريــس المتعلقــة بالنشــر وهــي (النشــر 
باســم جامعــة أخــرى باإلضافــة إلــى جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل / عــدم 

النشــر).
- كتابــة تعهــدات ألعضــاء هيئــة التدريــس المخالفيــن، ُتلزمهــم بالنشــر باســم 

جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل حصريــً.

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

بشكل مستمر. 

األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط 

  
األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

إحصاءات 

مؤشرات قياس األداء 
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األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

إحصاءات 

مؤشرات قياس األداء 

الصعوبات والمقترحات

 

تقديم التسهيالت الالزمة للباحثين.

             األنشطة المحققة لألهداف

 إصدار كتب تسهيل المهمة.

- توزيع استبيانات الدراسات والبحوث إلكترونيً.

- المساعدة في التحليل اإلحصائي.

- كتابة تقارير حول استجابات الفئة المستهدفة لالستبيانات اإللكترونية.

- المساعدة في تذليل الصعوبات أمام الباحثين من خالل االستمرار بتقديم 

مجموعة من الخدمات.

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة - مكتب وحدة الدراسات 
والبحوث مبنى 450

بشكل مستمر. 

- عدد كتب تسهيل المهمة.

- عدد المساعدات اإلحصائية.

- عدد الروابط التي تم القيام بها لتعميم األداة.

- عدد التقارير المنجزة في ضوء تعميم أداة الدراسة.

أخــر  علــى  يحتــوي  واألبحــاث  الدراســات  بوحــدة  خــاص  إلكترونــي  موقــع  أنشــاء 
ــق بالبحــث العلمــي يكــون مقــرون  ــا يتعل المســتجدات واألدوات واألبحــاث وكل م

العمــادة. بموقــع 

بشرية 
3

مادية  

                  العدد الكلي                           عدد الحضور                النسبة المئوية

كتابة التقارير عن الخدمات التي 
تقدمها العمادة للطالب/ وتقارير عن 

رأي الطلبة بمحتوى المقرر، الخطة 
العالجية، الخدمات التي تقدم للطلبة

تقارير دورية
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

تقرير اإلنجاز )وحدة الدراسات والبحوث(                              

وفقــً لخطــة الوحــدة التــي تــم إقرارهــا فــي بدايــة الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام األكاديمــي 
-1442 هـــ والتــي تنبثــق مــن أهــداف وكالــة التطويــر والجودة وتعمل على تحقيق رســالتها، فقد 
تضمنــت الخطــة العديــد مــن األنشــطة التــي نفذتهــا الوحــدة بالعمــادة وفروعهــا بالمســارات 

المختلفــة؛ تلــك األنشــطة التــي يمكــن عرضهــا بإيجــاز مــن خــالل المحــاور التاليــة: 

األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

إحصاءات 

مؤشرات قياس األداء 

الصعوبات والمقترحات

 

 

بشرية 
- أعضاء وحدة الدراسات والبحوث (4):

 بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي تثقيفية 
وتعريفية بأهمية النشر العلمي.

ــب  ــون مــن عمــادة شــؤون المكتبــات لتدري - مدرب
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى التســجيل بقواعــد 
 Google Scholar; مثــل  العالميــة  البيانــات 

Scopus; Web of Science; Convers

مادية  
- قاعات تدريبة مجهزة 

- المطويات
- التواصل المستمر عن 
طريق البريد االلكتروني

- بوابة الخدمات

النسبة المئوية             العدد الكلي                   عدد الحضور                

جميع أعضاء هيئة التدريس 
في السنة التحضيرية (272)

جميع أعضاء هيئة التدريس 
في السنة التحضيرية (272)

100%

- قاعدة اإلنتاج البحثي (نسب اإلنتاج العلمي)

 الصعوبات
- قلة الوقت المتاح ألعضاء هيئة التدريس للتفرغ للبحث العلمي بسبب كثرة األعباء 

اإلدارية.
- بعض أعضاء هيئة التدريس ال يمتلك مهارة البحث.

Q1, Q2 صعوبة النشر في بعض المجالت المعتمدة من قبل الجامعة ذات التصنيف -

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث والنشر العلمي.

                           األنشطة المحققة لألهداف

فاعلية البحث العلمي في عمادة السنة التحضيرية.

الوقوف على مدى فاعلية النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس في العمادة 
من حيث الشروط الواجب توافرها مثل: االنتساب والمجالت المعتمدة لدى 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، النشر الدوري والمستمر.

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية بكافة أقسامها و فروعها األكاديمية

بشكل مستمر بداية كل فصل دراسي.
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

 

المقترحات

- توجيه األقسام بتشكيل فرق بحثية لتسهيل عملية البحث العلمي ويفضل التنوع 
في التخصصات في كل مجموعة بحثية والتنوع بالدرجات العلمية كذلك.

- إشراك الطالب في البحث العلمي مما يعزز من قيمة البحث العلمي وكذلك تخفيف 
المهام التي تقع على المدرسين.

الصعوبات والمقترحات

األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

إحصاءات 

مؤشرات قياس األداء 

 

إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واالستراتيجية للعمادة.

             األنشطة المحققة لألهداف

الخطة االستراتيجية معيار البحث العلمي

- االشراف والمتابعة على معيار البحث العلمي للخطة االستراتيجية 2025-2021

- تطوير المهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس

- تطوير أداء وحدة الدراسات والبحوث والتوسع في خدماتها.

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

بشكل مستمر بداية كل فصل دراسي.

- قاعدة بيانات اإلنتاج العلمي السنوي لعمادة السنة التحضيرية 

 - قاعدة بيانات اإلنتاج العلمي للجامعة وفق كونفرس،سكوبس ... 

SciVal قاعدة بيانات -

بشرية 

الخطــة  العلمــي  البحــث  معيــار  لجنــة 
أعضــاء   7 مــن  وتتكــون  اإلســتراتيجية، 
الدراســات  وحــدة  مشــرف  برئاســة 

لبحــوث. وا

مادية  

- تقارير اللجنة حول المحكات
- األدلة المادية المتوفرة من قبل 

األقسام والوحدات المعنية بالبحث 
العلمي.

                  العدد الكلي                   عدد الحضور                  النسبة المئوية

جميع أعضاء هيئة التدريس 
في السنة التحضيرية (272)

جميع أعضاء هيئة التدريس 
في السنة التحضيرية (272)

100%
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

مؤشرات قياس األداء 

الصعوبات والمقترحات

 

وضع السياسات والخطط المستقبلية للوحدة  

             األنشطة المحققة لألهداف

تحسين وتطوير دور وحدة الدراسات و البحوث في تقديم خدمات متقدمة 
للباحثين من أعضاء هيئة التدريس.

-  تقترح وحدة الدراسات والبحوث تحميل كل ما يتعلق من بيانات ونماذج 
وإحصائيات ودراسات تم جمعها وأجراؤها منذ بداية إنشاء الوحدة على موقع 
عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة المربوط بموقع الجامعة، بحيث 

يكون في متناول الجميع، ومتابع من قبل وحدة الدراسات والبحوث.

-  أن تتضمن النافذة إنتاج البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في عمادة 
السنة التحضيرية والدراسات المساندة.

-  أن ُتحّدث قوائم المجاالت البحثية التي تتضمن أهم المواضيع المتعلقة 
بالسنة التحضيرية دوريً.

-  أن  تعمل الوحدة على توفير اإلحصاءات المهمة التي قد يحتاجها الباحثون  
والمتعلقة بعمادة السنة التحضيرية بشكل خاص و الجامعة  و الجامعات 

السعودية وعلى نطاق أوسع من ذلك بشكل عام.

-  أن تتضمن النافذة الروابط المهمة والبرامج واألدوات التي تساعد وتسهل 
على الباحث إجراء بحوثهم.

وحدة الدراسات والبحوث بالتنسيق مع عمادة االتصاالت

موقع الجامعة – مساحة مخصصة لعمادة السنة التحضيرية

الفصل الدراسي الثاني 2020-2021

- إعداد رابط تقييم للموقع

- قاعدة البيانات على موقع الجامعة

- إحصائيات عن مرات الدخول على الموقع لقياس مدى استفادة أعضاء هيئة 
التدريس من الموقع

- تسهيل عمليات التواصل مع الجهات المعنية.

بشرية 

أعضاء وحدة الدراسات والبحوث (5)

مادية  

موقع الجامعة  
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األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

مؤشرات قياس األداء 

الصعوبات والمقترحات

األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط   

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

إحصاءات

مؤشرات قياس األداء 

الصعوبات والمقترحات

 

 

تحديد االحتياجات التدريبية المتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في األقسام 
األكاديمية بالعمادة المتعلقة بالنشر والبحث العلمي وتنفيذها.

             األنشطة المحققة لألهداف

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
- التواصل مع الجهات المعنية بتقديم ورش تدريبية عن البحث العلمي 

لمعرفة الورش التدريبية المتوفرة، 
- إعداد رابط استطالع بالورش التي يحتاج إليها أعضاء هيئة التدريس ألغراض 

البحث العلمي، وحصر المطلوب منها.
- العمل على تنظيم وإصدار شهادات حضور وتشجيع اإلقبال على حضور 

مثل هذه الورش، على أن يتم عقد هذه الدورات مع مراعاة أوقات أعضاء هيئة 
التدريس على مستوى األقسام ومقرات التدريس األكاديمية، 

- التنسيق مع الجهات الداعمة من داخل وخارج الجامعة.

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

الفصل الدراسي الثاني 2020-2021

استطالعات بالدورات المطلوبة، واستطالعات تقييم أداء الورش

إعداد جدول زمني يتناسب مع أعضاء هيئة التدريس ومقدمي الورش.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في حضور الدورات والبرامج 
التدريبية وورش العمل التي تقدمها عمادة البحث العلمي.

             األنشطة المحققة لألهداف

ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس

تدريب أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية، عمادة شؤون المكتبات

خالل الفصل الدراسي الثاني 2020-2021

بشرية 

ما توفره عمادة البحث العلمي من مدربين

مادية  

قاعات مجهزة للتدريب حسب إمكانيات العمادة

               العدد الكلي                                          عدد الحضور             

272 عضو هيئة تدريس

إعداد الحضور، استمارة تقييم ورش التدريب

إعداد الجدول الزمني لتنفيذ ورش العمل وأماكن عقدها

حسب المسجلين من خالل الرابط اإللكتروني
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عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط  
 

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

إحصاءات

مؤشرات قياس األداء 

 

إعداد قاعدة بيانات متكاملة ألعضاء هيئة التدريس، والبحوث التي نشروها 

             األنشطة المحققة لألهداف

الســنة  عمــادة  فــي  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  العلمــي  اإلنتــاج  بيانــات  قاعــدة 
المســاندة والدراســات  التحضيريــة 

- تحديــث رابــط اإلنتــاج البحثــي لــكل عضــو هيئــة تدريــس وعــدد االقتباســات 
لتلــك البحــوث مــن عــام 2018-2020، وكذلــك عــدد األوراق البحثيــة المقدمــة فــي 

المؤتمــرات مــن عــام  2018-2020م.

- تعميم الرابط على أعضاء هيئة التدريس.

- االجتماع مع عمادة البحث العلمي حول آلية وشروط النشر في جامعة اإلمام 
عبد الرحمن بن فيصل، وتفسير اإلجراءات المتخذة من قبل الجامعة فيما 

يتعلق بالنشر.

- حصر اإلنتاج البحثي لكل عضو هيئة تدريس، من خالل التواصل مع رؤساء 
األقسام.

