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كلمة العميد
نســعى

يف عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة للتطويــر والتحســن املســتمر كل عــام بــإذن اللــه

لنحقــق طموحنــا وطمــوح قيــادة هــذه الجامعــة ،وقيــادة هــذا الوطــن الشــامخ ،وقــد جــاءت الخطــة االسـراتيجية الثانيــة
(١٤٤٦/1442هـــ) لعــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة اســتكامالً للجهــود املبذولــة خــال الخمــس ســنوات
املاضيــة ،وانســجاماً مــع أهــداف الخطــة االســراتيجية للجامعــة ،ومــع محــاور رؤيــة اململكــة  ،2030وبرنامــج التحــول
الوطنــي  ،2020وتحقيق ـاً ملــا بدأتــه العــادة يف خطتهــا االس ـراتيجية األوىل (1441/1437هـــ).
وقــد اعتمــدت الخطــة االسـراتيجية الحاليــة عــى ســبع أهــداف تتمثــل يف :تنميــة املعــارف العلميــة واملهــارات األساســية
التــي يحتاجهــا الطلبــة يف تخصصاتهــم املســتقبلية ،واكســاب الطلبــة مهــارات القــرن  ،٢١وتقديــم خدمــات نوعيــة للطلبــة
واملجتمــع ،والتنميــة املهنيــة املســتمرة ألعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــن ،ودعــم ثقافــة البحــث والنــر العلمــي واالبتــكار،
وتعزيــز القيــم والثقافــة اإلســامية والوطنيــة ،وتطويــر برنامــج الســنة التحضرييــة مبــا يســهم يف تحقيــق تنافســية الجامعــة
ومتيزهــا.
وقــد جــاءت مثــرة طيبــة للمشــاركة الفاعلــة مــن جميــع وكاالت ،وأقســام ،ووحــدات عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات
املســاندة لوضــع األهــداف التــي نطمــح ســوياً يف الوصــول إليهــا لتعظيــم الــدور الــذي تقــوم بــه عــادة الســنة التحضرييــة
والدراســات املســاندة عــى مســتوى جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل يف مجــاالت التعليــم والبحــث وخدمــة املجتمــع.
ختامـاً ال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل ملعــايل رئيــس الجامعــة حفظــه اللــه عــى دعمــه ومتابعتــه املســتمرة ،والشــكر
موصــول لســعادة وكالء الجامعــة ،ولســعادة وكالء عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة ،ولســعادة رؤســاء األقســام
ومــريف ومنســقي األقســام ،وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن والطــاب الذيــن ســاهموا يف نجاحــات العــادة ،كــا أتقــدم
بالشــكر لفريــق عمــل إعــداد الخطــة االسـراتيجية للعــادة (1447/1442هـــ) لجهودهــم يف إنجــاز هــذا العمــل.
وأسأل الله أن يجعلنا ممن يحسن العمل ويتقنه.

أ.د .عبد العزيز بن فهد الفهيد
عميد السنة التحضريية والدراسات املساندة
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كلمة وكيل العمادة
للتطوير والجودة
يعتــر

التخطيــط بصفــة عامــة ،والتخطيــط اإلسـراتيجي بصفــة خاصــة أحــد أهــم وظائــف اإلدارة الحديثــة ،فضـاً

عــن كونــه ركيــزة أساســية للوظائــف اإلداريــة األخــرى .ولذلــك تســتهدف الخطــة اإلس ـراتيجية الحاليــة توضيــح أولويــات
عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل والتعبــر عنهــا ،كــا متتلــك األدوات
والنــاذج املنطقيــة التــي تضمــن شــمولها وتناســقها وقابليتهــا للتطبيــق وفاعليتهــا يف تحقيــق األهــداف املرجــوة ،ويتوقــف
ذلــك عــى جــودة املهــارات اإلداريــة املتوافــرة لــدى منســويب عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة.
وتعتــر الخطــة االســراتيجية لعــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة 2025-2021م (١٤٤٦-1442هـــ) هــي
الخطــة االسـراتيجية الثانيــة التــي يتــم إعدادهــا لتحديــث الخطــة الســابقة 2020-2016م (1441-1437هـــ) ،والتــي جــاءت
مثــرة طيبــة للمشــاركة الفاعلــة مــن جميــع وكاالت ،وأقســام  ،ووحــدات عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة
لوضــع األهــداف التــي نطمــح ســوياً يف الوصــول إليهــا ،لتعظيــم الــدور الــذي تلعبــه العــادة عــى مســتوى جامعــة اإلمــام
عبدالرحمــن بــن فيصــل يف مجــاالت التعليــم والبحــث وخدمــة املجتمــع ،وتســتحق تلــك املشــاركة تقديــم التحيــة والشــكر
ملنســويب عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة ملــا بذلــوه مــن جهــد إلنجــاز هــذا العمــل مــن خــال عقــد
اجتامعــات واســتبانات وورش عمــل لإلعــداد هــذه الخطــة.
وتعــد هــذه الخطــة االسـراتيجية اســتكامالً للجهــود الســابقة وامتــداد للخطــة االسـراتيجية األوىل ،وتــأيت يف ضــوء الخطــة
االسـراتيجية للجامعــة ورؤيــة اململكــة  2030والتــي تطمــح إلعــداد كــوادر متميــزة مــن خــال توفــر بيئــة تعليميــة جيــدة
ومــادة علميــة متطــورة لخدمــة املجتمــع ووطننــا الحبيــب ،باإلضافــة إىل اســتقطاب كادر أكادميــي متميــز وقــادر عــى العطــاء
العلمــي والبحــث والتميــز واالبــداع.
وقــد اعتمــدت الخطــة االسـراتيجية الحاليــة عــى ســبع أهــداف تتمثــل يف :تنميــة املعــارف العلميــة واملهــارات األساســية التــي
يحتــاج إليهــا الطلبــة يف تخصصاتهــم املســتقبلية ،واكســاب الطلبــة مهــارات القــرن  ،٢١وتقديــم خدمــات نوعيــة للطلبــة واملجتمــع،
والتنميــة املهنيــة املســتمرة ألعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــن ،ودعــم ثقافــة البحــث والنــر العلمــي واالبتــكار ،وتعزيــز القيــم
والثقافــة اإلســامية والوطنيــة ،وتطويــر برنامــج الســنة التحضرييــة مبــا يســهم يف تحقيــق تنافســية الجامعــة ومتيزهــا.
خالــص الشــكر والتقديــر ملعــايل رئيــس الجامعــة وســعادة الــوكالء ،وســعادة عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات
املســاندة والزمــاء الــوكالء ،ورؤســاء األقســام وجميــع منســويب العــادة.
د.ناصر بن سعود الريس
وكيل العامدة للتطوير والجودة
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تقديم لجنة الخطة االستراتيجية
بحمــد اللــه

وتوفيقــه صــادق معــايل وزيــر التعليــم  -رئيــس مجلــس الجامعــة عــى قـرار مجلــس الجامعــة

باملوافقــة باإلجــاع عــى الخطــة االســراتيجية لعــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة ٢٠٢٥-٢٠٢١م وذلــك يف
جلســته رقــم ( )٨٦والتــي انعقــدت بتاريــخ ١٤٤٢/٤/١٥ه مبوجــب كتــاب ســعادة األمــن العــام ملجلــس شــؤون الجامعــات
رقــم ( )٤٥١١١واملــؤرخ يف ١٤٤٢/٤/٢٤ه.
وتكمــن أهميــة التخطيــط االســراتيجي يف العمــل املؤســي ودوره يف ردم الفجــوة بــن الواقــع واملتوقــع ،حيــث مينــح
القامئــن تصــورا ً واضح ـاً ملــا ســيتم تحقيقــه مــن أهــداف مســتقبلية.
ولتحقيــق األهــداف لتحديــث الخطــة االس ـراتيجية لعــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة  ،قــام أعضــاء لجنــة
إعــداد الخطــة االسـراتيجية باالطــاع عــى نتائــج الخطــة االسـراتيجية الســابقة للعــادة « »2020-2016وعــى العديــد مــن
التجــارب املحليــة واإلقليميــة ملؤسســات تعليميــة يف مجــال الخطــط االسـراتيجية ،وتــم تنفيــذ الدارســة الذاتيــة يف ضــوء معايــر
املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكادميــي (  ) NCAAAوتنفيــذ تحليــلٍ
بيئــي ( ) SWOTشــامل للعــادة بأقســامها
ٍ
ووحداتهــا يف ضــوء نتائــج الدراســة الذاتيــة ؛ وذلــك لتحديــد نقطــة االنطــاق ،بحــر األولويــات فاألهــداف االسـراتيجية ومــن
ثــم الفرعيــة ،وانتهــا ًء ببنــاء املبــادرات و املشــاريع ومــؤرشات األداء اعتــادا ً عــى الرؤيــة والرســالة والقيــم التــي قامــت لجنــة
الخطــة بتطويرهــا واعتامدهــا.
ولقــد شــارك يف تحديــث وصياغــة الخطــة االس ـراتيجية للعــادة مــا يزيــد عــن  180عضــوا ً مــن منســويب العــادة مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن ،كــا شــارك يف اســتطالع رأي الرؤيــة والرســالة واألهــداف مــا يزيــد عــن  3000أالف مــن
املســتفيدين مــن عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة مــن داخــل وخــارج الجامعــة هــذا باإلضافــة إىل قامئــة الخـراء
يف مجــال التعليــم الجامعــي وقبــل الجامعــي وعددهــم  36خب ـرا ً مــن الجامعــات داخــل اململكــة الذيــن شــاركوا يف املقابلــة
الخاصــة بالتحكيــم النهــايئ للرؤيــة والرســالة واألهــداف االس ـراتيجية.
وقــد اعتمــدت الخطــة االس ـراتيجية الحاليــة عــى ســبع أهــداف ،و19هدف ـاً فرعي ـاً ،و 39مبــادرة ،باإلضافــة إىل  119مــؤرش
لقيــاس األداء وهــي :الهــدف االس ـراتيجي األول « تنميــة املعــارف العلميــة واملهــارات األساســية التــي يحتــاج إليهــا الطلبــة
يف تخصصاتهــم املســتقبلية» وتضمــن « 4أهــداف فرعيــة 6 ،مبــادرات 20 ،مــؤرش أداء» ،الهــدف االس ـراتيجي الثــاين «اكســاب
الطلبــة مهــارات القــرن  »٢١وتضمــن « 3أهــداف فرعيــة 3 ،مبــادرات 11 ،مــؤرش أداء» ،الهــدف االسـراتيجي الثالــث «تقديــم
خدمــات نوعيــة للطلبــة واملجتمــع» وتضمــن « 4أهــداف فرعيــة 10 ،مبــادرات 24 ،مــؤرش أداء» ،الهــدف االسـراتيجي الرابــع
«التنميــة املهنيــة املســتمرة ألعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــن» وتضمــن «هدفــان فرعيــان 7 ،مبــادرات 19 ،مــؤرش أداء»،
الهــدف االس ـراتيجي الخامــس «دعــم ثقافــة البحــث والنــر العلمــي واالبتــكار» وتضمــن «هدفــان فرعيــان 3 ،مبــادرات،
 16مــؤرش أداء» ،الهــدف االس ـراتيجي الســادس «تعزيــز القيــم والثقافــة اإلســامية والوطنيــة» وتضمــن «هدفــان فرعيــان3 ،
مبــادرات 9 ،مــؤرشات أداء» ،الهــدف االسـراتيجي الســابع «تطويــر برنامــج الســنة التحضرييــة مبــا يســهم يف تحقيــق تنافســية
الجامعــة ومتيزهــا» وتضمــن «هدفــان فرعيــان 7 ،مبــادرات 20 ،مــؤرش أداء».
وتشــكر لجنــة اعــداد الخطــة االسـراتيجية جميــع مــن شــاركوا مــن داخــل العــادة وعــى مســتوى الجامعــة وجميــع املشــاركني
والخـراء التــي كانــت آلرائهــم األثــر البالــغ يف صياغــة رؤيــة ورســالة وأهــداف الســنة التحضرييــة .

فريق الخطة االستراتيجية

9
عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

(الفكرة والنشأة)
نشــأت

فكــرة الســنة التحضرييــة بدايـ ًة تحــت مســمى «وحــدة الســنة التحضرييــة» بجامعــة امللــك فيصــل عــام
2008م يف كليــات العــارة والتخطيــط وكليــة الهندســة وكليــة التصاميــم ،لتكــون وســيلة لتحقيــق التكامــل والتعــاون بــن
الكليــات الثــاث ،خاصــة أن جميعهــا تشــرك يف جــزء مــن املعــارف واملهــارات األساســية األوليــة .وتعتــر الســنة التحضرييــة
للكليــات الثــاث مبثابــة فرصــة لتعريــف الطالــب مبكـرا ً 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 اآليل «طالبــات» يف الســنة األوىل إىل كليــات العــارة والتخطيــط وكليــة الهندســة وكليــة التصاميــم التي ترشف
عليهــا الســنة التحضرييــة وذلــك يف العــام الجامعــي 1431/1430هـــ (2010/2009م)  ،ومــن خــال جهــود الجامعــة املســتمرة
يف تطويــر برامجهــا األكادمييــة ،وتعزيــز مســرتها نحــو التميــز والجــودة ،وافــق مجلــس التعليــم العــايل بجلســته رقــم ()58
عــى إنشــاء العديــد مــن العــادات املســاندة بالجامعــة ،كان مــن بينهــا عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة
بتاريــخ 1431/03/27هـــ املوافــق 2010/03/13م ،وذلــك لــإرشاف عــى طــاب الســنة التحضرييــة ومتابعــة تنفيــذ برامجهــا
بالتعــاون مــع الكليــات املعنيــة وعــادة القبــول والتســجيل ،حيــث اســتمر ارشاف العــادة عــى الطــاب والطالبــات بكليــات
العــارة والتخطيــط والهندســة والتصاميــم وعلــوم الحاســب اآليل خــال العــام الجامعــي 1432/1431هـــ (2011/2010م)،
ومــن ثــم تطــورت برامــج الســنة التحضرييــة وأصبحــت تُــد َّرس كمســارات ،وكانــت البدايــة باملســارين «الهنــديس والعلمــي»
الخاصــة بالكليــات الهندســية والعلميــة وذلــك يف العــام الجامعــي 1433/1432هـــ (2012/2011م) ،ويف العــام الجامعــي الذي
يليــه 1434/1433هـــ (2013/2012م) بــدأت الدراســة بـــــ «املســار الصحــي» الخــاص بالكليــات الصحيــة ،ويف العــام الجامعي
1438/1437هـــ (2017/2016م) بــدأت الدراســة بـــــ «املســار اإلنســاين» الخــاص بالكليات اإلنســانية.
باإلضافــة إىل ذلــك فقــد تــم اســناد اإلرشاف والتدريــس يف الســنة األوىل يف كليــة املجتمــع (القطيــف والدمــام) وأيضـاً هــذا
ينســحب عــى الكليــات األخــرى.
وبذلــك أصبحــت عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل تســتقبل جميــع
الطــاب والطالبــات 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).

10
الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية

الرؤية
«الريادة والتميز عىل مستوى الربامج التحضريية»

الرسالة
« تهيئة الطلبة للحياة الجامعية والعملية ،بتنمية
قدراتهم املعرفية واملهارية ،يف بيئة جاذبة ومحفزة
عىل اإلبداع»
القيم
تؤمــن عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات
املســاندة بالقيــم التاليــة والتــي تتبناهــا يف
أنشــطتها وسياســاتها :املشــاركة – الشــفافية –
االنتــاء واملســؤولية – اإلبــداع – روح الفريــق
 -املســؤولية االجتامعيــة.

11

األهداف اإلستراتيجية
لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة:
 .1تنمية املعارف العلمية واملهارات األساسية التي يحتاج إليها الطلبة يف
تخصصاتهم املستقبلية.
 .2اكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعرشون (.)٢١
 .3تقديم خدمات نوعية للطلبة واملجتمع.
 .4التنمية املهنية املستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني والفنيني.
 .5دعم ثقافة البحث والنرش العلمي واالبتكار.
 .6تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية.
 .7تطوير برنامج السنة التحضريية مبا يسهم يف تحقيق تنافسية الجامعة
ومتيزها.

12

األهداف االستراتيجية  /األهداف الفرعية  /عدد المبادرات  /عدد المؤشرات
األهداف االسرتاتيجية

عدد األهداف الفرعية عدد املبادرات واملشاريع

عدد مؤرشات األداء

األول /تنميــة المعــارف العلميــة
والمهــارات األساســية التــي يحتــاج
إليهــا الطلبــة فــي تخصصاتهــم
ا لمســتقبلية

4

6

20

الثانــي /اكســاب الطلبــة مهــارات
القــرن الواحــد والعشــرون ()٢١

3

3

11

الثالــث /تقديــم خدمــات نوعيــة
للطلبــة والمجتمــع

4

10

24

الرابــع  /التنميــة المهنيــة المســتمرة
ألعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن
والفنييــن

2

7

19

الخامــس  /دعــم ثقافــة البحــث
والنشــر العلمــي واالبتــكار

2

3

16

الســادس /تعزيــز القيــم والثقافــة
اإلســامية والوطنيــة

2

3

9

الســابع  /تطويــر برنامــج الســنة
التحضيريــة بمــا يســهم فــي تحقيــق
تنافســية الجامعــة وتميزهــا

2

7

20

المجموع

19

39

119

13

الهيكل التنظيمي
رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية
مجلس العمادة

العميد
مدير مكتب العميد والسكرتارية
وكيل العمادة
للشؤون
األكاديمية
وحدة

شؤون الطالب
وحدة اإلشراف
األكاديمي

وحدة التسجيل
منسق

المسار الصحي
منسق

المسار الهندسي
منسق

المسار العلمي

وكيل العمادة
للتطوير
والجودة

وكيلة العمادة
لشؤون
الطالبات

األقسام
األكاديمية

وحدة الجودة

مساعدة الوكيلة

قسم
اللغة اإلنجليزية

وحدة التطوير

للمسار العلمي
بالريان

األكاديمي

مساعدة الوكيلة

وحدة الدراسات

بالريان

والبحوث

للمسار اإلنساني

قسم
العلوم األساسية
قسم
تطوير الذات
قسم
الحاسب اآليل
قسم
الدراسات اإلسالمية

مدير إدارة
الشؤون
اإلدارية
والمالية
وحدة شؤون
الموظفين
وحدة المحاسبة

وحدة المشتريات

الدعم الفني

14

15
الفصل األول

الخطة األكاديمية
لجميع برامج مسارات السنة التحضيرية

16
الخطة األكاديمية للمسار الصحي «المستوى األول»
م

رقم املق ّرر ورمزه

Course Number & Code

الوحدات

اسـم املق ّرر

املعت َمدة

طبيعة الوحدات
ميداين
تدريب
نظر ّي عم ّيل
املق ّرر

متطلب

Course Title

1

ENGL-101

لغة إنجليزية عامة *

5

20

-

-

-

General English Language

2

BIOL-102

أحياء*

2

2

-

-

-

Biology

3

CHEM-103

كيمياء*

1

1

-

-

-

Chemistry

4

PHYS-104

فيزياء*

1

1

-

-

-

Physics

5

COMP - 131

مهارات الحاسب اآليل

2

-

4

-

-

Computer Skills

6

LRSK-141

مهارات التعلم والبحث

2

2

-

-

-

Learning & Searching Skills

7

ISLM- 181

العقيدة واالرسة يف االسالم

2

2

-

-

-

Creed& Family in Islam

15

مجموع وحدات املستوى األول

32

«المستوى الثاني»
م

رقم املق ّرر ورمزه

Course Number & Code

اسـم املق ّرر

1

ENGL- 101

لغة إنجليزية عامة *

الوحدات
املعت َمدة

طبيعة الوحدات
نظر ّي عم ّيل تدريب ميداين
املق ّرر

متطلب

Course Title
General English Language
English for academic and
specific purpose
Biology

2

14

-

-

-

2

ENGL- 102

لغة إنجليزية أكادميية وتخصصية

3

6

-

-

-

3

BIOL-102

أحياء*

3

2

2

-

-

4

CHEM-103

كيمياء*

2

1

2

-

-

Chemistry

5

PHYS-104

فيزياء*

2

1

2

-

-

Physics

6

LRSK 142

مهارات االتصال

2

2

-

-

-

Communication Skills

7

ARAB 182

مهارات اللغة العربية

2

2

-

-

-

Arabic Language Skills

8

PHEDU- 162

الرتبية البدنية والصحية

1

-

2

-

-

Physical Education & Health

مجموع وحدات املستوى الثاين

• مقرر سنوي

17

36

17
الخطة األكاديمية للمسار الهندسي «المستوى األول»
م

رقم املق ّرر ورمزه

Course Number & Code

الوحدات

اسـم املق ّرر

املعت َمدة

طبيعة الوحدات
ميداين
تدريب
نظر ّي عم ّيل
املق ّرر

متطلب

Course Title
Arabic Language Skills

1

ARAB 182

مهارات اللغة العربية

2

2

-

-

-

2

ARCH - 121

مرسم أساسيات التصميم()1

3

2

2

-

-

)Basic Design ( 1

3

ENGL- 101

لغة إنجليزية عامة *

5

20

-

-

-

General English Language

4

LRSK 141

مهارات التعلم والبحث

2

2

-

-

-

Learning and Searching Skills

5

MATH - 111

رياضيات ( )1

3

2

2

-

-

)Mathematics ( 1

6

PHEDU- 162

الرتبية البدنية والصحية

1

-

2

-

-

Health & Physical Education

16
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«المستوى الثاني»
م

رقم املق ّرر ورمزه

1

ENGL- 101

Course Number & Code

اسـم املق ّرر

2

ENGL- 102

3

ARCH - 122

لغة إنجليزية عامة *
لغة إنجليزية أكادميية
وتخصصية
مرسم اساسيات التصميم( )2

طبيعة الوحدات

الوحدات
املعت َمدة
2

متطلب

نظر ّي عم ّيل تدريب ميداين املق ّرر
14

Course Title
General English Language

3

6

-

-

-

3

2

2

2

-

English for academic and
specific purpose
)Basic Design ( 2

4
5

COMP - 131

مهارات الحاسب اآليل

2

2

-

7

MATH - 112
PHYS - 132

رياضيات ( )2
فيزياء

3

3

-

-

3

3

-

-

MATH
- 111
-

Communication Skills

6

LRSK 142

مهارات االتصال

2
2

-

2

4

-

Computer Skills

Physics

8

ISLM- 181

العقيدة واألرسة يف اإلسالم

2

2

2

-

-

Creed& Family in Islam

مجموع وحدات املستوى الثاين

• مقرر سنوي

20

46

)Mathematics (2

18
الخطة األكاديمية للمسار العلمي «المستوى األول»
الوحدات

م

رقم املق ّرر ورمزه

1

ARAB 182

مهارات اللغة العربية

2

COMP - 131

مهارات استخدام الحاسب اآليل

3

ENGL- 101

لغة إنجليزية عامة *

4

LRSK 141

مهارات التعلم والبحث

5

MATH - 111

رياضيات ()1

6

PHEDU- 162

الرتبية البدنية والصحية

Course Number & Code

طبيعة الوحدات

اسـم املق ّرر

املعت َمدة
2
2
5
2
3
1

نظر ّي عم ّيل تدريب ميداين املق ّرر
2

-

-

-

Arabic Language Skills

-

4

-

-

Computer Skills

20

-

-

-

General English Language

2

-

-

-

Learning and Searching Skills

2

2

-

-

)Mathematics ( 1

-

2

-

-

Physical Education & Health

15

مجموع وحدات املستوى األول

متطلب

Course Title

34

«المستوى الثاني»
م

رقم املق ّرر ورمزه

Course Number & Code

اسـم املق ّرر

الوحدات
املعت َمدة

1

ENGL- 101

لغة إنجليزية عامة *

2

طبيعة الوحدات
ميداين
تدريب
نظر ّي عم ّيل
املق ّرر
14

متطلب

2

ENGL- 102

لغة إنجليزية أكادميية وتخصصية

3

6

-

-

-

3

COMP - 122

تطبيقات الحاسب اآليل

3

1

4

-

-

4

LRSK 142

مهارات االتصال

2

2

-

-

5

MATH - 112

رياضيات ( )2

3

3

-

-

6

STAT - 132

إحصاء

3

3

-

-

MATH
- 111
-

7

ISLM- 181

العقيدة واالرسة يف االسالم

2

2

-

-

-

مجموع وحدات املستوى الثاين

• مقرر سنوي

18

35

Course Title
General English Language
English for academic and
specific purpose
Computer Application
Communication Skills
)Mathematics (2
Statistics
Creed& Family in Islam

19
الخطة األكاديمية للمسار اإلنساني «المستوى األول»
م

رقم املق ّرر ورمزه

Course Number & Code

الوحدات

اسـم املق ّرر

املعت َمدة

1

ARAB 101

النحو التطبيقي

2

متطلب

نظر ّي عم ّيل تدريب ميداين املق ّرر
2
1

Course Title
Applied Syntax

2

COMP 102

مهارات استخدام الحاسب اآليل

3

1

4

-

-

Computer Skills

3

LRSK 103

مهارات التعلم والبحث

2

2

-

-

-

Learning and Searching Skills

4

ENGL 104

اللغة اإلنجليزية ()1

3

1

4

-

-

)English Language (1

5

ISLM 181

العقيدة واالرسة

2

2

-

-

-

Creed & Family in Islam

6

PHEDU 162

الرتبية البدنية والصحية

1

-

2

-

-

Physical Education & Healthy

13

مجموع وحدات املستوى األول
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«المستوى الثاني»
م

رقم املق ّرر ورمزه

Course Number & Code

اسـم املق ّرر

الوحدات
املعت َمدة

طبيعة الوحدات
ميداين
تدريب
نظر ّي عم ّيل
املق ّرر

متطلب

Course Title
Arabic Language Skills

1

ARAB 182

مهارات اللغة العربية

2

2

-

-

-

2

LRSK- 110

مهارات االتصال

2

1

2

-

-

Communication Skills

3

LRSK-111

مهارات الكتابة

2

1

2

-

-

Writing Skills

4

QURN 112

تالوة وتجويد

2

1

2

-

-

Reciting and Elocution

5

ENGL-113

اللغة اإلنجليزية ()2

3

1

4

-

-

)English Language (2

6

STAT-114

مقدمة يف اإلحصاء

2

1

2

-

-

Introduction to Statistics

7

PSYCO-115

مبادئ علم النفس

2

2

-

-

-

Principles of Psychology

مجموع وحدات املستوى الثاين
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21

20

21

مؤشرات وإحصاءات
عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

22
نمو أعداد الطلبة الملتحقين
ببرامج مسارات السنة التحضيرية
اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2277

1268

1009

56%

44%

3586

2153

1433

40%

60%

4284

2604

61%

5428
73%

5558
76%

5776
76%

2017-2018

1339

24%
4403

2016-2017

1481

27%
4219

2015-2016

1680

39%
3947

2014-2015

2018-2019

1373

24%

2019-2020

23
نسب نجاح الطلبة خالل الست سنوات السابقة

94%

94%

93%

93%

91%

91%

90%

90%

88%
88%

84%

2014-2015
2014-2015 2015-2016
2015-2016 2016-2017
2016-20172017-2018
2017-20182018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

90%
90%

24
المعدل التراكمي للطلبة في برامج مسارات
السنة التحضيرية خالل الست سنوات السابقة

اﻟﺼﺤﻲ

4.31

4.29

4.28

4.21

3.94

3.91

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

3.69

3.68

3.45

3.34

3.31

3.22

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

اﻟﻌﻠﻤﻲ

4.20

4.00

4.00

3.73

3.62

3.51

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

اﻧﺴﺎﻧﻲ

4.29

4.27

4.22

NA

NA

NA

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

25
نسب تسرب الطلبة خالل الست سنوات السابقة
5.13% 6.49% 9.46% 12.6%

جودة
برنامج التهيئة

4.7%

4%

رضا الطلبة
عن المقررات الدراسية

3.8

3.9

3.9

3.9

4.0

4.1

4.0

4.1

4.0

4.2

4.2

4.2
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تقرير نتائج وإنجازات الخطة االستراتيجية األولى
 1441 - 1437هـ  2020-2016 /م
األهداف االسرتاتييجة

املبادرات واملشاريع

األهداف التفصلية

تهيئـــة الطــــاب ومســـاعدتهم للتغلـب
ردم الفجوة بني التعليم
علـــى التحديـــات التـــي يواجهونهـــا
العام
خــــال مرحلـــة إعدادهــــم لالنتقـــال أرشدين.
األول
والتعليم الجامعي.
مـــن التعليــــم العــــام إلــــى التعليـــم
حلقات النقاش.
الجامعــــي.
نقطة بداية.

