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الجلسة المسائية

رئيس الجلسة 

عميد كلية الحاسب و تقنية المعلومات

عبدهللا بن محمد المهيدب. د



رئيس الجلسة

المهيدب عبد هللا بن محمد. د

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلوماتعميد

الجـلــســة المسائية 

ريم بنت عبدالمحسن  السويلم. د

جامعة األميرة نورة

الدور المحوري لألقسام األكاديمية 

في االرتقاء بالمخرجات

عمر بن عبد هللا السويلم. د

عميد شؤون األساتذة والموظفين 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

خالد بن سليمان القوسي. د

عميد الدراسات العليا

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أسئلة و استفسارات: الجلسة المسائية
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الدور المحوري لألقسام األكاديمية 

في االرتقاء بالمخرجات

عمر بن عبد هللا السويلم. د

عميد شؤون األساتذة والموظفين 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن



الدور املحوري لألقسام األكاديمية 
في االرتقاء باملخرجات

عمر بن عبد هللا السويلم/الدكتور 
عميد شؤون األساتذة واملوظفين 
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
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ةمن أهم معالم مسيرة التعليم في اململكة العربية السعودي
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1 Switzerland
2 Singapore
3 United States 
4 Norway
5 Denmark
6 Finland
7 Sweden
8 Netherlands
9 United Kingdom

10 Luxembourg

1 Switzerland
2 Sweden 
3 United States
4 Netherlands
5 United Kingdom
6 Finland
7 Denmark
8 Singapore
9 Germany 

10 Israel

20192019
1 United States 
2 Switzerland 
3 United Kingdom 
4 Sweden
5 Denmark 
6 Canada
7 Singapore
8 Australia
9 Finland

10 Netherlands 

ي ترتيب الدول العشر األول ف
مؤشر االبتكار العاملي 

ي ترتيب الدول العشر األول ف
تقرير التنافسية العاملي

ي ترتيب الدول العشر األول ف
امعيةتصنيف أفضل أنظمة تعليم ج

2019

، هي األعلى تنافسية، واألفضل في ترتيب منظومة التعليم ال
ً
عاليالدول األكثر ابتكارا

U21 RANKING OF NATIONAL 
HIGHER EDUCATION SYSTEMS 2019

دور التعليم واالبتكار  في التنافسية العاملية



تنويع االقتصاد وإطالق قطاعات جديدة
كي تصبح نحن عازمون على تعزيز قدرات اقتصادنا وتنويعه، واالستثمار في مواطن القوة الرئيسة لدينا ل"

“.أدوات تمكين القتصاد مستقبلي يتسم بالتنوع الشامل
7. ، ص2030رؤية 

مجتمع حيوي وقيم راسخة
ساسية لتحقيق سيكون منهج الوسطية والتسامح وقيم اإلتقان واالنضباط والعدالة والشفافية مرتكزاتنا األ "

“.التنمية في شتى املجاالت
16. ، ص2030رؤية 

قيادة التحول الرقمي
“.سوف نعزز استثماراتنا في االقتصاد الرقمي ونسعى إلى الريادة فيه"

44. ، ص2030رؤية 

نتعلم لنعمل
." سنسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل"

40. ، ص2030رؤية 

املحليزيادة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في إجمالي الناتج
طة، سوف نعمل على خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين من خالل دعم مشاريع املنشآت الصغيرة واملتوس"

“.والتخصيص واالستثمار في الصناعات الجديدة
36. ، ص2030رؤية 

2030املستقبل من خالل رؤية اململكة 



أهم متطلبات التحول إلى منظومة تعليم جامعي عاملية 
...2030من خالل رؤية اململكة 

املرونة واالستقاللية في الجامعات ▪
.املهمات املتمايزة  للجامعات▪
ضابطة للتعليم الجامعي/مؤسسات تنظيمية▪
.برامج معاصرة ومعتمدة▪
.بناء قدرات نوعية للبحث واالبتكار وتطوير التقنية▪
.تطوير القيادات األكاديمية▪
.تطوير املوارد البشرية▪
.تأسيس الشراكات الدولية▪
. موارد ذاتية–أوقاف –مصادر تمويل متعددة ▪