 - حصر مخالفات أعضاء هيئة التدريس المتعلقة بالنشر ، وهي (النشر باسم 
جامعة أخرى باإلضافة إلى جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل / عدم النشر).

- كتابة تعهدات ألعضاء هيئة التدريس المخالفين، ُتلزمهم بالنشر باسم 
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل حصريً.

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

بشكل مستمر 

 – االستشــهاد  (التوثيــق -  التدريــس  العلميــة ألعضــاء هيئــة  واألوراق  البحــوث 

المؤتمــرات)

بشرية 

3

مادية  

قاعدة بيانات على شكل رابط استطالع من إعداد الوحدة

   العدد الكلي                 عدد الحضور                         النسبة المئوية

272 عدد أعضاء 

هيئة التدريس
- (221) البحوث المنشورة 

خالل 2020-2018

- (124) البحوث الجاري 
العمل على نشرها خالل 

2021-2020

- %81 نسبة النشر 

العلمي خالل 2020-2018

- %46 نسبة المتوقع 

نشره خالل 2021-2020
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األهداف العامة لوكالة 
التطوير والجودة 

عنوان النشاط  
 

األهداف 

الجهة المسؤولة 

مكان التنفيذ

تاريخ النشاط 

الموارد المساعدة 
لتنفيذ النشاط 

إحصاءات

مؤشرات قياس األداء 

الصعوبات والمقترحات

 

تقديم التسهيالت الالزمة للباحثين.

             األنشطة المحققة لألهداف

- إصدار كتب تسهيل المهمة.

- توزيع استبيانات الدراسات والبحوث إلكترونيً.

- المساعدة في التحليل اإلحصائي.

- كتابة تقارير حول استجابات الفئة المستهدفة لالستبيانات اإللكترونية.

- المساعدة في تذليل الصعوبات أمام الباحثين من خالل االستمرار بتقديم 
مجموعة من الخدمات.

وحدة الدراسات والبحوث

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة - مكتب وحدة الدراسات 
والبحوث مبنى 450

بشكل مستمر 

- عدد كتب تسهيل المهمة (7).

- عدد المساعدات اإلحصائية (10).

- عدد الروابط التي تم القيام بها لتعميم األداة (22).

- عدد التقارير المنجزة في ضوء تعميم أداة الدراسة (15).

إنشــاء موقــع إلكترونــي خــاص بوحــدة الدراســات والبحــوث يحتــوي علــى آخــر 
المســتجدات واألدوات والبحــوث، وكل مــا يتعلــق بالبحــث العلمــي منبثقــً مــن 

موقــع العمــادة.

بشرية 

3

مادية  

                                     العدد الكلي                              عدد الحضور                    

- كتابــة التقاريــر عــن الخدمــات التــي تقدمهــا العمــادة 
للطــالب/ وتقاريــر عــن رأي الطلبــة فــي محتــوى المقــرر، 

الخطــة العالجيــة، الخدمــات التــي تقــدم للطلبــة

- تقارير دورية
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وكالة شؤون الطالبات

مهام وصالحيات وكلية وكالة شؤون الطالبات:
مســؤولة أمــام العميــد عــن تنفيــذ السياســات والبرامــج المعتمــدة فــي تدريــس طالبــات الســنة . 1

التحضيريــة.

اإلشراف على إعداد وتنفيذ األسبوع التعريفي وأيام التهيئة لطالبات السنة التحضيرية.. 2

معاونــة العميــد فــي إعــداد الطالبــات لالنتقــال مــن مرحلــة التعليــم العــام إلــى مرحلــة التعليــم . 3
الجامعــي ومنحهــن فرصــة االندمــاج فــي الوســط الجامعــي، والتعــرف علــى متطلبــات الدراســة 

الجامعيــة وتهيئتهــن نفســيً وفكريــً للدراســة التخصصيــة.

اإلشــراف علــى تنفيــذ خطــة اإلرشــاد التربــوي واألكاديمــي لطالبــات الســنة التحضيريــة بالتعــاون . 4
مــع مركــز اإلرشــاد والتوجيــه الجامعــي.

اإلشــراف علــى متابعــة حضــور وغيــاب الطالبــات وانتظامهــن فــي المحاضــرات وإبالغهــن بنســبة . 5
الغيــاب فــي حالــة تجاوزهــا.

اإلشراف على إعداد خطابات التحذير األكاديمي للطالبات في نهاية كل فصل دراسي.. 6

التنســيق مــع أميــن مجلــس عمــادة الســنة التحضيريــة بخصــوص اإلعــداد والتحضيــر للمذكــرات . 7
التــي تعــرض علــى مجلــس عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة.

تقديــم تقريــر فصلــي وســنوي لعميــد الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة عــن نشــاطات . 8
الوكالــة.

ــة . 9 ــرارات مجلــس عمــادة الســنة التحضيري ــة العميــد فــي متابعــة وتنفيــذ ق العمــل علــى معاون
ــك مــن قــرارات تخــص العمــادة واللجــان المختصــة. وغيــر ذل

المســاهمة فــي تطويــر أعمــال العمــادة وإجراءاتهــا بمــا يحقــق الســهولة واليســر للطالبــات فــي . 10
التســجيل واالنتظــام فــي الدراســة.

إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.. 11

التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.. 12

اإلشراف على تنظيم وإقامة األنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضيرية بأقسام الطالبات.. 13

اإلشــراف علــى تشــغيل الطالبــات فــي الوكالــة وتنظيــم توزيعهــن علــى االعمــال المناســبة وفــق . 14
أنظمــة العمــادة والجامعــة.

تمثيل العمادة في التحقيق والتأديب مع الطالبات عند االقتضاء .. 15
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الهيكل التنظيمي لوكالة الشؤون األكاديمية:

عميد السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة

وكيلة عمادة السنة التحضيرية 
والدراسات المساندة لشؤون الطالبات

المسار الصحي
طالبات

المسار اإلنساني
طالبات

المسار العلمي
طالبات

المسار الهندسي
طالبات

المسار الصحي بالجبيل
(كلية العلوم الطبية

المسار العلمي
(بالريان) 

المسار اإلنساني 
بالريان

المسار العلمي
(كلية المجتمع بالقطيف) 

المسار العلمي
(كلية المجتمع بالدمام)

المسار اإلنساني 
بالجبيل

المسار العلمي
(بالجبيل) 
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التقرير الختامي للمسار الصحي طالبات الراكة 
للعام الجامعي 1442هـ

التعريف بالمسار:
يطبــق برنامــج الســنة التحضيريــة علــى جميــع الطــالب والطالبــات المقبوليــن علــى مســارات 
كليــات جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل وهــي: مســار الكليــات الصحيــة، ومســار الكليــات 
الهندســية، ومســار الكليات العلمية، وأي مســارات يمكن أن تســتحدث مســتقباًل لكليات أخرى، 

وذلــك وفقــً لشــروط القبــول التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة.

تتكــون الدراســة فــي برنامــج الســنة التحضيريــة مــن فصليــن دراســيين ويجــوز تمديدهــا فصــاًل 
دراســيً صيفيــً، حيــث يمنــح الطالــب فرصــة لدراســة المقــررات الفصليــة التــي تعثــر فيهــا خــالل 
الســنة  اجتيــاز  تحقيقــه شــروط  حالــة  فــي  الصيفــي  الدراســي  الفصــل  فــي  الدراســي  العــام 

التحضيريــة.

ويعــد المســار الصحــي مــن اهــم المســارات المدرجــة بالســنة التحضيريــة وذلــك لمــا يؤهــل لــه مــن 
كليــات متميــزة وهــي )الطــب والصيدلــة و طــب االســنان و العلــوم الطبيــة التطبيقيــة والصحــة 
العامــة والتمريــض( وأيضــا ترجــع أهميــة المســار الصحــي فــي انــه يعــد الخيــار األول لطالبــات 

وطــالب الجامعــة ذوي المعــدل العالــي فــي المرحلــة الثانويــة.

ومن اهم مهام منسقة المسار الصحي هي: 
اإلشــراف علــى تنفيــذ اللوائــح والقواعــد التنفيذيــة لالئحــة الدراســات واالختبــارات للمرحلــة . 1

الجامعيــة فيمــا يخــص المســار الصحــي.
االشــراف علــى إعــداد الجــداول الدراســية لطلبــة المســار الصحــي والتنســيق مــع األقســام . 2

والكليــات األخــرى بالتعــاون مــع عمــادة القبــول والتســجيل.
االشــراف علــى ســير االختبــارات النهائيــة للمســار الصحــي بالتنســيق مــع األقســام األكاديميــة . 3

وعمــادة القبــول والتســجيل.
اإلشــراف علــى معادلــة المقــررات الدراســية الخاصــة بالمســار الصحــي فيمــا يخــص الطلبــة . 4

المحولــون للســنة التحضيريــة مــن داخــل وخــارج الجامعــة.
اإلشــراف علــى األنشــطة الالصفيــة الطالبيــة الخاصــة بالمســار الصحــي والزيــارات والمعــارض . 5

الســنوية.
اإلشــراف علــى طلبــات التأجيــل واالعتــذار عــن الدراســة وكذلــك عمليــات الحــذف واالضافــة . 6

لطلبــة المســار الصحــي وفقــا لألنظمــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الخصــوص.
االشــراف علــى إعــداد قوائــم الحرمــان وحصــر أعــداد الطــالب والطالبــات بالمســار الصحــي . 7

المجتازيــن والمتعثريــن ببرنامــج الســنة التحضيريــة.

االشــراف علــى فعاليــات األســبوع التعريفــي الــذي تقيمــه العمــادة فيما يخص المســار الصحي . 8
مــن إعــداد الكتيبــات والمنشــورات والقواعــد والتعليمــات المطبوعــة والمرئيــة والجــداول 

والتســجيل االلكترونــي للمقــررات الدراســية الفصليــة والســنوية
توجيــه وإرشــاد الطــالب والطالبــات بالمســار الصحــي وحــل القضايــا المتعلقــة بالتحصيــل . 9

األكاديمــي بالســنة التحضيريــة والتواصــل مــع مركــز االرشــاد الجامعــي فيمــا يخــص الحــاالت 
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التــي تحتــاج إلــى رعايــة اجتماعيــة أو توجيــه نفســي.
تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الســنة التحضيريــة عــن ســير العمــل في المســار الصحــي بالمهام . 10

المناطــة بــه والصعوبــات التــي قــد تواجهه.
متابعة تحديث موقع العمادة االلكتروني فيما يخص وكالة المسار الصحي.. 11

ــة بالمســار . 12 مخاطبــة الجهــات ذات الصلــة داخــل الجامعــة فــي اختصــاص ونطــاق عمــل الوكال
الصحــي.