تطوير الهيكل التنظيمي للعامدة.

الهيكلة.

تطوير التنظيم االداري تغطيــة حاجــة العــادة مــن اإلداريــن
الثاين مبا يتناسب والحجم واألكادمييــن مبــا يتوافــق والحاجــات
املســتقبلية املتوقعــة للعــادة.
احتياجايت.
املستقبيل املتوقع
للعامدة.
االســتثامر األمثــل للكفــاءات العلميــة و
اإلداريــة بالعــادة.

الثالث

التنمية املهنية املستمرة
ألعضاء هيئة التدريس
واإلداريني.

نسبة التحقق
100%
100%
100%
100%
100%

100%

توفــر برامــج تدريبيــة ملنســويب العــادة تطویــر قــدرات أعضــاء ھیئــة
يف ضــوء احتياجاتهــم الفعليــة.
التدریــس بالعــادة يف مجــال
التعلیــم والتعلــم.

100%

تطویــر قــدرات أعضــاء ھیئــة
التدریــس بالعــادة عــى اســتخدام
التكنولوجیــا يف التدریــس.

100%

االســتفادة مــن التجــارب العامليــة يف تفعیــل بعــض النــاذج العاملیــة
مجــال التطويــر األكادميــي واإلداري .للتطویــر األكادیمــي.

100%

تأســيس دعائــم التنميــة املهنيــة الذاتيــة بنــاء كــوادر تدریبیــة داخــل
العــادة تســاعد يف التنمیــة
واملســتدامة داخــل العــادة.
املھنیــة الذاتیــة واملســتدامة.

80%

27
األهداف االسرتاتييجة

الرابع

املبادرات واملشاريع

األهداف التفصلية

رفع كفاءة العملية مســاعدة الطــاب عــى اختيــار التخصص استبصار.
التعليمة لطالب الجامعــي وفــق ميولهــم وقدراتهم.
املسارات املختلفة مراجعــة واســتحداث املقــررات لجــان تطويــر املســارات  /برنامــج
وكالــة الجامعــة للشــؤون األكادمييــة.
مبا يحقق متطلبات ا لد را ســية .
التخصص األكادميي.
تطوير.
دعــم الطــاب ضعيفــي التحصيــل
داعم.
العلمــي واملتعرثيــن أكادمييــاً.

دعم ثقافة البحث
والنرش العلمي
الخامس يف عامدة السنة
التحضريية والدراسات تطويــر أداء وحــدة الدراســات والبحــوث
دراســـــــــات.
والتوســع يف خدماتها.
املساندة.
تطويــر املهــارات البحثيــة لــدى أعضــاء كفایات.
إشعاع.
هيئــة التدريــس.

اكتشــاف املواهــب وتوفــر الدعــم
الــازم لتطويرهــا وتشــجيعها.
السادس

إبداعي رس وجودي.

تصميــم أنشــطة تعــزز انتقــال أثــر أیــادي (مــروع األنشــطة الصفیــة
والالصفیــة).
التعلــم.

توفري بيئة جاذبة
ومحفزة عىل االبداع.
تطويــر البيئــة املاديــة للعــادة بحيــث معرفــة «تطویــر بوابــة خدمــات الطالــب».
تصبــح أكــر تحفي ـزا ً وجاذبيــة.
معرفــة «إنشــاء مركــز دعــم التعلــم
والتوســع يف خدماتــه».
تطوير النواحي اإلعالمية يف العامدة.

نسبة التحقق
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

صلة.

100%

مجلة التحضريية.

100%

السابع تفرد ومتيز العامدة
بني عامدات وكليات اســتضافة املؤمتـرات واللقــاءات العلميــة ارتقاء.
واملســابقات أو املشــاركة فيهــا.
الجامعة.
تصميــم أنشــطة فاعلــة عــى مســتوى تصميــم أنشــطة فاعلــة عــى مســتوى
الجامعــة ،واملجتمــع املحيل.
الجامعــة ،واملجتمــع املحــي.

85%
80%
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الثامن

التاسع

املبادرات واملشاريع

األهداف التفصلية

نــر ثقافــة الجــودة بــن منســويب العــادة تنمیــة معــارف ومھــارات منســويب
العــادة فیــا یتعلــق بالجــودة
مــن خــال وســائل فعالــة .
تدعيم ثقافة الجودة
وضــان تحســینھا.
يف جميع املجاالت
دعــم ومســاندة األقســام األكادمييــة تشــكیل اللجنــة العلیــا لضــان
واألنشطة اإلدارية
والوحــدات اإلداريــة يف انجــاز خططهــا الجــودة ضمــن الھیــكل التنظیمــي
واألكادميية.
للعــادة.
وفــق معايــر الجــودة .

توثيق العالقة مع
املجتمع بأفراده
ومؤسساته.

نسبة التحقق

100%

100%

تحقيق معايري الجودة عىل مستوى العامدة.

الدراسة الذاتیة.

100%

عقــد رشاكات مــع مؤسســات املجتمــع
املحــي .

رعاية.

100%

تنفيــذ أنشــطة ودورات تدريبيــة ملختلــف
فئــات املجتمــع.

معاً نتطور.

100%

29
الفصل الثاني

تحديث الخطة االستراتيجية
1446 - 1442هـ  2025-2021 /م

30
الهدف من تحديث الخطة االستراتيجية

1
2
3

4

5
6

القيــام بالدراســة الذاتيــة وفــق معاييــر المركــز الوطنــي
للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.
تحديــد نقــاط القــوة والنقــاط التــي تحتــاج إىل تحســين يف ضوء
نتائــج الدراســة الذاتيــة واســتخدام التحليــل البيئــي الرباعــي
«.»SWOT

مراجعــة رؤيــة ورســالة وقيــم عمــادة الســنة التحضيريــة
والدراســات المســاندة.
تحديــد األهــداف اإلســتراتيجية لعمــادة الســنة التحضيريــة
والدراســات المســاندة.
وضــع المبــادرات والمشــاريع التــي ســتحقق األهــداف
االســتراتيجية.
بنــاء مؤشــرات األداء الرئيســة للمشــاريع لقيــاس مــدى جــودة
تنفيــذ الخطــة.

31
الخطوات التنفيذية إلعداد
الخطة االستراتيجية للعمادة

1

1446 - 1442هـ  2025-2021 /م

تشـــــــكيل اللجــــــنة
الرئيســية إلعــداد الخطــة
االســراتيجية.

3
4

2

القيــام بالدراســة الذاتيــة للعــادة يف ضــوء معايــر املركــز
الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكادميــي «.»NCAAA

إعــداد تقريــر الدراســة الذاتيــة للعــادة
يف ضــوء الخطــة االســراتيجية الســابقة
«»2020-2016ونتائــج الدراســة الذاتيــة.

إعــداد قامئــة باألولويــات باســتخدام تحليــل « »SWOTوتقســيمها
إىل مجــاالت محــددة يف ضــوء الخطــة االســراتيجية الســابقة
ومعايــر املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكادميــي.

5

البدء يف صياغة الخطة االسرتاتيجية للعامدة « »2025 - 2021كالتايل:
	•تحديث رؤية ورسالة وقيم عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
	•إعداد الخطة االسرتاتيجية يف صورتها األولية متضمنة «األهداف اإلسرتاتيجية – األهداف الفرعية – املشاريع».
	•مؤرشات األداء «وفق خطة زمنية عىل مدار  5سنوات».
	•مراجعة الصورة األولية للخطة االسرتاتيجية للعامدة «.»2025 - 2021
	•إعداد الصورة النهائية للخطة االسرتاتيجية للعامدة «.»2025 - 2021
	•إعتامد الخطة االسرتاتيجية للعامدة «.»2025 - 2021

6

اإلعــان عــن الخطــة االســراتيجية للعــادة
«.»2025 - 2021
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الجدول الزمني إلعداد الخطة االستراتيجية
1446 - 1442هـ  2025-2021 /م
09/2019

10/2019

11/2019

21/2019

01/2020

 - 4إعــداد قامئــة باألولويــات باســتخدام تحليــل
« »SWOTوتقســيمها إىل مجــاالت محــددة يف ضــوء
الخطــة االســراتيجية الســابقة ومعايــر املركــز الوطنــي
للتقويــم واالعتــاد األكادميــي

02/2020

 - 3إعــداد تقريــر الدراســة الذاتيــة للعــادة يف ضــوء
الخطــة االســراتيجية الســابقة « »2020-2016ونتائــج
الدراســة الذاتيــة وتحديــد األولويــات.

03/2020

 2-5إعداد تقرير الدراسة الذاتية وتحديد األولويات

04/2020

 2-4تنفيذ الدراسة الذاتية.

05/2020

 2-3تهيئــة أعضــاء لجــان الدراســة الذاتيــة و منســويب
العــادة ملــروع الدراســة الذاتيــة.

08/2020

-2 2تشكيل اللجنة الرئيسية والفرعية للدراسة الذاتية.

09/2020

 - 2القيــام بالدراســة الذاتيــة للعــادة يف ضــوء
معايــر املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكادميــي
( .)NCAAA
 2-1تحديــد املعايــر الربامجيــة واملؤسســية واملعايــر
الفرعيــة و مــؤرشات األداء واألدلــة وفــق مقاييــس
التقويــم الــذايت للتعليــم العــايل (.)NCAAA

10/2020

 - 1تشكيل اللجنة الرئيسية إلعداد الخطة االسرتاتيجية.

11/2020

الخطوات التنفيذية
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09/2019

10/2019

11/2019

21/2019

01/2020

02/2020

03/2020

 .6اإلعــان عــن الخطــة االسـراتيجية للعــادة «2021
.»2025 -

04/2020

5-5إعتــاد الخطــة االســراتيجية للعــادة «- 2021
.»2025

05/2020

 5-4إعداد الصورة النهائية للخطة االسرتاتيجية.

08/2020

 5-3مراجعــة الصــورة األوليــة للخطــة االســراتيجية
للعــادة «.»2025 - 2021

09/2020

 5-2إعــداد الخطــة االســراتيجية يف صورتهــا األوليــة
متضمنــة «األهــداف االســراتيجية – األهــداف
الفرعيــة – املشــاريع – مــؤرشات األداء « وفــق خطــة
زمنيــة عــى مــدار  5ســنوات.

10/2020

 - 5البــدء يف صياغــة الخطــة االســراتيجية «- 2021
 »2025كالتــايل:
 5-1تحديــث رؤيــة ورســالة وقيــم عــادة الســنة
التحضرييــة.

11/2020

الخطوات التنفيذية
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مراحل تحديث الخطة االستراتيجية
• الدراســة الذاتيــة وفــق معاييــر المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد

األكاديمــي NCAAA

أهدف الدراسة الذاتية:
1.1تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف جميع مدخالت ومخرجات العملية التعليمية بالعامدة.
2.2تقويم األداء ومستوياته الحالية بالعامدة لضامن تحقيق معايري املركز الوطني للتقويم واالعتامد
األكادميي .NCAAA
3.3تحديث الخطة االسرتاتيجية لعامدة السنة التحضريية  ١٤٤٦-1442هـ.
األهداف الفرعية

إجراءات التنفيذ

الفرتة الزمنية للتنفيذ

 2-1تحديــد املعايــر الربامجيــة  -توزيــع معايــر االعتــاد للمركــز الوطنــي
واملؤسســية واملعايــر الفرعيــة ومــؤرشات عــى أعضــاء وحــدة الجــودة لتحديــد األدلــة
األداء واألدلــة وفــق مقاييــس التقويــم ومــؤرشات األداء لــكل معيــار.
الــذايت للتعليــم العــايل ( - .)NCAAAتسليم املعايري ومؤرشات األداء واألدلة.

 معايــر الربنامــج (الرســالة واألهــداف  - -إجتــاع اللجنــة ملناقشــة املعايــر الفرعيــةإدارة الربنامــج وضــان جودتــه  -التعليــم مــؤرشات األداء واألدلــة
والتعلــم – الطــاب  -هيئــة التديــس –
 تسليم املعايري ومؤرشات األداء بشكل نهايئ.مصــادر التعلــم واملرافــق).
 املعايــر املؤسســية (الرســالة والرؤيــةوالتخطيــط االســراتيجي – الحكمــة
والقيــادة و االدارة العليــا -التعليــم
والتعلــم – الطــاب – هيئــة التدريــس
واملوظفــون – املــوارد املؤسســية –
البحــث العلمــي واالبتــكار -الرشاكــة
املجتمعيــة).

سبتمرب 2019
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 -2االســتعداد للقيــام بالدراســة الذاتيــة للعمــادة فــي ضــوء معاييــر
المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتماد األكاديمــي « »NCAAA
 /وحدة الجودة
1441 “ 2020/2019هـ”

الخطوات التنفيذية
 - 1القيــام بالدراســة الذاتيــة للعــادة يف ضــوء
معايــر املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد
األكادميــي (. )NCAAA
 1-1االجتــاع األول تحديــد املعايــر الربامجيــة
واملؤسســية واملعايــر الفرعيــة وفــق مقاييــس
التقويــم الــذايت للتعليــم العــايل (.)NCAAA
 1-2االجتــاع الثــاين توزيــع معايــر االعتــاد
للمركــز الوطنــي عــى أعضــاء وحــدة الجــودة
لعمــل موامئــة بــن محــكات معايــر االعتــاد
الربامجــي ومعايــر االعتــاد املؤســي.
 1-3االجتــاع الثالــث ألعضــاء وحــدة الجــودة :
مناقشــة وإعتــاد املوامئــة بــن معايــر ومحــكات
االعتــاد الربامجــي واملؤســي.
 1-4االجتــاع الرابــع ألعضــاء وحــدة الجــودة
 :مناقشــة وإعتــاد مقاييــس الدراســة الذاتيــة
للمعايــر « األول – الثــاين – الثالــث – الرابــع
« واألدلــة ومــؤرشات األداء املقابلــة لــكل معيــار.
 1-5االجتــاع الخامــس ألعضــاء وحــدة الجــودة:
مناقشــة وإعتــاد مقاييــس الدراســة الذاتيــة
للمعايــر «الخامــس – الســادس – الســابع –
الثامــن» واألدلــة ومــؤرشات األداء املقابلــة لــكل
معيــار.

سبتمرب
2019/9/2

2019/9/5

2019

2019/9/24 2019/9/17 2019/9/10
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 1-1تحديــد المعاييــر البرامجيــة والمؤسســية والمعاييــر الفرعيــة
و مؤشــرات األداء واألدلــة وفــق مقاييــس التقويــم الذاتــي للتعليــم
العالــي « .»NCAAA
معايير االعتماد البرامجي NCAAA
 -1الرسالة واألهداف
 -2إدارة الربنامج وضامن الجودة
 -3التعليم والتعلم

 -4الطالب
 -5هيئة التدريس
 -6مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات

معايير االعتماد المؤسسي NCAAA
 -1الرسالة والرؤية والتخطيط االسرتاتيجي  -5هيئة التدريس واملوظفني
 -6املوارد املؤسسية
 -2الحوكمة والقيادة واإلدارة
 -7البحث العلمي واالبتكار
 -3التعليم والتعلم
 -8الرشاكة املجتمعية
 -4الطالب

معايير الدراسة الذاتية للسنة التحضيرية
املعيار الخامس :هيئة التدريس واملوظفني
املعيار األول :الرسالة واألهداف
املعيار الثاين :إدارة الربنامج وضامن الجودة املعيار السادس :مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات
املعيار السابع :البحث العلمي واالبتكار
املعيار الثالث :التعليم والتعلم
املعيار الثامن :الرشاكة املجتمعية
املعيار الرابع :الطالب
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1-2توزيــع معاييــر االعتمــاد للمركــز الوطنــي علــى أعضــاء وحــدة
الجــودة لعمــل موائمــة بيــن محــكات معاييــر االعتمــاد البرامجــي
ومعاييــر االعتمــاد المؤسســي .
المعيار األول:
الرسالة واألهداف

مراجعة املقياس الخاص باملعيار األول « الربامجي واملؤسيس».
 عمل موامئة بني محكات املعيار األول عىل مستوى الربنامج واملؤسسة . إضافــة املحــكات التــي ميكــن أن تنطبــق بالســنة التحضرييــة عــى مقيــاس املعيــاراألول «الرســالة واألهــداف» .
 -إعداد قامئة باملؤرشات واألدلة املقابلة لكل معيار واملحكات التي تندرج فيه.

المعيار الثاني :
إدارة البرنامج
وضمان الجودة

مراجعة املقياس الخاص باملعيار الثاين «الربامجي واملؤسيس»
 عمل موامئة بني محكات املعيار الثاين عىل مستوى الربنامج واملؤسسة. إضافــة املحــكات التــي ميكــن أن تنطبــق بالســنة التحضرييــة عــى مقيــاس املعيــار الثــاين«إدارة الربنامــج وضــان الجــودة»
 -إعداد قامئة باملؤرشات واألدلة املقابلة لكل معيار واملحكات التي تندرج فيه.

المعيار الثالث:
التعليم والتعلم

مراجعة املقياس الخاص باملعيار الثالث « الربامجي واملؤسيس».
 عمل موامئة بني محكات املعيار الثالث عىل مستوى الربنامج واملؤسسة . إضافــة املحــكات التــي ميكــن أن تنطبــق بالســنة التحضرييــة عــى مقيــاس املعيــارالثالــث «التعليــم والتعلــم».
 -إعداد قامئة باملؤرشات واألدلة املقابلة لكل معيار واملحكات التي تندرج فيه.

المعيار الرابع:
الطالب

مراجعة املقياس الخاص باملعيار الرابع « الربامجي واملؤسيس».
 عمل موامئة بني محكات املعيار الرابع عىل مستوى الربنامج واملؤسسة . إضافة املحكات التي ميكن أن تنطبق بالسنة التحضريية عىل مقياس املعيار الرابع «الطالب» -إعداد قامئة باملؤرشات واألدلة املقابلة لكل معيار واملحكات التي تندرج فيه.

المعيار الخامس:
هيئة التدريس
والموظفين

مراجعة املقياس الخاص باملعيار الخامس «الربامجي واملؤسيس».
 عمل موامئة بني محكات املعيار الخامس عىل مستوى الربنامج واملؤسسة. إضافــة املحــكات التــي ميكــن أن تنطبــق بالســنة التحضرييــة عــى مقيــاس املعيــار الخامــس«هيئــة التدريــس واملوظفني».
 -إعداد قامئة باملؤرشات واألدلة املقابلة لكل معيار واملحكات التي تندرج فيه.

38
المعيار السادس:
مصادر التعلم
والمرافق
والتجهيزات

مراجعة املقياس الخاص باملعيار السادس «الربامجي واملؤسيس».
 عمل موامئة بني محكات املعيار السادس عىل مستوى الربنامج واملؤسسة. إضافة املحكات التي ميكن أن تنطبق بالسنة التحضريية عىل مقياس املعيار السادس«مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات».
 -إعداد قامئة باملؤرشات واألدلة املقابلة لكل معيار واملحكات التي تندرج فيه.

المعيار السابع:
البحث العلمي
واالبتكار

مراجعة املقياس الخاص باملعيار السابع «املؤسيس».
 مراجعة املحكات التي ميكن أن تنطبق بالسنة التحضريية وعمل التعديالتالالزمة عىل مقياس املعيار السابع «البحث العلمي واالبتكار».
 -إعداد قامئة باملؤرشات واألدلة املقابلة لكل معيار واملحكات التي تندرج فيه.

المعيار الثامن:
الشراكة
المجتمعية

 مراجعة املقياس الخاص باملعيار الثامن «املؤسيس». مراجعة املحكات التي ميكن أن تنطبق بالسنة التحضريية وعمل التعديالتالالزمة عىل مقياس املعيار الثامن «الرشاكة املجتمعية».
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معايير الدراسة الذاتية:
املعايري الفرعية

املعايري الرئيسية

املحكات محكات أساسية

املجموع

8

1

9

إدارة الربنامج

14

4

18

ضامن جودة الربنامج

7

1

8

أهداف السنة التحضريية ومخرجات
التعلم املستهدفة

1

2

3

تصميم املقررات الدراسية وتطويرها

6

4

10

جودة وتطوير اسرتاتيجيات التدريس
وآليات تقييم الطالب.

7

1

8

قبول الطالب

4

ــــــ

4

حقوق الطالب وواجباتهم

2

1

3

التوجيه واإلرشاد

5

1

6

الخدمات واآلنشطة الطالبية

4

1

5

املعيار الخامس  :هيئة التدريس واملوظفني

ـــــــ

10

3

13

املعيار السادس :مصادر التعلم واملرافق
والتجهيزات

ــــــــ

11

4

15

التخطيط للبحث العلمي وإدارته

3

2

5

دعم البحث العلمي واالبتكار

6

ـــــــ

6

التخطيط للرشاكة املجتمعية
وإدارتها

1

2

3

تفعيل الرشاكة املجتمعية

4

ــــــ

4

ـــــــ

املعيار األول  :الرسالة واألهداف
املعيار الثاين  :إدارة الربنامج
وضامن الجودة

املعيار الثالث  :التعليم والتعلم

املعيار الرابع  :الطالب

املعيار السابع  :البحث العلمي واالبتكار
املعيار الثامن  :الرشاكة املجتمعية

املجموع

93

27

120
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 -2القيــام بالدراســة الذاتيــة للعمــادة فــي ضــوء معاييــر المركــز
الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي « »NCAAA
”1441 “ 2020/2019

الخطوات التنفيذية
 - 2القيــام بالدراســة الذاتيــة للعــادة يف ضــوء معايــر
املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكادميــي «»NCAAA
 2-2تشكيل اللجنة الرئيسية والفرعية للدراسة الذاتية.
 3-2تهيئــة أعضــاء لجــان الدراســة الذاتيــة و منســويب
العــادة ملــروع الدراســة الذاتيــة.
 1-3-2اجتامع اللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية «األول»
 2-3-2اجتامع اللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية « الثاين»
 3-3-2اللقــاء التعريفــي لجميــع أعضــاء لجــان الدراســة
الذاتيــة
 4-3-2اجتامع لجان الدراسة الذاتية « األول» بهدف :
 تحديد مهام جميع أعضاء اللجنة. تصميــم خطــة تفصليــة لجميــع اإلجــراءات واآلليــاتالتــي ســتقوم بهــا اللجنــة أثنــاء الدراســة الذاتيــة.
 5-3-2اجتامع لجان الدراسة الذاتية « الثاين» بهدف :
 اعتامد خطة اللجنة التنفيذية . 6-3-2اجتــاع اللجنــة الرئيســية للدراســة الذاتيــة
«الثالــث»

أكتوبر
2-6/
10/2019

7-10/
10/2019

2019

13-17/
10/2019

20-24/
10/2019

27-31/
10/2019
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 2-2تشكيل اللجنة الرئيسية والفرعية للدراسة الذاتية.
 2-3تهيئة أعضاء لجان الدراسة الذاتية و منسوبي العمادة لمشروع الدراسة الذاتية.

األهداف الفرعية
 2-2تشكيل اللجنة الرئيسة
للدراسة الذاتية

إجراءات التنفيذ
 تشكيل لجنة تخطيط ومتابعة للدراسة الذاتية. تشكيل فرق عمل (لجان فرعية) لتنفيذ الدراسة الذاتية (اختيار رئيس لكل فريق،تحديد معيار أو أكرث لكل فريق).
 إعداد تعليامت مكتوبة واضحة لجميع اللجان وفرق العمل.ملا هو مطلوب للدراسةالذاتية.
 -وضع جدول زمني لتنفيذ الدراسة الذاتية.

 2-3استعدادات

 تهيئة منسويب العامدة ملرشوعالدراسة الذاتية واإلعالن عنها.
 تعريف املنسوبني مبرشوعالدراسة الذاتية أسبابها وأهميتها
وأهدافها وألياتها ومتطلبات
نجاحها.

 االعالن عن بدء الدراسة الذاتية. تنظيم ورش عمل عن الدراسة الذاتية للمنسوبني. تنفيذ ورش عمل للمنسوبني عن معايري ومقاييس الدراسة الذاتية. تنفيذ ورش تدريبية لفرق العمل عىل :• أدوات جمع البيانات وكيفية استخدامها.
• كيفية تحليل البيانات وعرضها.
• كتابة التقارير .
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 2-4تنفيذ الدراسة الذاتية
 2-5إعداد تقرير الدراسة الذاتية وتحديد األولويات
األهداف الفرعية

 2-4تنفيذ الدراسة
الذاتية

إجراءات التنفيذ
 تقــوم فــرق العمــل بالبحــث عــن املعلومــات واملســتندات والبيانــات اإلحصائيــة وغريهــا مبعيــا ٍر واحـ ٍـد أو
أكــر باســتخدام ادوات متعــددة .
 متابعة التنفيذ وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية. تقديــم فــرق العمــل تقاريــر عــن ملخــص إجراءاتهــا والنتائــجالتــي توصلــت إليهــا.

 2-5إعداد تقرير
الدراسة الذاتية وتحديد
األولويات

 إعــداد املســودة األوليــة لتقريــر الدراســة الذاتيــة يتضمــنتقريــ ٌر لــكل معيــا ٍر مــن املعايــر الثامنيــة ،موضــح فيــه
العمليــة املتبعــة مــع كل معيــا ٍر مــن ِقبَــلِ اللجنــة الفرعيــة،
ومصــادر األدلــة وأهــم النتائــج ،و أولويــات التحســن.

الفرتة الزمنية للتنفيذ

نوفمرب -ديسمرب 2019
يناير 2020
شارك يف الدراسة الذاتية اكرث من
 120عضو من منسويب العامدة
من أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني بالعامدة.

 إعــداد التقريــر النهــايئ للدراســة الذاتيــة يتضمــن أهــمالنتائــج وأولويــات العمــل املطلوبــة لالرتقــاء مبســتوى
الجــودة.

 3-5إعداد تقرير الدراسة
الذاتية للعامدة يف ضوء
الخطة االسرتاتيجية
السابقة «-1437
1441هـ» ونتائج الدراسة
الذاتية

 إعــداد تقريــر ختامــي ملــا تــم تنفيــذه بالخطــةاالســراتيجية «1441-1437هـــ» موضحــاً األولويــات
املطلــوب متابعتهــا بالخطــة الجديــدة.
 املوامئــة بــن نتائــج الدراســة الذاتيــة وتقريــر متابعــةالخطــة االســراتيجية الختامــي.
 إعــداد قامئــة باألولويــات باســتخدام تحليــل «»SWOTوتقســيمها إىل مجــاالت محــددة يف ضــوء الخطــة
االســراتيجية الســابقة ومعايــر املركــز الوطنــي للتقويــم
واالعتــاد األكادميــي .