.  مكانة القسم األكاديمي في الجامعات

امعةالقسم األكاديمي هو القلب النابض ومركز الحياة في الج▪

تنعكس جودة العمل فيه على الجامعة ومخرجاتها ▪

ديمي تتأثر بقية الوظائف واملهمات بأي خلل في القسم األكا▪

يتعامل مباشرة مع الطالب وعضو هيئة التدريس▪

هو مصنع البناء وورشة األعمال▪

▪...
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من هو رئيس القسم األكاديمي؟

▪ Leader
▪ Manager
▪ Decision-maker & authority
▪ Bridge and liaison
▪ Communicator
▪ Educator
▪ Colleague
▪ ...

قائد▪
مدير▪
صانع قرار ولديه سلطة▪
تجسير وتيسير▪
تواصل▪
أستاذ أكاديمي▪
زميل▪
▪...



من هو رئيس القسم األكاديمي؟

▪ Chief Academic Officer
▪ Chief Financial Officer
▪ Chief of Human Resources
▪ Chief Diversity Officer
▪ Chief of Communications
▪ Secretary of State
▪ Chief Morale Officer
▪ Pastor
▪ ...

املدير األكاديمي▪
املدير املالي▪
ركانمدير املوارد البشرية ورئيس األ ▪
رئيس مهمة التنوع▪
مدير االتصال واإلعالم▪
رئيس الشؤون الخارجية▪
مسؤول رفع املعنويات▪
الشيخ▪
▪...



Walter H. Gmelch and Jeffrey L. Buller.  (2015).   Developing Academic Leadership: Best Practices and Emerging Paradigms.  San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

القيادة األكاديمية هي عملية 
تمكين أعضاء هيئة التدريس

هم واملوظفين من خالل العمل مع
اء لتحقيق أهداف مشتركة، وبن

مجتمع من األكاديميين، 
والحفاظ على مستوى عال من 

.الصحبة والروح املعنوية

Academic leadership is the 
act of empowering members 
of the faculty and staff by 
working with them 
collegially to achieve 
common goals, build a 
community of scholars, and 
sustain a high level of 
morale. 

القيادة األكاديمية



Walter H. Gmelch and Jeffrey L. Buller.  (2015).   Developing Academic Leadership: Best Practices and Emerging Paradigms.  San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

تتطلب أفراد 
مةآخرين في املنظ

ي التأثير االجتماع
وليس السلطة

في على مهارات القائد تتأثر بقيمه وأخالقه وسلوكياته، وتض
شخصيته مواصفات وسمات فريدة 

تحقق هدف أو 
مهمة مشتركة

23 1

القيادة والزمالة األكاديمية

مكونات القيادة األكاديمية

.عالقة إيجابية متبادلة بين الزمالء▪

.االلتزام باملحافظة على بيئة إنتاجية▪

.ميةعالقات بناءة مع جميع أطراف املنظومة التعلي▪

التعاون واملشاركة في عملية صنع القرار▪

مكونات الزمالة األكاديمية
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القسم األكاديمي في نظام الجامعات الجديد

املادة السابعة والعشرون
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو املعهد مجلس يتألف من

، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه
ً
. رئيس القسم رئيسا

يئة يضاف إلى عضوية املجلس بعض أعضاء هأن -عند الحاجة-ويجوز بقرار من رئيس الجامعة 
.التدريس من أقسام أخرى 

املادة الثامنة والعشرون
لس مع مراعاة ما تقض ي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس األمناء ومج

إلدارية التي يختص مجلس القسم بالنظر في األمور العلمية واملالية واالجامعة من لوائح وقواعد؛ 
ناهج العلمية التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد املعايير األساسية التي يجب أن تتضمنها امل