إصــدار القــرارات الداخليــة التــي يقتضيهــا ســير العمــل فــي وكالــة المســار الصحــي بالعمــادة . 13
بمــا ال ينشــئ حقــوق أو مزايــا وظيفيــة، فــإن أنشــأت حقــوق أو مزايــا وظيفيــة يتعيــن أخــذ 

ــر الجامعــة فــي هــذا الشــأن. موافقــة مدي

اقتراح الوسائل والسبل التي تساهم في فعالية وتطوير العمل بالمسار الصحي.. 14

توزيع الطالبات بالمسار:

ب والطالبات ابملسار الصحي وحل القضااي املتعلقة ابلتحصيل األكادميي ابلسنة التحضريية والتواصل مع  توجيه وإرشاد الطال.9
مركز االرشاد اجلامعي فيما خيص احلاالت اليت حتتاج إىل رعاية اجتماعية أو توجيه نفسي 

ابملهام املناطة به والصعوابت اليت قد تواجههتقدمي تقارير دورية لعميد السنة التحضريية عن سري العمل يف املسار الصحي .10
متابعة حتديث موقع العمادة االلكرتوين فيما خيص وكالة املسار الصحي.11
خماطبة اجلهات ذات الصلة داخل اجلامعة يف اختصاص ونطاق عمل الوكالة ابملسار الصحي .12
صحي ابلعمادة مبا ال ينشئ حقوق أو مزااي وظيفية، فإن  إصدار القرارات الداخلية اليت يقتضيها سري العمل يف وكالة املسار ال .13

أنشأت حقوق أو مزااي وظيفية يتعني أخذ موافقة مدير اجلامعة يف هذا الشأن 
 اقرتاح الوسائل والسبل اليت تساهم يف فعالية وتطوير العمل ابملسار الصحي.14

توزيع الطالبات ابملسار: 

كلية التمريض )طالبات  العدد الكلي للطالبات م
إلكمال املقررات( 

املنسحبات املنقطعات

461

14 8

5

13

توزيع الطالبات بالمسار الصحي طالبات

الطالبات المنتظمات بالحضور 

طالبات التمريض 

طالبات منقطعات

طالبات منسحبات

العدد الكلي للطالبات

461

المنقطعات

8

المنسحبات

5

طالبات كلية التمريض إلكمال المقررات

14
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اخلطة األكادميية للمسار: الخطة األكاديمية للمسار:

 الفصل الدراسي األول 

 اسم المقرر  رقم المقرر 
  وحدات
 معتمدة 

ساعة  
 نظري

ساعة  
 عملي 

  اتساع 
 المتطلب السابق  تصال اال

ENGL-101 
 عامة *  لغة انجليزية

General English Language * IP 20 0 20   بالمسار الصحي القبول 

BIOL-102 Biology   أحياء* IP 2 0 2   بالمسار الصحي القبول 

CHEM-103  كيمياء*Chemistry 
IP 

 بالمسار الصحي القبول   1 0 1

PHYS-104  فيزياء*Physics 
IP 

 بالمسار الصحي القبول   1 0 1

COMP-131 
 مهارات الحاسب اآللي 
Computer Skills 

 بالمسار الصحي القبول   4 4 0 2

LRSK-141 
 مهارات التعلم والبحث 

Learning & Searching Skills 
 بالمسار الصحي القبول   2 0 2 2

ISLM-181 
 اإلسالم  في واالسرة العقيدة

Creed & Family in Islam 
 بالمسار الصحي القبول   2 0 2 2

 6   32  

 الدراسي الثانيالفصل  

ENGL-101 
 عامة *  لغة انجليزية

General English Language * 
 بالمسار الصحي القبول   8 0 8 7

ENGL-102 

 تخصصية * أكاديمية و لغة إنجليزية
English for Academic and  

Specific Purpose * 

 بالمسار الصحي القبول   12 0 12 3

BIOL-102 Biology   بالمسار الصحي القبول   4 2 2 3 *أحياء 

CHEM-103  كيمياء*Chemistry 2 1 2 3   بالمسار الصحي القبول 

PHYS-104   فيزياء* Physics 2 1 2 3   بالمسار الصحي القبول 

LRSK-142 
 مهارات االتصال 

Communication Skills 
 بالمسار الصحي القبول   2 0 2 2

ARAB-182 العربية  اللغة مهارات 
Arabic Language Skills  

 بالمسار الصحي القبول   2 0 2 2

PHEDU-162 
 التربية البدنية والصحية 

Health & Physical Education 
 بالمسار الصحي القبول   2 2 0 1

 26   36  

 مالحظة:
 مقررات بالنظام السنوي                     
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حلقات النقاش الخاصة بالمسار:

حلقات النقاش اخلاصة ابملسار: 

 : برانمج حلقة النقاش طالبات املسار الصحي

 املوضوع  إىل من
 السالم الوطن  10.05 10.00
    كلمة سعادة وكيلة السنة التحضريية الدكتورة عبري الرشيد  10.10 10.05

 كلمة مع احدي طالبات كليه الطب "فجر الدليجان"  10.25 10.10

االخرتاع  لقاء مع مكتب براءه  10.40 10.25  

 فقرة حقوق وواجبات الطالبات وتقدمي اجمللس االستشاري الطاليب للمسار الصحي   10.50 10.40
 فقرة عن التعريف بسياسة االختبارات ومركز مصادر دعم التعلم  11.00 10.50
 اجلودة يف كلمات د عبري شعبان  11.10 11.00
 كلمة مركز االرشاد والتوجية اجلامعي.  11.20 11.10

 استقبال األسئلة واالستفسارات والرد عليها والنقاش يف مجيع اجملاالت.        12.00 11.20
 

  :ضيوف احللقة 

احللقة   ضيوف  م  
 سعادة وكيلة عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة ألقسام الطالبات  1

االكادميية للمسار الصحيسعادة املنسقة  2  

منسقة األنشطة الطالبية واجلداول  ابملسار الصحي   سعادة 3  

منسقة مركز دعم التعلم   سعادة 4  

منسقة مقرر اللغة االجنليزية ألقسام الطالبات   سعادة 9  

 هـ 1442ابلسنة التحضريية جامعة اإلمام عبد الرمحن الفيصل  للعام اجلامعي  الصحيحلقة النقاش األوىل للمسار 

 
 

 
 املوضوع  إىل من

 ما تيسر من تالوة القران الكرمي للطالبة  10.05 10.00
    كلمة وكيلة السنة التحضريية الدكتورة عبري الرشيد 10.10 10.05

للطالباتتعليمات دخول االختبارات  10.20 10.10  

 فقرة عن )كيفية االستذكار اجليد( مع د اميان جرادات  10.30 10.20
 تعليمات التسجيل للمقررات للفصل الدراسي الثان مع   10.45 10.30

 االستاذه مرمي املطريي 
 فقرة لطالبات اجمللس االستشاري   11.00 10.45
 فقرة عن )اجلودة يف سطور( د عبري شعبان  11.10 11.00
 مسابقة ترفيهيه للطالبات من د لبن عبد اجلواد  11.20 11.10
 استقبال األسئلة واالستفسارات والرد عليها )مسموعة أو مكتوبة( والنقاش يف مجيع اجملاالت.  12.30 11.20

 :ضيوف احللقة
احللقة   ضيوف م  

الطالبات سعادة وكيلة عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة ألقسام  1
منسقة مقرر الفيزايء سعادة2
منسقة مقرر االحياء سعادة4
منسقة مقرر اللغة االجنليزية ألقسام الطالبات سعادة5
منسقة قسم تطوير الذات سعادة6
منسقة مقرر الكيمياء سعادة7
منسقة مقرر العقيدة واالسرة سعادة8
احلاسب االل منسقة مقرر سعادة9
 
 

 هـ 1442يابلسنة التحضريية جامعة اإلمام عبد الرمحن الفيصل  للعام اجلامع الصحيحلقة النقاش الثانية للمسار 

حلقة النقاش األولى للمسار الصحي بالسنة التحضيرية - جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

حلقة النقاش الثانية للمسار الصحي بالسنة التحضيرية - جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

 سعادة منسقي املقررات العلمية ابملسار الصحي .  

منسقة مركز االرشاد والتوجيه اجلامعي ألقسام الطالبات   سعادة 10  

 طالبات كلية الطب " فجر الدليجان"  11
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املوضوع  إىلمن

ما تيسر من تالوة القران الكرمي للطالبة 
كلمة وكيلة السنة التحضريية الدكتورة عبري الرشيد

للطالباتتعليمات دخول االختبارات 
فقرة عن )كيفية االستذكار اجليد( مع د اميان جرادات 

تعليمات التسجيل للمقررات للفصل الدراسي الثان مع  
االستاذه مرمي املطريي 

فقرة لطالبات اجمللس االستشاري  
فقرة عن )اجلودة يف سطور( د عبري شعبان 

مسابقة ترفيهيه للطالبات من د لبن عبد اجلواد 
استقبال األسئلة واالستفسارات والرد عليها )مسموعة أو مكتوبة( والنقاش يف مجيع اجملاالت. 

  :ضيوف احللقة 

احللقة   ضيوف  م  
الطالبات سعادة وكيلة عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة ألقسام   1  

منسقة مقرر الفيزايء   سعادة 2  

منسقة مقرر االحياء   سعادة 4  

منسقة مقرر اللغة االجنليزية ألقسام الطالبات   سعادة 5  

منسقة قسم تطوير الذات   سعادة 6  

منسقة مقرر الكيمياء   سعادة 7  

منسقة مقرر العقيدة واالسرة   سعادة 8  

احلاسب االل  منسقة مقرر   سعادة 9  

 
 

 هـ 1442يابلسنة التحضريية جامعة اإلمام عبد الرمحن الفيصل  للعام اجلامع الصحيحلقة النقاش الثانية للمسار 

حلقة النقاش الثالثة للمسار الصحي بالسنة التحضيرية - جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

 

 
 

 

  
 املوضوع  إىل من

 ما تيسر من تالوة القران الكرمي الطالبة فاطمة مالك   10.05 10.00

 فقرة رايضية بعنوان )صباح النشاط( د مروة فضل  10.15 10.05

 تعليمات رفع وتقدمي االعذار املقبولة د . لبن عبد اجلواد  10.30 10.15
 تعريف علي ختصصاتك العلمية ) طالبات اجمللس االستشاري(  11.00 10.30
 فقرة مقدمة من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات    11.30 11.00
عليها )مسموعة أو مكتوبة( والنقاش يف مجيع اجملاالت.  استقبال األسئلة واالستفسارات والرد  12.00 11.30  

 

  :ضيوف احللقة 

 ضيوف احللقة  م

 الطالبات سعادة وكيلة عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة ألقسام   1

 منسقة مقرر الفيزايء    سعادة 2

 منسقة مقرر االحياء    سعادة 4

 منسقة مقرر اللغة االجنليزية ألقسام الطالبات   سعادة 5

 منسقة قسم تطوير الذات    سعادة 6

 منسقة مقرر الكيمياء    سعادة 7

 منسقة مقرر  اللغة العربية   سعادة 8

 الرتبية البدنية والصحية  منسقة مقرر   سعادة 9

 

 
 

 هـ 1442ابلسنة التحضريية جامعة اإلمام عبد الرمحن الفيصل  للعام اجلامعي  الصحيحلقة النقاش الثالثة للمسار 
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حلقة النقاش الرابعة للمسار الصحي بالسنة التحضيرية - جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

 

 

 

 

  ضيوف احللقة : 

احللقة   ضيوف  م  
 سعادة وكيلة عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة ألقسام الطالبات  1

 سعادة املنسقة االكادميية للمسار الصحي 2

منسقة األنشطة الطالبية واجلداول  ابملسار الصحي   سعادة 3  

 سعادة منسقة مقرر الرتبية البدنية والصحية  4

منسقة مقرر اللغة االجنليزية ألقسام الطالبات   سعادة 5  

 سعادة منسقي املقررات العلمية ابملسار الصحي .  6

 سعادة منسقة مقرر مهارات االتصال  7

 
 

 

 هـ 1442ابلسنة التحضريية جامعة اإلمام عبد الرمحن الفيصل  للعام اجلامعي  الصحيحلقة النقاش الرابعة للمسار 

التقرير الختامي للمسار العلمي طالبات 
للعام الجامعي 1442هـ

التعريف بالمسار
يعتبــر المســار العلمــي أحــد مســارات عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات، ويقــوم بإعــداد الطلبــة 
للتخصصــات: )علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات، إدارة األعمــال وكليــة العلــوم للطالبــات( وفقــً 

لشــروط القبــول التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة.