فرباير  -مارس 2020
شارك فيها اللجنة الرئيسية
للخطة االسرتاتيجية
«1446-1442هـ»
اللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية.
لجنة متابعة الخطة االسرتاتيجية
«1441-1437هـ»
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تقريــر الدراســة الذاتيــة والتحليــل البيئــي
الرباعــي «»SWOT
الدراســة الذاتيــة وفــق معاييــر المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد
األكاديمــي NCAAA

تقرير نتائج الدراسة الذاتية:
الملخص التنفيذي:

تســعى عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة دامئـاً إىل تحقيــق أعــى معــدالت الجــودة
يف الربنامــج واملقــررات واألنشــطة واملهــارات التدريســية واإلداريــة ويف مختلــف املجــاالت تقــوم
بتطبيــق األنظمــة والسياســات واللوائــح املؤسســية ،وتقــوم بالتخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة وتفعيــل
نظــم الجــودة التــي تحقــق التطويــر املســتمر ألدائهــا يف إطــار مــن النزاهــة والشــفافية والعدالــة
واملنــاخ التنظيمــي الداعــم للعمــل ،ويظهــر ذلــك بشــكل واضــح يف مســاهامت قيادتهــا الفعالــة
وأعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــن وجديتهــم يف مشــاركاتهم يف ورش العمــل والــدورات التدريبيــة
واألنشــطة املختلفــة ويف تعبئــة منــاذج مقاييــس التقويــم الــذايت وجمــع األدلــة وتوثيــق جميــع
ذلــك وإعــداد تقريــر التقويــم الــذايت .وبالرغــم مــن أن التقويــم لغايــة تحقيــق الدراســة الذاتيــة
املســتهدفة لخمــس أعــوام قادمــة فقــد ســاهم بشــكل كبــر يف نــر ثقافــة الجــودة وتوجيــه الجهــود
يف الرتكيــز عــى الجــودة ،وتنفيــذ الخطــط املختلفــة لتحقيــق رؤيــة .2030
	•• تتــم إجـراءات التخطيــط واتخــاذ القـرارات ،ومتابعــة جــودة تدريــس املقــررات والربنامــج
األكادميــي ككلٍ بشــكلٍ مســتمر واتخــاذ التعديــات بشــكلٍ رسيـعٍ اســتجاب ًة للتغذيــة الراجعــة
ووفقـاً لتطــورات البيئــة الخارجيــة التــي تؤثــر يف الربنامــج األكادميــي.
	•• املراجعــة املســتمرة لتوصيــف وتقاريــر الربنامــج واملقــررات الدراســية والعمــل عــى
االســتفادة مــن تلــك التقاريــر يف عمليــات التطويــر بالعــادة .
	•• اســتطالع آراء أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة والجهــاز اإلداري يف املــوارد
املتاحــة و أي مســتجدات بالعــادة للمشــاركة يف الجوانــب التطويريــة وتحديــد جوانــب
القــوة وتعزيزهــا وجوانــب والضعــف ومعالجتهــا يف عمليــة التعليــم والتعلــم .
	•• توفــر املــؤرشات « »KPIsالتــي تعتمــد إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام
 /الوحــدات  /مركــز دعــم التعلــم يف قيــاس مســتوى األداء واالنجــاز .
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عمليات الدراسة الذاتية لكل معيار
ً
متضمنا هيكلة اللجان.
وصف موجز إلجراءات وترتيبات الدراسة الذاتية

•توصيف عملية التحقق وإعداد التقرير عن املعيار:

1.1عمل مقابالت واجتامعات دورية مع اإلدارة العليا بالعامدة (وكالة التطوير والجودة) وذلك للوقوف عىل املستجدات
املطلوبة للتطوير املستمر للربنامج واملقررات واألنشطة بالعامدة من خالل (.)NCAAA
2.2التحقق من استكامل مناذج توصيفات املقررات والربامج وتقارير املقررات والربنامج مع تحليل كل االستبانات املطلوبة.
3.3تم تحديد األدلة املطلوبة لتقييم كل املامرسات األساسية والفرعية لهذا املعيار .
4.4تم تحديد الجهة املسئولة عن توفري هذه األدلة مع إمتام عملية تجميع األدلة.
5.5تم عمل املقاييس النجمية عىل حسب توفر األدلة مع كتابة املالحظات عىل كل مامرسة.
6.6تم تحديد نقاط القوة والتحسينات املطلوبة للتطوير وأولويات التحسني.

مستوى الجودة عىل مستوى المعايير
مستوى جودة املعيار

املعيــــــــــــــــــــار

غري مستوىف غري مستوىف
()١
()٢
املعيار األول :الرسالة واألهداف.
املعيار الثاين :إدارة الربنامج وضامن الجودة.
املعيار الثالث :التعليم والتعلم.
املعيار الرابع :الطالب.
املعيار الخامس :هيئة التدريس واملوظفي.
املعيار السادس :مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات.
املعيار السابع  :البحث العلمي واالبتكار.
املعيار الثامن :الرشاكة املجتمعية.

املجموع ()8

%

-------------------------------

-------------------------------

مستوىف مستوىف باتقان مستوىف بتميز
()٥
()٤
()٣
----------------

4
4
4
4
4

----

4
6
75%

3
3

2
25%

-------

-------------------------------
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مستوى الجودة عىل مستوى المحكات بجميع المعايير
املعيـــــــــــار

املعايري الفرعية

املعيار األول :الرسالة
واألهداف ( 9محكات)
املعيار الثاين :إدارة الربنامج  -إدارة الربنامج.
وضامن الجودة ( 26محك)  -ضامن الجودة.
املعيار الثالث :التعليم
والتعلم ( 21محك)

املعيار الرابع :الطالب
( 18محك)
املعيار الخامس :هيئة التدريس
واملوظفني ( 13محك)
املعيار السادس :مصادر التعلم
واملرافق والتجهيزات ( 15محك)

%

غري مستوىف غري مستوىف مستوىف مستوىف باتقان مستوىف بتميز
()٣
()٤
()٢
()٥
()١

1

6

2

15
7

1
---1

_______

----------

----------

 أهداف السنة التحضريية ومخرجاتالتعلم املستهدفة.
 تصميم املقررات الدراسية وتطويرها. جودة وتطوير اسرتاتيجيات التدريسوآليات تقييم الطالب.
 قبول الطالب. حقوق الطالب وواجباتهم. التوجيه واإلرشاد. -الخدمات واألنشطة الطالبية.

2
1

----

----

----

2

----

----

----

8

-------------------

----------------

1
-------------

7

2
----

4
2
6
5

7

5

1

---1
----------

1

1

5

7

1

_______
_______

املعيار السابع  :البحث  -التخطيط للبحث العلمي وإدارته.
العلمي واالبتكار ( 11محك)  -دعم البحث العلمي واالبتكار.
املعيار الثامن :الرشاكة  -التخطيط للرشاكة املجتمعية وإدارتها.
املجتمعية ( 7محكات)  -تفعيل الرشاكة املجتمعية.
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مستوى جودة املعيار

------------1
0.8%

2
1
1
1
3
---1
2
2
1 ---1
2
1 ---- ---13
75 18 13
10.8% 62.6% 15% 10.8%
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المعيار األول  :الرسالة واألهداف
يجــب أن يكــون لــدى الربنامــج رســالة واضحــة ومناســبة ومتســقة مــع رســالة املؤسســة
والكليــة  /القســم ،وتدعــم تطبيقهــا ،وتكــون موجهــة للتخطيــط وصنــع القـرار ،ويرتبــط
بهــا أهــداف الربنامــج وخططــه ،وتراجــع بصــورة دوريــة.
مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات
1-0-1
1-0-2
1-0-3
1-0-4
1-0-5

1-0-6
1-0-7

1-0-8

يوجــد لــدى الســنة التحضرييــة رســالة واضحــة ومعتمــدة ومعلنــة ،ومتســقة
مــع رســالة الجامعــة ،وتتوافــق مــع احتياجــات املجتمــع والتوجهــات الوطنيــة* .
ترتبــط أهــداف الســنة التحضرييــة برســالتها وتتســق مــع أهــداف الجامعــة
وتتميــز بالوضــوح والواقعيــة وقابليــة القيــاس.
توجــه رســالة الســنة التحضرييــة وأهدافهــا جميــع عملياتهــا وأنشــطتها (مثــل:
التخطيــط ،واتخــاذ القـرارات ،وتخصيــص املــوارد ،وتطويــر الخطــة الدراســية).
ترتبــط أهــداف الســنة التحضرييــة واحتياجــات تنفيذهــا بخطــط تشــغيلية
مناســبة متســقة مــع خطــط الجامعــة.
ُيتابــع القامئــون عــى الســنة التحضرييــة  /األقســام  /الوحــدات مــدى تحقــق
أهدافهــا مــن خــال مــؤرشات أداء محــددة ،وتُتخــذ اإلجــراءات الالزمــة
للتحســن*
تُراجــع رســالة الســنة التحضرييــة وأهدافهــا بصــورة دوريــة ومبشــاركة
املســتفيدين ،ويتــم تطويرهــا بنــاء عــى ذلــك.
تضــع الســنة التحضرييــة خطــة اســراتيجية شــاملة ومحــددة تتســق مــع
رؤيتهــا ،وتتــواءم مــع خطــط التنميــة الوطنيــة *
تشــمل الخطــة االس ـراتيجية للســنة التحضرييــة أهداف ـاً اس ـراتيجية واضح ـ ًة،
مرتبطــة مبــؤرشات أداء محــددة لقيــاس مــدى تحققهــا بدقــة حســب

مســتويات األداء املســتهدفة.
 1-0-9تتابــع الســنة التحضرييــة مــدى تنفيــذ الخطــة االسـراتيجية مــن خــال آليــات
محــددة ،وتُعــد تقاريــر دوريــة حــول ذلــك.
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التقييم الكلي للمعيار
مجموع تقييم
المحكات

37

عدد المحكات
المنطبقة

متوسط تقييم
المعيار

درجة التقويم
اإلجمايل للمعيار

9

4.1

4

الرسالة واألهداف (9محكات)

ً
جزئيا
غير مستوىف مستوىف
مستوى جودة المحكات
«»1
«»2
عدد المحكات

%
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 .1النتائج على مستوى المعيار «»SWOT
ً
ً
عال من الجودة يف ضوء المعيار األول
نجاحا
 4.1أهم جوانب البرنامج التي حققت
مميزا أو مستوى ٍ

 1.1توجد رسالة للعامدة موجزة ومخترصة واضحة ومعتمدة ومعلنة يف أماكن ومواقع مختلفة ،ومتسقة مع رسالة الجامعة.
 2.2تتوفر أدلة كافية ومتنوعة عىل نرش الرسالة واألهداف.
 3.3هناك إبداع يف تحديد املشاريع ذات األولوية التي تخدم املجتمع وتحقق الرسالة.
 4.4تنوع األنشطة املنفذة يف السنة التحضريية وهناك تحسن مستمر وملحوظ مدعم بالتقارير.
 5.5يوجد تقييم منتظم وفعال لجميع مشاريع الخطة التنفيذية.
 6.6يوجد هيكل تنظيمي للعامدة يتضمن األقسام والوحدات املساندة.
 4.2أهم جوانب البرنامج ذات األولوية يف التحسين

1.1مشاركة املستفيدين من املجتمع املحيل يف مراجعة الرسالة واألهداف.
2.2عمل مقارنة مرجعية مع بعض العامدات املحلية والعاملية ليتم التطوير واملراجعة وفق أفضل املامرسات.
3.3رضورة تنفيذ مشاريع تطويرية للمشاريع املنفذة والتي حققت نسب عالية ،وإعادة النظر باملشاريع التي حققت
نسب أقل من.%90
 4.3أهم الفرص المتاحة للبرنامج يف ضوء المعيار

 1.1موامئة رؤية ورسالة العامدة مع رؤية ورسالة الجامعة .
 2.2وجود مراجعات خارجية للعامدة والجامعة ميكن االستفادة من مقرتحاتهم وآرائهم.
 3.3االستفادة من عامدة التطوير األكادميي يف تنظيم ورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس ملناقشة الرسالة وامتام عملية املراجعة
 4.4تعدد منصات التواصل اإللكرتوين داخل الجامعة والعامدة ميكن االستفادة منها يف معرفة رأي املستفيدين.
 5.5وجود رشاكة للعامدة والجامعة مع بعض مؤسسات املجتمع املحيل ميكن االستفادة منها.
 6.6وجود زيارات خارجية للعامدة من كليات وجامعات أخرى ميكن االستفادة من مقرتحاتهم وآرائهم.
 7.7دعم الجامعة والكليات للعامدة.
 4.4أهم التحديات التي تواجه البرنامج يف ضوء المعيار

 1.1وضع إجراءات لتفعيل املقارنة املرجعية لتحديث الرسالة واألهداف.
 2.2توافق الرؤية والرسالة واألهداف مع احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية.
 3.3تفاعل ومشاركة مؤسسات املجتمع املحيل يف تحديث الرسالة واألهداف.
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المعيار الثاني  :إدارة البرنامج وضمان الجودة
يجــب أن يكــون لــدى الربنامــج قيــادة ف ّعالــة تقــوم بتطبيــق األنظمــة
والسياســات واللوائــح املؤسســية ،وتقــوم بالتخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة
وتفعيــل نظــم الجــودة التــي تحقــق التطويــر املســتمر ألدائــه يف إطــار مــن
النزاهــة والشــفافية والعدالــة واملنــاخ التنظيمــي الداعــم للعمــل.
مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات
2-1
2-1-1
2-1-2

2-1-3
2-1-4
2-1-5
2-1-6
2-1-7
2-1-8

إدارة الربنامج
تــدار الســنة التحضرييــة  /األقســام  /املســارات مــن قبــل مجالــس متخصصة
(مجلــس الكليــة ،مجلــس القســم) ذات مهــام وصالحيــات محددة.
تُشــكل اللجــان الدامئــة واملؤقتــة يف الســنة التحضرييــة  /املســارات /
األقســام  /الوحــدات وفــق ضوابــط محــددة ومعلنــة مــع تحديــد مهامها
وصالحياتهــا مــع متثيــل مناســب لشــطري الطــاب والطالبــات والفــروع.
تعمــل الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام عــى رفــع الفاعليــة
املؤسســية والكفــاءة التشــغيلية يف جوانبهــا املختلفــة (مثــل :الجوانــب
األكادمييــة واإلداريــة واملاليــة ونظــم الجــودة الداخليــة).
يتوفــر يف قيــادة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات /
اللجــان الخــرة األكادمييــة واإلداريــة املناســبة لتحقيــق رســالته وأهدافه.
يتوفــر لــدى الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات /
اللجــان العــدد الــكايف مــن الكــوادر املؤهلــة للقيــام باملهــام اإلداريــة
واملهنيــة والفنيــة ،ولهــم مهــام وصالحيــات محــددة* .
تعمــل إدارة الســنة التحضرييــة  /األقســام عــى توفــر منــاخ تنظيمــي
وبيئــة أكادمييــة داعمــة.
يتناســب الهيــكل التنظيمــي للســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام /
الوحــدات مــع رســالتها وأهدافهــا وطبيعــة نشــاطها وحجمها* .
يوجــد آليــات مناســبة للتكامــل واملشــاركة الفعالــة بــن الفــروع /
املســارات  /األقســام  /الوحــدات بالســنة التحضرييــة.
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مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات
2-1-9
2-1-10

2-1-11

2-1-12

2-1-13

2-1-14

2-1-15
2-1-16

2-1-17

تتابــع إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات
التزامهــا بتنفيــذ دورهــا يف خطــة الرشاكــة املجتمعيــة للمؤسســة يف
ضــوء مــؤرشات محــددة.
تتابــع إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات
التزامهــا بتنفيــذ دورهــا يف خطــة البحــث العلمــي للمؤسســة يف ضــوء
مــؤرشات أداء محــددة.
يتوفــر قــدر ٍ
كاف مــن املرونــة والصالحيــات تســمح للقامئــن عــى
الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات بإحــداث
التطويــر والتغيــر الــازم؛ اســتجابة للمســتجدات ولنتائــج عمليــات
التقويــم الــدوري للربنامــج ومقرراتــه الدراســية.
تطبــق إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /آليــات
تضمــن النزاهــة والعدالــة واملســاواة يف جميــع مامرســاتها األكادمييــة
واإلداريــة ،وبــن شــطري الطــاب والطالبــات والفــروع (إن وجــدت).
تشــكل الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /لجنــة استشــارية
تضــم أعضــاء مــن املهنيــن والخـراء يف تخصــص الربنامــج ،للمســاهمة
يف تقييمــه وتطويــره وتحســن أدائــه* .
تلتــزم إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات
بتنميــة وتطويــر املهــارات والقــدرات املهنيــة للكــوادر الفنيــة
واإلداريــة املســاندة ملواكبــة التطــورات الحديثــة.
تتيــح إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات
معلومــات موثوقــة ومعلنــة تتضمــن وصــف الربنامــج ،وأدائــه
وإنجازاتــه مبــا يتناســب مــع احتياجــات املســتفيدين.
تشــجع إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات
املبــادرات واملقرتحــات التطويريــة.
تطبــق الســنة التحضرييــة  /األقســام نظامــا فعــاالً لتقويــم أداء
القيــادات وهيئــة التدريــس واملوظفــن وفــق معايــر وآليــات واضحــة
ومعلنــة ،تضمــن العدالــة والشــفافية واملســاءلة ،ويســتفاد مــن نتائــج
التقويــم يف تقديــم التغذيــة الراجعــة والتحســن والتطويــر* .
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مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات
2-1-18
2-2
2-2-1
2-2-2
2-2-3

2-2-4

2-2-5

2-2-6

2-2-7
2-2-8

تطبــق إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /األنظمــة
واللوائــح واإلج ـراءات املعتمــدة مــن قبــل املؤسســة  /الكليــة ،مبــا يف
ذلــك التظلــم ،والشــكاوى ،والقضايــا التأديبيــة.
ضامن جودة الربنامج
تطبــق إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات
نظام ـاً فاع ـاً لضــان الجــودة وإدارتهــا ،يتســق مــع نظــام الجــودة
املؤســي.
تقــدم الســنة التحضرييــة الدعــم املــادي واملــايل والبــري املناســب
ملتطلبــات ضــان الجــودة.
يشــارك هيئــة التدريــس واملوظفــون والطــاب يف عمليــات التخطيــط
وضــان الجــودة وصنــع القــرار عــى مســتوى الســنة التحضرييــة /
املســارات  /األقســام  /الوحــدات.
تعتمــد إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات
مــؤرشات أداء رئيســة تقيــس أداء الربنامــج بدقــة ،وتنســق لتوفــر
بيانــات منتظمــة عنهــا.
تقــوم الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحدات بتحليــل بيانات
التقويــم ســنوياً (مثــل :بيانــات مــؤرشات األداء واملقارنــة املرجعيــة ،ومــدى
تقــدم الطــاب ،ومعــدالت إمتــام الربنامــج ،وتقييــات الطــاب للربنامــج
واملقــررات والخدمــات ،وآراء الخريجــن وجهــات التوظيــف) ،ويســتفاد
منهــا يف عمليــات التخطيــط والتطويــر واتخــاذ القـرارات* .
تُجــري الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات تقومي ـاً
دوريـاً شــامالً (كل ثالث/خمــس ســنوات) ويعــد تقاريــر حول املســتوى
العــام للجــودة ،مــع تحديــد نقــاط القــوة والضعــف ،ويضــع خطط ـاً
للتحســن ،ويتابــع تنفيذهــا.
تســتفيد الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات مــن
نتائــج قيــاس معــدالت الرضــا وتقويــم األداء يف تقديــم التغذيــة
الراجعــة والتطويــر والتحســن املســتمر.
تُجــري الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات البحــوث
والدراســات التطويريــة الالزمــة لتحســن أدائهــا وتحقيــق أهدافهــا.
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التقييم الكلي للمعيار
مجموع تقييم
المحكات

عدد المحكات
المنطبقة

102

26

متوسط تقييم
المعيار

درجة التقويم
اإلجمايل للمعيار

4

3.9

إدارة البرنامج وضمان الجودة ( 26محك)
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 .1النتائج على مستوى المعيار «»SWOT
ً
ً
عال من الجودة يف ضوء المعيار الثاني
نجاحا
 4.1أهم جوانب البرنامج التي حققت
مميزا أو مستوى ٍ

 1.1وجود مجلس للعامدة ومجالس لألقسام لها مهام وصالحيات محددة.
 2.2إعــداد العــادة تقاريــر ســنوية عــن معــدل االنجــاز األكادميــي للطــاب وتقاريــر دوريــة عــن تقييــم الطــاب للمقــررات
– مهــارات التدريــس – وبرنامــج التهيئــة – واإلرشاف األكادميــي عــى مســتوى املســارات.
 3.3وجود خطط لتحسني األداء يف ضوء نتائج تقييم الطالب للمقررات – مهارات التدريس – برنامج التهيئة.
 4.4وجود دليل توصيف مهام معتمد.
 5.5وجود هيكل تنظيمي محدد به املهام والصالحيات لعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
 6.6وجود تكامل بني األقسام يف العامدة والكليات املتخصصة لتحسني أداء الطالب ورفع املستوى العلمي لهم.
 7.7تنفيــذ العديــد مــن اســتطالعات الــرأي لتقييــم املقــررات ومهــارات التدريــس وجميــع األنشــطة داخــل العــادة طبقــا
إلرشــادات وكالــة الجــودة والتطويــر ووفق ـاً ملعايــر املركــز الوطنــي ( )NCAAAوتحقــق أعــى معــدالت اســتجابة عــى
اســتطالعات الــرأي.
 8.8استشــارة العــادة األكادمييــن الدوليــن ملراجعــة وتقييــم الســنة التحضرييــة وتزويدهــا بأفضــل األســاليب واالسـراتيجيات الحديثــة
يف التعليــم والتعلــم.
 9.9توجد قامئة باللوائح واإلجراءات عىل مستوى إدارة السنة التحضريية  /املسارات  /األقسام ،وتعلن عنها.
1010تتابــع إدارة الســنة التحضرييــة  /املســارات  /األقســام  /الوحــدات مســتوى األداء يف ضــوء نتائــج التقييــم وتقــدم وحــدة
الجــودة الدعــم املناســب لضــان جــودة األداء يف الســنة التحضرييــة.
 4.2أهم جوانب البرنامج ذات األولوية يف التحسين

1.1املقارنــة املرجعيــة مبؤسســات أخــرى توضــح أفضــل املامرســات يف مشــاركة املنســوبني يف عمليــة التخطيــط وضــان الجــودة
وصنــع القـرار وتوافــر بيانــات عــن مــؤرشات األداء واملقارنــة املرجعيــة.
2.2إعــداد هيــكل تنظيمــي محــدد وموحــد لألقســام ولجميــع املســارات والفــروع محــدد بــه املهــام والصالحيــات ويعلــن عــر
القنــوات الرســمية بالعــادة.
3.3توفري الدعم الالزم للقامئني مبهام الجودة يف جميع املسارات واألقسام والوحدات .
4.4إعداد قامئة باملؤرشات التي ت ُقيم فيها السنة التحضريية  /املسارات  /األقسام  /الوحدات  /مكتب املبادرات خطتها.
5.5تحديــث موقــع العــادة مبــا يتناســب مــع الجهــد واإلنجــازات املحققــة ،وتشــكيل لجنــة دامئــة ملتابعــة املوقــع ونــر التقاريــر
واالنجــازات عليه.
6.6التخطيط لتفعيل املقارنات املرجعية ملعرفة أفضل املامرسات فيام يتعلق بالكادر اإلداري والفني وتأهيله.
7.7التخطيط لعمل مبادرات بني العامدة وما يقابلها يف الجامعات العاملية لرفع املستوى األكادميي واملامرسات الجيدة.
8.8إعداد خطط التحسني يف ضوء نتائج تقييم الطالب لربنامج اإلرشاف األكادميي.
9.9إعداد الئحة للتشجيع عىل االبتكار أو جوائز متيز ألعضاء هيئة التدريس والطلبة واملوظفني .
1010مناقشة نتائج تقويم األداء مع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.
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 4.3أهم الفرص المتاحة للبرنامج يف ضوء المعيار

1.1حرص قيادات العامدة والجامعة عىل التطوير والتحسني.
2.2وجود تكامل بني األقسام يف العامدة والكليات والربامج لتحسني أداء الطالب ورفع املستوى األكادميي لهم.
3.3استقطاب العامدة لهيئات وخربات دولية يف مجال السنة التحضريية لدراسة آليات الجودة داخل العامدة.
4.4استشــارة العــادة األكادمييــن الدوليــن ملراجعــة وتقييــم الســنة التحضرييــة وتزويدهــا بأفضل األســاليب واالسـراتيجيات
الحديثــة يف التعليــم والتعلم.
5.5توفــر اســتطالعات الــرأي لتقييــم املقــررات ومهــارات التدريــس وجميــع األنشــطة داخــل العــادة طبقــا لوكالــة الجــودة
والتطويــر ووفقـاً ملعايــر املركــز الوطنــي ( )NCAAAوتحقــق أعــى معــدالت اســتجابة عــى اســتطالعات الــرأي.
 4.4أذكر أهم التحديات التي تواجه البرنامج يف ضوء المعيار

1.1نقص املوارد املادية.
2.2نقص الكوادر املختصة يف الجودة والتخطيط.
3.3السنة التحضريية تعد السنة األوىل لجميع برامج الجامعة مام يزيد األعباء لتلبية جميع متطلبات الربامج املتنوعة.
4.4زيادة الوعي والثقافة بأهمية الجودة ودورها يف تحسني األداء وضامن الجودة.
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المعيار الثالث :التعليم والتعلم
يجــب أن تكــون خصائــص الخريجــن ومخرجــات التعلــم يف الربنامــج
محــددة بدقــة ،ومتســقة مــع متطلبــات اإلطــار الســعودي للمؤهــات
(ســقف) ومــع املعايــر األكادمييــة واملهنيــة ،ومتطلبــات ســوق العمــل.
ويجــب أن يتوافــق املنهــج الــدرايس مــع املتطلبــات املهنيــة ،وأن تطبــق
هيئــة التدريــس اسـراتيجيات تعليــم وتعلــم وطــرق تقويــم متنوعــة وفعالة
تالئــم مخرجــات التعلــم املختلفــة ،كــا يجــب أن يتــم تقويــم مــدى تحقــق
مخرجــات التعلــم مــن خــال وســائل متنوعــة ،ويســتفاد مــن النتائــج يف
التحســن املســتمر.
مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات
3-1
3-1-1

3-1-2
3-1-3
3-2
3-2-1

3-2-2

أهداف السنة التحضريية ومخرجات التعلم املستهدفة
تحــدد األقســام األكادميية/املســارات مخرجــات التعلــم املســتهدفة
للمقــررات الدراســية بهــا ،ومبــا يتســق مــع رســالة الســنة التحضرييــة
ومبــا يتــواءم مــع خصائــص خريجــي برامــج الجامعــة ،ويتــم اعتامدهــا
وإعالنهــا ،وتراجــع دوريـاً.
تتوافــق مخرجــات التعلــم للمقــررات مــع متطلبــات اإلطار الســعودي
للمؤهــات (ســقف) ومــع املعايــر األكادمييــة واملهنيــة ومتطلبــات
ســوق العمــل لخريجــي برامــج الجامعــة* .
تطبــق املقــررات آليــات وأدوات مناســبة لقيــاس مخرجــات التعلــم
والتحقــق مــن اســتيفائها وفــق مســتويات أداء وخطــط تقييــم محــددة* .
تصميم املقررات الدراسية وتطويرها
تحــدد الســنة التحضرييــة /املســارات منطلقــات لتصميــم خطتهــا
األكادمييــة ،تتضمــن تحقيــق رســالة الســنة التحضرييــة وأهدافهــا،
وتلبيــة حاجــات املســتفيدين (مثــل كليــات الجامعــة واملجتمــع)،
واملقارنــات املرجعيــة املناســبة.
تلتــزم الســنة التحضرييــة  /األقســام األكادمييــة بالسياســات واملعايــر
واإلجـراءات املؤسســية يف تصميــم وتطويــر وتعديــل املنهــج الــدرايس.
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مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات

3-2-3

3-2-4
3-2-5
3-2-6
3-2-7
3-2-8

3-2-9

3-2-10
3-3
3-3-1

تراعــي املنهــج الــدرايس تحقيــق أهــداف برامــج الكليــات املختلفــة،
ومخرجــات برامجهــا التعليميــة ،والتطــورات العلميــة والتقنيــة
واملهنيــة يف مجــاالت تخصــص املســارات املختلفــة ،وتراجــع بصــورة
دوريــة* .
تحقــق الخطــة الدراســية التــوازن بــن املتطلبــات العامــة ومتطلبــات
التخصــص ،وبــن الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة ،كــا تراعــي التتابــع
والتكامــل بــن املقــررات الدراســية* .
يتضمــن املنهــج الــدرايس أنشــطة صفيــة وغــر صفيــة متكاملــة تســهم
يف تحقيــق مخرجــات التعلــم.
ترتبــط مخرجــات التعلــم يف املقــررات مــع مخرجــات التعلــم يف
برامــج الجامعــة (مصفوفــة توزيــع مخرجــات تعلــم الربنامــج عــى
املقــررات)* .
تتوافــق اس ـراتيجيات التعليــم والتعلــم ،وطــرق التقييــم املســتخدمة
مــع مخرجــات التعلــم املســتهدفة عــى مســتويات برامــج الكليــات
واملقــررات الدراســية.
تتمركــز اســراتيجيات التعليــم والتعلــم حــول الطالــب ،وتشــجع
التعلــم النشــط.
تتنــوع اس ـراتيجيات التعليــم والتعلــم وطــرق التقييــم يف املقــررات
الدراســية مبــا يتناســب مــع طبيعتهــا ،وتعــزز القــدرة عــى إجــراء
البحــوث العلميــة ،وتضمــن اكتســاب الطــاب ملهــارات التفكــر العليــا
والتعلــم الــذايت.
تتأكــد الســنة التحضريية/املســارات مــن تطبيــق موحــد للخطــة
الدراســية وتوصيــف املقــررات التــي تقــدم يف أكــر مــن موقــع (أقســام
الطــاب والطالبــات ويف الفــروع املختلفــة)* .
جودة وتطوير اسرتاتيجيات التدريس وآليات تقييم الطالب
يتابــع القســم األكادميــي التــزام هيئــة التدريــس باســراتيجيات
التعليــم والتعلــم وطــرق التقييــم الــواردة يف توصيفــات املقــررات
الدراســية مــن خــال آليــات محــددة* .
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3-3-4
3-3-5

3-3-6

3-3-7

يُقــدَّ م التدريــب الــازم لهيئــة التدريــس عــى اس ـراتيجيات التعليــم
والتعلــم وطــرق التقييــم املحــددة يف توصيــف الربنامــج واملقــررات،
واالســتخدام الفعــال للتقنيــة الحديثــة واملتطــورة ،ويتابع اســتخدامهم
لهــا.
يُــز َّود الطــاب يف بدايــة تدريــس كل مقــرر مبعلومــات شــاملة عنــه،
تتضمــن :مخرجــات التعلــم ،واس ـراتيجيات التعليــم والتعلــم وطــرق
التقييــم ،ومواعيدهــا ،ومــا يتوقــع منهــم خــال دراســة املقــرر.
تُقــ َّوم املقــررات بشــكل دوري للتحقــق مــن فاعليــة اســراتيجيات
التعليــم والتعلــم وطــرق التقييــم ،وتقــدم تقاريــر حولهــا.
تطبــق الســنة التحضرييــة /األقســام األكادمييــة آليــات لدعــم وتحفيــز
التميــز يف التدريــس وتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار لــدى هيئــة التدريس.
تطبــق الســنة التحضرييــة /األقســام األكادمييــة إجــراءات واضحــة
ومعلنــة للتحقــق مــن جــودة طــرق التقييــم ومصداقيتهــا (مثــل
املواصفــات ،والتنــوع والشــمولية ملخرجــات التعلــم ،وتوزيــع
الدرجــات ودقــة التصحيــح) والتأكــد مــن مســتوى تحصيــل الطــاب.
تســتخدم إجـراءات ف ّعالــة للتحقــق مــن أن األعــال والواجبــات التــي
يقدمهــا الطــاب هــي مــن إنتاجهــم.

تُقــدَّ م تغذيــة راجعــة للطــاب عــن أدائهــم ونتائــج تقوميهــم يف وقــت
3-3-8
ميكنهــم فيــه مــن تحســن أدائهــم.
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أهداف السنة التحضيرية ومخرجات
التعلم المستهدفة
تصميم المقررات الدراسية وتطويرها
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 .1النتائج على مستوى المعيار «»SWOT
ً
ً
عال من الجودة يف ضوء المعيار الثالث
نجاحا
 4.1أهم جوانب البرنامج التي حققت
مميزا أو مستوى ٍ

1.1تطور معدالت اجتياز الطالب واملعدالت الرتاكمية للطالب بالسنة التحضريية خالل الخمس سنوات املنقضية.
2.2وجــود آليــات محــددة للتأكــد مــن مــدى توافــق وربــط مخرجــات التعلــم املســتهدفة للمســارات والخطــط الدراســية
لربامــج الكليــات.
3.3تتبــع العــادة املعايــر واألســس األكادمييــة يف تقييــم وتقويــم املناهــج الدراســة بشــكل دوري لضــان التطويــر
املســتمر للخطــط الدراســية للمقــررات األكادمييــة بنــاء عــى تقاريــر املقــررات الفصليــة واســتطالعات آراء الطــاب
حــول املقــررات الدراســية واملهــارات التدريســية.
4.4اكتــال آليــات تنفيــذ برنامــج ضــان جــودة املامرســات األكادمييــة  QASDبكافــة مراحلــه باملســار الصحــي والعلمــي
والهنديس.
5.5وجود آليات الدعم الطاليب.
 4.2أهم جوانب البرنامج ذات األولوية يف التحسين

1.1عــدم وجــود آليــات محــددة لربــط مخرجــات التعلــم املســتهدفة للمقــررات الدراســية بالســنة التحضرييــة مــع
مصفوفــة جميــع الربامــج األكادمييــة بكليــات الجامعــة.
2.2ضعف آليات قياس مدى تحقق مخرجات التعلم املستهدفة باملقررات الدراسية.
3.3عــدم تناســب أعــداد الطــاب يف بعــض الشــعب الدراســية ببعــض املســارات مــع اسـراتيجيات التعلــم املرتكــزة عــى
الطالب.
4.4عدم مناسبة التجهيزات املعملية (الحاسب اآليل  /العلوم األساسية) ألعداد الطالب ببعض املسارات.
5.5عدم استكامل تنفيذ برنامج ضامن جودة املامرسات األكادميية  QASDباملسار اإلنساين.
 4.3أهم الفرص المتاحة للبرنامج يف ضوء المعيار

1.1التعاون مع األقسام األكادميية بالجامعة يف األعامل التدريسية واألكادميية.
2.2وجود رشاكات دولية مع بعض الجامعات والهيئات الدولية يف املجاالت األكادميية والبحثية.
3.3التعاون مع بعض املؤسسات والهيئات املحلية يف مجاالت العمل املجتمعي والتطوعي.
 4.4أهم التحديات التي تواجه البرنامج يف ضوء المعيار

1.1زيادة أعداد الطالب والطالبات املقبولني سنوياً بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
2.2املوامئــة بــن نواتــج التعلــم بالســنة التحضرييــة ونواتــج التعلــم بالربامــج بالكليــات بســبب اختــاف أولويــات األقســام
األكادمييــة يف الكليــات املســتهدفة .
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املحــــــــــــكات
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4-1-1

4-1-2
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4-2-2
4-2-3
4-3
4-3-1
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قبول الطالب
يوجــد لــدى عــادة الســنة التحضرييــة معايــر ورشوط معتمــدة
ومعلنــة لقبــول وتســجيل الطــاب ،تتناســب مــع طبيعــة الربنامــج
وتُطبــق بعدالــة وفــق أليــات معلنــة.
تتــاءم أعــداد الطــاب املقبولــن يف برنامــج الســنة التحضرييــة مــع
املــوارد املتاحــة لــه (مثــل :الهيئــة التعليميــة -القاعــات الدراســية-
املعامــل -األجهــزة).
يوفــر برنامــج الســنة التحضرييــة املعلومــات األساســية للطــاب،
مثــل :متطلبــات الدراســة ،الخدمــات ،والتكاليــف املاليــة (إن
وجــدت) ،بوســائل متنوعــة.
يطبــق برنامــج الســنة التحضرييــة سياســات وإجــراءات عادلــة
ومعتمــدة لالنتقــال إليــه ومعادلــة ملــا تعلمــه الطــاب ســابقاً.
حقوق الطالب وواجباتهم
يعــ ِّرف برنامــج الســنة التحرضيــة الطــاب بحقوقهــم وواجباتهــم
وقواعــد الســلوك ،وإجـراءات التظلــم والشــكاوى والتأديــب ،بوســائل
متنوعــة ،ويطبقهــا بعدالــة.
تقــدم العــادة تهيئــة شــاملة للطــاب الجــدد وتوجيههــم ،مبــا
يضمــن فهمهــم الكامــل ألنــواع الخدمــات واإلمكانيــات املتاحــة لهــم.
يوجد متثيل مناسب للطالب يف املجالس واللجان ذات الصلة.
التوجيه واإلرشاد
يتوفــر لطــاب الســنة التحضرييــة خدمــات فعالــة لإلرشــاد األكادميــي
والتوجيــه املهنــي للطــاب مبــا يتناســب مــع احتياجاتهــم ،مــن خــال
كــوادر مؤهلــة وكافيــة.
تقــدم عــادة الســنة التحضرييــة خدمــات اإلرشــاد النفــي والســلويك
واالجتامعــي للطلبــة وفــق إجــراءات تتســم بالســهولة واملرونــة
والرسيــة ،مــن خــال وحــدات متخصصــة.
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تُطبــق الســنة التحضرييــة آليــات مالمئــة للتعــرف عــى الطــاب
املوهوبــن واملبدعــن واملتفوقــن واملتعرثيــن يف الربنامــج ،وتتوفــر
برامــج مناســبة لرعايــة وتحفيــز ودعــم كل فئــة منهــم ،مبــا يشــمل
التحفيــز والدعــم .
يتوفــر لطــاب الربنامــج وخريجيــه أنشــطة إضافيــة لتطويرهــم مهنياً،
مبــا يتفــق مــع مخرجــات التعلــم املســتهدفة ،وتطــور متطلبــات
الكليــات املختلفــة.
يُطبــق برنامــج الســنة التحضرييــة إجــراءات فعالــة ملتابعــة تقــدم
الطــاب والتحقــق مــن اســتيفائهم ملتطلبــات التخــرج.
يطبــق برنامــج الســنة التحضرييــة آليــة فعالــة للتواصــل مــع
الخريجــن وإرشاكهــم يف مناســباته وأنشــطته ،واســتطالع آرائهــم
واالســتفادة مــن خرباتهــم ،ودعمهــم ،ويوفــر قواعــد بيانــات محدثــة
وشــاملة عنهــم.
الخدمات واألنشطة الطالبية
تُطبــق العــادة آليــات فع َّـــالة لتقويــم كفايــة وجــودة الخدمــات
املقدمــة للطــاب وقيــاس رضاهــم عنهــا ،واالســتفادة مــن النتائــج يف
عمليــات التحســن املســتمر.
تراعــي عــادة الســنة التحضرييــة االحتياجــات الخاصــة لطالبــه
(مثــل :ذوي االحتياجــات الخاصــة ،الطــاب الدوليــن).
تطبــق العــادة آليــات فعالــة لضــان انتظــام طالبــه يف الحضــور
واملشــاركة الفعالــة يف أنشــطة املقــررات والخــرة امليدانيــة.
تتوفــر لطــاب الســنة التحضرييــة أنشــطة ال صفيــة يف العديــد مــن
املجــاالت لتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم ،ويتخــذ الربنامــج اإلج ـراءات
املناســبة لدعــم وتحفيــز مشــاركتهم.
تشــجع املؤسســة إبداعــات الطــاب وابتكاراتهــم ،وتتيــح إقامــة
املناشــط الداعمــة لريــادة األعــال.
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المعيار

درجة التقويم
اإلجمايل للمعيار
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الطالب (18محك)
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 .1النتائج على مستوى المعيار «»SWOT
ً
ً
عــال من الجـــودة يف ضــوء
مميزا أو مستــوى
نجاحا
 4.1أهم جوانب البرنامـــج التي حققت
ٍ
المعيار الرابع

1.1وضوح رشوط القبول للطالب وسالسة التعامل معها.
2.2تطبــق العــادة آليــات فعالــة لضــان انتظــام الطــاب يف الحضــور واملشــاركة يف األنشــطة الصفيــة واألنشــطة الالصفيــة
وذلــك لتنميــة قــدرات ومهاراتهــم.
3.3تشــجع العــادة املبــادرات واالبتــكارات وتــم إقامــة مكتــب املبــادرات بالعــادة ،كــا يتــم ارشاك الطــاب يف مكتــب
االبتــكارات واالخرتاعــات بالجامعــة.
4.4توفــر الســنة التحضرييــة معلومــات أساســية للطــاب كمتطلبــات الدراســة والخدمــات املقدمــة وغريهــا مــن خــال
برنامــج التهيئــة وحلقــات النقــاش ومواقــع التواصــل االجتامعــي للعــادة.
5.5توفــر العــادة لطالبهــا خدمــات اإلرشاف األكادميــي والنفــي واالجتامعــي بصــورة مســتمرة وفــق إج ـراءات وآليــات
منظمــة تتســم بالســهولة واملرونــة.
6.6يعــرف برنامــج التهيئــة بالســنة التحضرييــة الطــاب بحقوقهــم وواجباتهــم وقواعــد الســلوك وإجـراءات إعــادة التصحيــح
وغريهــا مــن الضوابــط مــن خــال حلقــات النقــاش وموقــع الجامعــة.
7.7االســتفادة مــن املــوارد البرشيــة املتاحــة وتوفــر الربامــج التكنولوجيــة مثــل بوابــة خدمــات الطالــب والبــاك بــورد
وصفحــة العــادة.
8.8يوجــد لــدى عــادة الســنة التحضرييــة معايــر ورشوط معتمــدة ومعلنــة لقبــول وتســجيل الطــاب وتطبــق بعدالــة وفــق
آليــات معلنــة.
9.9وجود املجلس االستشاري الطاليب ووجود لجنة سفراء الجودة وصديقات اإلرشاف األكادميي (صناع التميز).
1010تقدم العامدة تهيئة شاملة للطالب الجدد مبا يضمن فهمهم للخدمات املقدمة ونظام ا لدراسة بالتحضريية.
1111يشــرك الطــاب يف املجلــس االستشــاري ويتــم اختيارهــم بعدالــة وحياديــة باالنتخــاب كــا ميثــل الطــاب بلجــان كلجنــة
ســفراء الجــودة ولجنــة صنــاع التمييــز للشــؤون األكادمييــة.
1212تقديــم العديــد مــن ورش العلــم لطــاب لدعمهــم يف جوانــب الحيــاة واكســابهم مهــارات مختلفــة وأيضــاً مهــارات
لتعامــل مــع الحيــاة الجامعيــة.
1313وجــود مركــز دعــم التعلــم تســاهم مــن خاللــه الهيئــة التعليميــة بــدور فعــال يف تقديــم العــون لجميــع الطــاب
والطالبــات.
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 4.2أهم جوانب البرنامج ذات األولوية يف التحسين

1.1ت َبنــي مبــادرات ت ُشــجع الطــاب املجتازيــن لربنامــج الســنة التحضرييــة «الخريجــن» عــى املشــاركة بفاعليــة يف األنشــطة
التــي تنظمهــا الســنة التحضرييــة.
2.2توفري املزيد من القاعات واملعامل والكوادر البرشية من أعضاء هيئة تدريس وإداريني.
3.3إنشــاء ملــف تشــاريك موحــد لجميــع مســارات برامــج الســنة التحضرييــة وفروعهــا لحفــظ الوثائــق واألدلــة منــذ بدايــة
العــام.
4.4توفري معامل الحاسب اآليل مبا يتناسب مع عدد الطالبات باملسارات املختلفة مجهزة بعدد مناسب من األجهزة.
5.5زيادة االهتامم بصورة أكرب باملوهوبني واملبدعني وآلية التعرف عليهم وسبل تقديم الرعاية لهم.
6.6زيادة التواصل مع الخريجني ليقدموا مساهامتهم يف دعم طالب العامدة.
 4.3أهم الفرص المتاحة للبرنامج يف ضوء المعيار

1.1جودة أداء عالية يف ظل االمكانيات املتاحة.
2.2مامرسة ممتازة للتواصل الطاليب للتعريف بالحقوق والواجبات واملساهمة يف صنع القرار.
3.3تفعيــل وســائل التواصــل املختلفــة التــي تشــجع الطــاب املجتازيــن لربنامــج الســنة التحضرييــة ‹الخريجــن› عــى املشــاركة
بفاعليــة يف األنشــطة التــي تنظمهــا الســنة التحضرييــة.
 4.4أهم التحديات التي تواجه البرنامج يف ضوء المعيار

1.1توفري العدد املناسب من املوظفني واملوظفات للقيام باألعباء اإلدارية.
2.2توفري معامل الحاسب اآليل مبا يتناسب مع عدد الطالبات باملسارات املختلفة مجهزة بعدد مناسب من األجهزة.
3.3تدعيم حلقات النقاش الطالبية بقواعد ملزمه لجميع الطالب بالحضور لتوسيع قاعدة االستفادة منها.
4.4تحتاج الخدمات واألنشطة الطالبية للمزيد من الدعم املادي والبرشي.

65
المعيار الخامس :هيئة التدريس والموظفين
يجــب أن يتوفــر يف الربنامــج األعــداد الكافيــة مــن املوظفــن وأعضــاء هيئــة
التدريــس املؤهلــن ذوي الكفــاءة والخــرة الالزمــة للقيــام مبســؤولياتهم .كــا
يجــب أن يكــون أعضــاء هيئــة التدريــس عــى درايــة بالتطــورات األكادمييــة
واملهنيــة يف تخصصاتهــم ،وتشــارك يف أنشــطة البحــث العلمــي وخدمــة
املجتمــع ،وتطويــر الربنامــج واألداء املؤســي ،وأن يتــم تقويــم أدائهــم وفــق
معايــر محــددة ،ويســتفاد مــن النتائــج يف التطويــر.
مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات
5-0-1
5-0-2

5-0-3
5-0-4
5-0-5

5-0-6

5-0-7

يطبــق الربنامــج سياســات وإجــراءات مناســبة الختيــار املوظفــن
وأعضــاء هيئــة التدريــس يف الربنامــج واســتبقاء املتميزيــن منهــم.
يتوافــر يف الربنامــج العــدد الــكايف مــن املوظفــن وأعضــاء هيئــة
التدريــس ،يف جميــع املســارات التــي يقــدم فيهــا (مثــل :شــطري
الطــاب والطالبــات ،واملســارات).
يتوفــر يف أعضــاء هيئــة التدريــس الكفــاءة الالزمــة (مثــل :املؤهــات
والشــهادات والرخــص املهنيــة والخــرة الالزمــة) ،وفاعليــة التدريــس،
وتُطبــق آليــات مناســبة للتحقــق منهــا.
يتوفــر يف املوظفــن الكفــاءة الالزمــة (مثــل :املؤهــات والشــهادات
والرخــص املهنيــة والخــرة الالزمــة) ،وتُطبــق آليــات مناســبة للتحقــق منهــا.
يوفــر الربنامــج التهيئــة املناســبة للموظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس
الجــدد واملتعاونــن لضــان فهمهــم لطبيعــة الربنامــج ،وحقوقهــم
ومهامهــم ومســؤولياتهم ،وحجــم العمــل.
تشــارك هيئــة التدريــس بانتظــام يف أنشــطة أكادميية (مثل :املشــاركة
يف املؤمتــرات و ِحلَــق النقــاش ،واملرشوعــات البحثيــة ،وتحكيــم
الرســائل والبحــوث) مبــا يضمــن درايتهــم بأحــدث التطــورات يف
مجــال تخصصاتهــم .وتعــد مشــاركتهم يف هــذه األنشــطة وإنتاجهــم
العلمــي مــن محــكات تقييمهــم وترقياتهــم.
يشــارك أعضــاء هيئــة التدريــس بكفــاءة يف أنشــطة البحــث واإلنتــاج
العلمــي ،وتعــد مشــاركتهم يف هــذه األنشــطة أحــد محــكات
تقييمهــم وترقيتهــم.
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مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات

5-0-8
5-0-9
5-0-10
5-0-11
5-0-12
5-0-13

يشــارك املوظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس يف أنشــطة الرشاكــة
املجتمعيــة ،وتعــد مشــاركتهم يف هــذه األنشــطة أحــد محــكات
تقييمهــم وترقيتهــم.
يتلقــى أعضــاء هيئــة التدريــس برامــج يف التطويــر املهنــي واألكادميي،
وفــق خطــة تلبــي احتياجاتهــم وتســهم يف تطويــر أدائهم.
يتلقــى املوظفــن برامــج يف التطويــر املهنــي ،وفــق خطــة تلبــي
احتياجاتهــم وتســهم يف تطويــر أدائهــم.
يشــارك املوظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس يف أنشــطة تقويــم
وتطويــر الربنامــج واملؤسســة.
تطبــق آليــات فع َّـــالة لتقويــم كفايــة وجــودة الخدمــات املقدمــة
للموظفــن وألعضــاء هيئــة التدريــس وقيــاس مــدى رضاهــم عنهــا.
ُيق َّيــم أداء املوظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس بانتظــام وفــق معايــر
محــددة ومعلنــة ،وتقــدم التغذيــة الراجعــة لهــم ،ويســتفاد مــن
النتائــج يف تحســن األداء.
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هيئة التدريس والموظفين ( 13محك)
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 .1النتائج على مستوى المعيار «»SWOT
 4.1أهــم جوانــب البرنامــج التــي حققــت نجاحـ ًـا مميـ ً
ـال مــن الجــودة يف ضــوء
ـزا أو مســتوى عـ ٍ
المعيــار الخامــس

1.1توفر عدد كاف يف العامدة من أعضاء الهيئة التدريسية.
2.2تنوع التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
3.3وجود آليات واضحة وشفافة يف تعيني املعيدين واملحارضين ومدريس اللغة.
4.4وجــود فاعليــة أكادمييــة هامــة تتــم ســنوياً داخــل العــادة «اليــوم العلمــي الســنوي» والتــي تتنــوع فيهــا األنشــطة
األكادمييــة مبــا يحــث أعضــاء هيئــة التدريــس ويشــجعهم عــى املشــاركة يف األنشــطة البحثيــة واألكادمييــة املختلفــة.
5.5تم تنفيذ العديد من األنشطة واألعامل التطوعية من بعض أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بالعامدة.
6.6التعاون مع جهات عدة داخل الجامعة يف تنفيذ فعاليات التطوير األكادميي.
7.7ارتفاع عدد الفعاليات والفرص التدريبية التي توفرها يف كل عام درايس.
8.8يوجــد ارتفــاع تدريجــي يف نســبة الرضــا الوظيفــي ألعضــاء هيئــة الدريــس دليــل عــى التحســن يف كفايــة وجــودة الخدمات
املقدمــة لهــم بعــادة الســنة التحضريية والدراســات املســاندة .
9.9توجد استامرة موحدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بكل األقسام العلمية للعامدة.
1010يتم تقديم التغذية الراجعة ألعضاء هيئة التدريس يف األقسام العلمية للعامدة.
1111يتم االستفادة من نتائج التقييم يف تحسني وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف األقسام العلمية للعامدة.
 4.2أهم جوانب البرنامج ذات األولوية يف التحسين

1.1يتوقــع حــدوث عجــز كبــر يف أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس خــال الســنتني القادمتــن نتيجــة اللوائــح و األنظمــة
الجديــدة .
2.2تعيــن واســناد مهمــة توجيــه أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن الجــدد ألعضــاء قدامــى لديهــم خــره كافيــه عقــب انتهــاء
برنامــج التهيئة.
3.3التغلــب عــى تحــدي تباعــد أماكــن وجــود أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس نتيجــة تباعــد أفــرع العــادة بتوفــر فــرص
التطويــر املهنــي لعضــو هيئــة التدريــس مــن خــال الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة.
4.4تفعيل ثقافة دوائر التعلم داخل أقسام العامدة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.
5.5التنســيق مــع وكالــة الجامعــة للتطويــر اإلداري وخدمــة املجتمــع لتخصيــص مجموعــة ورش عمــل لإلداريــن بعــادة
الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة.
6.6ربط تقييم املوظف بحضوره ألنشطة التنمية املهنية باإلضافة إىل أدائه الوظيفي.
7.7عقــد اجتامعــات بــكل قســم ملناقشــة وتحليــل نتائــج اســتبيان الرضــا الوظيفــي وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف
الخدمــات املقدمــة لهــم.
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 4.3أهم الفرص المتاحة للبرنامج يف ضوء المعيار

1.1دعم وكالة الجامعة للشئون األكادميية وعامدة تطوير التعليم الجامعي ألنشطة التطوير بالعامدة.
2.2إمكانية التعاون مع عامدة التعليم اإللكرتوين يف توفري مواقع للتطوير األكادميي ملنسويب العامدة.
3.3إمكانيــة التعــاون مــع وكالــة الجامعــة للدراســات و البحــث العلمــي ،وعــادة شــئون املكتبــات يف دعــم أنشــطة البحــث
العلمــي بالعــادة.
4.4وجود برنامج  QASDيسهل من دعم برامج دعم وتطوير أعضاء هيئة التدريس بالعامدة.
5.5تفعيــل بعــض املبــادرات األكادمييــة التابعــة لوكالــة الجامعــة للشــئون األكادمييــة مثــل :مبــادرة الدعــم الطــاب داخــل
العــادة.
 4.4أهم التحديات التي تواجه البرنامج يف ضوء المعيار

1.1يتوقع حدوث عجز كبري يف أعداد أعضاء هيئة التدريس خالل السنتني القادمتني نتيجة اللوائح و األنظمة الجديدة.
2.2ارتفــاع عــدد منســويب العــادة ،وتباعــد أماكــن وجــود أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس نتيجــة تباعــد أفــرع العــادة
يصعــب مــن فــرص توفــر أنشــطة كافيــة للتطويــر األكادميــي لجميــع منســويب العــادة.
3.3الضغوط واألعباء التدريسية واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني بالعامدة.
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المعيار السادس :مصادر التعلم
والمرافق والتجهيزات
يجــب أن تكــون مصــادر التعلــم واملرافــق والتجهيـزات كافيــة لتلبيــة احتياجــات
الربنامــج ومقرراتــه الدراســية ،وتتــاح لجميــع املســتفيدين بتنظيــم مناســب ،كــا
يجــب أن يشــرك هيئــة التدريــس والطــاب يف تحديدهــا بنــا ًء عــى االحتياجات،
ويقيمــون فعاليتها.
مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات

6-0-1

6-0-2

6-0-3

6-0-4

6-0-5

تطبــق األقســام واملســارات بعــادة الســنة التحضرييــة سياســات
وإجــراءات واضحــة تضمــن كفايــة ومناســبة مصــادر التعلــم
والخدمــات املقدمــة لدعــم تعلــم الطــاب.
تطبــق األقســام /الوحــدات بعــادة الســنة التحضرييــة إجــراءات
ف َّعالــة إلدارة املصــادر واملــواد املرجعيــة الالزمــة لدعــم عمليــات
التعليــم والتعلــم.
يتوفــر باملكتبــة العــدد الــكايف مــن املصــادر املتنوعــة التــي يســهل
الوصــول إليهــا ،مبــا يتناســب مــع احتياجــات الربنامــج وأعــداد
الطــاب ،وتتــاح لشــطري الطــاب والطالبــات يف أوقــات كافيــة
ومناســبة ،ويتــم تحديثهــا بصــورة دوريــة* .
توفــر العــادة /األقســام الوحــدات مصــادر إلكرتونيــة متخصصــة
(مثــل :املراجــع الرقميــة ،الوســائط املتعــددة ،الربمجيــات) ،وقواعــد
معلومــات وأنظمــة إلكرتونيــة مناســبة تتيــح للمســتفيدين الوصــول
إىل املعلومــات واملــواد البحثيــة واملجــات العلميــة مــن داخــل
املؤسســة أو خارجهــا.
توفــر عــادة الســنة التحضرييــة املعامــل واملختــرات والتجهيــزات
الحاســوبية والتقنيــة واملــواد املالمئــة للتخصــص والكافيــة إلجــراء
البحــوث والدراســات العلميــة وفقــاً ألهدافــه ،وتطبــق آليــات
مناســبة لصيانتهــا وتحديثهــا* .
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غري مريض
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مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات
6-0-6

6-0-7
6-0-8

6-0-9

6-0-10
6-0-11
6-0-12
6-0-13
6-0-14
6-0-15

تــرك عــادة الســنة التحضرييــة /األقســام /الوحدات املســتفيدين يف
تحديــد احتياجاتهــا الحاليــة واملســتقبلية مــن املرافــق والتجهي ـزات،
وتضــع املؤسســة خططــاً شــامل ًة لتوفريهــا ،وضــان اســتدامتها،
وصيانتهــا الدوريــة ،وتربــط ذلــك بخططهــا االس ـراتيجية واملاليــة.
يتوفــر لهيئــة التدريــس والطــاب واملوظفــن يف عــادة الســنة
التحضرييــة /األقســام /املســارات التهيئــة والدعــم الفنــي املناســبني
لالســتخدام الف َّعــال ملصــادر ووســائل التعلــم.
توفــر عــادة الســنة التحضرييــة القاعــات الدراســية واملرافــق
املناســبة الحتياجاتــه.
توفــر عــادة الســنة التحضرييــة املرافــق الالزمــة ملامرســة األنشــطة
الثقافيــة والرياضيــة وغريهــا مــن األنشــطة غــر الصفيــة ،واملرافــق
الالزمــة ألداء الصلــوات وتنــاول الوجبــات وجلســات االســتذكار
واالســراحة* .
تتوفــر جميــع متطلبــات الصحــة والســامة العامــة واملهنيــة يف
املرافــق والتجهيــزات واألنشــطة التعليميــة والبحثيــة* .
تُطبــق معايــر الســامة والحفــاظ عــى البيئــة والتخلــص مــن
النفايــات الخطــرة بكفــاءة وفاعليــة.
يتوفــر بعــادة الســنة التحضرييــة العــدد الــكايف واملؤهــل مــن
الفنيــن واملختصــن يف تشــغيل وتهيئــة املعامــل واملختــرات.
توفــر عــادة الســنة التحضرييــة املرافــق والتجهيــزات والخدمــات
املناســبة لــذوي االحتياجــات الخاصــة مــن الطــاب وهيئــة التدريــس
واملوظفــن.
توفــر عــادة الســنة التحضرييــة التقنيــات والخدمــات والبيئــة
املناســبة للمقــررات التــي تقــدم إلكرتونيــاً.
تعمــل األقســام /الوحــدات بعــادة الســنة التحضرييــة عــى تقييــم
فاعليــة وكفــاءة مصــادر التعلــم واملرافــق والتجهيــزات بأنواعهــا،
ويســتفاد مــن ذلــك يف التحســن.
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التقييم الكلي للمعيار
مجموع تقييم
المحكات

52

عدد المحكات
المنطبقة

متوسط تقييم
المعيار

درجة التقويم
اإلجمايل للمعيار

3.47

3

15

مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات ( ١٥محك)

ً
جزئيا
غير مستوىف مستوىف
مستوى جودة المحكات
«»1
«»2
عدد المحكات

%

مستوىف
«»3

مستوىف بإتقان مستوىف بتميز
«»4

«»5

1
7
5
1
1
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73
 .1النتائج على مستوى المعيار «»SWOT
ً
ً
عال من الجودة يف ضوء المعيار السادس
نجاحا
 4.1أهم جوانب البرنامج التي حققت
مميزا أو مستوى ٍ

1.1يوجــد متيــز يف تنــوع مصــادر التعلــم وســهولة توفريهــا للطلبــة بالفــروع املختلفــة مــن خــال مراكــز دعــم التعلــم املوجــودة يف جميــع
فــروع الســنة التحضرييــة.
2.2يتــم توفــر مصــادر إلكرتونيــة مــن خــال العــادة ضمــن برنامــج قصــد الــذي يطبــق بالســنة التحضرييــة ويشــرط توفــر
مصــادر تعلــم إلكرتونيــة يف جميــع مقــررات الســنة التحضرييــة ،كــا توفــر الجامعــة عــدد كبــر جــدا ً مــن مصــادر التعلــم
اإللكرتونيــة لطلبــة الجامعــة.
3.3تعمــل الســنة التحضرييــة بشــكل مؤســي مــن خــال مشــاركة األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس يف تحديــد االحتياجــات مــن
املرافــق والتجهيزات.
4.4تقدم العامدة الدعم الفني الالزم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ملساعدتهم عىل االستخدام الفعال للمصادر.
5.5توفر السنة التحضريية املرافق املميزة للطلبة واألعضاء ملامرسة األنشطة املختلفة.
6.6توفر السنة التحضريية البيئة املناسبة لتقديم املقررات اإللكرتونية.
 4.2أهم جوانب البرنامج ذات األولوية يف التحسين

1.1توجــد مامرســات جيــدة فيــا يخــص إدارة املصــادر واملرافــق والتجهيـزات فقــط تحتــاج إىل صياغتهــا عــى شــكل سياســات
واضحــة معلنــة لجميــع األقســام.
2.2يوجــد ضعــف يف التجهيـزات واملرافــق يف بعــض الفــروع (خاصــة املســار اإلنســاين) بينــا يوجــد متيــز يف نفــس التجهيـزات
واملرافــق يف فــروع أخــرى مــا يخــل مببــدأ املســاواة.
3.3يوجد عجز يف الفنيني واملتخصصني يف تشغيل املعامل واملختربات.
4.4توفري التجهيزات الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة يحتاج إىل إعادة نظر.
5.5توفري معامل خاصة إلجراء البحوث والدراسات العلمية.
6.6توفري التجهيزات الالزمة إلجراء البحوث والدراسات العلمية.
7.7عدد الفنيني غري كاف لتغطية كافة الفروع.
 4.3أهم الفرص المتاحة للبرنامج يف ضوء المعيار

1.1االستفادة من املرافق واملباين الجديدة للجامعة التي سوف توفرها الجامعة.
2.2اهتامم الجامعة بالبحث العلمي يساهم يف توفري التجهيزات الالزمة إلجراء البحوث.
 4.4أهم التحديات التي تواجه البرنامج يف ضوء المعيار

1.1زيادة أعداد الطلبة املقبولني عىل السنة التحضريية والذي ميثل عبء عىل البنية التحتية من مرافق وتجهيزات.
2.2التوجه نحو اعتامد الجامعات عىل مواردها الخاصة مام قد يتسبب يف تقليل امليزانية الخاصة باملرافق والتجهيزات.
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المعيار السابع :البحث العلمي واالبتكار
يجــب أن يكــون لــدى املؤسســة خطــط محــددة ألنشــطة البحــث العلمــي
واالبتــكار تعكــس توجهاتهــا االسـراتيجية وتتفــق مــع طبيعتهــا ورســالتها ،وتوفــر
املؤسســة املــوارد الالزمــة لهــا ،وتقــدم الدعــم املناســب ألعضــاء هيئــة التدريــس
والطــاب وغريهــم مــن منســويب املؤسســة للقيــام بدورهــم يف هــذه األنشــطة،
وتعمــل عــى متابعــة أنشــطتها وتوثيقهــا ،وإعــداد تقاريــر دوريــة حولهــا،
واتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة للتحســن والتطويــر.
مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات
7-1
7-1-1
7-1-2
7-1-3
7-1-4
7-1-5
7-2
7-2-1
7-2-2
7-2-3

التخطيط للبحث العلمي وإدارته
تضــع الســنة التحضرييــة خطــة محــددة ومعلنــة ألنشــطة البحــث
العلمــي تتناســب مــع رســالتها وأهدافهــا ،وتســهم يف تحقيــق
التوجهــات الوطنيــة واألولويــات التنمويــة* .
يوجــد لــدى الســنة التحضرييــة آليــات لتحديــد أولويــات البحــث
العلمــي ،وتتابــع تطبيقهــا.
تتوفــر لــدى الســنة التحضرييــة سياســات وإجـراءات مطبقــة لحاميــة
حقــوق امللكيــة الفكريــة ،والتــزام الباحثــن بضوابــط وأخالقيــات
البحــث العلمــي.
يوجــد لــدى الســنة التحضرييــة قواعــد بيانــات محدَّ ثــة ومعلنــة
لإلنتــاج العلمــي ملنســوبيها.
تطبــق الســنة التحضرييــة آليــات مناســبة لقيــاس إنتاجهــا البحثــي
وفــق مــؤرشات أداء محــددة ،وتعــد التقاريــر الســنوية عنهــا،
ويســتفاد مــن النتائــج يف التحســن والتطويــر* .
دعم البحث العلمي واالبتكار
تطبــق الســنة التحضرييــة آليــات متنوعــة لتنميــة املهــارات البحثيــة
لهيئــة التدريــس والطــاب وتحفيزهــم.
تخصــص الســنة التحضرييــة ميزانيــة كافيــة متكنهــا مــن تحقيــق
خطتهــا البحثيــة.
توفــر الســنة التحضرييــة البيئــة املناســبة للبحــث العلمــي مبــا يتضمــن
مصــادر وقواعــد املعلومــات واملرافــق والتجهيـزات والربمجيات.

مريض
غري مريض
ال
ينطبق غري مستويف
مستويف مستويف
مستويف جزئياً مستويف بإتقان بتميز
()٥
()٤( )٣( )٢( )١

4
2
5
2
3

2
2
4
*محك أسايس
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مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات
توفــر الســنة التحضرييــة اإلجــراءات الداعمــة ألنشــطة البحــث
 7-2-4العلمــي والنــر الــدويل (مثــل :تخصيــص وحــدات للرتجمــة والتدقيق
اللغــوي ،ومراكــز لالتصــال.)...
يوجــد لــدى الســنة التحضرييــة آليــات لتشــجيع اإلنجــازات
7-2-5
واملبــادرات البحثيــة املتميــزة.
تشــجع الســنة التحضرييــة الطــاب عــى املشــاركة يف املرشوعــات
7-2-6
واألنشــطة البحثيــة املناســبة ،مــع االعــراف بجهودهــم.

مريض
غري مريض
ال
ينطبق غري مستويف
مستويف مستويف
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التقييم الكلي للمعيار
عدد المحكات
المنطبقة

مجموع تقييم
المحكات

11

33

درجة التقويم
اإلجمايل للمعيار

متوسط تقييم
المعيار

3

3

البحث العلمي واالبتكار ( ١١محك)
مستوى جودة المحكات
التخطيط للبحث العلمي وإدارته
دعم البحث العلمي واالبتكار
المجموع
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 .1النتائج على مستوى المعيار «»SWOT
ً
ً
عال من الجودة يف ضوء المعيار السابع
نجاحا
 4.1أهم جوانب البرنامج التي حققت
مميزا أو مستوى ٍ

1.1وجــود خطــة تتضمــن هــدف النشــاط البحثــي ،وفــرة تنفيــذه ،ومــؤرشات إنجــازه ،ونســبة اإلنجــاز ،والصعوبــات التــي تــم مواجهتهــا،
ومقرتحــات تطويريــة.
2.2انسجام خطة الوحدة مع أهداف ورسالة العامدة والجامعة بتشجيع الحراك البحثي بني أعضاء هيئة التدريس.
3.3يوجــد إج ـراءات منظمــة للتحســن لبعــض األنشــطة يف الخطــة ،مــع مســتوى إنجــاز ،ونتائــج جيــدة ،كــا يوجــد نســب
مئويــة حــول نســبة إنجــاز لــكل نشــاط مــن أنشــطة الخطــة.
4.4وجود مشاركات بحثية للطالبات يف اليوم العلمي الثاين.
5.5وجود ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية املهارات البحثية لديهم.
6.6يوجد يوم علمي يتم من خالله تنمية املهارات البحثية للطالب.
7.7اتباع سياسات وإجراءات لحامية امللكية الفكرية وأخالقيات البحث العلمي وفق دليل الجامعة لتلك السياسات.
8.8عقــد ورش عمــل ألعضــاء هيئــة التدريــس لخدمــة البحــث العلمــي – والتعــرف بحقــوق امللكيــة الفكريــة وأخالقيــات
وضوابــط البحــث العلمــي باإلضافــة ايل التعــرف عــى آليــات النــر الــدويل.
9.9إخضــاع البحــوث املقبولــة للمجلــة التحضرييــة لربنامــج كشــف التطابــق وكذلــك منــاذج مــن األبحــاث املقدمــة لليــوم
العلمــي األول والثــاين بالعــادة.
1010يوجد استمرارية بالنرش وهذا يدل عىل وجود ثقافة بحثية يف عامدة السنة التحضريية.
1111يوجــد تقديــر للبحــث العلمــي مــن خــا ل تكريــم الباحثــن واملرشفــن يف اليــوم العلمــي األول والثــاين بشــهادات تقديريــة
ودروع تكرمييــة.
 4.2أهم جوانب البرنامج ذات األولوية يف التحسين

1.1وضع أجندة بحثية وقامئة أولويات بالتعاون مع رؤساء األقسام وتحديثها كل عام.
2.2بناء الربامج التدريبية البحثية عىل احتياجات املدرسني واملعايري العاملية.
3.3عقد ورش تدريبية بحثية للطلبة.
4.4تكوين فرق بحثية يف جميع أقسام العامدة برتب متنوعة واهتاممات مشرتكة.
5.5وضــع دليــل إرشــادي أحدهــا للطلبــة واآلخــر ألعضــاء هيئــة التدريــس يتضمــن خطــوات البحــث العلمــي الرئيســة مــع
رشح مختــر عــن كل منهــا وامثلــة توضيحيــة.
6.6التنسيق مع كليات أو جامعات أخرى لعقد ورش تدريبية بحثية لتبادل الخربات.
7.7تصميــم بطاقــات ارشــادية ألهميــة االلتــزام بضوابــط البحــث العلمــي (باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة) يتــم نرشهــا
بالتزامــن مــع إعــان موعــد بــدء اليــوم العلمــي الثالــث.
8.8عمل دليل إلكرتوين يوضح آلية التعامل مع برنامج كشف التطابق.
9.9زيــادة االنفــاق عــى خطــة البحــث العلمــي وتقديــم مكافــآت ملــن ينــر مــن األقســام يف مجــات ذات معامــل تأثــر
عــالٍ.
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1010توفري مختصني بالتدقيق اللغوي لتقديم خدماتهم للباحثني.
1111توفري وحدة ترجمة أو مرتجم خاص إلجراء الرتجمة للباحثني الذين يحتاجون هذه الخدمة.
1212توفــر ســبل الدعــم املــادي واملعنــوي للباحثــن (شــهادات التقديــر  -الــدروع – كأس متيــز بحثــي – مبالــغ ماليــة)
للباحثــن املتميزيــن واملشــاركني بأنشــطة البحــث العلمــي بالعــادة.
1313العمل عىل زيادة إرشاك الطالب يف األنشطة البحثية.
 4.3أهم الفرص المتاحة للبرنامج يف ضوء المعيار

1.1تشجيع إدارة الجامعة وعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة عىل النرش العلمي باسم الجامعة.
2.2رغبة أعضاء هيئة التدريس ودافعيتهم لالستفادة من دورات البحث العلمي لتنمية أنفسهم مهنياً.
3.3توفر وسائل االتصال التي تسمح باإلعالن عن خطة الوحدة والفعاليات املتنوعة املرتبطة بالبحث العلمي
4.4عمل دليل إلكرتوين يوضح آلية التعامل مع برنامج كشف التطابق.
5.5يتوفــر العــدد الــكايف مــن املعامــل والتجهي ـزات واملكتبــات لدعــم األنشــطة البحثيــة لهيئــة التدريــس والطــاب لــكل
الخدمــات التعليميــة مبســتوى عــايل الجــودة.
6.6إمكانية توفري مختص يف التدقيق اللغوي ومرتجم من خالل رشكة التشغيل.
7.7وجود يوم علمي يتم من خالله تشجيع الطالب عىل القيام باألنشطة البحثية.
8.8وجود أعضاء هيئة تدريس ذوي خربة بالبحث واإلرشاف العلمي.
 4.4أهم التحديات التي تواجه البرنامج يف ضوء المعيار

1.1عــدم توافــق الــدورات التدريبيــة يف كثــر مــن األحيــان مــع الجــدول الــدرايس ألعضــاء هيئــة التدريس بســبب انشــغالهم
بالتدريــس أو أعــال إدارية.
2.2قلة الوقت املتاح للطلبة لالستفادة من الدورات التدريبية يف جانب البحث العلمي.
3.3توفري امليزانية املناسبة لوحدة البحث العلمي بالعامدة.
4.4عدم توفر كافة املواد التي يحتاج إليها الباحث يف املعامل.
5.5عدم إمكانية رشاء األدوات التي قد يحتاجها عضو هيئة التدريس إلجراء بحثه .
6.6قلة الوقت املتاح ألعضاء هيئة التدريس لإلرشاف عىل الطلبة.
7.7قلــة الخــرة البحثيــة عنــد الطلبــة ،حيــث أنــه يف مســاق البحــث والتعلــم ال يتــم القيــام ببحــث علمــي وإمنــا تقييــم
ورقــة بحثيــة.
8.8انشغال الطلبة باألعباء الدراسية.
9.9ضعف دعم البحوث والدراسات والنرش العلمي من قبل عامدة البحث العلمي بالجامعة .
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المعيار الثامن :الشراكة المجتمعية
يجــب أن يكــون لــدى املؤسســة خطــط وآليــات محــددة للرشاكــة املجتمعيــة،
تعكــس توجهاتهــا االســراتيجية وتتفــق مــع طبيعتهــا ورســالتها ،وأن تدعــم
املشــاركة الفعالــة لهيئــة التدريــس والطــاب واملوظفــن فيهــا .كــا يجــب أن
تقيــم عالقــات تعــاون فعالــة مــع املجتمــع املحــي والــدويل والهيئــات املهنيــة
وقطاعــات العمــل املختلفــة ،وأن تعمــل عــى توثيــق أنشــطتها ومتابعــة فعاليــة
الرشاكــة املجتمعيــة وتحســينها وتطويرهــا.
مســـــتويات التقيــــيم
املحــــــــــــكات
1-8
1-1-8
2-1-8

3-1-8
2-8
1-2-8
2-2-8
3-2-8
4-2-8

التخطيط للرشاكة املجتمعية وإدارتها
تضــع عــادة الســنة التحضرييــة /األقســام خطــة محــددة للرشاكــة
املجتمعيــة تتناســب مــع رســالتها وأهدافهــا ،واحتياجــات املجتمــع* .
تضمــن عــادة الســنة التحضرييــة /األقســام املشــاركة الفاعلــة
ملنســوبيها وطالبهــا يف تفعيــل خطــة املشــاركة املجتمعيــة مــن خــال
مهــام وأنشــطة واضحــة ومتنوعــة.
تطبــق عــادة الســنة التحضرييــة /األقســام آليــات محــددة لتوثيــق
ومتابعــة وتقييــم فاعليــة أنشــطتها يف مجــال الرشاكــة املجتمعيــة
وفــق مــؤرشات أداء محــددة ،وتعــد تقاريــر دوريــة تســهم يف تحســن
األداء* .
تفعيل الرشاكة املجتمعية
تشــجع عــادة الســنة التحضرييــة /األقســام هيئــة التدريــس
واملوظفــن والطــاب عــى التعــاون مــع مؤسســات املجتمــع والهيئات
العلميــة واملهنيــة املختلفــة ،والعمــل التطوعــي.
تقــدم عــادة الســنة التحضرييــة /األقســام برامــج التطويــر املهنــي
والتعليــم املســتمر مبــا يســهم يف تلبيــة احتياجــات املجتمــع.
تقــدم الســنة التحضرييــة /األقســام املبــادرات واألنشــطة التثقيفيــة
والتوعويــة والخدميــة التــي تلبــي احتياجــات املجتمــع املحــي.
تتيــح عــادة الســنة التحضرييــة للمجتمــع فرصــة االســتفادة مــن
مرافقهــا ومصادرهــا املختلفــة (مثــل :معامــل الحاســب اآليل،
والقاعــات الدراســية ،واملعامــل).

مريض
غري مريض
ال
ينطبق غري مستويف
مستويف مستويف
مستويف جزئياً مستويف بإتقان بتميز
()٥
()٤( )٣( )٢( )١
5
4

5

5
3
4
5
*محك أسايس
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التقييم الكلي للمعيار
عدد المحكات
المنطبقة

مجموع تقييم
المحكات

7

31

درجة التقويم
اإلجمايل للمعيار

متوسط تقييم
المعيار

4

4.4

الشراكة المجتمعية ( ٧محكات)
مستوى جودة المحكات

التخطيط للشراكة المجتمعية وإدارتها
تفعيل الشراكة المجتمعية
المجموع

%

مستوىف

مستوىف
ً
جزئيا

غير

«»1

«»2

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

مستوىف
«»3

مستوىف

مستوىف

«»4

«»5

بإتقان

بتميز

1
1
2
ــــــ
1
2
2
2
4
57% 29% 14%

80
 .1النتائج على مستوى المعيار «»SWOT
ً
ً
عال من الجودة يف ضوء المعيار الثامن
نجاحا
 4.1أهم جوانب البرنامج التي حققت
مميزا أو مستوى ٍ

1.1تشتمل رسالة السنة التحضريية عىل صياغة واضحة خاصة بالرشاكة املجتمعية.
2.2توجــد رشاكات مجتمعيــة بــن عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة والهيئــات العلميــة (مركــز امللــك عبــد العزيــز
للحــوار املجتمعــي) مبــا يســهم يف تحقيــق رســالة وأهــداف عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة.
3.3زيادة نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف برامج التطوير املهني واألكادميي.
4.4تتيــح عــادة الســنة التحضرييــة للمجتمــع االســتفادة مــن مرافقهــا ومنشــئاتها املختلفــة (معامــل الحاســب  -القاعــات الدراســية -
مالعــب رياضيــة  -صــاالت).
5.5تنفيذ مجموعة من األنشطة والربامج الصيفية التي تخدم املجتمع املحىل (دورات اللغة االنجليزية – الحاسب اآليل).
6.6توفر اإلبداع واملهارة من قبل أعضاء هيئه التدريس يف تفعيل النشاط املجتمعي.
 4.2أهم جوانب البرنامج ذات األولوية يف التحسين

1.1كتابة مامرسات تفصيلية وآليات التنفيذ واضحة ومحددة يف خطط األقسام.
2.2تفعيل إقامة أنشطة مجتمعية بجميع املقررات باألقسام املختلفة بعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
3.3تفعيل برامج صيفية جديدة بخالف برامج الحاسب اآليل ،اللغة اإلنجليزية.
4.4قياس مدى احتياج املجتمع الداخيل والخارجي من برامج الرشاكة املجتمعية.
5.5تفعيــل عمــل رشاكات مجتمعيــة مختلفــة مــع بعــض الهيئــات الخارجيــة مثــل (دور الرعايــة االجتامعيــة – دور رعايــة ذوي
االحتياجــات الخاصــة – دور رعايــة االيتــام).
6.6فتح قنوات اتصال مع بعض الجهات الراعية وعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
7.7إقامــة وحــدات ذات طابــع خــاص تخــدم فئــات املجتمــع املختلفــة تســاعد عــى تقديــم (ورش تدريبيــة – برامــج رياضيــة -
… ).مبقابــل مــادي بســيط مــا يســاهم يف تقديــم الدعــم املــادي للعــادة للتمكــن مــن خاللــه باالرتقــاء بأنشــطة الخدمــة
املجتمعية.
8.8قياس رضا املستفيدين من املبادرات التي يتم تنفيذها خارج العامدة وأخذ مقرتحاتهم للتحسني.
9.9كتابة مقرتحات التطوير واإلبداع لألنشطة املجتمعية واملبادرات بالتقارير السنوية لسهولة متابعتها.
 4.3أهم الفرص المتاحة للبرنامج يف ضوء المعيار

 -1.1توجد رشاكات مجتمعية بني العامدة والهيئات العلمية (مركز امللك عبد العزيز للحوار املجتمعي) .
 -2.2توفر املالعب الرياضية املتنوعة باملدينة الجامعية والتي تقدم خدماتها لجميع الطالب بالجامعة .
 -3.3التكامل بني عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة وما تقدمه عامدة شؤون الطالب بالجامعة.
 4.4أهم التحديات التي تواجه البرنامج يف ضوء المعيار

 -1.1تفعيل تنفيذ الحمالت واألنشطة املجتمعية خارج الحرم الجامعي.
 -2.2تغري املالعب الرياضية مبا يتناسب وأعداد الطالبات املقبولة بالسنة التحضريية .
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تحديث الرؤية والرسالة
واألهداف اإلستراتيجية
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تحديث الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية
المرحلة األوىل /
اســتطالع رأي املســتفيدين حــول الرؤيــة والرســالة واألهــداف
الحاليــة.
المرحلة الثانية /
صياغــة الرؤيــة والرســالة واألهــداف االســراتيجية يف ضــوء
نتائــج اســتطالع رأي املســتفيدين.
المرحلة الثالثة /
اســتطالع رأي الخــراء حــول الرؤيــة والرســالة واألهــداف
االســراتيجية املحدثــة.
المرحلة الرابعة /
صياغة الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية .2025-2021
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المرحلة األولى /

استطالع رأي المستفيدين حول الرؤية والرسالة واألهداف الحالية
يف ضــوء خطــة وكالــة التطويــر والجــودة وتوصيــات اللجنــة الرئيســة لتحديث الخطة االسـراتيجية والدراســة
الذاتيــة  ،تــم البــدء يف إعــداد االســتبيان بتاريــخ  2020/4/2وبعــد عــدد مــن االجتامعــات واملناقشــات تــم
التوصــل اىل الصيغــة النهائيــة الســتطالع الــرأي وتصميمــه إلكرتونيـاً بتاريــخ  ،2020/4/22وتــم العــرض عــى
ســعادة عميــد الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة لالعتــاد واملوافقــة عــى تعميــم اســتطالع الــرأي
وإعــداد خطابــات لجميــع وكالء الجامعــة وعمــداء الكليــات  ،وبعــد موافقــة ســعادة العميــد تــم اعــان
اســتطالع الــرأي 2020/4/29بالتعميــم مــن خــال العالقــات العامــة بالجامعــة وكذلــك التعميــم لجميــع
منســويب العــادة باســتخدام جميــع وســائل التواصــل املتاحــة ( الربيــد االلكــروين ،الواتســاب  ،تويــر ،
رســائل الجــوال  ،)SMSويف النقــاط التاليــة ســيتم عــرض نتائــج اســتطالع الــرأي التــي تــم الحصــول عليهــا
بتاريــخ  2020/8/17كالتــايل :