 ،
ً
صاته لرئيسه، وله تفويض بعض اختصاتدرس في القسم، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دوريا

وملجلس القسم تشكيل لجان من .وفق قواعد تفويض الصالحيات التي يقرها مجلس األمناء
.أعضائه، أو من غيرهم

املادة التاسعة والثالثون 
 عن إدارة األمور العلمية والتعليمية والبحثية واإلداريةيكون 

ً
واملالية رئيس القسم مسؤوال

.  للقسم في حدود النظام ولوائحه وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية



القسم
األكاديمي

عمادة الدراسات العليا

عمادة القبول والتسجيل

اإلدارة املالية

عمادة تقنية
املعلومات

عمادة شؤون املوارد 
البشرية

عمادة خدمة املجتمععمادة البحث العلمي

....وغيرها .... 

القسم
األكاديمي

لالقبول والتسجيالدراسات العليا

اإلدارة املالية

تقنية
املعلومات

شؤون املوارد 
البشرية

البحث العلمي

خدمة املجتمع

....وغيرها .... 

عالقة القسم األكاديمي بالعمادات املساندة
بين الوضع الحالي واملستقبلي

مركزية على مستوى الجامعة من خالل العمادات واإلدارات 
املساندة مع استفادة األقسام األكاديمية من خدماتها

دة تحول مهمات بصورة ال مركزية من العمادات واإلدارات املسان
إلى األقسام األكاديمية مع التعاون والتكامل 



ة قضايا متعلقة بالوضع املستقبلي للقيادات األكاديمي

االعتناء 
بالتقدير 
والتمييز

التقييم
وإدارة
األداء

...
وغيرها

....

تطوير 
املهارات 
القيادية

عملية 
االختيار 
والتعيين

تبادل 
الخبرات 
والتجارب

وضوح 
األدوار 

واملسؤوليات

5

67

4

12

التأثير على 
املهمات
األخرى 

3

توجد قضايا عديدة ▪

قبلي متعلقة بالوضع املست

ة لدور القيادات األكاديمي

في الجامعات السعودية، 

:من أهمها



(يميمن خالل القسم األكاد)الرؤية االستراتيجية للجامعة 
تحديد مآل املؤسسة التعليمية▪
التركيز على إحداث األثر▪
متابعة اإلنجاز والتقدم في مسيرة الجامعة▪
التنبوء بالفرص املستقبلية واقتناصها▪
إدارة األزمات والجاهزية لها▪

طبيعة الجامعات وسماتها
ثقافة املحافظة والتريث▪
يستغرق األمر بعض الوقت إلجراء تغيير جذري ▪
عمر منتج الجامعة طويل جًدا▪

التعامل مع األنظمة واللوائح 
هي مبادئ توجيهية ومنظمة وليست عقبات▪
مارسةاالستفادة والتطوير بناًء على التجربة وامل▪

املراجعة الدورية والتطوير املستمر
التنبؤ االستباقي باملخاطر والتحديات▪
لهاإدارة األزمات والجاهزية ▪

فرص تميز لرؤساء األقسام األكاديمية



القيم املؤسسية
أهميتها▪
اكتشافها▪
الحفاظ عليها▪

الحفاظ على املهنة األكاديمية
شغف املهنة وحبها▪
العالقة بين العائد املالي وطبيعة املهنة▪
األكاديمية( الصحبة)تعزيز الزمالة ▪

فرص تميز لرؤساء األقسام األكاديمية

بيئة وثقافة البحث واالبتكار
الشغف نحو البحث واالبتكار▪
عالقة البحث واالبتكار بالعائد املالي▪
التركيز وإحداث األثر النوعي▪
ير استكمال منظومة وسلسلة البحث والتطو ▪

العالقات والشراكات االستراتيجية
الشراكة مع الصناعة واملؤسسات الدولية▪
الفرق بين الشراكة ومذكرات التفاهم▪



الكفاءة والفاعلية
اكتشاف مواطن للكفاءة والفاعلية▪
غرس ثقافة الكفاءة والفاعلية▪
يرةالتفقد الصورة الكبيرة في خضم القضايا الصغ▪