أهم األهداف
تهيئة الطالب للتعليم الجامعي.. 1

تطوير مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية وتقنية المعلومات .. 2
تشجيع االبتكار واإلبداع وتنمية مهارات التعلم والبحث والتفكير واالتصال  .. 3
تنمية المعارف العلمية األساسية التي يحتاج إليها الطالب في تخصصاتهم المستقبلية.. 4
تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.. 5
تنمية قدرات الطالب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في األنشطة الطالبية .. 6
الجــودة واالعتمــاد . 7 بمــا يتوافــق مــع معاييــر ومتطلبــات  التحضيريــة  الســنة  برامــج  تطويــر 

األكاديمــي

توزيع الطالبات بالمسار:

العدد الكلي للطالبات

983

المنقطعات

52

المنسحبات

4

المجموع

1039
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اخلطة األكادميية للمسارالخطة األكاديمية للمسار:

الدراسي األولالفصل  

 عنوان املقرر  رقم  املقرر 

الساعات  

 املعتمدة 

ساعات  

 االتصال

املتطلبات  

 السابقة 

ENGL 101   لغة إنجليزية عامة 

 

20 - 

MATH-111  3 3 ١رياضيات - 

COMP-131  4 2 مهارات الحاسب اآللي - 

LRSK-141  2 2 مهارات التعلم والبحث - 

PHEDU-152  2 ١ والصحية التربية البدنية - 

ARAB 182 2 2 مهارات اللغة العربية - 

 : الفصل الدراس ي الثاني

املقرر املقرررقم عنوان
الساعات  

املعتمدة 

ساعات  

االتصال

املتطلبات  

السابقة 

78لغة إنجليزية عامة 

  ١2 3لغة انجليزية أكاديمية وتخصصية

233رياضيات 

4 3تطبيقات الحاسب اآللي

33اإلحصاء 

2 2مهارات التواصل 

اخلطة األكادميية للمسار

الدراسي األولالفصل  

املقرر املقرررقم عنوان
الساعات  

املعتمدة 

ساعات  

االتصال

املتطلبات  

السابقة 

20لغة إنجليزية عامة 

١33رياضيات 

24مهارات الحاسب اآللي 

22مهارات التعلم والبحث 

١2والصحية التربية البدنية 

22مهارات اللغة العربية

الثاني الدراس ي الفصل

 عنوان املقرر  رقم  املقرر 

الساعات  

 املعتمدة 

ساعات  

 االتصال

املتطلبات  

 السابقة 

ENGL 101   8 7 لغة إنجليزية عامة - 

ENGL102 ١2 3 لغة انجليزية أكاديمية وتخصصية - 

MATH-112  3 3 2رياضيات MATH-111 

COMP122 4 3 تطبيقات الحاسب اآللي - 

STAT-132  3 3 اإلحصاء - 

CMSK 142  2 2 مهارات التواصل - 

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني

ISLM 181 2 2 العقيدة واالسرة في االسالم - 

 

حلقات النقاش اخلاصة ابملسار 
 هـ1442للعام اجلامعي حلقة النقاش األوىل  
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22العقيدة واالسرة في االسالم

حلقات النقاش اخلاصة ابملسار 
 هـ1442للعام اجلامعي حلقة النقاش األوىل  

حلقات النقاش الخاصة بالمسار:
حلقة النقاش األولى للمسار العلمي بالسنة التحضيرية - جامعة اإلمام 

عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي ١٤٤٢هـ
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حلقة النقاش الثانية للمسار العلمي بالسنة التحضيرية - جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

حلقة النقاش الثالثة للمسار العلمي بالسنة التحضيرية - جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

 من اىل  الفقرات 

 10:00 10:15 استقبال وتسجيل الطالبات 

قرآن كرمي  10:20 10:15

كلمة مساعد وكيله العمادة للمسار العلمي طالبات   1025 10:20

مفاتيح .....لألداء اختبارات آمنه
طالبات املسار العلمي, منسقة شؤون الطالبات

10:45 10:25

 منسقة الشؤون االكادميية
 

11:00 10:45 

 11:00 11:15 منسقة وحدة اجلودة 

 11:15 11:25 املسابقة 

 11:25 12:00 اللقاء املفتوح مع منسقات املقررات

 ـه1442للعام اجلامعي حلقات النقاش 

الفقرات  اىل  من

استقبال وتسجيل الطالبات  10:15 10:00

 10:15 10:20 قرآن كرمي 

كلمة مساعد وكيله العمادة للمسار العلمي طالبات   1025 10:20

مفاتيح .....لألداء اختبارات آمنه
طالبات املسار العلمي, منسقة شؤون الطالبات

10:45 10:25

 منسقة الشؤون االكادميية
 

11:00 10:45 

 11:00 11:15 منسقة وحدة اجلودة 

 11:15 11:25 املسابقة 

 11:25 12:00 اللقاء املفتوح مع منسقات املقررات

 ـه1442للعام اجلامعي حلقات النقاش 

الفقرات  اىل  من

استقبال وتسجيل الطالبات  10:15 10:00

قرآن كرمي  10:20 10:15

 10:20 1025  كلمة مساعد وكيله العمادة للمسار العلمي طالبات 

مفاتيح .....لألداء اختبارات آمنه
طالبات املسار العلمي, منسقة شؤون الطالبات

10:45 10:25

 منسقة الشؤون االكادميية
 

11:00 10:45 

 11:00 11:15 منسقة وحدة اجلودة 

 11:15 11:25 املسابقة 

 11:25 12:00 اللقاء املفتوح مع منسقات املقررات

 ـه1442للعام اجلامعي حلقات النقاش 

الفقرات  اىل  من

استقبال وتسجيل الطالبات  10:15 10:00

قرآن كرمي  10:20 10:15

كلمة مساعد وكيله العمادة للمسار العلمي طالبات   1025 10:20

 (  مفاتيح .....لألداء اختبارات آمنه)

 طالبات املسار العلمي, منسقة شؤون الطالبات

10:45 10:25 

   منسقة الشؤون االكادميية
 

11:00 10:45 

 11:00 11:15 منسقة وحدة اجلودة 

 11:15 11:25 املسابقة 

 11:25 12:00 اللقاء املفتوح مع منسقات املقررات

 ـه1442للعام اجلامعي حلقات النقاش 

الفقرات  اىل  من

استقبال وتسجيل الطالبات  10:15 10:00

قرآن كرمي  10:20 10:15

كلمة مساعد وكيله العمادة للمسار العلمي طالبات   1025 10:20

مفاتيح .....لألداء اختبارات آمنه
طالبات املسار العلمي, منسقة شؤون الطالبات

10:45 10:25

 منسقة الشؤون االكادميية
 

11:00 10:45 

 11:00 11:15 منسقة وحدة اجلودة 

 11:15 11:25 املسابقة 

 11:25 12:00 اللقاء املفتوح مع منسقات املقررات

 ـه1442للعام اجلامعي حلقات النقاش 

الفقرات  اىل  من

استقبال وتسجيل الطالبات  10:15 10:00

قرآن كرمي  10:20 10:15

كلمة مساعد وكيله العمادة للمسار العلمي طالبات   1025 10:20

مفاتيح .....لألداء اختبارات آمنه
طالبات املسار العلمي, منسقة شؤون الطالبات

10:45 10:25

 منسقة الشؤون االكادميية
 

11:00 10:45 

 11:00 11:15 منسقة وحدة اجلودة 

 11:15 11:25 املسابقة 

 11:25 12:00 اللقاء املفتوح مع منسقات املقررات

 ـه1442للعام اجلامعي حلقات النقاش 

الفقرات  اىل  من

استقبال وتسجيل الطالبات  10:15 10:00

قرآن كرمي  10:20 10:15

كلمة مساعد وكيله العمادة للمسار العلمي طالبات   1025 10:20

مفاتيح .....لألداء اختبارات آمنه
طالبات املسار العلمي, منسقة شؤون الطالبات

10:45 10:25

 منسقة الشؤون االكادميية
 

11:00 10:45 

 11:00 11:15 منسقة وحدة اجلودة 

 11:15 11:25 املسابقة 

 11:25 12:00 اللقاء املفتوح مع منسقات املقررات

 ـه1442للعام اجلامعي حلقات النقاش 

 

الفقرات  اىل  من

استقبال وتسجيل الطالبات  10:15 10:00

قرآن كرمي  10:20 10:15

كلمة مساعد وكيله العمادة للمسار العلمي طالبات   1025 10:20

مفاتيح .....لألداء اختبارات آمنه
طالبات املسار العلمي, منسقة شؤون الطالبات

10:45 10:25

 منسقة الشؤون االكادميية
 

11:00 10:45 

 11:00 11:15 منسقة وحدة اجلودة 

 11:15 11:25 املسابقة 

 11:25 12:00 اللقاء املفتوح مع منسقات املقررات

 ـه1442للعام اجلامعي حلقات النقاش 

 

احلضور  

 

 

 من              اىل                    الفقرات 

 10:00 10:15 استقبال وتسجيل الطالبات 

 10:15 10:20 قرآن كرمي 

 10:20 10:25 السالم امللكي 

 10:25 10:35 سلطانه بنت انيف الشمري مساعد وكيله العمادة للمسار العلمي طالبات أ.  كلمة 

 10:35 10:45 كلية إدارة األعمال )أ.  رمي اليامى( 

 10:45 11:05 كلية احلاسب وتقنية املعلومات )د. دينا العباد( 

 11:05 11:25 كلية العلوم )د. عامرة الصانع( 

 Ms. Jasia Refeeq 11:35 11:25اللغة االجنليزية منسقة اللغة االجنليزية   مقرر فقرة عن 

 11:35 12:15 وتقنية املعلومات )أ. أمرية البعداىن(  االتصالعمادة 

 هـ 1442للعام اجلامعي الثالثة حلقات النقاش 

حلقة النقاش الرابعة للمسار العلمي بالسنة التحضيرية - جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

الهدف 

للــرد علــى استفســارات الطالبــات عــن المحاضــرات االفتراضيــة وكذلــك عــن اختبــارات المنتصــف 
مــن بعــد تعليــق الدراســة
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التقرير الختامي للمسار العلمي بكلية المجتمع بالدمام 
للعام الجامعي 1442هـ

التعريف بالمسار:

يعتبــر المســار العلمــي أحــد مســارات عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات، والمســار العلمــي 
يقــوم بإعــداد الطــالب للتخصصــات

 فــي كليتــي: )علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات، إدارة األعمــال( أو أي مــن الكليــات التــي تضــم 
إلــى برنامــج الســنة التحضيريــة  

مستقباًل وفقً لشروط القبول التي يحددها مجلس الجامعة.

وســوف يتــم عــرض تقريــر الختامــي عــن الفصــل الدراســي الثانــي للمســار العلمــي بكليــة 
المجتمــع و مــا تــم انجــازه مــن انشــطة و مجهــودات قامــت بهــا الهيئــة االداريــة والتعليميــة 
بالمســار طــوال هــذا الفصــل لتحقيــق رؤيــة ورســالة وأهــداف العمــادة، والتــي بدورهــا تحقــق 

أهــداف الجامعــة.