أو ًال :حصر أعداد المشاركين في استطالع الرأي
جدول  :1نسبة المشاركين الذين قاموا باستكمال استطالع الرأي
Completion
Rate

Completed

Drop Outs
)(After Starting

Started

Viewed

31.1%

1158

2567

3725

6954

جدول  :2نسبة المشاركين من داخل وخارج الجامعة

رشائح املستفيدين

من داخل الجامعة

من خارج الجامعة

العـــــدد

2509

421

النســــــبة

85.63%

14.37%
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جدول  :3نسبة المشاركين من داخل الجامعة

رشائح املستفيدين
العـــــدد

الطالب

القيادات

أعضاء هيئة التدريس

املوظفني

1840

74

305

76

النســــــبة

80.17%

3.22%

13.29%

3.31%

جدول  :4نسبة المشاركين من خارج الجامعة

رشائح املستفيدين

ويل أمر طالب
ملتحق بالجامعة

العـــــدد

97

النســــــبة

79.51%

رئيس/مسؤول
مبؤسسة حكومية

أخرى

خريج سابق من
الجامعة
9

5

11

7.38%

4.10%

9.02%

جدول  :5توزيع المشاركين من الطالب حسب المرحلة الدراسية

رشائح املستفيدين
العـــــدد

التحضريية

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

1580

64

23

19

13

النســــــبة

93.00%

3.77%

.35%

.12%

0.77%
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جدول  :6توزيع المشاركين من القيادات

رشائح املستفيدين
العـــــدد

رئيس جامعة

وكيل الجامعة

عميد

وكيل عامدة

رئيس قسم

8

4

20

14

12

النســــــبة

13.79%

6.90%

34.48%

24.14%

20.69%

جدول  :7توزيع المشاركين من أعضاء هيئة التدريس

رشائح املستفيدين
العـــــدد
النســــــبة

أستاذ

أستاذ مشارك

استاذ مساعد

محارض

معيد

أخرى

27

34

100

85

23

4

9.89%

12.45%

36.63%

1.47%

8.42% 31.14%

جدول  :8توزيع المشاركين من الموظفين

رشائح املستفيدين
العـــــدد

قطاع إداري

قطاع فني

قطاع مايل

أخرى

47

14

4

4

النســــــبة

68.12%

20.29%

5.80%

5.80%
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ثاني ـ ًا :نتائــج اســتطالع رأي المســتفيدين حــول رؤيــة
عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة
« الريادة والتميز عىل مستوى عامدات السنة التحضريية محلياً وإقليمياً»
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد املشاركني	

 1واضحة

1180

 2طموحة

1179

 3مخترصة

1178
عدد املشاركني	

ملخص رأيكم يف رؤية عامدة
السنة التحضريية والدراسات
املساندة

1178

موافق
725
61.44%
806
68.36%
719
61.04%

مناسبة
889
75.47%

محايد

غري موافق

310
26.27%
254
21.54%
314
26.66%

145
12.29%
119
10.09%
145
12.31%

غري مناسبة
289
24.53%
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ثالث ًا  :نتائج اســتطالع رأي المســتفيدين حول رســالة
عمادة الســنة التحضيرية والدراســات المساندة
« تهيئــة الطــاب للحيــاة الجامعيــة ،وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم يف بيئــة جاذبــة ومحفــزة عــى اإلبــداع،
مــن خــال مناهــج نوعيــة ،واسـراتيجيات تدريــس فعالــة ،وأنشــطة مميــزة»
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م

العبارة

عدد املشاركني	

 1متوامئة مع رؤية اململكة 2030

1177

 2واضحة وموجزة

1176

 3مستمدة من رسالة الجامعة

1176

 4تتوافق مع احتياجات املجتمع

1175

 5تتناسب مع طبيعة السنة التحضريية

1175

موافق
770
65.42%
781
66.41%
790
67.18%
765
65.11%
688
58.55%

عدد املشاركني	
ملخص رأيكم يف رسالة عامدة
السنة التحضريية والدراسات
املساندة

1176

مناسبة
928
78.91%

محايد
289
24.55%
273
23.21%
278
23.64%
253
21.53%
271
23.06%
غري مناسبة
248
21.09%

غري موافق
118
10.03%
122
10.37%
108
9.18%
157
13.36%
216
18.38%
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رابعـ ًا  :نتائــج اســتطالع رأي المســتفيدين حــول أهــداف
عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة
 - 1تهيئة الطالب للتعليم الجامعي
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد املشاركني	

 1محددة

1170

 2واقعية

1170

 3قابلة للقياس

1170

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

1170

موافق
787
67.26%
738
62.97%
751
64.13%
776
66.32%

محايد
232
19.83%
258
22.01%
257
21.95%
244
20.85%

غري موافق
151
12.91%
176
15.02%
163
13.92%
150
12.82%

 - 2تطوير مهارات الطالب يف اللغة اإلنجليزية وتقنية املعلومات
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة
 1محددة

1167

 2واقعية

1167

 3قابلة للقياس

1171

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

1169

عدد املشاركني	

موافق
788
67.52%
764
65.47%
774
66.10%
787
67.32%

محايد
241
20.65%
249
21.34%
259
22.12%
245
20.96%

غري موافق
138
11.83%
154
13.20%
138
11.78%
137
11.72%
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 - 3تشجيع االبتكار واإلبداع وتنمية مهارات التعلم والبحث والتفكري واالتصال.
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد املشاركني	

 1محددة

1171

 2واقعية

1172

 3قابلة للقياس

1172

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

1171

محايد
278
23.74%
286
24.40%
298
25.43%
279
23.85%

موافق
718
61.32%
693
59.13%
709
60.49%
736
62.91%

غري موافق
175
14.94%
193
16.47%
165
14.08%
155
13.25%

 - 4تنمية املعارف العلمية األساسية التي يحتاج إليها الطالب يف تخصصاتهم
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد املشاركني	

 1محددة

1168

 2واقعية

1169

 3قابلة للقياس

1172

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

1169

موافق
791
67.72%
754
64.50%
757
64.59%
766
65.53%

محايد
216
18.49%
271
23.18%
248
21.16%
253
21.64%

غري موافق
161
13.78%
144
12.32%
167
14.25%
150
12.83%

 - 5تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة
 1محددة

1169

 2واقعية

1169

 3قابلة للقياس

1168

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

1167

عدد املشاركني

موافق
820
70.15%
778
66.55%
765
65.50%
789
67.61%

محايد
231
19.76%
257
21.98%
262
22.43%
234
20.05%

غري موافق
118
10.09%
134
11.46%
141
12.07%
144
12.34%
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 - 6تنمية قدرات الطالب وتشجيعهم عىل املشاركة الفعالة يف األنشطة الطالبية.
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد املشاركني	

 1محددة

1168

 2واقعية

1172

 3قابلة للقياس

1172

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

1169

موافق
761
65.15%
736
62.80%
730
62.29%
753
64.41%

محايد
263
22.52%
281
23.98%
278
23.72%
280
23.95%

غري موافق
144
12.33%
155
13.23%
164
13.99%
136
11.63%

 - 7تطوير برامج السنة التحضريية مبا يتوافق مع معايري ومتطلبات الجودة واالعتامد األكادميي
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة
 1محددة
 2واقعية
 3قابلة للقياس
 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

موافق
عدد املشاركني	
746
1169
63.82%
735
1170
62.82%
738
1173
62.92%
747
1169
63.96%

محايد
255
21.81%
251
21.45%
276
23.53%
277
23.72%

غري موافق
168
14.37%
184
15.73%
159
13.55%
144
12.33%
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ملخص رأيكم يف األهداف االسرتاتيجية لعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد املشاركني	

 1تهيئة الطالب للتعليم الجامعي.

مناسبة

غري مناسبة

1170

936
80.00%

234
20.00%

1173

935
79.71%

238
20.29%

1173

918
78.26%

255
21.74%

 4تنمية املعارف العلمية األساسية التي يحتاج

1173

 5تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.

1171

961
81.93%
959
81.90%

212
18.07%
212
18.10%

1173

933
79.54%

240
20.46%

1170

944
80.68%

226
19.32%

 2تطوير مهارات الطالب يف اللغة اإلنجليزية
وتقنية املعلومات.
 3تشجيع االبتكار واإلبداع وتنمية مهارات
التعلم والبحث والتفكري واالتصال.
إليها الطالب يف تخصصاتهم املستقبلية.

 6تنمية قدرات الطالب وتشجيعهم عىل
املشاركة الفعالة يف األنشطة الطالبية.
 7تطوير برامج السنة التحضريية مبا يتوافق مع
معايري ومتطلبات الجودة واالعتامد األكادميي.
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المرحلة الثانية /
صياغــة الرؤيــة والرســالة واألهــداف االســتراتيجية فــي ضــوء
نتائــج اســتطالع رأي المســتفيدين
يف ضــوء نتائــج اســتطالع رأي املســتفيدين مــن داخــل وخــارج الجامعــة  ،ومــن خــال عــدد مــن االجتامعــات
واملناقشــات داخــل وحــدة الجــودة ولجنــة الدراســة الذاتيــة ولجنــة الخطــة االس ـراتيجية  ،تــم صياغــة
الرؤيــة والرســالة واألهــداف االس ـراتيجية املقرتحــة كالتــايل :
رؤية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة المقترحة:

«الريادة والتميز عىل مستوى الربامج التحضريية»

رسالة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة المقترحة:

« تهيئــة الطلبــة للحيــاة الجامعيــة والعمليــة ،بتنميــة قدراتهــم املعرفيــة
واملهاريــة ،يف بيئــة جاذبــة ومحفــزة عــى اإلبــداع ،مــن خــال مناهــج نوعيــة،
واســراتيجيات تدريــس فعالــة ،وأنشــطة مميــزة داخليــة وخارجيــة»

األهداف االستراتيجية المقترحة:

 -1تنميــة املعــارف العلميــة واملهــارات األساســية التــي يحتــاج إليهــا الطلبــة يف
تخصصاتهــم املســتقبلية.
 -2العمل عىل اكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعرشون (.)٢١
 -3تشجيع النمط الصحي يف الحياة.
 -4تقديم خدمات نوعية للطلبة واملجتمع.
 -5التنمية املهنية املستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني.
 -6دعم ثقافة البحث والنرش العلمي واالبتكار.
 -7تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية.
 -8تطويــر برنامــج الســنة التحضرييــة مبــا يســاهم يف تحقيــق رؤيــة الجامعــة،
وبالتــايل رؤيــة اململكــة.2030
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المرحلة الثالثة/
آراء الخبــراء بعــد تعديــل صياغــة الرؤيــة والرســالة واألهــداف
اإلســتراتيجية فــي ضــوء نتائــج اســتطالع رأي المســتفيدين

أو ًال  :نتائج استطالع رأي الخبراء حول رؤية عمادة
السنة التحضيرية والدراسات المساندة
«الريادة والتميز عىل مستوى الربامج التحضريية»
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد الخرباء

 1واضحة

36

 2طموحة

36

 3مخترصة

36
عدد املشاركني	

ملخص رأيكم يف رؤية عامدة
السنة التحضريية والدراسات
املساندة

36

موافق

محايد

27
75%
34
94%
36
100%
مناسبة
27
75%

غري موافق

8
22%
2
6%
محايد
8
22%

1
3%
غري مناسبة
1
3%
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ثانيــ ًا  :نتائــج اســتطالع رأي الخبــراء حــول رســالة
عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة
« تهيئة الطلبة للحياة الجامعية والعملية ،بتنمية قدراتهم املعرفية واملهارية ،يف بيئة جاذبة ومحفزة عىل
اإلبداع ،من خالل مناهج نوعية ،واسرتاتيجيات تدريس فعالة ،وأنشطة مميزة داخلية وخارجية»
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م

العبارة

عدد الخرباء

 1متوامئة مع رؤية اململكة 2030

36

 2واضحة وموجزة

36

 3مستمدة من رسالة الجامعة

36

 4تتوافق مع احتياجات املجتمع

36

 5تتناسب مع طبيعة السنة التحضريية

36

عدد الخرباء
ملخص رأيكم يف رؤية عامدة السنة
التحضريية والدراسات املساندة

36

موافق
26
72%
26
72%
31
86%
30
83%
29
80%
مناسبة

30
83%

محايد

غري موافق

9
25%
9
25%
5
14%
6
17%
6
17%

1
3%
1
3%
1
3%

محايد
6
17%

غري مناسبة
-
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ثالث ًا  :نتائج استطالع رأي الخبراء حول األهداف االستراتيجية
لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
 -1تنمية املعارف العلمية واملهارات األساسية التي يحتاج إليها الطلبة يف تخصصاتهم املستقبلية.
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م

العبارة

عدد الخرباء

 1محددة

36

 2واقعية

36

 3قابلة للقياس

36

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

36

نعم
32
89%
35
97%
32
89%
36
100%

ال
4
11%
1
3%
3
11%
-

 -2العمل عىل اكساب الطلبة مهارات القرن .٢١
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد الخرباء

نعم

ال

 1محددة

36

 2واقعية

36

 3قابلة للقياس

36

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

36

28
81%
28
81%
27
78%
31
89%

7
19%
7
19%
8
22%
4
11%
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 -3تشجيع النمط الصحي يف الحياة.
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد الخرباء

 1محددة

36

 2واقعية

36

 3قابلة للقياس

36

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

36

نعم

ال

26
72%
29
81%
24
67%
28
78%

10
28%
7
19%
12
33%
8
22%

 -4تقديم خدمات نوعية للطلبة واملجتمع.
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد الخرباء

نعم

ال

 1محددة

36

 2واقعية

36

 3قابلة للقياس

36

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

36

29
81%
33
92%
30
83%
33
92%

7
19%
3
8%
6
17%
3
8%

 -5التنمية املهنية املستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني.
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد الخرباء

نعم

ال

 1محددة

36

 2واقعية

36

 3قابلة للقياس

36

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

36

32
89%
34
94%
32
89%
29
81%

4
11%
2
6%
4
11%
7
19%
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 -6دعم ثقافة البحث والنرش العلمي واالبتكار.

معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد الخرباء

 1محددة

36

 2واقعية

36

 3قابلة للقياس

36

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

36

نعم

ال

33
92%
32
89%
32
89%
26
72%

3
8%
4
11%
4
11%
10
28%

 -٧تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية.
 -تطوير برنامج السنة التحضريية مبا يساهم يف تحقيق رؤية الجامعة ،وبالتايل رؤية اململكة.2030

معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد الخرباء

 1محددة

36

 2واقعية

36

 3قابلة للقياس

36

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

36

نعم

ال

34
94%
36
100%
32
89%
32
89%

2
6%
4
11%
4
11%

 -8تطوير برنامج السنة التحضريية مبا يساهم يف تحقيق رؤية الجامعة ،وبالتايل رؤية اململكة.2030

معايري تقييم الرؤية من خالل:
م
العبارة

عدد الخرباء

نعم

ال

 1محددة

36

 2واقعية

36

 3قابلة للقياس

36

 4متوامئة مع رسالة السنة التحضريية

36

30
83%
31
86%
30
83%
31
86%

6
17%
5
14%
6
17%
5
14%
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ملخص رأيكم يف األهداف االسرتاتيجية لعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة
معايري تقييم الرؤية من خالل:
م

العبارة

 1تنميــة املعــارف العلميــة واملهــارات األساســية التــي

عدد الخرباء

مناسبة

غري مناسبة

36

34
94%

2
6%

العمل عىل اكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعرشون (.)٢١

36
36

تقديم خدمات نوعية للطلبة واملجتمع.

36

30
83%
27
75%
31
86%

6
17%
9
25%
5
14%

التنميــة املهنيــة املســتمرة ألعضــاء هيئــة التدريــس

36

32
89%

4
11%

 6دعم ثقافة البحث والنرش العلمي واالبتكار.

36

 7تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية.

36

31
86%
32
89%

5
14%
4
11%

36

31
86%

5
14%

 2يحتــاج إليهــا الطلبــة يف تخصصاتهــم املســتقبلية.
 3تشجيع النمط الصحي يف الحياة.
4
5

واإلداريــن.

 8تطويــر برنامــج الســنة التحضرييــة مبــا يســاهم يف
تحقيــق رؤيــة الجامعــة ،وبالتــايل رؤية اململكــة.2030
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الموائمــة بيــن األهــداف االســتراتيجية لعمــادة الســنة
التحضيريــة والدراســات المســاندة مــع كل مــن:
 األهداف االستراتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي -اإلطار الوطني للمؤهالت 2020

م

املوامئة بني األهداف االسرتاتيجية لعامدة السنة التحضريية والدراساتاملساندة واألهداف االسرتاتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
العبارة

تنمية املعارف العلمية واملهارات األساسية التي يحتاج
 1إليها الطلبة يف تخصصاتهم املستقبلية.
 2العمل عىل اكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعرشون (.)٢١
 3تشجيع النمط الصحي يف الحياة.
 4تقديم خدمات نوعية للطلبة واملجتمع.
 5التنمية املهنية املستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني.
 6دعم ثقافة البحث والنرش العلمي واالبتكار.
 7تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية.
تطوير برنامج السنة التحضريية مبا يساهم يف تحقيق رؤية
8
الجامعة ،وبالتايل رؤية اململكة.2030

عدد الخرباء

36
36
36
36
36
36
36
36

موافق
30
83%
25
69%
21
58%
29
81%
31
86%
32
89%
34
94%
29
81%

محايد
4
11%
7
19%
8
22%
7
19%
5
14%
4
11%
2
6%
6
17%

غري موافق
2
6%
4
11%
7
19%
1
3%
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املوامئة بني األهداف االسرتاتيجية لعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندةومعايري املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي
م

العبارة

تنمية املعارف العلمية واملهارات األساسية التي يحتاج إليها
 1الطلبة يف تخصصاتهم املستقبلية.
 2العمل عىل اكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعرشون (.)٢١
 3تشجيع النمط الصحي يف الحياة.
 4تقديم خدمات نوعية للطلبة واملجتمع.
 5التنمية املهنية املستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني.
 6دعم ثقافة البحث والنرش العلمي واالبتكار.
 7تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية.
تطوير برنامج السنة التحضريية مبا يساهم يف تحقيق رؤية
8
الجامعة ،وبالتايل رؤية اململكة.2030

عدد الخرباء

36
36
36
36
36
36
36
36

موافق
32
89%
28
78%
25
69%
29
81%
34
94%
32
89%
31
86%
32
89%

محايد
4
11%
5
14%
9
25%
7
19%
2
6%
4
11%
3
8%
4
11%

غري موافق
3
8%
2
6%
2
6%
-
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املوامئة بني األهداف االسرتاتيجية لعامدة السنة التحضريية والدراسات املساندةومخرجات التعلم باإلطار الوطني «املعرفة – املهارات – القيم»
م

العبارة

 1تنمية املعارف العلمية واملهارات األساسية التي
يحتاج إليها الطلبة يف تخصصاتهم املستقبلية.
 2العمل عىل اكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعرشون (.)٢١
 3تشجيع النمط الصحي يف الحياة.
 4تقديم خدمات نوعية للطلبة واملجتمع.
 5تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية.

عدد الخرباء

موافق

محايد

36
36
36
36
36

32
89%
28
78%
25
69%
29
81%
33
92%

4
11%
5
14%
9
25%
5
14%
3
8%

غري موافق
3
8%
2
6%
2
6%
-
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المرحلة الرابعة :
صياغــة الرؤيــة والرســالة واألهــداف اإلســتراتيجية فــي ضوء
نتائــج اســتطالع رأي المســتفيدين والخبراء
يف ضوء الدراسة االستطالعية عن رؤية ورسالة وأهداف السنة التحضريية ،ويف ضوء نتائج تقييم الخرباء،
ومناقشة أعضاء اللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية والخطة االسرتاتيجية تم التوصل إىل التايل :

الرؤية
«الريادة والتميز عىل مستوى الربامج التحضريية»

الرسالة
« تهيئة الطلبة للحياة الجامعية والعملية ،بتنمية
قدراتهم املعرفية واملهارية ،يف بيئة جاذبة ومحفزة
عىل اإلبداع»
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القيم
تؤمــن عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات
املســاندة بالقيــم التاليــة والتــي تتبناهــا يف
أنشــطتها وسياســاتها :املشــاركة – الشــفافية –
االنتــاء واملســؤولية – اإلبــداع – روح الفريــق
 -املســؤولية االجتامعيــة.

األهداف اإلستراتيجية
لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة:
 .1تنمية املعارف العلمية واملهارات األساسية التي يحتاج إليها الطلبة يف
تخصصاتهم املستقبلية.
 .2اكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعرشون (.)٢١
 .3تقديم خدمات نوعية للطلبة واملجتمع.
 .4التنمية املهنية املستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني والفنيني.
 .5دعم ثقافة البحث والنرش العلمي واالبتكار.
 .6تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية.
 .7تطوير برنامج السنة التحضريية مبا يسهم يف تحقيق تنافسية الجامعة ومتيزها.
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الفصل الثالث

األهداف االستراتيجية
المبادرات والمشاريع

1446 - 1442هـ  2025-2021 /م
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الموائمة بين األهداف االستراتيجية
لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة مع كل من:
 األهداف االستراتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل معايير المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي اإلطار الوطني للمؤهالت 2020م

األهداف االسرتاتيجية
لعامدة السنة التحضريية
والدراسات املساندة

 1تنمية املعارف العلمية واملهارات
األساسية التي يحتاج إليها الطلبة
يف تخصصاتهم املستقبلية.
 2اكساب الطلبة مهارات القرن(.)٢١
تقديم خدمات نوعية للطلبة
واملجتمع.
3
4
6

التنمية املهنية املستمرة ألعضاء
هيئة التدريس واإلداريني والفنيني.
تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية
والوطنية.
دعم ثقافة البحث والنرش العلمي
واالبتكار.

5
تطوير برنامج السنة التحضريية مبا
يسهم يف تحقيق تنافسية الجامعة
7
ومتيزها.

األهداف االسرتاتيجية لجامعة
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

معايري املركز الوطني
للتقويم واالعتامد
األكادميي

تقديم خدمات معرفية وتعليمية املعيار الثالث:
عالية الجودة.
التعليم والتعلم

اإلطار الوطني
للمؤهالت 2020
مجاالت التعلم
املعرفة والفهم
املهارات

تعزيز املسؤولية والرشاكة
املجتمعية.
ترسيخ قيم الجامعة وتنمية
قدرات منسوبيها.

تطوير منظومة البحث العلمي
واالبتكار.

املعيار الرابع :الطالب
املعيار الثامن :الرشاكة
املجتمعية
املعيار الخامس :هيئة
التدريس واملوظفني
املعيار الثالث :التعليم
والتعلم
املعيار الرابع :الطالب
املعيار السابع :البحث
العلمي واالبتكار

تقديم خدمات معرفية وتعليمية املعيار األول :الرسالة
واألهداف
عالية الجودة.
املعيار الثاين :إدارة
الربنامج وضامن الجودة

القيم
املهارات
القيم
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الهدف األول/

تنميــة المعـــارف العلمــية والمهـارات األساســـية التي يحــتاج إليها الطلـــبة
في تخصصاتهم المستقبلية.

األهداف الفرعية المبادرات  /المشاريع
(  6مبادرات )
( 4أهداف فرعية)
 1.1مساعدة الطالب عىل  1.1.1استبصار
اختيار التخصص الجامعي
وفق ميولهم وقدراتهم
 1.2رفع كفاءة العملية
التعليمية لطالب املسارات
املختلفة مبا يحقق
متطلبات التخصص
األكادميي .

 1.2.1مرشوع تكامل

مؤشرات األداء
( ٢٠مؤشر)
 1.1.1.1عدد الفعاليات التي تم تقدميها ملساعدة الطلبة يف اختيار
التخصص .
 1.1.1.2نسبة مشاركة الطلبة يف األنشطة املقدمة .
 1.1.1.3متوسط رضا الطلبة عن األنشطة املقدمة .
 1.2.1.1تقارير تحديث مخرجات التعلم بجميع مسارات السنة التحضريية.
 1.2.1.2تقارير مناقشة األقسام ملخرجات التعلم للمقررات ومراجعتها.
 1.2.1.3متوسط رضا الطلبة عىل أساليب التدريس ومهارات التدريس
املستخدمة «تقرير استبيان .»SSLS

 ١.2.٢تطوير بعض املقررات
لتعمل بنظام التعلم القائم
عىل االستعالم IBL
 ١.2.٣استخدام فضاءات التعلم  ١.2.٣.1عدد املعامل التي تم تطويرها باستخدام فضاءات التعلم .
 Learning Spacesلتطوير
معامل السنة التحضريية.
 1.3.1.1عدد برامج ودورات تنمية معارف ومهارات الطالب
 1.3بناء مقررات إلكرتونية  1.3.1مرشوع إستعداد
املرتبطة بالتخصص.
داعمة لعملية التعليم
1.3.1.2نسبة مشاركة الطلبة يف األنشطة املقدمة.
والتعلم للمسارات املختلفة.
1.3.1.3متوسط رضا الطلبة عن األنشطة املقدمة.

 1.4دعم الطالب ضعيفي  1.4.1دعم وإرشاد
التحصيل العلمي
واملتعرثين أكادميياً.

 ١.2.٢.1عدد املقررات التي تم تصميميها باسرتاتيجية IBL

 1.4.1.1نسبة الطلبة املستفيدين من مصادر دعم التعلم.
 1.4.1.2نسبة الطلبة املستفيدين من لقاءات اإلرشاف األكادميي.
 1.4.1.3معدل تحسن مستوى الطلبة املتعرثين أكادميياً.
 1.4.1.4عدد اللقاءات والساعات اإلضافية لدعم الطلبة وتحسني
مستوى التحصيل.
 1.4.1.5نسبة الطلبة الستفيدين من الساعات اإلضافية مقارنة بالعدد الكيل
للطلبة وعدد الطلبة املتعرثين أكادميياً.
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األهداف الفرعية المبادرات  /المشاريع
(  6مبادرات )
( 4أهداف فرعية)
 1.4دعم الطالب ضعيفي  1.4.1دعم وإرشاد
التحصيل العلمي
واملتعرثين أكادميياً.

الهدف الثاني/

مؤشرات األداء
( ٢٠مؤشر)
 1.4.1.6متوسط رضا الطلبة عن الخدمات التي يتم تقدميها خالل
اإلرشاف األكادميي.
 1.4.1.7متوسط رضا الطلبة عن الخدمات املقدمة من خالل مركز
دعم التعلم.
 1.4.1.8عدد اللقاءات واملحارضات املخصصة للتوجيه واإلرشاد
الجامعي.
 1.4.1.9نسبة الطلبة املستفيدين من اللقاءات واملحارضات
املخصصة للتوجي واإلرشاد الجامعي.

اكساب الطلبة مهارات الواحد والعشرون (.)٢١

األهداف الفرعية المبادرات  /المشاريع
(  3مبادرات )
( 3أهداف فرعية)

مؤشرات األداء
( ١١مؤشر)

 2.1اكساب الطلبة
املهارات الحياتية التي
تسهم يف نجاحهم
األكادميي

 2.1.1مرشوع معارص

 2.1.1.1تقارير املشاركة يف أنشطة تطوير مهارات الطالب.
 2.1.1.2عدد الربامج واللقاءات واملحارضات التي يتم تقدميها للطلبة .
 2.1.1.3نسبة مشاركة الطلبة يف الفعاليات التي يتم تنفيذها .
 2.1.1.4متوسط رضا الطلبة عن الربامج والفعاليات.