فرص تميز لرؤساء األقسام األكاديمية

تعزيز الخبرة الجامعية للطلبة
مكّونات الخبرة الجامعية وسماتها▪
الخبرة الجامعية بين النظرية والتطبيق▪
الطالب كمحور العملية التعليمية▪
دور ذوي العالقة داخل الجامعة وخارجها▪
واإلنجازتوفير البيئة املتكاملة املحفزة على اإلبداع▪

تطوير البرامج األكاديمية
التحديث املستمر ▪
املواءمة مع املتغيرات واملستجدات▪



...باختصار 

 وبرامج تعنى بالتعليم، والقيادة األكاديمية ستصنع الفارق نحو تح2030شملت رؤية اململكة ▪
ً
.قيقهاأهدافا

.عةالدور املحوري لرئيس القسم األكاديمي يتطلب روح املبادرة واإلبداع وإحداث األثر النوعي في الجام▪

.العالقة بين األقسام األكاديمية والعمادات املساندة ستكون بصورة مغايرة للوضع الحالي▪

 في الحسبان الوضع القائم والتح▪
ً
.ديات املستقبليةاالرتقاء باملخرجات يتطلب االستفادة من فرص التطوير  أخذا

.االرتقاء باملخرجات يتطلب الحلول الشمولية الفاعلة وليست الجزئية أو الشكلية▪

.ضرورة الجاهزية للمستجدات في منظومة التعليم الجامعي في اململكة وعلى املستوى العاملي▪



 لكم
ً
وشكرا
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ريم بنت عبدالمحسن  السويلم. د

جامعة األميرة نورة



أثر تطبيق نظام إدارة الجودة 

على تحسين أداء البرامج 

األكاديمية
تجربة جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن

ريم بنت عبدالمحسن السويلم. د
مساعد وكيلة الجامعة للتطوير والجودة

وكيلة ضمان الجودة بعمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
-سابقا  -



 ومؤسساتهالتعليميعد
ً
رى كبركيزةبلأساس؛رافدا

2030السعوديةالعربيةاململكةرؤيةأولتهلذا,للتنمية
ــــملتزمة,خاصااهتماما ـــ ـــ ـــ لةعجدفعفييسهمتعليم"بـــ

."االقتصاد

ريم بنت عبداملحسن السويلم. دتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنأثر نظام إدارة الجودة على تحسين أداء البرامج األكاديمية
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بناء رحلة تعليمية متكاملة

تعليمتحسين تكافؤ فرص الحصول على ال

تحسين مخرجات التعليم األساسية

.ميةوتحسين ترتيب املؤسسات التعلي

ملجاالت توفير معارف نوعية للمتميزين في ا
.ذات األولوية

ضمان املواءمة بين مخرجات التعليم 
.واحتياجات سوق العمل

2030رؤية اململكة 

ريم بنت عبداملحسن السويلم. دتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنأثر نظام إدارة الجودة على تحسين أداء البرامج األكاديمية



في ظل نظام الجامعات الجديد فإن   قضية 
الجودة تحتل موقعا محوريا في عمليات 

ذا ل. التطوير ملنظومة التعليم في الجامعات
يق فإن املؤسسات التعليمية تتسابق لتحق

.أعلى معايير الجودة في األداء

ريم بنت عبداملحسن السويلم. دتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنأثر نظام إدارة الجودة على تحسين أداء البرامج األكاديمية



: رؤيتنا

منارة املرأة في 

املعرفة والقيم

من أهدافنا 

:االستراتيجية

ة رفع جودة العملي•

التعليمية
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ي تطرحهـا تلتزم الجامعة  بأن تفي كافة البرامج الت

نيــة باململكــة باملتطلبــات واملعــايير التنظيميــة الوط

ار االلتــــــــزام باإلطــــــــ: العربيــــــــة الســــــــعودية، وتشــــــــمل