توزيع الطالبات بالمسار:

الخطة األكاديمية:

العدد الكلي للطالبات

437

المنقطعات

0

المنسحبات

0

المجموع

437

ه 1442التقرير اخلتامي للمسار العلمي بكلية اجملتمع ابلدمام للعام اجلامعي  

التعريف ابملسار: 
 واملسار العلمي يقوم إبعداد الطالب للتخصصات   والدراسات،مسارات عمادة السنة التحضريية  أحد يعترب املسار العلمي 

    التحضريية  السنة برانمج أو أي من الكليات اليت تضم إىل  األعمال( إدارة  املعلومات، )علوم احلاسب وتقنية   كلييت: يف   

اجلامعة مستقبالً وفقاً لشروط القبول اليت حيددها جملس 

بكلية اجملتمع و ما مت اجنازه من انشطة و جمهودات قامت    العلمي للمسار    الثاين   الدراسي عن الفصل    اخلتامي تم عرض تقرير  وسوف ي
اجلامعةأهدافحتقق بدورهاواليت العمادة، وأهدافورسالة هبا اهليئة االدارية والتعليمية ابملسار طوال هذا الفصل لتحقيق رؤية 

ابملسار: اتب التوزيع الط
اجملموع املنسحبات املنقطعات عدد الطالبات 
 

كادميية اخلطة األ
 املتطلبات السابقة  ساعات االتصال  الساعات املعتمدة  عنوان املقرر  رقم املقرر

ENGL 101  8 7 لغة إجنليزية عامة  

- 
MATH-112 

 
2رايضيات   3 3 MATH-111 

ENGL102 

 
 - 12 3 لغة اجنليزية أكادميية وختصصية 

LRSK-142 

 
 - 2 2 مهارات االتصال

PHEDU-162 

 
والصحية مقرر الرتبية البدنية   

 
1 2 - 

COMP 122  4 3 تطبيقات احلاسب - 

 

ISLM-181  يف االسالم العقيدة و االسرة  2 2 - 
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حلقات النقاش الخاصة بالمسار:
حلقات النقاش الرابعة الكترونيا من خالل البالك بورد للعام الجامعي 1442 هـ

حلقات النقاش اخلاصة ابملسار: 

 هـ 1442للعام اجلامعي حلقات النقاش الرابعة الكرتونيا من خالل البالك بورد 

تقرير إنجازات المسار العلمي بكلية المجتمع )القطيف( 
للعام الجامعي 1442هـ

مقدمة عن المسار العلمي:

ــة والدراســات، والمســار العلمــي  يعتبــر المســار العلمــي أحــد مســارات عمــادة الســنة التحضيري
إدارة  المعلومــات،  الحاســب وتقنيــة  الطلبــة للتخصصــات فــي كليتــي: )علــوم  بإعــداد  يقــوم 
األعمــال. وكليــة المجتمــع( أو أي مــن الكليــات التــي تضــم إلــى برنامج الســنة التحضيرية مســتقباًل 

وفقــً لشــروط القبــول التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة.

األهداف:

تنبثق أهداف المسار العلمي من أهداف عمادة السنة التحضيرية كما يلى :
• تهيئة الطالب للتعليم الجامعي.

• تطوير مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية وتقنية المعلومات. 
• تشجيع االبتكار واإلبداع وتنمية مهارات التعلم والبحث والتفكير واالتصال.  

• تنمية المعارف العلمية األساسية التي يحتاج إليها الطالب في تخصصاتهم المستقبلية.
• تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.

• تنمية قدرات الطالب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في األنشطة الطالبية. 
• تطوير برامج السنة التحضيرية بما يتوافق مع معايير ومتطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي.

أواًل: الشؤون األكاديمية للمسار العلمي: 

انجازات الشؤون األكاديمية: 
متابعة مهام الوكالة اليومي.. 1

اإلشراف على االختبارات الفصلية والنهائية وتنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة. . 2
اإلعداد واإلشراف والمساهمة في برنامج األسبوع التمهيدي.  . 3
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إعــداد الجــداول الدراســية للطالبــات فــي المســار العلمــي للفصــل الدراســي األول والثانــي . 4
ورفعهــا علــى البيبــول ســوفت ومتابعــة التســجيل. 

المشاركة في إعداد جداول االختبارات الفصلية والنهائية. . 5
إعداد جداول المالحظين على االختبارات الفصلية والنهائية.  . 6
اإلشراف على قوائم الحرمان في مختلف المقررات.. 7
العلميــة . 8 المقــررات  فــي  لهــم  إضافيــة  محاضــرات  برامــج  وعمــل  الضعــاف  الطــالب  متابعــة 

واالحصــاء(.  )الرياضيــات 
اإلعــداد واإلشــراف علــى البرامــج التدريبيــة لطالبــات العمــادة )برنامــج العمــل التطوعــي ... متعــة . 9

المشــاركة، برنامــج إدارة الــذات 

سير العملية التعليمية:
- التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بخطة المقرر والساعات المكتبية.

- مســاهمة جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس فــي إعــداد وتنفيــذ خطــة األنشــطة الطالبيــة، واالشــتراك 
بأنشــطة صفيــة وال صفيــة تســاهم فــي إعــداد شــخصية الطالبــة.

- إعالن جدول االختبارات الفصلية لجميع المقررات للفصل الدراسي األول.
- يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل دوري على نظام سجالت الطالب )بيبول سوفت(.

- يتــم رفــع المــواد التعليميــة الخاصــة بالمقــرر علــى البــالك بــورد بشــكل مســتمر، كمــا قمنــا بتشــجيع 
الطــالب علــى الدخــول للنظــام والتعريــف بــه، وأنــه وســيلة التواصــل المعتمــدة مــع األســاتذة خــارج الكلية.

- إعالن نتائج اختبارات وكويزات الطالب لجميع المقررات عن طريق البالك بورد.
- تعميم جدول االختبارات على األقسام.  

- إعالم الطالبات بجدول االختبارات عن طريق اإلعالن بلوحة اإلعالنات.
- إعداد قوائم الطالبات وتسليمها إلى منسقة االختبار.

- إعداد جدول المراقبات واللجان.
- التأكد من توافر القرطاسية من أقالم رصاص وغيره.

- التأكد من جاهزية المعامل واألجهزة.
- التواصل مع كلية المجتمع لتوفير قاعات متعددة األغراض لالختبارات الفصلية. 

- التأكد من جاهزية القاعات وتنظيمها في أيام االختبارات.
- اإلشراف العام على اللجان والتأكد من دخول جميع الطالبات لالختبار.

- متابعة المخالفات التي قد تتم خالل االختبار.
- متابعــة الطالبــات المتأخــرات عــن وقــت االختبــار واتخــاذ االجــراءات الالزمــة بكتابــة تعهــد دخــول الطالــب 

المتأخــر.
- متابعــة المراقبــون باللجــان وعــدم الغيــاب، وفــي حــال المخالفــة يتــم التنبيــه ومــن ثــم تســليم لفــت 

نظــر.
- متابعــة الطالبــات الالتــي ال يحملــن بطاقــات جامعيــة أثنــاء االختبــارات، واتخــاذ االجــراءات الالزمــة بكتابــة 

تعهــد بعــدم تكــرار المخالفــة.
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- التعميــم علــى الطالبــات وتوجيههــن لاللتــزام بالســلوكيات الجامعيــة مــن حيــث اللبــس والشــعر 
الطويــل والقصــات الغريبــة عــن مجتمعنــا.

- رفع تقرير عن االختبار إلى المنسق العام للمسار العلمي.

توزيع الطالبات بالمسار:

الخطة األكاديمية:

منسقات المقررات والمتحدثات:
*د. سوسن الكوكي المنسقة األكاديمية للسنة التحضيرية بالمسار العلمي لفرع القطيف. 

*د. مريم بنسعيد مقرر مادة الرياضيات.
*ا. فهيمة سوجا - اللغة اإلنجليزية.

*د. سناء علي - اللغة اإلنجليزية.
*أ. نوف مبارك - لغة انجليزية.

*د. ريم عمامي - مقرر مادة الرياضيات و منسقة االختبارات بالمسار.
*د. مريم بعزاوي - مقرر مادة الرياضيات ومشرفة األنشطة.

*أ. عهود اليامي - مسؤولة مركز مصادر التعلم.
* أ. فاطمة حسن - ممثلة مركز اإلرشاد الجامعي بالمسار.

العدد الكلي للطالبات

413

المنقطعات

0

المنسحبات

0

المجموع

413

 ال حيملن بطاقات جامعية أثناء االختبارات، واختاذ االجراءات الالزمة بكتابة تعهد بعدم تكرار  متابعة الطالبات الاليت-
 املخالفة. 

التعميم على الطالبات وتوجيههن لاللتزام ابلسلوكيات اجلامعية من حيث اللبس والشعر الطويل والقصات الغريبة عن  -
 جمتمعنا. 

مسار العلمي. رفع تقرير عن االختبار إىل املنسق العام لل-

 ابملسار:  اتب التوزيع الط
 اجملموع  املنسحبات املنقطعات  عدد الطالبات 
    

 

 : اخلطة األكادميية 
 املتطلبات السابقة  ساعات االتصال  الساعات املعتمدة  عنوان املقرر  رقم املقرر

ENGL 101  8 7 لغة إجنليزية عامة  

- 
MATH-112 

 
2رايضيات   3 3 MATH-111 

ENGL102 

 
 - 12 3 لغة اجنليزية أكادميية وختصصية 

LRSK-142 

 
 - 2 2 مهارات االتصال

PHEDU-162 

 
والصحية مقرر الرتبية البدنية   

 
1 2 - 

COMP 122  4 3 تطبيقات احلاسب - 

 

ISLM-181  يف االسالم العقيدة و االسرة  2 2 - 

حلقات النقاش الخاصة بالمسار: 
حلقة النقاش األولى للمسار العلمي بكلية المجتمع )القطيف( للعام الجامعي ١٤٤٢هـ
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*أ. والء مدن - قسم التسجيل و القبول.
*أ. هبة كمال - منسقة الشؤون الطالبية. 