 2.2تطوير املهارات
التطبيقية للطلبة

 2.2.1مهارة

 2.2.1.1عدد الربامج واللقاءات واملحارضات التي يتم تقدميها للطلبة.
 2.2.1.٢عدد الطلبة الذين التحقوا بدورات تطوير املهارات التطبيقية
التي نفذت داخل الجامعة .
 2.2.1.٣متوسط رضا الطلبة عن الربامج.

 2.3اكتشاف املواهب
وتوفري الدعم الالزم
لتطويرها وتشجيعها.

 2.3.1موهبة وإبداع

 2.3.1.1عدد اللقاءات والربامج واألنشطة املقدمة للطلبة الكتشاف
املواهب .
 2.3.1.2قامئة بأسامء املواهب بجميع املسارات .
 2.3.1.3عدد الربامج واألنشطة املقدمة للطلبة املوهوبني .
 2.3.1.4قامئة بأعامل الطلبة املوهوبني يف املجاالت املختلفة .
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الهدف الثالث/

تقديم خدمات نوعية للطلبة والمجتمع.

األهداف الفرعية
( 4أهداف فرعية)

المبادرات  /المشاريع
(  ١٠مبادرات )

 3.1تهيئة الطالب
ومساعدتهم للتغلب عىل
التحديات التي يواجهونها
خالل مرحلة إعدادهم
لإلنتقال من التعليم العام
إىل التعليم الجامعي.

 3.1.1نقطة بداية

 3.1.2صلة
(بوابة خدمات الطالب)

 3.1.3توعية الطلبة بحقوقهم
وواجباتهم

 3.2تعزيز املسؤولية
والرشاكة املجتمعية

مؤشرات األداء
( ٢٤مؤشر)
 3.1.1.1تقارير برنامج التهيئة بجميع املسارات والفروع .
 3.1.1.2نسبة مشاركة الطلبة يف الحضور لربنامج التهيئة .
 3.1.1.3تقارير حلقات النقاش .
 3.1.1.4نسبة مشاركة الطلبة يف حلقات النقاش .
 3.1.1.5متوسط رضا الطلبة عن برنامج التهيئة « تقرير تقييم
»OPS
 3.1.1.٦تقارير املسارات لتحسني جودة األداء يف برنامج التهيئة يف
ضوء نتائج استطالع رأي الطلبة.
 3.1.2.1عدد الطلبة الذين استخدموا بوابة خدمات الطالب مقارنة
بالعدد الكيل .
 3.1.2.2تقرير يوضح عدد األسئلة أو االستفسارات أو املشكالت
التي تناولها الطلبة خالل بوابة خدمات الطالب .
 3.1.2.٣عدد األسئلة أو االستفسارات أو املشكالت التي تم الرد
عليها وإيجاد حلول لها.
 3.1.2.٤متوسط رضا الطلبة عن بوابة خدمات الطالب.
 3.1.3.1عدد املحارضات املنفذة.
 3.1.3.2نسبة الطلبة املشاركني مقارنة بالعدد الكيل للطلبة .
 3.1.3.3متوسط رضا الطلبة عن الفعاليات املنفذة .
 3.1.3.4عدد اإلعالنات التي تم نرشها.
 3.1.3.5نسبة االعرتاضات والشكاوي باللجنة الفرعية للحقوق
الطالبية .

 3.2.1حقيبة الحوار املجتمعي  3.2.1.1نسبة مشاركة الطلبة يف برنامج نسيج .
 /نسيج.
 3.2.1.2نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس.
 3.2.1.3عدد املرشوعات التي يقدها الطلبة يف ضوء الربنامج.
 3.2.2.1نسبة الطلبة واملنسوبني املستفيدين من أنشطة خدمة
 3.2.2مرشوع رعاية
املجتمع داخل وخارج الجامعة.
 3.2.3.1نسبة الطلبة واملنسوبني املستفيدين من أنشطة خدمة
 3.2.3الحمالت التوعوية
املجتمع داخل وخارج الجامعة.
لألنشطة البدنية والصحية.
 3.2.4الرحلة العلمية لالماكن  3.2.4.1نسبة الطلبة واملنسوبني املستفيدين يف أنشطة خدمة
الرتاثية
املجتمع داخل وخارج الجامعة .

110
األهداف الفرعية
( 4أهداف فرعية)

المبادرات  /المشاريع
(  ١٠مبادرات )

مؤشرات األداء
( ٢٤مؤشر)

 3.3استدامة البيئة
العمرانية الجامعية

 3.3.1مرشوع إعادة التدوير.

 3.3.1.1حجم املخلفات التي تم إعادة تدويرها خالل عام أكادميي.

 3.4.1استخدام فضاءات التعلم  3.4.1.1عدد املعامل التي تم تطوير ها باستخدام فضاءات التعلم.
 3.4تطوير البيئة املادية
للعامدة بحيث تصبح أكرث  Learning Spacesلتطوير
معامل السنة التحضريية.
تحفيزا ً وجاذبية .
 3.4.2مرشوع رقمنة املقررات  3.4.2.1عدد املقررات الرقمية التي تم تطويرها.
(التحول اىل املقررات الرقمية)

الهدف الرابع/
األهداف الفرعية
(هدفان فرعيان)

التنمية المهنية المستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين

المبادرات  /المشاريع
(  ٧مبادرات )

مؤشرات األداء
( 19مؤشر)

 4.1توفري برامج تدريبية  4.1.1مرشوع منصة التطوير  4.1.1.1وجود منصة تحوي مصادر لتطوير املهارات التقنية
ملنسويب العامدة يف ضوء التقني لتوفري تدريب ألعضاء
واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني والفنيني .
احتياجاتهم الفعلية
هيئة التدريس واملوظفني
 4.1.1.2عدد الربامج التدريبية املتاحة لتطوير أعضاء هيئة
والفنيني.
التدريس واملوظفني والفنيني.
 4.1.1.3متوسط رضا املستفيدين من منصة التطوير التقني .
 4.2.1.1متوسط رضا املتدربني عن كل ورشة عمل .
 4.2تأسيس دعائم التنمية  4.2.1مرشوع تطوير مهارات
 4.2.1.2عدد الفرص التدريبية التي يتم توفريها يف كل فصل درايس.
املهنية الذاتية واملستدامة التدريس لدى أعضاء هيئة
 4.2.1.3نسبة املستفيدين من أعضاء هيئة التدريس بالربامج
التدريس بالعامدة.
بالعامدة.
التدريبية مقارنة بالعدد الكيل .
 4.2.1.4نسبة املستفيدين من أعضاء هيئة التدريس بكل قسم
بالربامج التدريبية مقارنة بالعدد الكيل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم.
 4.2.2مرشوع تنمية عضو هيئة  4.2.2.1عدد الندوات وحلقات النقاش يف مجال التخصص املقدمة
بكل قسم.
التدريس يف مجال التخصص.
 4.2.2.2نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف الندوات وحلقات
النقاش بكل قسم مقارنة بالعدد الكيل.
 4.2.2.3متوسط رضا املستفيدين بكل قسم عن الندوات وحلقات
النقاش التي تم تنفيذها.
 4.2.2.4متوسط الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس لكل قسم
عىل مقياس خاميس.
 4.2.2.5خطط األقسام لتحسني مستوى الرضا الوظيفي.
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األهداف الفرعية
(هدفان فرعيان)

المبادرات  /المشاريع
(  ٧مبادرات )
 4.2.3مرشوع دعم األبحاث
اإلجرائية بالعامدة.
 4.2.4مرشوع دعم تطبيق دوائر
التعلم.
 4.2.5مرشوع بناء كوارد تدريبية
داخل العامدة.
 4.2.6مرشوع خربايت «اطالق
منصة إلكرتونية مبوقع العامدة
تحتوى جميع السري الذاتية
للمنتسبني للعامدة».

مؤشرات األداء
( 19مؤشر)
 4.2.3.1عدد األبحاث اإلجرائية التي تم تنفيذها بكل قسم.
 4.2.4.1نسبة تنفيذ دوائر التعلم مقارنة بالعدد الكيل ألعضاء
هيئة التدريس بكل قسم وعىل مستوى العامدة .
 4.2.5.1عدد الربامج التدريبية إلعداد مدربني  TOTلكوادر
املدربني .
 4.2.5.2قامئة بكوادر املدربني عىل مستوى العامدة .
 4.2.6.1وجود منصة إلكرتونية مبوقع العامدة تحتوى جميع السري
الذاتية للمنتسبني للعامدة.
 4.2.6.2أعداد السري الذاتية باملنصة مقارنة بالعدد الكيل للمنتسبني
«أعضاء هيئة تدريس وموظفني وفنيني».
 4.2.6.3متوسط رضا املستفيدين عن املنصة اإللكرتونية.
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الهدف الخامس/
األهداف الفرعية
(هدفان فرعيان)

دعم ثقافة البحث والنشر العلمي واالبتكار.

المبادرات  /المشاريع
(  ٣مبادرات )

 5.1دعم املبادرات البحثية ( 5.1.1اإل ِْشاقِ ) فكر جديد
ملنسويب (أعضاء هيئة
تدريس – طالب وطالبات)
 5.1.2مرشوع مشاركة
عامدة السنة التحضريية .

 5.2تشجيع الحراك
البحثي بني أعضاء هيئة
التدريس.

( 5.2.1ال َب ِصرية)
العلم ِ
والخ ْبة

مؤشرات األداء
( ١٦مؤشر)
 5.1.1.1دليل املامرسات العلمية املميزة األقسام العلمية بالعامدة.
 5.1.1.2مجلد امللصقات العلمية املميزة عىل مستوى العامدة.
 5.1.2.1عدد الدورات املقدمة للطالب يف مجال البحث العلمي.
 5.1.2.2عــدد األبحــاث املمولــة وغــر املمولــة املنشــورة ألعضــاء هيئــة
التدريــس بالعــادة باملشــاركة مــع الطــاب.
 5.1.2.3عــدد املؤمتـرات والنــدوات التــي تــم حضورهــا باملشــاركة مــع
الطــاب.
 5.1.2.4وجــود جــزء بدليــل إجــراء البحــوث يحــث عــى مشــاركة
الطــاب.
 5.1.2.5نســبة املقــررات التــي تحتــوي عــى مكونــات بحثيــة رئيســة
مــن إجــايل مقــررات كل خطــة دراســية.
 5.2.1.1تقريــر حــر الخدمــات املقدمــة للباحثــن (استشــارات علميــة
تســهيل مهمــة باحــث -توزيــع اســتبيانات -تحليــل احصــايئ –إعــدادالتقاريــر للفئــات املســتهدفة).
 5.2.1.2قامئة باحتياجات أعضاء هيئة التدريس يف املجال البحثي.
 5.2.1.3قامئة الربامج الداعمة للبحث العلمي .
 5.2.1.4عــدد البحــوث و املشــاركات العلميــة عــى مســتوى العــادة
مقارنــة بالعــدد الــكيل ألعضــاء هيئــة التدريــس .
 5.2.1.5عــدد مــا نــر يف أوعيــة علميــة محكمــة مفهرســة لــكل عضــو
هيئــة تدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه .
 5.2.1.6عــدد االستشــهادات بــأوراق علميــة يف أوعيــة علميــة محكمــة
مفهرســة لــكل عضــو هيئــة التدريــس (بــدوام كامــل) .
 5.2.1.7نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس (بــدوام كامــل) الذيــن لديهــم
عــى األقــل بحــث واحــد محكــم يف الســنة .
 5.2.1.8عــدد املشــاركات باملؤمت ـرات العلميــة خــال عــام لــكل عضــو
هيئــة تدريــس بــدوام كامــل أو مــا يعادلــه .
 5.2.1.9عــدد البحــوث املنشــورة مــع عامــل تأثــر عــايل /أو الدوريــات
ذات الجــودة العاليــة ضمــن التخصــص العلمــي.
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الهدف السادس/
األهداف الفرعية
(هدفان فرعيان)
 6.1التوعية بالقيم
اإلسالمية والوطنية

تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية

المبادرات  /المشاريع
(  3مبادرات )
 6.1.1مرشوع قيمي

 6.1.2مرشوع فعاليات

 6.2تفعيل القيم
اإلسالمية والوطنية

مؤشرات األداء
( ٩مؤشرات)
 6.1.1.1تقارير املشاركة يف أنشطة تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية
والوطنية.
 6.1.1.2عدد األنشطة والفعاليات املقدمة ضمن املبادرة.
 6.1.1.3نسبة مشاركة الطلبة مقارنة بالعدد الكيل للطلبة.
 6.1.1.4متوسط رضا الطلبة عن تنظيم األنشطة والفعاليات.
 6.1.2.1عدد الفعاليات (ندوات ،حمالت ،مسابقات ،الخ) التي تدعو
إلعالء القيم اإلسالمية والوطنية خالل العام الدرايس.
 6.1.2.2نسبة مشاركة الطلبة مقارنة بالعدد الكيل للطلبة.
 6.1.2.3متوسط رضا الطلبة عن تنظيم األنشطة والفعاليات.

 6.2.1جائزة التميز (للطالب  6.2.1.1وجود دليل يتضمن رشوط وقواعد التقديم لجائزة التميز.
 /األستاذ  /املوظف)
 6.2.1.2عدد الجوائز التشجيعية التي منحتها العامدة (للطالب /
األستاذ  /املوظف) املثايل يف العام الدرايس.
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الهدف السابع/

تطــــوير برنامـــج الســـنة التحضـــيرية بما يســـــهم في تحقـــيق تنافســـــية
الجـامعــــة وتمـــيزها.

األهداف الفرعية المبادرات  /المشاريع
(  ٧مبادرات )
(هدفان فرعيان)
 7.1تطوير املناهج
وأساليب التعليم
والتقييم

 7.1.1تحسني خربات تعلم
طالب السنة التحضريية من
برنامجهم الدرايس.
 7.1.2تحسني معدل الطلبة الذين
يكملون السنة التحضريية بنجاح.
 7.1.3تطوير املقررات الدراسية
يف جميع التخصصات
 7.1.4تطوير اسرتاتيجيات
التعليم والتعلم
 ( 7.1.5معنا نصنع الفرق)

 7.2تطوير برنامج السنة  7.2.1مواءمة مخرجات التعلم
للمهارات املحددة يف إطار
التحضريية
املؤهالت
 7.2.2املقارنة املرجعية
الخارجية مع الربامج املشابهة

مؤشرات األداء
( ٢٠مؤشر)
 7.1.1.1متوسط تقييم طلبة السنة التحضريية لجودة املقررات يف برنامجهم
الدرايس.
 7.1.1.2نسبة الطلبة املترسبني من السنة التحضريية .
 7.1.2.1نسبة الطلبة الذين أكملوا السنة التحضريية بنجاح (من إجاميل الطلبة
امللتحقني بالسنة التحضريية).
 7.1.3.1تقارير اللجان الخاصة بتطوير مقررات السنة التحضريية بجميع
املسارات .
 7.1.3.2تقارير خطة تحسني املقررات.
 7.1.4.1نسبة املقررات التي تشمل مواضيع تعزز التوجهات الوطنية.
 7.1.4.2نسبة الربامج التي تستخدم أساليب تدريسية متطورة.
 7.1.4.3متوسط تقييم طلبة السنة التحضريية لجودة التدريس يف برنامجهم
الدرايس.
 7.1.5.1عدد الفعاليات التي يتم تقدميها للطلبة.
 7.1.5.2نسبة مشاركة الطلبة يف األنشطة التي يتم تنظيمها.
 7.1.5.3عدد الورش التدريبية التي يتم تنظيمها ألعضاء هيئة التدريس.
 7.1.5.4نسبة مشاركة الطلبة يف تقييم املقررات الدراسية من إجاميل طلبة
العامدة.
 7.1.5.5نسبة مشاركة الطلبة يف تقييم مهارات التدريس من إجاميل طلبة
العامدة.
 7.1.5.6نسبة مشاركة الطلبة يف تقييم برنامج التهيئة من إجاميل طلبة
العامدة.
 7.1.5.7نسبة مشاركة الطلبة يف تقييم خدمات اإلرشاف األكادميي من إجاميل
طلبة العامدة.
 7.2.1.1تقييم املعنيني ملخرجات التعلم مقارنة باملهارات املحددة يف إطار
املؤهالت.
 7.2.1.2موامئة مخرجات التعلم للمسار مع مخرجات التعلم للربامج
األكادميية املقابلة.
 7.2.1.3موامئة مخرجات التعلم باملقررات مع مخرجات التعلم لكل مسار.
 7.2.2.1عدد الخطط التطويرية يف ضوء املقارنة املرجعية الخارجية.
 7.2.2.2مستوى جودة العملية التعليمية يف ضوء نتائج املقارنة املرجعية.
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الهدف االستراتيجي األول
تنمية المعارف العلمية والمهارات األساسية التي يحتاج إليها الطلبة في
تخصصاتهم المستقبلية.
 1.1مساعدة الطالب على اختيار التخصص الجامعي وفق ميولهم وقدراتهم
املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

استبصار1.1.1

 1.1.1.1عــدد الفعاليــات التــي
تــم تقدميهــا ملســاعدة الطلبــة
يف اختيــار التخصــص.
1.1.1.2نســبة مشــاركة الطلبــة
يف األنشــطة املقدمــة.
1.1.1.3متوســط رضــا الطلبــة
عــن األنشــطة املقدمــة.

أسلوب القياس

مسؤول التنفيذ

وكالة الشؤون
عدد
األكادميية  /وحدة
التطوير األكادميي/
وحدة شؤون الطالب/
نسبة مئوية
وحدة االرشاف
األكادميي
مقياس خاميس

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار 2025-2021
الثالث/
التعليم والتعلم

 1.2رفع كفاءة العملية التعليمية لطالب المسارات المختلفة بما يحقق متطلبات
التخصص األكاديمي.
املبادرات  /املشاريع
 1.2.1مرشوع
تكامل

مؤرشات األداء
 1.2.1.1تقارير تحديث مخرجات
التعلم بجميع مسارات السنة
التحضريية.
 1.2.1.2تقارير مناقشة األقسام
ملخرجات التعلم للمقررات
ومراجعتها.

أسلوب القياس

مسؤول التنفيذ

عدد /تقارير /
محارض اللجان

وكالة الشؤون
األكادميية  /لجان
املسارات  /وحدة
الجودة
وكالة الشؤون
األكادميية  /األقسام /
وحدة الجودة

عدد/تقارير /
محارض األقسام

 1.2.1.3متوســط رضــا الطلبــة
عــى أســاليب التدريــس
ومهــارات التدريس املســتخدمة مقياس خاميس
«تقريــر اســتبيان .»SSLS
 1.2.2تطوير بعض  1.2.2.1عــدد املقــررات التــي
املقررات لتعمل تــم تصميمهــا باسـراتيجية IBL
بنظام التعلم القائم
عىل االستعالم IBL

عدد

وكالة الشؤون
األكادميية  /لجان
املسارات  /وحدة
الجودة
وكالة الشؤون
األكادميية وكالة
التطوير والجودة /
األقسام

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار
الثالث /التعليم
والتعلم

2025-2021
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املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

أسلوب القياس

 1.2.3استخدام
فضاءات التعلم
Learning
 Spacesلتطوير
معامل السنة
التحضريية.

 1.2.3.1عــدد املعامــل التــي تــم
تطويــر هــا باســتخدام فضــاءات
التعلم.

عدد

مسؤول التنفيذ
وكالة الشؤون
األكادميية وكالة
التطوير والجودة /
األقسام

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار
الثالث /التعليم
والتعلم

2025-2021

 1.3بناء مقررات إلكترونية داعمة لعملية التعليم والتعلم للمسارات المختلفة.
املبادرات  /املشاريع
 1.3.1مرشوع
استعداد

مؤرشات األداء

أسلوب القياس

 1.3.1.1عــدد برامــج ودورات
تنميــة معــارف ومهــارات
الطــاب املرتبطــة بالتخصــص.
 1.3.1.2نســبة مشــاركة الطلبــة يف نسبة مئوية
األنشــطة املقدمــة.
عدد

 1.3.1.3متوســط رضــا الطلبــة عــن
األنشــطة املقدمــة.

مقياس خاميس

مسؤول التنفيذ
وكالة الشؤون
األكادميية  /وحدة
التطوير األكادميي/
وحدة شؤون
الطالب /وحدة
االرشاف األكادميي

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار
الثالث /التعليم
والتعلم

2025-2021

 1.4دعم الطالب ضعيفي التحصيل العلمي والمتعثرين أكاديميًا.
املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

 1.4.1دعم وإرشاد  1.4.1.1نســبة الطلبــة املســتفيدين
مــن مصــادر دعــم التعلــم.

أسلوب القياس

مسؤول التنفيذ

نسبة مئوية

وكالة الشؤون
األكادميية  /مركز
دعم التعلم  /وحدة
االرشاف األكادميي

 1.4.1.2نســبة الطلبــة املســتفيدين
مــن لقــاءات اإلرشاف األكادميــي.
 1.4.1.3معــدل تحســن مســتوى
معدل قيايس
الطلبــة املتعرثيــن أكادمييــاً.
 1.4.1.4عــدد اللقــاءات و الســاعات
عدد
اإلضافيــة لدعــم الطلبــة وتحســن
مســتوى التحصيــل.
نسبة مئوية

وكالة الشؤون
األكادميية  /وحدة
االرشاف األكادميي

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار
الثالث /التعليم
والتعلم

2025-2021
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أسلوب القياس

مسؤول التنفيذ

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ

املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

 1.4.1دعم وإرشاد  1.4.1.5نســبة الطلبــة املســتفيدين
مــن الســاعات اإلضافيــة مقارنــة نسبة مئوية
بالعــدد الــكيل للطلبــة وعــدد الطلبــة
املتعرثيــن أكادمييــاً.
 1.4.1.6متوســط رضــا الطلبــة عــن
الخدمــات التــي يتــم تقدميهــا خــال
مقياس خاميس
اإلرشاف األكادميــي.

وكالة الشؤون
األكادميية  /وحدة
االرشاف األكادميي

2025-2021

وكالة الشؤون
األكادميية  /وحدة
الجودة /وحدة
االرشاف األكادميي
وكالة الشؤون
األكادميية  /مركز
دعم التعلم

 1.4.1.7متوســط رضــا الطلبــة عــن
الخدمــات املقدمــة مــن خــال مركــز مقياس خاميس
دعــم التعلــم.
 1.4.1.8عــدد اللقــاءات واملحــارضات
وكالة الشؤون
عدد
املخصصــة للتوجيــه واإلرشــاد
األكادميية  /وحدة
الجامعــي.
التطوير األكادميي/
 1.4.1.9نســبة الطلبــة املســتفيدين
وحدة شؤون
مــن اللقــاءات واملحــارضات نسبة مئوية
الطالب /وحدة
املخصصــة للتوجيــه .واإلرشــاد
االرشاف األكادميي
ا لجا معــي .

منسق املعيار
الثالث /التعليم
والتعلم
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الهدف االستراتيجي الثاني
اكساب الطلبة مهارات الواحد والعشرون (.)٢١
 2.1اكساب الطلبة المهارات الحياتية التي تسهم في نجاحهم األكاديمي
املبادرات  /املشاريع
 2.1.1مرشوع
معارص

مؤرشات األداء

أسلوب القياس

مسؤول التنفيذ

وكالة الشؤون
 2.1.1.1تقاريــر املشــاركة يف أنشــطة عدد /تقارير /
محارض اللجان األكادميية  /وحدة
تطويــر مهــارات الطــاب.
التطوير األكادميي/
 2.1.1.2عــدد الربامــج واللقــاءات
عدد/تقارير /
وحدة شؤون الطالب/
واملحــارضات التــي يتــم تقدميهــا
محارض األقسام
وحدة االرشاف
للطلبــة.
األكادميي
 2.1.1.3نســبة مشــاركة الطلبــة يف
نسبة مئوية
الفعاليــات التــي يتــم تنفيذهــا.
 2.1.1.4متوســط رضــا الطلبــة عــن مقياس خاميس
الربامــج والفعاليــات.

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار 2025-2021
الثالث/
التعليم والتعلم

 2.2تطوير المهارات التطبيقية للطلبة
املبادرات  /املشاريع
 2.2.1مهارة

مؤرشات األداء

أسلوب القياس

 2.2.1.1عدد الربامج واللقاءات
عدد
واملحارضات التي يتم تقدميها
للطلبة.
 2.2.1.2عدد الطلبة الذين
ات
ر
املها
التحقوا بدورات تطوير
عدد
التطبيقية التي نفذت داخل
الجامعة.
 2.2.1.3متوسط رضا الطلبة عن
مقياس خاميس
الربامج.

مسؤول التنفيذ

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ

وكالة الشؤون
األكادميية  /وحدة
التطوير األكادميي/
وحدة شؤون الطالب/
وحدة االرشاف
األكادميي

منسق املعيار 2025-2021
الثالث/
التعليم والتعلم
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الهدف االستراتيجي الثاني
اكساب الطلبة مهارات الواحد والعشرون (.)٢١
 2.3اكتشاف المواهب وتوفير الدعم الالزم لتطويرها و تشجيعها.
املبادرات  /املشاريع
 2.3.1موهبة
وإبداع

مؤرشات األداء

أسلوب القياس

مسؤول التنفيذ

 2.3.1.1عدد اللقاءات والربامج
و األنشطة املقدمة للطلبة
الكتشاف املواهب.
 2.3.1.2قامئة بأسامء املواهب
بجميع املسارات.
 2.3.1.3عدد الربامج واألنشطة
املقدمة للطلبة املوهوبني.

وكالة الشؤون
عدد /تقارير /
محارض اللجان األكادميية  /لجان
املسارات  /وحدة
شؤون الطالب /وحدة
عدد
االرشاف األكادميي/
لجنة املوهبة واالبداع
عدد

 2.3.1.4قامئة بأعامل الطلبة
املوهوبني يف املجاالت املختلفة.

عدد  /تقارير

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار 2025-2021
الثالث/
التعليم والتعلم
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الهدف االستراتيجي الثالث
تقديم خدمات نوعية للطلبة والمجتمع.
 3.1تهيئة الطالب ومساعدتهم للتغلب على التحديات التي يواجهونها خالل
مرحلة إعدادهم لالنتقال من التعليم العام إلى التعليم الجامعي.
املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

أسلوب القياس

مسؤول التنفيذ

عدد  /تقارير

وكالة الشؤون
األكادميية  /منسقي
املسارات

 3.1.1نقطة بداية  3.1.1.1تقارير برنامج التهيئة بجميع
املسارات والفروع.
 3.1.1.2نسبة مشاركة الطلبة يف
نسبة مئوية
الحضور لربنامج التهيئة.
 3.1.1.3تقارير حلقات النقاش.
عدد  /تقارير
 3.1.1.4نسبة مشاركة الطلبة يف
نسبة مئوية
حلقات النقاش.
 3.1.1.5متوسط رضا الطلبة
عن برنامج التهيئة
مقياس خاميس
وحدة الجودة
«تقرير تقييم »OPS
لتحسني
ات
 3.1.1.6تقارير املسار
وكالة الشؤون
تقارير
/
عدد
جودة األداء يف برنامج التهيئة يف
األكادميية  /منسقي
ضوء نتائج استطالع رأي الطلبة
املسارات
 3.1.2.1عدد الطلبة الذين
 3.1.2صلة
عدد
(بوابة خدمات استخدموا بوابة خدمات
الطالب مقارنة بالعدد الكيل.
الطالب)
 3.1.2.2تقرير يوضح عدد
األسئلة أو االستفسارات أو
وكالة الشؤون
تقارير
/
عدد
املشكالت التي تناولها الطلبة
األكادميية /منسق
خالل بوابة خدمات الطالب.
بوابة خدمات الطالب
 3.1.2.3عدد األسئلة أو
التي
املشكالت
االستفسارات أو
عدد  /تقارير
تم الرد عليها وإيجاد حلول لها
 3.1.2.4متوسط رضا الطلبة عن
مقياس خاميس
بوابة خدمات الطالب

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار
الرابع  /الطالب

2025-2021
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املبادرات  /املشاريع
3.1.3توعية
الطلبة بحقوقهم
وواجباتهم

مؤرشات األداء
 3.1.3.1عدد املحارضات املنفذة.
 3.1.3.2نسبة الطلبة املشاركني
مقارنة بالعدد الكيل للطلبة.
 3.1.3.3متوسط رضا الطلبة عن
الفعاليات املنفذة.
 3.1.3.4عدد اإلعالنات التي
تم نرشها.
 3.1.3.5نسبة االعرتاضات
والشكاوي باللجنة الفرعية
للحقوق الطالبية.