, م الــــــوطني للمــــــؤهالت، وتطــــــوير مخرجــــــات الــــــتعل

.وتحقق معايير الجودة
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فياألكاديميواالعتمادالجودةضمانعمادةتبنت
لإلجراءاتالتنظيميإطارهابوضعالجامعة

.اإداراتهجميعأداءجودةيضمنبماوالسياسات
:هيئةعلى

.QMS))نظام إلدارة الجودة
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اأسًس يضعالجودةإلدارةنظامأيإنشكوال 

 
ً
إطٍار لخالمناالستراتيجيةاالهدافلتحقيققوية

.ةالجودونظمواإلجراءات،للسياسات،تنظيٍمي
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سة  هو التزام كافة منسوبي  املؤس:وما يتبقى 

بتلك األنظمة واإلجراءات، ومساهمة املسؤولين في
تعزيز املبادئ الرئيسة ملعايير الجودة، بمشاركة 

جميع العاملين، واستمرار دعم أي عملياٍت تهدف 

.للتحسين والتطوير
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لجان الجودة

النماذج 
واألدلة

بناء 
الخبرة

ام تفعيل نظ
إدارة

الجودة

ريم بنت عبداملحسن السويلم. دتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنأثر نظام إدارة الجودة على تحسين أداء البرامج األكاديمية



تفعيل نظام إدارة الجودة

بناء 
الخبرة

النماذج 
واألدلة

لجان 
الجودة
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لجان الجودة( أ

ريم بنت عبداملحسن السويلم. دتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنأثر نظام إدارة الجودة على تحسين أداء البرامج األكاديمية



:الهياكل التنظيمية للجان2.أ
:اليةتضم لجان الجودة ولجان البرامج في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن اللجان الت

.اللجنة العليا لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي1.

.لجنة التخطيط األكاديمي2.

.لجنة قبول البرنامج3.

(.CQAC:)لجنة ضمان الجودة في كل كلية 4.

.لجنة البرنامج5.

.لجنة االختبارات والتقويم6.
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 لجنة ضمان الجودة في الكلية
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لجان الجودة 
في الكلية

يةلجنة ضمان الجودة في الكل

لجنة البرنامج في القسم

ملجنة االختبارات والتقوي

ريم بنت عبداملحسن السويلم. دتجربة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنأثر نظام إدارة الجودة على تحسين أداء البرامج األكاديمية



لجنة ضمان الجودة: أوال
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العميدة

عضوين منتدبين

طالبة منتخبة من كل 

برنامج تمثل 
ل طالبة عن ك)الطالبات

(سنة دراسية

مديرات البرامج

سكرتيرة اللجنة

رئيسات األقسام

دةوكيلة الكلية للجو 
ون وكيلة الكلية للشؤ 

التعليمية

أعضاء لجنة ضمان 
الجودة في الكلية



لقسملجنة البرنامج في ا: ثانًيا
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أعضاء لجنة البرنامج

(رئيس اللجنة)رئيسة القسم 

وكيلة الكلية للتطوير والجودة

مديرة البرنامج

منسقة الجودة

منسقات املقررات

إدارية البرنامج

عضوين منتدبين بحد أقص ى

(راسيةطالبة عن كل سنة د)طالبة منتخبة تمثل الطالبات 



قويملجنة االختبارات والت: ثانًيا
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(رئيس اللجنة)رئيسة القسم 

وكيلة الكلية للتطوير والجودة

مديرة البرنامج

منسقة الجودة

منسقات املقررات

سكرتيرة اللجنة

(إن وجد)خبراء خارجيين 

أعضاء لجنة االختبارات 
والتقويم



وضع النماذج ( ب
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دليل املراجعات الداخليات

نماذج لجنة االختبارات

رراتاملق/نماذج التعديل على البرنامج

نماذج الخطط التطويرية

نماذج  قياس مؤشرات األداء
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بناء الخبرة ( ج
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مشروع الخبرات املتناظرة 