*أ. عزيزة حسن - مسؤولة تقنية المعلومات و الدعم الفني.
*أ. عاتقة - مسؤولة األمن

حلقة النقاش الثانية للمسار العلمي بكلية المجتمع )القطيف( للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

حلقة النقاش الثالثة للمسار العلمي بكلية المجتمع )القطيف( للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

تــم تنفيــذ حلقــة النقــاش الثالثــة بنجــاح وتــم عــرض الموضوعــات بنــاء علــى الجــدول الزمنــي 
المرفــق

                                                      عدد الحضور = )102( طالبة
بــدء النقــاش بترحيــب الدكتــورة منــى ســليمان منســقة المســار األكاديميــة ثــم تحدثــت عــن بعــض . 1

التعليمــات الخاصــة بتواجــد الطالبــات فــي الحــرم الجامعــي والتواجــد داخــل قاعــات الدراســة مــع 
كلمــات تحفيزيــة للتعلــم والمذاكــرة واالجتهــاد، كمــا عرضــت كيفيــة إحتســاب نســب الغيــاب 
وحــاالت قبــول األعــذار وأنــواع الحــاالت المقبولــة مــع التأكيــد علــى مســؤولية الطالبــة نحــو رفــع 
العــذر مــن خــالل خدمــات الطالــب اإللكترونيــة والخطــوات التاليــة لهــا كمــا أكــدت علــى ضــرورة 

ــق. ــزام بالملبــس الالئ االلت

 

  
 
 
 
 

 من الى  الفقرات 

 ١0:00 ١0:١5 استقبال وتسجيل الطالبات 

 ١0:١5 ١0:20 قرآن كريم 

 كلمة املشرفة األكاديمية 

 د. منى سليمان  

١0:30 ١0:20 

 كلمة أ/ غرام سعود الحمالن    كلية املجتمع  

 عن التخصصات املختلفة لكلية املجتمع وفرص العمل بعد التخرج  

١0:45 ١0:30 

 كلمة منسقة لجنه الجودة باملسار  

 د/ فاطمه مالولي  

١0:55 ١0:45 

كلمة منسقة لجنه االختبارات عن تعليمات االختبارات وكيفية تنظيم الوقت             
 د/ مني عبد املنعم 

١١:١0 ١0:55 

 كلمة منسقة لجنه اإلرشاد األكاديمي 

 د/ مريم بنسعيد 

١١:20 ١١:١0 

لعرض جول مصادر التعلم للمقررات         كلمة مسؤولة مصادر التعلم باملسار 
 أ/ عهود اليامي

١١:30 ١١:20 

 على جناح الحلم  

 أمل                الطالبة/ مريم الطالبة /

١١:40 ١١:30 

 اللقاء املفتوح لإلجابة على استفسارات الطالبات 

 عن املقررات  

١2:00 ١١:40 

النشاط األول للجنه األنشطة  توزيع جوائز الفائزين في أولي فعاليات 
 )موهبتي سر تميزي( 

١2:05 ١2:00 

 هـ 1442للعام اجلامعي  الثانيةحلقة النقاش  
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فقــرة عــن التخصــص مــا بعــد الســنة التحضيريــة لطالبــات الســنة التحضيريــة بكليــة المجتمــع . 2
وقدمتهــا األســتاذة غــرام الخالــدي ممثلــة كليــة المجتمــع بالقطيــف، حيــث عرضــت مواقــف نجــاح 
تشــجع الطالبــات علــى بــذل الجهــد كمــا عرضــت كيفيــة اختيــار التخصــص، ومــا هــي التخصصــات 
المتاحــة للطالبــات والمعــدل المطلــوب لتقديــم الطالبــة لبعــض تخصصــات كليــة العلــوم بالريــان. 

ــم فقــرة مــن خــالل كل منســقة لجنــة توضــح لجنتهــا وأهميتهــا والخدمــات التــي . 3 ــم تقدي ــم ت ث
تقدمهــا. 

فقرة عن االستذكار الجيد واالستعداد لالختبارات قدمتها الدكتورة منى عبد المنعم. . 4
فقــرة عــن الجــودة فــي العمليــة التعليميــة ودور الطالبــات فــي تحســينها قدمتهــا الدكتــورة . 5

فاطمــة مالولــي منســقة الجــودة بالقطيــف.
فقرة اإلرشاد األكاديمي قدمتها الدكتورة مريم بنسعيد. . 6
فقرة لجنة األنشطة الطالبية قدمتها د / منى سليمان. . 7
فقــرة مصــادر التعلــم قدمتهــا األســتاذة عهــود اليامــي وتحدثــت عــن مركــز مصــادر التعلــم . 8

ومواعيــد وجــدول المصــادر وضــرورة لجــوء الطالبــات لــه فــي حالــة التعثــر أو الرغبــة فــي فهــم أي 
مقــرر دراســي.  

فقرة األسئلة المفتوحة )منسقات المقررات(.  . 9
تــم إتاحــة الفرصــة للطالبــات فــي االســئلة عــن أي شــيء يرغبــون فــي معرفتــه واالستفســارات . 10

الهامــة مــن الطالبــات لعضــوات الهيئــة التدريســية واإلداريــة، وقــد قامــت كل مســئولة بالــرد علــى 
االستفســارات بشــكل وافــي وبدقــة حتــى ال نتــرك للطالبــة أي ســؤال.

ــة اختتمــت حلقــة النقــاش بشــكر جميــع الحضــور وشــكر الطالبــات القائمــات علــى . 11 وفــي النهاي
التنظيــم.

حلقة النقاش الرابعة للمسار العلمي بكلية المجتمع )القطيف(

 للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

 
 
 

 

للطالباتاألنشطة التدريبية والدورات

  الصحية   احلالة  وحتسني  مهاراهتن   لتنمية  للطالبات التدريبية  والورش والدورات  لألنشطة فيصل  بن الرمحن  عبد  اإلمام   جامعة  الهتمام   نظراً 

  التابعة   وايضاً  الطالبية،  األنشطة   لوحدة التابعة   والدورات  األنشطة   من   عدد   تنفيذ   مت   اجلامعة،   خارجو  داخل   الوقت   استغالل  وحسن   هلن

 األنشطة:  هذه يلي وفيما  للطالبات،   اجلامعية احلياة  مهارات   تنمية  لربانمج

  الدراسي،   العام   خالل   الطالبية   األنشطة   ووحدة  اجلامعية   احلياة   مهارات  تنمية   برانمج   تتبع   عمل  ورشة  (  20  )   عدد   تقدمي احلمد  وهلل  مت

   التايل: ابجلدول   موضحة  متنوعة موضوعات   تناولت واليت 

ورش تدريبية  
علمي / كلية اجملتمع القطيف ( )مسار

 
القسم التابع له  عدد الطالبات  

احلاضرات  
التاريخ  اسم املدرب 

ابللغة العربية 
اسم الورشة  

الفصل الدراسي األول 
احلاسب 12 الكمبيوتر وجسم االنسان جرادات  إميان أ.  5األسبوع 

املهارات التعلم والبحث  18 رمزي  د.مساح 6األسبوع  التحفيز الذايت

املهارات التعلم والبحث  22 رمزي  مساح   د. 7األسبوع  أمهية إدارة الوقت 

 من الى  الفقرات 

 ١2:00 ١2:05 استقبال وتسجيل الطالبات عن طريق البالك بورد 

كلمة املشرفة األكاديمية د. منى سليمان حول األزمة واإلعداد  
 ملواجهتها

١2:١5 ١2:05 

 ١2:١5 ١2:55 اللقاء املفتوح لإلجابة على استفسارات الطالبات عن املقررات  

 ١2:55 0١:00 كلمة الختام 

 هـ 1442اجلامعي للعام  الرابعةحلقة النقاش  
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األنشطة والدورات التدريبية للطالبات
نظــرًا الهتمــام جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل لألنشــطة والــدورات والــورش التدريبيــة للطالبات 
لتنميــة مهاراتهــن وتحســين الحالــة الصحيــة لهــن وحســن اســتغالل الوقــت داخــل وخــارج الجامعــة، تــم 
تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة والــدورات التابعــة لوحــدة األنشــطة الطالبيــة، وايضــً التابعــة لبرنامــج تنميــة 

مهــارات الحيــاة الجامعيــة للطالبــات، وفيمــا يلــي هــذه األنشــطة:
تــم وهلل الحمــد تقديــم عــدد ) 20 ( ورشــة عمــل تتبــع برنامــج تنميــة مهــارات الحيــاة الجامعيــة ووحــدة 
األنشــطة الطالبيــة خــالل العــام الدراســي، والتــي تناولــت موضوعــات متنوعــة موضحــة بالجــدول التالــي: 

ورش تدريبية 
 )مسار علمي / كلية المجتمع القطيف (

 
 
 

للطالباتاألنشطة التدريبية والدورات

  الصحية   احلالة  وحتسني  مهاراهتن   لتنمية  للطالبات التدريبية  والورش والدورات  لألنشطة فيصل  بن الرمحن  عبد  اإلمام   جامعة  الهتمام   نظراً 

  التابعة   وايضاً  الطالبية،  األنشطة   لوحدة التابعة   والدورات  األنشطة   من   عدد   تنفيذ   مت   اجلامعة،   خارجو  داخل   الوقت   استغالل  وحسن   هلن

 األنشطة:  هذه يلي وفيما  للطالبات،   اجلامعية احلياة  مهارات   تنمية  لربانمج

  الدراسي،   العام   خالل   الطالبية   األنشطة   ووحدة  اجلامعية   احلياة   مهارات  تنمية   برانمج   تتبع   عمل  ورشة  (  20  )   عدد   تقدمي احلمد  وهلل  مت

   التايل: ابجلدول   موضحة  متنوعة موضوعات   تناولت واليت 

ورش تدريبية  
علمي / كلية اجملتمع القطيف ( )مسار

 
عدد الطالبات   القسم التابع له 

 احلاضرات  
 اسم املدرب  التاريخ 

 ابللغة العربية 

 اسم الورشة  

 الفصل الدراسي األول 
 الكمبيوتر وجسم االنسان جرادات  إميان أ.  5األسبوع  12 احلاسب

 التحفيز الذايت رمزي  د.مساح 6األسبوع  18 املهارات التعلم والبحث 

 أمهية إدارة الوقت  رمزي  مساح   د. 7األسبوع  22 املهارات التعلم والبحث 

الفقرات  الى  من

بورد البالك طريق الطالباتعن وتسجيل استقبال ١2:05 ١2:00

واإلعداد األزمة سليمانحول منى د األكاديمية املشرفة كلمة
ملواجهتها

١2:١5 ١2:05

املقررات الطالباتعن استفسارات على لإلجابة املفتوح اللقاء ١2:55 ١2:١5

كلمة الختام  0١:00 ١2:55 

 هـ 1442اجلامعي للعام  الرابعةحلقة النقاش  

 قوة االختيار  د. سوسن الكوكي  8األسبوع  20 االحصاء

 رشاقيت بعزاوي  مرمي   د. 9األسبوع  13 الرايضيات 

 كيف تنجح بعزاوي  مرمي   د. 10األسبوع  15 الرايضيات 

 English an د.سناء الشملي 11األسبوع  25 االجنليزية 

international language, 

linking language and a 

window to the world’s 

knowledge 
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تقرير إنجازات المسار العلمي بالجبيل كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية للعام الجامعي 1442هـ

التعريف بالمسار:

يعتبر المسار العلمي أحد مسارات عمادة السنة التحضيرية والدراسات

توزيع الطالبات بالمسار:

الخطة األكاديمية:

حلقات النقاش الخاصة بالمسار:

تــم عقــد حلقــة النقــاش الرابعــة  عبــر الشــبكة اإللكترونيــة بشــأن الــرد علــى استفســارات الطالبــات 
مــن حيــث ســير المحاضــرات االفتراضيــة وتأجيــل االختبــارات ومــا يســتجد مــن أعمــال بشــأن التعليــم 

اإللكترونــي والتقييم.

https://eu.bbcollab.com/guest/9184968ed412459e925df2be79e24824

توصيات حلقات النقاش: -

تفعيــل واعتمــاد حلقــات النقــاش اإللكترونيــة للســنوات القادمــة بــأذن اهلل لحضــور عــدد كبيــر 
وتعبيــر الطالبــات بشــكل واضــح وصريــح عــن المشــاكل التــي تواجههــم وعــدم االلتــزام بحجــز 

المســرح الــذي ال يكــون متوفــر بشــكل دائــم بســبب أنشــطة التخصصــات.