أسلوب القياس

مسؤول التنفيذ

عدد
وكالة الشؤون
األكادميية  /وحدة
نسبة مئوية
التطوير األكادميي/
وحدة شؤون الطالب/
مقياس خاميس
وحدة االرشاف
األكادميي
عدد

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار
الرابع  /الطالب

2025-2021

نسبة مئوية

 3.2تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية
املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

 3.2.1حقيبة  3.2.1.1نسبة مشاركة الطلبة يف
الحوار املجتمعي  /برنامج نسيج.
 3.2.1.2نسبة مشاركة أعضاء
نسيج.
هيئة التدريس.
 3.2.1.3عدد املرشوعات التي
يقدمها الطلبة يف ضوء الربنامج.
 3.2.2مرشوع  3.2.2.1نسبة الطلبة واملنسوبني
املستفيدين من أنشطة خدمة
رعاية
املجتمع داخل وخارج الجامعة.
 3.2.3الحمالت  3.2.3.1نسبة الطلبة واملنسوبني
التوعوية لألنشطة املستفيدين من أنشطة خدمة
البدنية والصحية .املجتمع داخل وخارج الجامعة.
 3.2.4الرحلة العلمية  3.2.4.1نسبة الطلبة واملنسوبني
لالماكن الرتاثية املستفيدين يف أنشطة خدمة
املجتمع داخل وخارج الجامعة.

أسلوب القياس
نسبة مئوية
نسبة مئوية
عدد
نسبة مئوية
نسبة مئوية

نسبة مئوية

مسؤول التنفيذ

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ

منسق املعيار
وكالة الشؤون
األكادميية  /قسم الثامن  /الرشاكة
املجتمعية
تطوير الذات  /وحدة
شؤون الطالب

2025-2021
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الهدف االستراتيجي الثالث
تقديم خدمات نوعية للطلبة والمجتمع.
 3.3استدامة البيئة العمرانية الجامعية
املبادرات  /املشاريع
 3.3.1مرشوع
إعادة التدوير.

مؤرشات األداء
 3.3.1.1حجم املخلفات التي
تم إعادة تدويرها خالل عام
أكادميي.

أسلوب القياس
عدد

مسؤول التنفيذ

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ

وكالــة الشــؤون منسق املعيار
األكادمييــة  /وحــدة الثامن  /الرشاكة
املجتمعية
شــؤون الطــاب

2025-2021

 3.4تطوير البيئة المادية للعمادة بحيث تصبح أكثر تحفيزًا وجاذبية.
املبادرات  /املشاريع
 3.4.1استخدام
فضاءات التعلم
Learning
 Spacesلتطوير
معامل السنة
التحضريية.
 3.4.2مرشوع
رقمنة املقررات
(التحول اىل
املقررات الرقمية)

مؤرشات األداء
 3.4.1.1عدد املعامل التي تم
تطويرها باستخدام فضاءات
التعلم.

 3.4.2.1عدد املقررات الرقمية
التي تم تطويرها.

أسلوب القياس

عدد

عدد

مسؤول التنفيذ
وكالة الشؤون
األكادميية  /وكالة
التطوير والجودة/
قسم الحاسب اآليل

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار
الرابع  /الطالب

2025-2021
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الهدف االستراتيجي الرابع
التنمية المهنية المستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيين
 4.1توفير برامج تدريبية لمنسوبي العمادة في ضوء احتياجاتهم الفعلية
املبادرات  /املشاريع
 4.1.1مرشوع
منصة التطوير
التقني لتوفري
تدريب ألعضاء
هيئة التدريس
واملوظفني

مؤرشات األداء

أسلوب القياس

 4.1.1.1وجود منصة تحوي
مصادر لتطوير املهارات التقنية
عدد
واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس
واملوظفني.
 4.1.1.2عدد الربامج التدريبة
املتاحة لتطوير أعضاء هيئة
عدد
التدريس واملوظفني
 4.1.1.3متوسط رضا
املستفيدين من منصة التطوير مقياس خاميس
التقني.

مسؤول التنفيذ
وكالة التطوير
والجودة /وحدة
التطوير األكادميي /
قسم الحاسب اآليل

مسؤول املتابعة سنوات التنفيذ
منسق املعيار
الخامس /
هيئة التدريس
واملوظفني

2025-2021

منسق املعيار الخامس  /هيئة التدريس واملوظفني

2025-2021

 4.2تأسيس دعائم التنمية المهنية الذاتية والمستدامة بالعمادة.
أسلوب القياس مسؤول التنفيذ مسؤول سنوات
مؤرشات األداء
املبادرات  /املشاريع
املتابعة التنفيذ
 4.2.1مرشوع تطوير  4.2.1.1متوسط رضا املتدربني عن كل ورشة عمل .مقياس خاميس
مهارات التدريس  4.2.1.2عدد الفرص التدريبية التي يتم توفريها يف
نسبة مئوية
لدى أعضاء هيئة كل فصل درايس.
هيئة
أعضاء
من
املستفيدين
التدريس بالعامدة  4.2.1.3نسبة
نسبة مئوية
التدريس بالربامج التدريبة مقارنة بالعدد الكيل.
وكالة التطوير
 4.2.1.4نسبة املستفيدين من أعضاء هيئة
والجودة /وكالة
التدريس بكل قسم بالربامج التدريبية مقارنة
نسبة مئوية
الشؤون األكادميية
بالعدد الكيل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم.
/وحدة التطوير
 4.2.2مرشوع تنمية  4.2.2.1عدد الندوات وحلقات النقاش يف مجال
عدد
األكادميي
عضو هيئة التدريس التخصص املقدمة بكل قسم.
يف مجال التخصص  4.2.2.2نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف
الندوات وحلقات النقاش بكل قسم مقارنة بالعدد نسبة مئوية
الكيل.
 4.2.2.3متوسط رضا املستفيدين بكل قسم عن مقياس خاميس
الندوات وحلقات النقاش التي تم تنفيذها.
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الهدف االستراتيجي الرابع
التنمية المهنية المستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيين

منسق املعيار الخامس  /هيئة التدريس واملوظفني

2025-2021

 4.2تأسيس دعائم التنمية المهنية الذاتية والمستدامة بالعمادة.
أسلوب القياس مسؤول التنفيذ مسؤول سنوات
مؤرشات األداء
املبادرات  /املشاريع
املتابعة التنفيذ
وكالــة الشــؤون
 4.2.2مرشوع تنمية  4.2.2.4متوسط الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة
خاميس
مقياس
األكادمييــة /وحــدة
عضو هيئة التدريس التدريس بكل قسم عىل مقياس خاميس.
الجــودة  /األقســام
يف مجال التخصص  4.2.2.5خطط األقسام لتحسني مستوى الرضا
عدد /تقارير
الوظيفي
 4.2.3مرشوع دعم  4.2.3.1عدد األبحاث اإلجرائية التي تم تنفيذها
وكالــة التطويــر
عدد
األبحاث اإلجرائية بكل قسم.
والجــودة /وكالــة
بالعامدة
الشــؤون األكادمييــة
 4.2.4مرشوع دعم  4.2.4.1نسبة تنفيذ دوائر التعلم مقارنة بالعدد
/وحــدة التطويــر
مئوية
نسبة
تطبيق دوائر التعلم الكيل ألعضاء هيئة التدريس بكل قسم و عىل
األكادميــي /األقســام
مستوى العامدة.
 4.2.5مرشوع بناء  4.2.5.1عدد الربامج التدريبية إلعداد مدربني
وكالــة التطويــر
عدد
كوارد تدريبية داخل  TOTلكوادر املدربني.
والجــودة /وكالــة
العامدة
 4.2.5.2قامئة بكوادر املدربني عىل مستوى
الشــؤون األكادمييــة
عدد
العامدة.
/وحــدة التطويــر
 4.2.6.1وجود منصة إلكرتونية مبوقع العامدة
/
األكادميــي
 4.2.6مرشوع
خربايت «اطالق منصة تحتوى جميع السري الذاتية للمنتسبني للعامدة.
ا ألقســا م
إلكرتونية مبوقع  4.2.6.2أعداد السري الذاتية باملنصة مقارنة بالعدد
عدد
العامدة تحتوى الكيل للمنتسبني «أعضاء هيئة تدريس وموظفني».
جميع السري الذاتية  4.2.6.3متوسط رضا املستفيدين عن املنصة
مقياس خاميس
للمنتسبني للعامدة» اإللكرتونية.
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الهدف االستراتيجي الخامس
دعم ثقافة البحث والنشر العلمي واالبتكار.
 5.1دعم المبادرات البحثية لمنسوبي (أعضاء هيئة تدريس  -طالب وطالبات) .
املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

أسلوب القياس مسؤول التنفيذ

2025-2021

( 5.1.1اإل ِْشاق) فكر  5.1.1.1دليل املامرسات العلمية املميزة األقسام
العلمية بالعامدة.
جديد
 5.1.1.2مجلد امللصقات العلمية املميزة عىل
مستوى العامدة.
مجال
يف
للطالب
املقدمة
ات
ر
الدو
 5.1.2مرشوع  5.1.2.1عدد
عدد
البحث العلمي.
مشاركة
 5.1.2.2عدد األبحاث املمولة وغري املمولة
املنشورة ألعضاء هيئة التدريس بالعامدة باملشاركة
عدد
مع الطالب.
 5.1.2.3عدد املؤمترات والندوات التي تم حضورها
عدد
باملشاركة مع الطالب.
 5.1.2.4وجود جزء بدليل إجراء البحوث يحث عىل
شواهد وأدلة
مشاركة الطالب.
 5.1.2.5نسبة املقررات التي تحتوي عىل مكونات
بحثية رئيسة من إجاميل مقررات كل خطة دراسية .نسبة مئوية

منسق املعيار الخامس  /هيئة التدريس واملوظفني

شواهد وأدلة وكالة التطوير
والجودة  /وحدة
الدراسات والبحوث
عدد

مسؤول سنوات
املتابعة التنفيذ

 5.2تشجيع الحراك البحثي بين أعضاء هيئة التدريس.
املبادرات  /املشاريع

2025-2021

 5.2.1.1تقرير حرص الخدمات املقدمة للباحثني
(استشارات علمية -تسهيل مهمة باحث -توزيع
استبيانات -تحليل احصايئ – إعداد التقارير
للفئات املستهدفة).
 5.2.1.2قامئة باحتياجات أعضاء هيئة التدريس يف
عدد /قامئة
املجال البحثي.
العلمي.
للبحث
الداعمة
امج
رب
ال
 5.2.1.3قامئة
عدد /قامئة
 5.2.1.4عدد البحوث و املشاركات العلمية عىل
عدد /نسبة
مستوى العامدة مقارنة بالعدد الكيل ألعضاء
مئوية
هيئة التدريس.

وكالة التطوير
عدد  /تقارير  /والجودة  /وحدة
شواهد وأدلة الدراسات والبحوث

منسق املعيار الخامس  /هيئة التدريس واملوظفني

( 5.2.1البَ ِصرية)
العلم وال ِخ ْبة

مؤرشات األداء

أسلوب القياس مسؤول التنفيذ

مسؤول سنوات
املتابعة التنفيذ
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الهدف االستراتيجي الخامس
دعم ثقافة البحث والنشر العلمي واالبتكار.
 5.2تشجيع الحراك البحثي بين أعضاء هيئة التدريس.

عدد /نسبة
مئوية
عدد

نسبة مئوية
عدد
عدد

منسق املعيار الخامس  /هيئة التدريس واملوظفني

( 5.2.1ال َب ِصرية)
العلم وال ِخ ْبة

 5.2.1.5عدد ما نرش يف أوعية علمية محكمة
مفهرسة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو
ما يعادله.
 5.2.1.6عدد االستشهادات بأوراق علمية يف
أوعية علمية محكمة مفهرسة لكل عضو هيئة
التدريس (بدوام كامل).
 5.2.1.7نسبة أعضاء هيئة التدريس (بدوام
كامل) الذين لديهم عىل األقل بحث واحد محكم
يف السنة.
 5.2.1.8عدد املشاركات باملؤمترات العلمية خالل
عام لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما
يعادله.
 5.2.1.9عدد البحوث املنشورة مع عامل تأثري
عايل /أو الدوريات ذات الجودة العالية ضمن
التخصص العلمي.

وكالة التطوير
والجودة  /وحدة
الدراسات والبحوث

2025-2021

املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

أسلوب القياس مسؤول التنفيذ

مسؤول سنوات
املتابعة التنفيذ
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الهدف االستراتيجي السادس
تعزيز القيم والثقافة اإلسالمية والوطنية
 6.1التوعية بالقيم اإلسالمية والوطنية
املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

أسلوب القياس مسؤول التنفيذ

منسق املعيار الرابع  /الطالب

2025-2021

 6.1.1مرشوع قيمي  6.1.1.1تقارير املشاركة يف أنشطة تعزيز القيم عدد  /تقارير  /وكالة الشؤون
شواهد وأدلة األكادميية /وحدة
والثقافة اإلسالمية والوطنية.
شؤون الطالب /
 6.1.1.2عدد األنشطة والفعاليات املقدمة ضمن
عدد
قسم الدراسات
املبادرة.
اإلسالمية
 6.1.1.3نسبة مشاركة الطلبة مقارنة بالعدد الكيل نسبة مئوية
للطلبة.
 6.1.1.4متوسط رضا الطلبة عن تنظيم األنشطة مقياس خاميس
والفعاليات.
 6.1.2مرشوع  6.1.2.1عدد الفعاليات (ندوات ،حمالت،
عدد
مسابقات ،الخ) التي تدعو إلعالء القيم اإلسالمية
فعاليات
والوطنية خالل العام الدرايس.
 6.1.2.2نسبة مشاركة الطلبة مقارنة بالعدد الكيل
نسبة مئوية
للطلبة.
 6.1.2.3متوسط رضا الطلبة عن تنظيم األنشطة
مقياس خاميس
والفعاليات.

مسؤول سنوات
املتابعة التنفيذ

 6.2تفعيل القيم اإلسالمية والوطنية
املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

أسلوب القياس مسؤول التنفيذ

منسق املعيار الرابع  /الطالب

2025-2021

عدد  /تقارير  /وكالة الشؤون
 6.2.1جائزة التميز  6.2.1.1وجود دليل يتضمن رشوط وقواعد
شواهد وأدلة األكادميية  /قسم
(للطالب  /األستاذ  /التقديم لجائزة التميز.
تطوير الذات
املوظف)
 6.2.1.2عدد الجوائز التشجيعية التي منحتها
 /وحدة شؤون
عدد
العامدة (للطالب  /األستاذ  /املوظف) املثايل يف
الطالب/
العام الدرايس.

مسؤول سنوات
املتابعة التنفيذ
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الهدف االستراتيجي السابع
تطوير برنامج السنة التحضيرية بما يسهم في تحقيق تنافسية الجامعة وتميزها.
 7.1تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقييم

 7.1.4تطوير
اسرتاتيجيات
التعليم والتعلم
( 7.1.5معنا نصنع
الفرق)

نسبة مئوية
نسبة مئوية

وحدة التسجيل

عدد  /تقارير وكالة الشؤون األكادميية
 /شواهد
 /لجان املسارات
وأدلة
نسبة مئوية
نسبة مئوية

وكالة الشؤون
األكادميية /األقسام

مقياس
خاميس
عدد

وحدة الجودة

نسبة مئوية

وحدة الجودة

عدد

وكالة التطوير
والجودة

وحدة الجودة

نسبة مئوية
نسبة مئوية
نسبة مئوية
نسبة مئوية

وحدة الجودة

منسق املعيار الثاين  /إدارة الربنامج وضامن الجودة

 7.1.1تحسني خربات
تعلم طالب السنة
التحضريية من
برنامجهم الدرايس.
 7.1.2تحسني معدل
الطلبة الذين يكملون
السنة التحضريية بنجاح.
 7.1.3تطوير املقررات
الدراسية يف جميع
التخصصات

 7.1.1.1متوسط تقييم طلبة السنة التحضريية
لجودة املقررات يف برنامجهم الدرايس.
 7.1.1.2نسبة الطلبة املترسبني من السنة
التحضريية.
 7.1.2.1نسبة الطلبة الذين أكملوا السنة
التحضريية بنجاح (من إجاميل الطلبة امللتحقني
بالسنة التحضريية).
 7.1.3.1تقارير اللجان الخاصة بتطوير مقررات
السنة التحضريية بجميع املسارات.
 7.1.3.2تقارير خطة تحسني املقررات.
 7.1.4.1نسبة املقررات التي تشمل مواضيع تعزز
التوجهات الوطنية.
 7.1.4.2نسبة الربامج التي تستخدم أساليب
تدريسية متطورة.
 7.1.4.3متوسط تقييم طلبة السنة التحضريية
لجودة التدريس يف برنامجهم الدرايس.
 7.1.5.1عدد الفعاليات التي يتم تقدميها للطلبة.
 7.1.5.2نسبة مشاركة الطلبة يف األنشطة التي
يتم تنظيمها.
 7.1.5.3عدد الورش التدريبية املتعلقة بالجودة
التي يتم تنظيمها ألعضاء هيئة التدريس.
 7.1.5.4نسبة مشاركة الطلبة يف تقييم املقررات
الدراسية من إجاميل طلبة العامدة.
 7.1.5.5نسبة مشاركة الطلبة يف تقييم مهارات
التدريس من إجاميل طلبة العامدة.
 7.1.5.6نسبة مشاركة الطلبة يف تقييم برنامج
التهيئة من إجاميل طلبة العامدة.
 7.1.5.7نسبة مشاركة الطلبة يف تقييم خدمات
اإلرشاف األكادميي من إجاميل طلبة العامدة.

مقياس
خاميس

وحدة الجودة

2025-2021

املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

أسلوب القياس مسؤول التنفيذ

مسؤول سنوات
املتابعة التنفيذ
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الهدف االستراتيجي السابع
تطوير برنامج السنة التحضيرية بما يسهم في تحقيق تنافسية الجامعة وتميزها.
 7.2تطوير برنامج السنة التحضيرية
املبادرات  /املشاريع

مؤرشات األداء

عدد  /تقارير /
شواهد وأدلة
عدد  /تقارير /
شواهد وأدلة
عدد  /تقارير /
شواهد وأدلة
مقياس خاميس

وكالة التطوير
والجودة

منسق املعيار الثاين  /إدارة الربنامج وضامن الجودة

مقياس خاميس

وكالة الشؤون
األكادميية  /لجان
املسارات

2025-2021

 7.2.1.1تقييم املعنيني ملخرجات التعلم مقارنة
 7.2.1مواءمة
مخرجات التعلم باملهارات املحددة يف إطار املؤهالت.
للمهارات املحددة  7.2.1.2موامئة مخرجات التعلم للمسار مع
يف إطار املؤهالت مخرجات التعلم للربامج األكادميية املقابلة.
 7.2.1.3موامئة مخرجات التعلم باملقررات مع
مخرجات التعلم لكل مسار
 7.2.2.1عدد الخطط التطويرية يف ضوء
 7.2.2املقارنة
املرجعية الخارجية املقارنة املرجعية الخارجية
مع الربامج املشابهة  7.2.2.2مستوى جودة العملية التعليمية يف ضوء
نتائج املقارنة املرجعية

أسلوب القياس مسؤول التنفيذ

مسؤول سنوات
املتابعة التنفيذ
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فريق عمل الدراسة الذاتية
وتحديث الخطة االستراتيجية
 1أ.د .عبدالعزيز بن فهد الفهيد

 17أ.د .أحمد بو جمعة مؤمن

 2د .نارص بن سعود الريس

 18د .أنيس نور الدين القرنة

 3د .نائف عبدالله القريش

 19د .بشري مصطفى النجادات

 4د .سامي عبدالله املبرييك

 20د .عبد املنعم حسن بني عواد

 5د .يرسي محمد عثامن

 21د .سعيد جميل األشقر

 6د .سليامن عيل السيف

 22د .محمد برهان عجوز

 7د .معيض حامد الحشيربي

 23د .ماجد محمد عبده الداللعة

 8د .عبد العزيز سليامن العمري

 24د .أحمد أحمد سامل

 9د .محمد فهمي بن حسن

 25د .وسام عبد الوهاب

 10د .محمد فاروق اآليب

 26د .يارس ربيع املرايس

 11د .عيل الورداين عمر

 27د .عبدالله أحمد املحاسنة

 12د .أحمد رمضان خطريي

 28د .محمد رضا بوغريرة

 13د .يحيى محمد عبد الجيد

 29د .خالد محمد الديب

 14د .حسن أحمد العراقي

 30د .ساعد محمد تريك

 15د .هاين محمد قطب

 31د .سعيد فراج سليامن

 16د .السيد رمضان ابراهيم

 32د .يارس عبد السالم رايض

132
 33د .مروان سعداوي القصاص

 53أ .سعيد عبد القادر محمد

 34د .ســـمري ياسني جرادات

 54أ .عمر عبده الدعيس

 35د .أحمد محمود الكيالين

 55أ .مصطفى حسني الحسن

 36د .أحمد عقرود

 56أ .تريك جابر اليتيمي

 37د .هشام محمد الوييش

 57د .عبري بنت عيل رشيد

 38د .عبد املعيد مسلم

 58د .رضا محمد هاشم

 39د .رامي نعيم عطية

 59د .كوثر عبد املجيد السيد

 40د .ميمون يوسف املليتي

 60د .شريين حسن مربوك

 41د .محمود فوزي محمد

 61د .سعاد عيل الشايقي

 42م .احمد السيد رشيدي ابراهيم

 62د .أنصاف عابدي

 43أ .معاذ خري الدين الكناين

 63د .منى عوض سليامن

 44أ .رامي خلف الجامعني

 64د .سوسن محمد الكويك

 45أ .محمد طلعت جوهري

 65د .هدى عبد الحميد عبد الوهاب

 46أ .مهند عيىس الزعبي

 66د .نور طه حسني

 47أ.طارق نايف الرماضنة

 67د .أسامء الحسن رمضان

 48أ.مازن حسن الكربيتي

 68د .سمية بهلول أحمد

 49أ .محمد أمني الحاممي

 69د .سـايل عيل مصـطفى

 50أ .أحمد بني يونس

 70د .سـامح رمزي عبد الغني

 51أ .حمد الله الحسبان

 71د .منى عبد املنعم عبد املعبود

 52أ.سلامن صالح السالمني

 72د .مروة أحمد فضل
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 73د .سهام حسونة بن زكور

 85أ .امل فهمي النعامين

 74د .عبري شعبان رمضان

 86أ .مروه فؤاد الرويب

 75د .نجالء محمد فريح

 87أ .إميان محمد أحمد جرادات

 76د .تغريد أحمد السيد

 88أ .هبة فوزي كامل

 77د .أنوار سعود الشعار

 89أ .روان رسام العمري

 78د .منيار مختار سايس

 90أ .إميان رسام العمري

 79د .رميا محمود العقلة

 91أ .رغد طارق باصقر

 80د .رانيا محمد عبد الجواد

 92أ .دالل أحمد الغريبي

 81م .روان ماجد الفريحات

 93أ .حنان جاسم الخليفة

 82م .والء صالح مجاهد

 94أ .نوره جاسم الخليفة

 83م .هبة إسامعيل النشار

 95أ .عهود محمد اليامي

 84أ .نور حمد أبو عفونه
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الخبراء الذين شاركوا في تحكيم الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية

م

االسم

الجامعة

الرتبة األكادميية

 1أ.د .تريك بن عيل املطلق

أستاذ

جامعة حائل

 2أ .د .عبدالله بن محمد الوزرة

أستاذ

جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

 3أ.د .منصور نايف العتيبي

أستاذ

جامعة نجران

 4أ.د .عبدالله بن عيل التامم

أستاذ

الجامعة اإلسالمية

 5أ.د .فاطمة بنت عبدالله البرش

أستاذ

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 6أ.د .عبدالعزيز بن سليامن الدويش

أستاذ

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 7أ.د .مبارك فهيد القحطاين

أستاذ

جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 8أ.د .منى حسن االسمر

أستاذ

جامعة أم القرى

 9أ.د .إبراهيم بن عبد الله الزعيرب

أستاذ

جامعة املجمعة

 10أ.د .عيل ال زاهر السالطني

أستاذ

جامعة امللك خالد

 11أ.د .سلطان سعيد بخاري

أستاذ

جامعة أم القرى  -متقاعد

 12أ.د .ناهد عبدالله املوىس

أستاذ

جامعة امللك فيصل

 13أ.د .الجوهرة ابراهيم محمد بوبشيت

أستاذ

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 14د .محمد بن نارص السويد

أستاذ مشارك

جامعة املجمعة

 15د .محمد بن عثامن الثبيتي

أستاذ مشارك

جامعة أم القرى

 16د .فايز عبدالعزيز الفايز

أستاذ مشارك

جامعة امللك سعود

 17د .غرم الله بن دخيل الله العلياين

أستاذ مشارك

جامعة بيشة

 18د.عبدالواحد سعود الزهراين

أستاذ مشارك

جامعة الباحة
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الخبراء الذين شاركوا في تحكيم الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية

م

االسم

الجامعة

الرتبة األكادميية

 19د .سعد بن مبارك الرمثي

أستاذ مشارك

جامعة بيشة

 20د يوسف محمد النصري

أستاذ مشارك

جامعة الحدود الشاملية

 21د  .مشعان بن ضيف الله الشمري

أستاذ مشارك

جامعة حائل

 22د .محمد صالح الكثريي

أستاذ مساعد

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 23د .عادل بن عبداملحسن الضويحي

أستاذ مساعد

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 24د .عبدالله بن محمد العامري

أستاذ مساعد

جامعة حفر الباطن

 25د.محمد بن سعيد القحطاين

أستاذ مساعد

جامعة امللك فيصل

 26د .نورة عبد الله بن عبد الرحمن العصيمي أستاذ مساعد
 27د.أمل راشد الحمدان

دكتوراه

جامعة الحدود الشاملية
وزارة التعليم

136
مصادر ومرجعيات الخطة االستراتيجية
1446 - 1442هـ  2025-2021 /م
 املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي (  ،) 2018معايري االعتامد املؤسيس املطورة.https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/Accreditation/Pages/
Accreditationstandardsdeve.aspx
 املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي ( ،)2018معايري االعتامد الربامجي املطورة.https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Pages/
insprogdeve.aspx
 املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي ( ،)2018مقياس التقويم الذايت للربامج األكادميية.https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Pages/
Forms.aspx
 املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي (  ،) 2018مقاييس التقويم الذايت ملؤسسات التعليم العايل.https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/Accreditation/Pages/Forms.aspx
 املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي (  . ) 2020اإلطار الوطني للمؤهالت اململكة العربية السعودية ( ،)2018روؤية اململكة .2030https://vision2030.gov.sa/
 جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل ( ،)2018الخطة االسرتاتيجية للجامعة .2025-2018https://www.iau.edu.sa/ar/about-us/strategic-planning-resources/the-universitysstrategic-plan-20182025 جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل ( ،)2020الخطة االسرتاتيجية لعامدة السنة التحضريية والدراساتاملساندة  1441-1447هـ.
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/lkht_lstrtyjy_-_lmhdth-compressed.pdf
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