"ةإعداد املدربات واملراجعات الداخليات للجود" 
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ناءباملتناظرةالخبراتمشروعيستهدف

الجودةمجالفيبالجامعةوالخبراتالقدرات

متكاملبرنامجخاللمناألكاديميواالعتماد

.داخلياتومراجعاتمدرباتإلعداد
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اسةسيدراسةبعداملشروعفكرةانبثقت

ةثقافلنشر التدريبفيالجودةضمانعمادة

2015عاموحتى2012عامإنشائهامنذالجودة
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استراتيجية االنتشار

ق مخاطبة البرامج إلمدادها باملرشحات وف

املعايير املحددة

إعداد ورش متخصصة ومكثفة لتدريب 

املرشحات من البرامج

ون إعداد خطة تدريبية  للتدريب داخل الجامعات بحيث يك

وبحقائب معدة, التدريب تحت إشراف مباشر من العمادة 

.من  قبلهم

ةإعداد خطة للمراجعة الداخلية للتحقق من جودة أداء األقسام األكاديمي

استراتيجية التمركز

االستمرار على ما تقدمه العمادة 

.من برامج نوعية في التدريب



البرامج التدريبية املقدمة لتأهيل خبيرات الجودة
ضمان الجودة والتقويم املؤسس ي والبرامجي1

التخطيط للجودة على مستوى الجامعة والكليات والبرامج2

معايير ومقاييس ضمان الجودة واالعتماد املؤسس ي3

معايير ومقاييس ضمان الجودة واالعتماد البرامجي4

توصيف البرامج األكاديمية وإعداد تقاريرها السنوية5

توصيف املقررات  والتدريب امليداني وإعداد تقاريرها 6

نواتج التعلم وخارطة املنهج وإعادة الهيكلة 7

استراتيجيات التدريس والتقييم8

مؤشرات جودة األداء واملقارنات املرجعية وتحليل البيانات واالستبانات9

متطلبات التأهل لالعتماد املؤسس ي والبرامجي10

إعداد الدراسة الذاتية للجامعة والبرامج11

(NCAAA)املراجعة الداخلية للجودة  12

(QMSنظام )املراجعة الداخلية للجودة 13

مهارات التدريب للجودة14
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:محكات الترشيح للمراجعة داخلية
:يراعى أن تكون املرشحة

.قادمتينالللسنتينتفرغأوانتقالخططلديهاتكون الوأن(أخرى جامعةمنمعارةوليست)الجامعةمن•

.ةالجودمجالفيواضحواهتمامسابقةخبرةولديهااملاجستيرأوالدكتوراهعلىالحاصالتمن•

ويتميزن عالجميباحتراميحظينوممنالفريقوقيادةوالتواصلالتدريبفيمهاراتلديهنمنيفضل•

.واالستمراريةاإليجابيةوالروحوالنشاطالعملفيواإلتقانوالجديةبااللتزام

.من لديهن خبرات مهنية في املجال الذي ستقوم بمراجعته•

.ممن لديهن مسؤوليات في مجال الجودة•

.  أن توافق على االلتزام  بحضور جميع البرامج التدريبية•

يفضل إتقان اللغتين العربية واإلنجليزية •
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التدريب على مدى أربعة أعوام

340

1360

800

2600

بناء الخبرة

1434 1435 1436 1437
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بيت خبرة  في

مجال الجودة 

واالعتماد 
.األكاديمي

ج تأهيل البرام
لالعتماد 

األكاديمي

ت تبادل الخبرا

من قبل 

املدربات 
.واملراجعات

نشر ثقافة 

الجودة بين 

جميع منسوبي
الجامعة

ما أثر هذا  املشروع على الجامعة
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,الزمر أمفهو ,فحسبالجودةإدارةنظاموضعفيليسللجامعةاملثلىالتجربةتعد
إدارةةمتبنياألكاديميةاألقسامو ,املؤسسةمستوى علىتفعيلهآلياتفيوإنما

ةبمشاركومخرجاتها؛وعملياتهامدخالتهاجودةلضمان,كمفهومالشاملةالجودة
الجودةانضمعملياتلقيادةاملؤهلةالداخليةالخبراتمستثمرة.فيهاالعاملينجميع
للجودةخبرةبيتبناءوفي,األكاديميلالعتمادبرامجهاجاهزيةفياألثر أكبر لهكانمما
مستوى علىالخارجيةاملراجعاتفيالتعليمتقويمهيئةقبلمنبهاالستعانةيتم

.والبرامجاملؤسسات

وفي الختام
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شكرا لحسن استماعكم





دور العمادات المساندة في دعم 

القسم األكاديمي لتحقيق رؤية 

المملكة

2030

الجلسة المسائية

خالد بن سليمان القوسي. د

عميد الدراسات العليا

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية



بوابة االختبارات المركزية 

وتكوين بنك أسئلة

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية





.توزيع المقررات على المساندين1.

.متابعة تسليم النماذج من قبل المساندين2.

.توزيع المقررات على المراجعين3.

.إنشاء النماذج وتقليب األسئلة واإلجابات4.

.بانر/ استيراد الطالب من تدارس5.

.نقل الطالب بين المراكز6.

تشاف إمكانية التعديل على األسئلة واإلجابات عند اك7.

.األخطاء



.بعدتحميل البرنامج وكتابة األسئلة وتسليمها عن1.

إزالة جميع التنسيقات التي تأتي مع النص 2.

.المنسوخ

.إتاحة الرسم العثماني لكتابة اآليات القرآنية3.

.إضافة الصور، والمعادالت الرياضية4.



المراجعة

التنسيقية
المراجعة

العلمية

المراجعة

النهائية

.مراجعة األسئلة تنسيقيا وعلميا1.

.تعديل األخطاء وحفظ نسخة منها مع وقت التعديل2.

.وضع عداد يبين الوقت المتبقي إلنجاز العمل3.

إتاحة العمل على المراجعة داخل شبكة الجامعة دون 4.

.الحاجة إلى الحضور للعمادة

إتاحة االعتماد النهائي من قبل المساند داخل شبكة 5.

.الجامعة



طالب نموذج / إنشاء نماذج االختبارات، ولكل مركز 1.

.مستقل

.إتاحة المقررات الخاصة في المركز فقط2.

ي إرسال النماذج في وقت مبكر وإتاحة تحميلها برقم سر3.

.في الوقت الذي تحدده العمادة

كز إخراج ورقة األسئلة بالنموذج المعتمد وكتابة اسم المر4.

.عليها، مع إمكانية كتابة اسم الطالب على كل ورقة



اطالع لجنة التواصل على نماذج

عد أسئلة االختبارات لكل مركز ب

.بدء االختبار



.تصحيح أوراق اإلجابة وفق نماذج المراكز1.

إعادة التصحيح حال اكتشاف األخطاء عن 2.

طريق قاعدة البيانات دون الرجوع ألوراق 

.اإلجابة مرة أخرى

اكتشاف أخطاء التضليل من قبل الطالب، 3.

، تضليل أكثر من إجابة للسؤال الواحد: مثل

.أو عدم تضليل إجابة

قراءة السجل المدني ورقم القبول واعتماد 4.

.الصحيح منهما



إمكانية رصد الدرجات 

ة مباشر“ بانر”على نظام 

عن طريق ربط نظام 

.بانراالختبارات مع نظام 







رئيس الجلسة

المهيدب عبد هللا بن محمد. د

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلوماتعميد

الجـلــســة المسائية 

ريم بنت عبدالمحسن  السويلم. د

جامعة األميرة نورة

الدور المحوري لألقسام األكاديمية 

في االرتقاء بالمخرجات

عمر بن عبد هللا السويلم. د

عميد شؤون األساتذة والموظفين 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

خالد بن سليمان القوسي. د

عميد الدراسات العليا

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أسئلة و استفسارات: الجلسة المسائية