العدد الكلي للطالبات

121

المنقطعات

0

المنسحبات

0

المجموع

121

 اإلنسانية ابجلبيل كلية العلوم والدراسات  يتقرير إجنازات املسار العلم

 ه1442للعام اجلامعي 

 التعريف ابملسار: 
 والدراسات مسارات عمادة السنة التحضريية  أحد يعترب املسار العلمي 

 ابملسار:  اتب التوزيع الط
 اجملموع  املنسحبات املنقطعات  عدد الطالبات 
    

 : اخلطة األكادميية 
الرتبية   -مهارات التعلم والبحث -لغة عربية    - مهارات احلاسب األيل  -لغة اجنليزية عامه  - 1رايضيات الفصل الدراسي األول: 

 البدنية  
مهارات احلاسب األيل   -لغة اجنليزية عامه   -  ESPلغة اجنليزية    -  EAPلغة اجنليزية   - 2رايضيات   الفصل الدراسي الثان:

 مهارات اتصال    -إحصاء - العقيدة واألسرة  -
 حلقات النقاش اخلاصة ابملسار 

 

  االفرتاضية احملاضرات سري  حيث من   الطالبات استفسارات  على  الرد بشأن اإللكرتونية  الشبكة عرب  الرابعة النقاش  حلقة عقد  مت
 والتقييم.   اإللكرتوين  التعليم بشأن  أعمال من يستجد وما   االختبارات وأتجيل 

 - توصيات حلقات النقاش:  
تفعيل واعتماد حلقات النقاش اإللكرتونية للسنوات القادمة أبذن هللا حلضور عدد كبري وتعبري الطالبات بشكل واضح وصريح عن  

 . املشاكل اليت تواجههم وعدم االلتزام حبجز املسرح الذي ال يكون متوفر بشكل دائم بسبب أنشطة التخصصات 

حلقة النقاش الرابعة للمسار العلمي بالجبيل كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  هـ 1442للعام اجلامعي  الرابعةحلقة النقاش  
للعام الجامعي 1442هـ
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تقرير إنجازات المسار اإلنساني بالجبيل كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية للعام الجامعي1442هـ

توزيع الطالبات بالمسار:

الخطة األكاديمية للمسار اإلنساني:

حلقات النقاش الخاصة بالمسار

الــرد علــى استفســارات  اإللكترونيــة بشــأن  الشــبكة  الرابعــة عبــر  النقــاش  -تــم عقــد حلقــة 
الطالبــات مــن حيــث ســير المحاضــرات االفتراضيــة وتأجيــل االختبــارات ومــا يســتجد مــن أعمــال 

والتقييــم. اإللكترونــي  التعليــم  بشــأن 

https://eu.bbcollab.com/guest/9184968ed412459e925df2be79e24824

توصيات حلقات النقاش: -

ــأذن اهلل لحضــور عــدد كبيــر  تفعيــل واعتمــاد حلقــات النقــاش اإللكترونيــة للســنوات القادمــة ب
وتعبيــر الطالبــات بشــكل واضــح وصريــح عــن المشــاكل التــي تواجههــم وعــدم االلتــزام بحجــز 

المســرح الــذي ال يكــون متوفــر بشــكل دائــم بســبب أنشــطة التخصصــات.

العدد الكلي للطالبات

328

المنقطعات

0

المنسحبات

0

المجموع

328

للعام  اإلنسانية ابجلبيل كلية العلوم والدراسات نسان اإلتقرير إجنازات املسار 
ه 1442اجلامعي

ابملسار: اتب التوزيع الط
اجملموع املنسحبات املنقطعات عدد الطالبات 
 

اخلطة األكادميية للمسار اإلنسان

مهارات    -الرتبية البدنية والصحية  -اآليلمهارات استخدام احلاسب   -النحو التطبيقي   - اإلجنليزية  األول: اللغة الفصل الدراسي 
 العربية مهارات اللغة   -التعلم والبحث 

  -مهارات االتصال  -مبادئ علم النفس   - مقدمة يف اإلحصاء -مهارات الكتابة  -  2الفصل الدراسي الثاين: اللغة اإلجنليزية 
 التالوة والتجويد   – العقيدة واألسرة 

 

حلقات النقاش اخلاصة ابملسار 

احملاضرات سريحيثمنالطالباتاستفسارات علىالرد بشأن اإللكرتونية الشبكة عربالرابعة النقاشحلقةعقد مت
والتقييم. اإللكرتونالتعليمبشأن أعمالمن يستجد ومااالختبارات وأتجيلاالفرتاضية

النقاش:توصيات حلقات 
تفعيل واعتماد حلقات النقاش اإللكرتونية للسنوات القادمة أبذن هللا حلضور عدد كبري وتعبري الطالبات بشكل واضح وصريح  

التخصصات.عن املشاكل اليت تواجههم وعدم االلتزام حبجز املسرح الذي ال يكون متوفر بشكل دائم بسبب أنشطة  

 هـ1442/للعام اجلامعي  الرابعةحلقة النقاش  

حلقة النقاش الرابعة للمسار اإلنساني بالجبيل كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
للعام الجامعي1442هـ
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تقرير إنجازات المسار الهندسي - طالبات للعام الجامعي 1442هـ

التعريف بالمسار:

هذا المسار مصمم للطالبات الالتي يرغبن بالدراسة في الكليات التالية:

 كلية الهندسة    كلية التصاميم

توزيع الطالبات بالمسار:

الخطة األكاديمية:

العدد الكلي للطالبات

150

المنقطعات

0

المنسحبات

6

المجموع

121

ه 1442للعام اجلامعياهلندسي طالباتاملسار تقرير إجنازات 

التعريف ابملسار:

الكليات التالية هذا املسار مصمم للطالبات الاليت يرغنب ابلدراسة يف 

كلية اهلندسة ▪
كلية التصاميم ▪

ابملسار: اتب التوزيع الط
اجملموع املنسحبات املنقطعات عدد الطالبات 
 
اخلطة األكادميية للمسار: 

 الفصل الدراسي األول 

 اسم املقرر  رقم املقرر 
وحدات  
 معتمدة 

ساعة  
 نظري 

ساعة  
 عملي

ساعات  
 االتصال 

 السابق املتطلب 

ENGL-

101 

 لغة اجنليزية عامة * 

General English Language * 
IP 20 0 20 ال يوجد 

MATH-

111 

 (1رايضيات )

Mathematics (1) 
 ال يوجد 4 0 4 3

ARCH-

121 

 ( 1مرسم أساسيات التصميم )

Basic Design Studio (1) 
 ال يوجد 4 2 2 3

LRSK-141 

 مهارات التعلم والبحث 

Learning and searching 

Skills 

 ال يوجد 2 0 2 2

PHEDU-

162 

 الرتبية البدنية والصحية 

Health & Physical 

Education 

 ال يوجد 2 2 0 1

ARAB 182 
 مهارات اللغة العربية  

Arabic Language Skills 
 ال يوجد 2 0 2 2

  34   11 اجملموع 

 الفصل الدراسي الثاين 
ENGL-

101 

 اجنليزية عامة * لغة 

General English Language * 
 ال يوجد 8 0 8 7

ENGL-

102 

 لغة إجنليزية أكادميية وختصصية *

English for Academic and 

Specific Purpose * 

 ال يوجد 12 0 12 3

MATH-

112 

 (2رايضيات )

Mathematics (2) 
3 3 0 3 MATH-111 

ARCH-( 2مرسم أساسيات التصميم

فيزايء
ال يوجد

مهارات اتصال 
ال يوجد

مهارات احلاسب اآلل 
ال يوجد

االسالم و األسرة يف العقيدة 
ال يوجد

اجملموع 
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حلقات النقاش الخاصة بالمسار:
حلقة النقاش األولى للمسار الهندسي للعام الجامعي1442 هـ  

منسقات المقررات والمتحدثات:
o د. عبير الرشيد وكيلة السنة التحضيرية

o د. أسماء الحسن المنسقة األكاديمية للمسار الهندسي
o د. سمية بهلول منسقة الجداول واالختبارات بالمسار الهندسي

o د. نجالء محمود فريح لجنة الجودة بالمسار الهندسي 
o د. نهى حسنى مقرر التصاميم

o ا. نمرة الطيب لغة االنجليزية
o ا. ليلى الحسن لغة انجليزية

o ا. بشرى علي لغة انجليزية
o ا.نسيم فواغره مقرر  مادة الرياضيات

o أ. بسمة رجب مسؤولة مركز مصادر التعلم
o ممثلة مركز االرشاد الجامعي بالمسار الهندسي/ لينا ابو صفية 

اجملموع 
 الفصل الدراسي الثاين 

اجنليزية عامة * لغة 
ال يوجد

لغة إجنليزية أكادميية وختصصية *
ال يوجد

112 

2رايضيات )

ARCH-

122 

 ( 2مرسم أساسيات التصميم )

Basic Design Studio (2) 
3 2 2 4 ARCH-121 

PHYS-

132 

 فيزايء

Physics 
 ال يوجد 3 0 3 3

LRSK -

142 

 مهارات اتصال 

Communication Skills 
 ال يوجد 2 0 2 2

COMP-

131 

 مهارات احلاسب اآلل 

Computer Skills 
 ال يوجد 4 4 0 2

ISLM181 
 االسالم و األسرة يف ,العقيدة 

Islamic  
 ال يوجد 2 0 2 2

  38   25 اجملموع 
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حلقة النقاش الثانية للمسار الهندسى بالسنة التحضيرية جامعة اإلمام
 عبد الرحمن الفيصل للعام الجامعي 1442 هـ

حلقة النقاش الثالثة للمسار الهندسى بالسنة التحضيرية جامعة اإلمام 
عبد الرحمن الفيصل للعام الجامعي 1442 هـ

حلقة النقاش الرابعة للمسار الهندسى بالسنة التحضيرية جامعة اإلمام 
عبد الرحمن الفيصل للعام الجامعي 1442 هـ

 

 

 

 املوضوع  إىل  من
00:10  05:10  الذكر احلكيم بصوت الطالبة  أايتما تيسري من  

 )مسموعة أو مكتوبة( والنقاش يف مجيع اجملاالت.           اوالرد عليهاستقبال األسئلة واالستفسارات  11.00 10.05

00:11  15:11  

 جتربيت فقرة 

  االستفادةاهلندسة الطبية و التصاميم عن كيفية  النهائية كليهعرض التجارب الناجحة لطالبات ابلسنة 

 املثلى من الوقت خالل فرته االختبارات و تقليل  القلق

15:11  30:11  ونقل التقانة لطالب السنة التحضريية  االخرتاععرض تعريفي ملكتب براءة  

 اهلندسي د. عبري رمضان املقررات ابملسارالتعريف أبمهية التجاوب مع استبياانت  11.40 11.30

40:11  النهائية  لالختباراتاملسار عن عرض  لطالبات املسار عن االستعداد  عرض لطالبات 11.50 

 فقرة رايضية لتمارين ازاله الضغط و التوتر خالل فرتة االختبارات عن الطالبات  د. مروة فضل   11.55 11.50

 أ. مرمي املطريى  الثان الدراسيتعريف الطالبات بكيفية تسجيل املقررات للفصل  12.00 11.55

 

 

 

 

 

املوضوع إىلمن
النهدي فاطمةللطالبة ما تيسر من تالوة القران الكرمي 

الغامديتقدمها أزهيهابجلامعةورشة عمل للطالبات من الدعم الفن 
من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات ابلتوعية ابخلدمات املقدمة  

)مسموعة أو مكتوبة( والنقاش يف مجيع  ا والرد عليهواالستفسارات على األسئلةالرد 
اجملاالت.     
استاذة جناة الشافعي   لقاء وتكرمي
العبد هللا من كلية اهلندسة و املهندسة مهجة العبد هللا من كلية  املهندسة مرينةأحد لقاء مع 
التصميم   

املسابقة االلكرتونية  

مام عبد الرمحن الفيصل  اإلابلسنة التحضريية جامعةالثانية للمسار اهلندسى حلقة النقاش 

هـ1442للعام اجلامعي 

ابلسنة التحضريية جامعة اإلمام عبد الرمحن الفيصل  اهلندسيحلقة النقاش الثالثة للمسار 

هـللعام اجلامعي 

 

 

املوضوع إىل من
الذكر احلكيم بصوت الطالبة أايتما تيسري من 00100510

)مسموعة أو مكتوبة( والنقاش يف مجيع اجملاالت.          اوالرد عليهاستقبال األسئلة واالستفسارات 10.0511.00

00111511
جتربيت فقرة 

االستفادةاهلندسة الطبية و التصاميم عن كيفية النهائية كليهعرض التجارب الناجحة لطالبات ابلسنة 
املثلى من الوقت خالل فرته االختبارات و تقليل  القلق

ونقل التقانة لطالب السنة التحضريية االخرتاععرض تعريفي ملكتب براءة 15113011
اهلندسي د. عبري رمضاناملقررات ابملسارالتعريف أبمهية التجاوب مع استبياانت 11.3011.40

النهائية لالختباراتاملسار عن عرض  لطالبات املسار عن االستعداد عرض لطالبات401111.50
فقرة رايضية لتمارين ازاله الضغط و التوتر خالل فرتة االختبارات عن الطالبات  د. مروة فضل  11.5011.55
أ. مرمي املطريى الثانالدراسيتعريف الطالبات بكيفية تسجيل املقررات للفصل 11.5512.00

 

 

 

 

 املوضوع  إىل من
النهدي   فاطمةللطالبة ما تيسر من تالوة القران الكرمي  09.45 09.40  

الغامدي  تقدمها أزهيه  ابجلامعةورشة عمل للطالبات من الدعم الفن  10.15 9.45  

 ابلتوعية ابخلدمات املقدمة   من عمادة االتصاالت وتقنية املعلومات

)مسموعة أو مكتوبة( والنقاش يف مجيع   ا والرد عليهواالستفسارات  على األسئلةالرد  11.00 10.15
 اجملاالت.     

استاذة جناة الشافعي     لقاء وتكرمي 11.15 11.00  

العبد هللا من كلية اهلندسة و املهندسة مهجة العبد هللا من كلية    املهندسة مرينة أحد لقاء مع   11.45 11.15
 التصميم   

 املسابقة االلكرتونية   12.00 11.45

مام عبد الرمحن الفيصل  اإلابلسنة التحضريية جامعةالثانية للمسار اهلندسى حلقة النقاش 

هـ1442للعام اجلامعي 

ابلسنة التحضريية جامعة اإلمام عبد الرمحن الفيصل  اهلندسيحلقة النقاش الثالثة للمسار 

هـللعام اجلامعي 

 

 

 

 

  

 املوضوع  إىل من
00:12  10:12  ترحيب من قبل منسقة املسار  ابلطالبات   

12.10 02.00 
استقبال األسئلة واالستفسارات والرد عليها )مسموعة أو مكتوبة( والنقاش يف مجيع  

 اجملاالت.          

 
 

 

  

ابلسنة التحضريية جامعة اإلمام عبد الرمحن الفيصل  اهلندسيللمسار الرابعةحلقة النقاش 

هـ1442للعام اجلامعي 

وكالة الشؤون األكاديمية
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التعريف بالوكالة:

وكالة الشؤون األكاديمية

173

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

أوالً: التعريف بالوكالة:
وكالــة الشــؤون األكاديميــة هــي إحــدى الكيانــات األكاديميــة بعمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات 
المســاندة تحــت إشــراف المباشــر للعميــد، وُتعنــى بشــكل مباشــر بالعمليــة التعليميــة والتعلميــة 

الموجهــة للطالــب، وبالجوانــب األكاديميــة المرتبطــة بأعضــاء هيئــة التدريــس.

مهام وكيل العمادة للشؤون األكاديمية
اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات في العمادة.. 1

اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية.. 2
اإلشــراف علــى إعــداد الجــدول الدراســي للطــالب بالتعــاون مــع عمــادة القبــول والتســجيل ولجنــة . 3

الجــداول الدراســية.
اإلشراف على أعمال التسجيل ومكتب التسجيل.. 4
متابعة تحديث الجدول الدراسي أثناء عملية التسجيل لحل المشاكل المتعلقة بها.. 5
اإلشراف على إعداد اإلحصاءات المتعلقة بالطالب في األقسام المختلفة.. 6
اإلشراف على الخطط الدراسية في األقسام األكاديمية بالعمادة وتحديثها.. 7
اإلشراف على طلبات االعتذار عن الدراسة.. 8
اإلشراف على قوائم الحرمان.. 9
بالتحصيــل . 10 المتعلقــة  القضايــا  وحــل  األكاديمــي  واإلشــراف  واإلرشــاد  التوجيــه  أمــور  متابعــة 

ونحــوه. األكاديمــي 

ثانيًا: الهيكل التنظيمي لوكالة الشؤون األكاديمية:
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وحدة شؤون الطالب
التعريف بالوحدة:

الرؤية :

النظــر الــى وحــدة شــؤون الطــالب علــى انهــا مصــدرا داعمــا للقيــم االيجابيــة لــدي طــالب عمــادة 
الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة وتقديــم الخدمــات الطالبيــة النوعيــة والمميــزة داخــل 
ــة واالنتمــاء , والمســؤولية المجتمعيــة ومواكبــة  البيئــة الجامعيــة وخارجهــا وغــرس قيــم االصال

التطــور الســريع.

الرسالة :

في ضوء رؤية وحدة شؤون الطالب تعمل الوحدة على :
- توفير المناخ والبيئة المالئمة لتهيئة الطالب للحياة الجامعية.

- الحرص على بناء شخيصة الطالب وغرس قيم االصالة واالنتماء.
- تنميــة وعــى الطــالب  للــدور المســؤولية المجتمعيــة ودور العمــل التطوعــي فــي المجــاالت 

المختلفة.
- ارشــاد وتوجيــه الطــالب واكتشــاف ودعــم المواهــب العلميــة والرياضيــة وحــث الطــالب 

علــى االبــداع واالبتــكار.
- ثقل وتدريب الطالب وتطوير مهاراتهم .

- تطوير العمل بوحدة شؤون الطالب بما يتفق مع معايير الجودة واالعتماد.

األهداف :

تسعى وحدة شؤون الطالب بالعمادة الى : 
- تقديــم الخدمــات اإلرشــادية الوقائيــة واإلنمائيــة التــي تحقــق الفاعليــة والكفائــة والكفايــة 

للطــالب
- توطيــد العالقــات الطالبيــة فــي إطــار المبــادئ والقيــم اإلســالمية بمــا يعــود عليهــم بالنفــع 

علميــا وعمليــا .
-  غرس روح العمل الجماعي والتأكيد على مبدأ التعاون لدى طالب العمادة.

- غرس روح المسؤولية المجتمعية لطالب العمادة وغرس روح العمل التطوعي .
- اكتشاف المواهب الخاصة لدى الطالب 

- العمل على رعايته وتنمية المواهب المتميزة للطالب 
- اتاحــة الفــرص للمشــاركات الطالبيــة علــى مســتوى العمــادة أو مســتوى الجامعــة والعمــل 

علــى تشــجيعهم وتكريمهــم  .
-  استثمار وقت الفراغ لدى طالب العمادة في ممارسة العديد من األنشطة المناسبة.

- توفيــر اإلمكانيــات الالزمــة لمســاعدة الطــالب علــى تكويــن شــخصيتهم بشــكل متــوازن 
ومتكامــل فكــرا وســلوكا. 

- حثهم الطالب على االبتكار والتجديد.
- ثقل مهارات الطالب وتطويرها .

- غرس حب العمل واحترام المهن في نفوس الطالب من خالل العمل التطوعي.
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- 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 بالمسارات.. 1

تقديم الخدمات الطالبية.. 2
التخطيط واإلعداد ألسبوع التهيئة.. 3
الكشف عن قدرات الطالب وميولهم الثقافية والعلمية والرياضية.. 4
تقديــم الفــرص المناســبة للطــالب لمزأولــة األنشــطة المتوافقــة مــع ميولهــم ومواهبهــم . 5

بطريقــة ســهلة وميســرة.
رصــد وتنظيــم وإقامــة األنشــطة والمســابقات العلميــة والثقافيــة والرياضيــة واالجتماعيــة . 6

)اليــوم العلمــي للمعلــم – اليــوم العالمــي للمــرأة .......الــخ( وتوثقهــا.
تنظيــم وإقامــة الرحــالت الترفيهيــة والفنيــة )رحلــة الشــاطئ. - زيــارة الــى جمعيــة الفنــون ......... 7

الخ(.
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

تنظيــم الــدورات والمحاضــرات التــي تســاعد الطــالب علــى التكيــف مع الحيــاة الجامعية واســتثمار . 2
وقــت الفراغ.

تنظيــم وإقامــة الرحــالت والزيــارات الثقافيــة المختلفــة التــي تســاعد علــى تطويــر مهــارات الطــالب . 3
)المكتبــة العامــة، رحلــة إلــى كليتــي، مركــز إثــراء، المركــز الثقافــي ............ الــخ(

التعــاون مــع اللجــان األخــرى ومحاولــة جــذب الشــراكة بين العمادة ومؤسســات المجتمــع المختلفة . 4
فــي مجــال تطويــر الطالب.

ــة . 5 ــة للطــالب والمشــاركة فــي النــدوات والمؤتمــرات النوعي ــر المســتمر للبرامــج التدريبي التطوي
ــخ(. )القــراءة للجميــع. ال

تشجيع الطالب على البحوث العلمية التي تعمل على 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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لجنة األنشطة الطالبية

د. محمود عبدالواحد

د. أحمد الكيالني

د. هشام محمود

د. سعيد فراج معتمد

د. حسن سرور

د. تامر الجيار

د. أحمد رشيدي

أ. نائل عنتباوي

وكالة الشئون االكاديمية 

د/ نائف بن عبد اهلل القرشي

وحدة شئون الطالب 

مشرف الوحدة للطالب 

د/ يحيى محمد عبد الجيد 

إنجازات الوحدة:

تقارير اإلنجاز على مستوى الفروع:

إنجازات الوحدة:

تقارير اإلنجاز على مستوى الفروع:

عن انشطة وفاعليات  إحصائية  
 جلنة األنشطة بفروع العمادة املختلفة 

 عدد املستفيدين الكلي  عدد األنشطة بكل فرع  املسار / الفرع  م
 1157 8 هندسي  1
 2815 11 صحي راكة  2
 420 6 صحي جبيل  3
 1868 10 علمي دمام  4
 460 5 علمي قطيف  6
 2187 7 علمي راين  7
 2250 9 انساين راين  8
جمموع املستفيدات من   

 األنشطة ابلعمادة 
62 11157 

 

عن انشطة وفاعليات  إحصائية  

;  الهندسي 
1157

; الصحي راكة 
2815

;  الصحي جبيل 
420

;  العلمي دمام 
1868

;  العلمي قطيف 
460

;  العلمي ريان 
2187

;  االنساني ريان 
2250

المستفيدين من االنشطة بكل فرع عدد

لجنة  تدريب وتطوير الطالب

د. محمد عبدالباري وفا

أ. تركي اليتيمي

أ.سالم العنيزان

د. سعيد فراج

د. هشام محمود

د. أحمد رشيدي

د. ياسر عبدالسالم راضي

أ. نائل عنتباوي

أ. أحمد بني يونس

منسقًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

منسقًا

مساعد مشرف الوحدة

منسق مالي وإداري

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا


