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كلمة العميد

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعني
ف���ي خضم النهضة العلمية التي تش���هدها اململكة في اآلونة األخيرة ،والنقل���ة النوعية والكمية في قطاع التعليم ،والذي ميثل
أحد الركائز األساس���ية لتحقيق رؤية اململكة  ،2030تس���عى جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز إلى حتسني مستوى جودة أداء
الوحدات االكادميية واإلدارية باجلامعة مبا يتوافق مع حتقيق متطلبات املعايير األكادميية وجهات االعتماد على املستويني احمللي
والدولي ،و مبا يضمن تقدمي خدمات تعليمية متميزة ،وقدرة تنافسية خلريجي اجلامعة .و يسر عمادة التطوير واجلودة أن تضع
بني أيديكم التقرير الس���نوي ألعمال التطوير اجلودة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،حيث يتضمن هذا التقرير معلومات
عامة عن العمادة والهيكل التنظيمي واإلداري بها ،مع اس���تعراض ألهم اإلجنازات واألنش���طة التي قدمتها العمادة خالل العام
األكادميي 1438-1437هـ.
ومازال���ت اجلهود قائمة ومتواصلة لتقدمي املزيد من الدعم واملتابعة للمس���اهمة في متيز جودة االداء بكافة وحدات اجلامعة
االكادميية واالدارية .نعتز بثقتكم و نسأل الله التوفيق والسداد.

عميد التطوير والجودة

د  .فهد بن سعد السهلي
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العمادة في سطور
س���عت جامعة األمير س���طام بن عبد العزيز منذ انشائها إلى تأس���يس نظام داخلي لضمان وتعزيز جودة االداء بكافة وحداتها
االكادميية واإلدارية من خالل متابعة وتقييم األداء وحتديد نقاط القوة واولويات التحس�ي�ن وإعداد خطط للتحسني والتطوير،
والذي ميثل القوة املطلوبة لدفع نظام التعليم باجلامعة بشكل فعال لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها االستراتيجية.
انشئت عمادة التطوير واجلودة بجامعة االمير سطام بن عبد العزيز بناء على موافقة خادم احلرمني الشريفني بالتوجيه السامي
الكرمي رقم  / 7013م ب بتاريخ  1431/9/28من أجل تطوير جودة األداء بجميع وحدات اجلامعة االكادميية واإلدارية ،وذلك
يأتي من حرص جامعة األمير س���طام بن عبد العزيز على ضمان جودة مخرجاتها مبفهومها الشامل واعتماد أساليبها لتحسني
كفاءة منس���وبيها وفق متطلبات هيئات االعتماد احمللية والدولية ،ولذلك كان من اهم اولويات العمادة أن ترتكز على اس���س
ومنهجيات هيئات االعتماد األكادميي احمللية والدولية والتي من شأنها حتقيق التالي:
•تطبيق معايير اجلودة وعملياتها على كافة أنشطة اجلامعة التعليمية و البحثية واملجتمعية.
•التركيز على نواجت التعلم وما يترتب عليها من اس���تخدام اس���تراتيجيات تدريس وتقييم متنوعة ومتطورة وفق التخطيط
الشامل للبرنامج األكادميي.
•اتساق مستويات ومعايير حتصيل الطلبة مع رسالة واهداف اجلامعة وتوجهاتها املستقبلية.
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تتبنى عمادة التطوير واجلودة في عملها قيم رئيسية منبثقة من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف والتي تشكل القاعدة األساسية
التي تستند عليها العمادة في أدائها داخل اجلامعة وخارجها ،وهي كالتالي:

אאא :
א א  כ
 אאא א א
א א א
א  א .

אא אא :
א    


אא   א

  א  א אא .

אא אא :
א   א  :
 א  אא אא
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  א א א
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 א א אא א
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א  א .
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 א .

8

 1438-1437

 

   

א
א  א
 א   אאא

אא
 
א א  א

 אא אא א
 א  א א  א
 א   
א א א  

 

 1438-1437

9

   

  א אא אאכא 

 א א
   א

אאא  א    אאא



 אא

 אא אא

אאא
אאא  א
א  א
א א

א  א

אאא

 אא א  

א א א א  


 א כא
אא א אא

אא

אאכא  אאא

 א  
א אא  א אא
אכא  אא
 א א א 

10

 1438-1437

 

   

الهيكل التنظيمي لعمادة التطوير والجودة

مجلس
العمادة

إدارة مكتب
العميد

وكيل الجودة

عميد التطوير
و الجودة

وكيلة العميد
الشطر النسائي

وكيل التطوير

وحدة ضمان الجودة

وحدة التطوير األكاديمي

وحدة اإلعتماد و التصنيف الدولي

وحدة التطوير اإلداري

وحدة المؤشرات و قياس األداء

وحدة تطوير هوية الجامعة
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مهام عمادة التطوير والجودة
•وضع االستراتيجيات العامة لتطبيق أنظمة اجلودة في اجلامعة واإلشراف على تنفيذها.
•حتقيق اهداف اجلامعة املتعلقة بقضايا اجلودة واالعتماد األكادميي.
•نش���ر ثقافة اجلودة بني منسوبي اجلامعة والقيام بالدراس���ات وعقد املؤمترات واللقاءات وورش العمل في مجال اجلودة
واالعتماد األكادميي.
•متابعة جميع القضايا املرتبطة بضمان اجلودة الداخلية و اخلارجية للجامعة.
•التأكد من أن نظام ضمان اجلودة بوحدات اجلامعة االكادميية و اإلدارية يطبق ويدار بفاعلية.
•التحقق من اختيار املراجعني و احملكمني اخلارجني للبرامج االكادميية طبقا الليه عمادة التطوير و اجلودة في هذا الشأن.
•التنسيق مع مسؤولي اجلودة بالكليات وادارات اجلامعة فيما يتعلق بضمان اجلودة.
•متابع���ة االلتزام مبتطلبات ومعايير اجلودة وتقدمي الدعم و املش���ورة لوحدات اجلامع���ة املختلفة في كل ما يتعلق بقضايا
اجلودة و االعتماد االكادميى.
•تنظيم أنش���طة اجلامعة املتعلقة باعداد وتنفيذ خطط التق���ومي و االعتماد االكادميى وضمان اجلودة في وحدات اجلامعة
املختلفة اإلدارية منها و االكادميية.
•بناء خبرات متميزة في مجال اجلودة و التقومي و االعتماد االكادميى في اجلامعة.
•متابعة توفير االحتياجات اللوجستية الالزمة إلدارة اجلودة بعمادة التطوير و اجلودة.
•اعداد تقارير دورية عن جودة األداء لكافة برامج اجلامعة األكادميية.

12
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تنمية قدرات منسوبي الجامعة
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 -1األسس والمجاالت التدريبية
انطالقاً من رؤية ورس���الة عمادة التطوير واجلودة ،قامت العمــــادة بتنفيذ خطته���ا التدريبية للعام اجلامعي 1438-1437هـ
لتحقيق أهدافها في نش���ر ثقافة اجلودة وتنمية مهارات منس���وبي اجلامعة ،حيث تركزت محاور البرنامج التدريبي على تنمية
مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجاالت عدة منها تطوير اس���تراتيجيات التدري���س والتقومي واملخرجات التعليميــة وكيفية
التأكد من حتقيقها وحتسني جودتها واستخدام التقنيات احلديثة في التدريس واالرشاد األكادميي .وكذلك اكسابهم املعــــارف
الالزمة الستيفاء متطلبات اجلودة واالعتماد األكادميي .وقد استندت اخلطة التدريبية لعمادة التطوير واجلودة على عدد من
املجاالت كما هو موضح بالشكل االتي:

14
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شكل رقم  : 1مجاالت التدريب
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 - 2الخطة التدريبية
نفذت اخلطة التدريبية لهذا العام بعدة وس���ائل مختلفة تضمن شمولية التدريب وتنوعه واالستفادة من كافة اخلبرات الداخلية
واخلارجية ،وكان توزيع الورش والدورات التدريبة على النحو االتي:

ً
أوال  :التدريب الداخلى
و يقصد بها الورش التدريبية التي اعتمد في تنفيذها على كوادر اجلامعة املؤهلة وكانت الورش في الفصل الدراس���ي األول و
الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:

الخطة التدريبية للعام الجامعي  1438-1437هـ ( الفصل الدراسى األول )
م

16

اليوم

الفئة املستهدفة

املدربني

اسم ورشة العمل

 1تخطيط وتصميم املقررات الدراسية

الثالثاء
1438/2/1هـ

منسوبات عمادة السنة التحضيرية
وكلية التربية

د .جنالء مصطفى

توصي���ف البرامج /املقررات الدراس���ية
 2طبق���ا لنم���اذج اجلدي���دة( )2015للهيئة
الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي

الثالثاء
1438/2/8هـ

منس���وبي كلية االس���نان-وبرامج
د.عيد أبو العز
الكمي���اء ،القانون ،وتقنية األجهزة
د .السيد سليم
الطبية (رجال)

توصي���ف وتقرير املق���ررات طبقا لنماذج
 3اجلديدة( )2015للهيئ���ة الوطنية للتقومي
واالعتماد األكادميي

اخلميس
1438/3/9هـ

منسوبي عمادة السنة التحضيرية د.عيد أبو العز
د .السيد سليم
(رجال-نساء)

 4تخطيط وتصميم املقررات الدراسية

منسوبي البرامج االكادميية
االربعاء
1438/3/22هـ (رجال-نساء)

 1438-1437

د.عيد أبو العز
د .جنالء مصطفى

 

   

م

اسم ورشة العمل

اليوم

املدربني

الفئة املستهدفة

منس���وبي البرام���ج االكادميي���ة د.عيد أبو العز
الثالثاء
التعليم القائم على الن���واجت ومصفوفات
5
د .جنالء مصطفى
1438/3/28هـ (رجال-نساء)
البناء والتقييم
 6التحليل االحصائي والنظام االكادميي

االربعاء
1438/4/6هـ

منسوبي البرامج االكادميية
(رجال-نساء)

د .جالل االشعري
د .امين الصواف

الفصل الدراسي الثاني
م

اسم ورشة العمل

اليوم

الفئة املستهدفة

منسوبي كليات حوطة بني
االربعاء
توصيف وتقرير البرنامج /املقررات طبقا
 1لنماذج اجلدي���دة ( )2015للهيئة الوطنية 1438/5/18هـ متيم
2017/2/15م (رجال-نساء)
للتقومي واالعتماد األكادميي
 2االختبارات االلكترونية على البالك بورد

الثالثاء
1438/6/8هـ
2017/3/7م

املدربني
فريق العمادة

منسوبي البرامج االكادميية أ .محمد سرحان
د .غادة شحاته
(رجال-نساء)

االحد
توصيف وتقرير البرنامج /املقررات طبقا
منسوبي كليات االفالج
 3لنماذج اجلدي���دة ( )2015للهيئة الوطنية 1438/6/13هـ
(رجال-نساء)
2017/3/12م
للتقومي واالعتماد األكادميي

فريق العمادة

منسوبي كليات وادي
اخلميس
توصيف وتقرير البرنامج /املقررات طبقا
 4لنماذج اجلدي���دة ( )2015للهيئة الوطنية 1438/6/17هـ الدواسر والسليل
2017/3/16م (رجال-نساء)
للتقومي واالعتماد األكادميي

فريق العمادة
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م

اسم ورشة العمل

5

Risk management planning

التقييم املعتمد على النواجت وحساب الوزن
6
النسبي

اخلميس
منسوبي البرامج االكادميية املجلس الثقافي
 1438/6/24هـ
البريطاني
(رجال-نساء)
2017/3/23م
االربعاء
1438/7/1هـ
2017/3/29م

منسوبي البرامج االكادميية د .جنالء مصطفى
د .عيد أبو العز
(رجال-نساء)

االربعاء
منسوبي البرامج االكادميية
د .فرح رضوان
1438 /7/15هـ
(نساء)
2017/4/12م

7

How to Become a Facilitator:
Process Oriented Guided
Inquiry in learning

8

األربعاء-
اخلميس
Securing academic standards
منسوبي البرامج االكادميية املجلس الثقافي
-22
through effective reporting
البريطاني
 1438/7/23هـ (رجال-نساء)
and actions
-19
2017/4/20م

9

18

اليوم

الفئة املستهدفة

املدربني

Coaching conversations in
academia

 1438-1437

االثنني
منسوبي البرامج االكادميية
1438/7/27هـ
Canada
(نساء)
2017/4/24م

Ms. Alison Hendren

 

   

م

اسم ورشة العمل

 10استراتيجيات التعلم التشاركي

اليوم

الفئة املستهدفة

املدربني

تأجلت نتيجة تغيير
الثالثاء
منسوبي البرامج االكادميية
التقومي الدراسى وتقدمي
1438/7/28هـ
(رجال-نساء)
اإلختبارات النهائية
2017/4/25م
تأجلت نتيجة تغيير
منسوبي البرامج االكادميية
التقومي الدراسى وتقدمي
(رجال-نساء)
اإلختبارات النهائية

 11استراتيجيات تنمية مهارات التفكير الناقد

االربعاء
 1438/8/7هـ
2017/5/3م

 12استراتيجيات التعليم املدمج

تأجلت نتيجة تغيير
االربعاء
منسوبي البرامج االكادميية
التقومي الدراسى وتقدمي
1438/8/14هـ
(رجال-نساء)
اإلختبارات النهائية
2017/5/10م

تأجلت نتيجة تغيير
االربعاء
منسوبي البرامج االكادميية
مؤش���رات األداء الرئيس���ية واملقارن���ات
التقومي الدراسى وتقدمي
 1438/8/21هـ
13
(رجال-نساء)
املرجعية
اإلختبارات النهائية
2017/5/17م
منسوبي البرامج االكادميية تأجلت نتيجة تغيير
االربعاء
التقومي الدراسى وتقدمي
 14نظام اجلودة الشاملة :املفاهيم والتطبيقات 1438/8/28هـ واالداريني
اإلختبارات النهائية
2017/5/24م (رجال-نساء)
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 - 3تقرير حول الدورات التدريبية

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻻول
)(1438-1437

ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

ﻋﺪد اﻟﺮﺟﺎل

شكل رقم  : 2عدد المتدربين في الورش الداخلية
الفصل الدارسي االول (  1438 - 1437هـ )

20
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ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﻳﻦ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
)(1438-1437
120
100

60
40

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ

80

20

ﺗم اﻟﻐﺎء ھذه اﻟدورات ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻘوﯾم اﻟدراﺳﻰ

0
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻮدة

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺗﻘﺮﻳﺮ

how to

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ

اﻻﺧﺘﺒﺎرات

اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺸﺎﻣﻞ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات

اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻤﻘﺮرات

become a

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺗﺞ

اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت

اﻟﺘﻔﻜﻴﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ

اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

اﻟﺪراﺳﻴﺔ )ﻓﻲ

facilitor

وﻣﺼﻔﻮﻓﺎت

ﻋﻠﻰ "

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺒﻼﻛﺒﻮرد"

اﻟﻔﺮوع(

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

ﻋﺪد اﻟﺮﺟﺎل

شكل رقم  : 3عدد المتدربين في الورش الداخلية
الفصل الدارسي الثاني (  1438 - 1437هـ )
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ً
ثانيا  :الدورات التعاونية
وهي الدورات التي تستعني العمادة في تنفيذها باخلبراء األجانب مما يسهم في تبادل اخلبرات املتنوعة من مختلف
البيئات التعليمية ،وقد استعانت العمادة في هذا العام لتنفيذ تلك الدورات باملجلس الثقــــــــــافي البريطـــــــاني ومنظمــــــة»
كالتالي:ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮرش
الدورات املقدمة
التدريب خارج الصندوق» الكندية وكانت

)(1438-1437
140
120

80
60
40

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ

100

20
0
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

Coaching conversation

Securing academic

Risk management

in academia

standards

planning

ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

ﻋﺪد اﻟﺮﺟﺎل

شكل رقم  : 4الورش المقدمة من قبل جهات خارجية (  1438 - 1437هـ )
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ً
ثالثا  :التدريب الخارجي
لم تقتصر العمادة في خطتها التدريبية على الدورات والورش الداخلية بل قامت أيضا بترشيح احدى وخمسني عضوا من
الكوادر الوطنية بالشطرين الرجالي والنسائي حلضور ثالثة عشر ورشة مقدمة من قبل كال من املركز الوطنـــــــي للتقـــــــومي
واالعتماد األكادميي ومركز القيادة االكادميية.
وبذلك يكون مجموع أعضاء هيئة التدريس الذين ساهمت عمادة التطوير واجلودة بتدريبهم كالتالي:
ذكور

إناث

املجموع الكلي

475

404

879

46%
54%
ذﻛﻮر
اﻧﺎث

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻮرش اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  1438-1437ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ

شكل رقم  : 5توزيع الحضور لورش العام الجامعي
 1438 - 1437هـ على حسب الجنس
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دعم و متابعة وحدات الجامعة
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 .1دعم ومتابعة الكليات
أ .تشكيل مجلس التطوير والجودة بالكليات.
قامت عمادة التطوير واجلودة – بالتنس���يق مع وكالء ومنس���قي اجلودة في اجلامعة -بتشكيل مجلس التطوير واجلودة بكليات
اجلامعة ليكون ركيزة تنس���يق ومتابعة داخل الكليات في تخطيط وتنفيذ العمليات التطويرية املعززة جلودة البرامج والوحدات
االدارية بالكلية ،لترسي عمادة التطوير واجلودة بذلك احد لبنات نظام اجلودة الشاملة بالكليات.
وفيما يلى تشكيل مجلس التطوير واجلودة ومهامه االساسية :

الهدف العـــــام للمجلس
«مشاركة وحدات الكلية األكادميية واإلدارية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطوير واجلودة»

دورة انعقاد المجلس
«تكون دورة انعقاد املجلس مرتني على األقل في الفصل الدراسي الواحد»
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تشكيـــل مجلس التطـــوير و الجــــودة

26

م

تشكيـــل مجلس التطـــوير و اجلــــودة

1

وكيل (ة)  /مساعد (ة) العميد للتطوير واجلودة بالكلية

رئيسـا

2

منسق الكلية (إن وجد)

أمينــــاً

3

رؤساء األقسام األكادميية

أعضاء

4

وكيلة القسم للشطر النسائي (ان وجد)

عضوا

5

مدير الشؤون اإلدارية في الكلية

عضوا

6

عضو من خارج الكلية (إختيارياً)

عضوا

7

سكرتير املجلس

 1438-1437
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المهام الرئيسة للمجلس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1اإلشراف على تطبيق معايير ضمان اجلودة في املجاالت األكادميية واإلدارية بكافة وحدات الكلية.
2نشر املمارسات املميزة في مجال ضمان اجلودة واالعتماد على األقسام والبرامج األكادميية بالكلية.
3اإلشراف على القياس الدوري لرضاء األطراف املعنية عن أداء الكلية وأنشطتها ومتابعة اإلجراءات التحسينية.
4مناقش���ة مؤش���رات األداء التي تتبناها الكلية /البرامج االكادميية ،وكذلك املقارنات املرجعية والرفع بها إلى اللجنة العليا
ملؤشرات اآلداء للدراسة واالعتماد.
5التنسيق مع عمادة التطوير واجلودة فيما يخص ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي الدولي والوطني.
6مراجعة التقارير الدورية للكلية  /البرامج والرفع بها ملجلس الكلية العتمادها.
7مناقش���ة خطط التحس�ي�ن للبرامج األكادميية في ضوء نتائ���ج التقييمات ومالحظات املراجع�ي�ن (الداخلية واخلارجية)
واعتمادها والرفع بها الى مجلس الكلية.
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ب  -تحديد مهام وحدات التطوير والجودة بالكليات
مهام وحدات التطوير واجلودة بالكليات
•وضع تصورات محددة بالتنس���يق مع األقس���ام األكادميية ملا يجب أن يتم القيام به في الكلية /القسم من تطويرات هامة
وإجنازات متميزة والرفع بها الى مجلس التطوير واجلودة في الكلية.
•نشر ثقافة اجلودة في الوحدات االكادميية واإلدارية في الكلية.
•إشراك ذوي العالقة واملستفيدين من أنشطة الكلية في وضع استراتيجيات ضمان اجلودة.
•إعداد تقارير حول مدى اإلجناز والتقدم فى خطط ومبادرات حتس�ي�ن اجلودة بالبرامج والرفع بها الى مجلس التطوير و
اجلودة في الكلية.
•التنس���يق مع البرامج  /األقس���ام األكادميية فيما يخص مراجعة التقارير الدورية (تقاري���ر املقررات  /تقارير البرامج /
التقارير اإلحصائية  /الدراسة الذاتية.....الخ)
•االش���راف على تطبيق وحتليل ومراجعة تقارير كافة اس���تطالعات الرأي ملنس���وبي الكلية والرفع بها الى مجلس التطوير
واجلودة في الكلية.
•اقتراح مؤش���رات األداء واملقارنات املرجعية على مس���توى الكلية /البرامج بالتسيق مع األقسام األكادميية والرفع بها الى
مجلس التطوير واجلودة في الكلية.
•التنسيق مع الوحدات االكادميية واإلدارية في حتديد االحتياجات التدريسية ملنسوبي الكلية والرفع بها الى عمادة التطوير
و اجلودة.
•التنسيق مع وحدة اخلريجني فى وضع الية ملتابعة اخلريجني والتحقق من فعاليتها.
•تنفيذ ما يناط بها من أعمال اخرى متعلقة بالتطوير واجلودة.
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ج  -مقترح تشكيل المجالس االستشارية في الكليات
انطالقا من رؤية اجلامعة بأن تكون جامعة متميزة في التعليم والشراكة املجتمعية ،تأتي أهمية تفعيل دور املجاس االستشارية
؛ لتكون إحدى اآلليات الهامة لتفعيل الشراكة املجتمعية وتعزيز عملية التواصل بني اجلامعة واملجتمع اخلارجي وارباب االعمال
من اجل السعي املستمر لإلعداد املتميز خلريجي برامج الكليات وفق متطلبات سوق العمل و التسويق اجليد لهؤالء اخلريجني،
مما يضمن جودة املخرجات التعليمية للبرامج األكادميية للجامعة.
من هذا املنطلق اعدت عمادة التطوير واجلودة مقترح دليل املجالس االستش���ارية بالكليات محددة اجراءات التش���كيل واملهام
وآليات عمل املجلس والترتيبات اللوجستية التي يجب أن تتبعها الكليات النعقاد هذا املجلس وتوثيق دوره وتفعيله داخل الكليات.

تعريف المجلس االستشاري
مجلس استش���اري مكون م���ن خبراء مهنيني وأكادمييني ترتبط تخصصاتهم وخبراتهم العملي���ة واألكادميية ببرامج الكلية ويتم
االستعانة بهم لتقدمي املشورة والدعم واملقترحات التطويرية ذات العالقة بالبرامج.

الهدف العام للمجالس االستشارية بالكليات
تفعيل التواصل واملشاركة املجتمعية بغرض احلصول على الدعم واملشورة لتطوير الكلية وبرامجها االكادميية .

تشكيل المجلس االستشاري
يرشح مجلس الكلية بنا ًء على ترشيح مجالس األقسام أعضاء املجلس االستشاري ،ويكون التشكيل على النحو التالي:
•عميد الكلية
•وكالء الكلية
•اعضاء من ذوي اخلبرة األكادميية في مجال التخصص من خارج اجلامعة (عضو ممثل لكل برنامج  /قسم أكادميي).
•اعضاء من ذوي اخلبرة املهنية في مجال التخصص من خارج اجلامعة عضو ممثل لكل برنامج  /قسم أكادميي).
•عضوين على األقل من خريجي الكلية املتميزين في مجال عملهم.
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 - 2دعم و متابعة البرامج – األقسام األكاديمية
أ  -زيارات الدعم و المتابعة لبرامج الجامعة األكاديمية
في إطار س���عي عمادة التطوي���ر واجلودة للتحقق من فعالية أنظمة ضمان اجلودة بكلي���ات اجلامعة وبرامجها األكادميية ،كان
التوجه لتفعيل زيارات الدعم واملتابعة كأحد األنش���طة األساس���ية لتحقيق رس���الة العمادة وأهدافها االستراتيجية ؛ حيث تعد
تل���ك الزيارات الرافد احلقيقي للتعرف على فاعلية انظمة ضمان اجلودة الداخلية بكليات اجلامعة ،ومدى اس���تيفائها ملعايير
ومتطلب���ات ضمان اجل���ودة ومتابعة التقدم الذي حترزه الكليات والبرامج األكادميية .وتعتبر تلك الزيارات من اهم الوس���ائل
الرئيسة لتقدمي املشورة والدعم وصوال إلى التطوير والتحسني املستمر لعمليات ومخرجات اجلامعة.
وقد أس���فرت نتائج زيارات الدعم واملتابعة إلى تصنيف البرامج األكادميية وكليات اجلامعة إلى أربعة مس���تويات طبقاً ملستوى
جودة األداء العام بالبرامج األكادميية والكليات كما هو موضح في الشكل التالي:

 אא א 
   75-100א אא א.

 אא א 
 – 60א    75א אא א.

 אא א 
 40-א    60א אא א.
 אא א  
א    40א אא א.

) א ( א 
אא 

)  ( א  אא

)  ( א  אא

)  ( א  אא

شكل رقم  : 6مستويات تقييم البرامج األكاديمية
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3%

  אא  אא
7%

אא  א אא

 
45%

א אא

58%

45%

אא  א אא
אא  א אא 
אא  א אא

شكل رقم  : 7نسبة توزيع البرامج على المستويات
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توزيع البرامج األكاديمية علي المستويات األربعة

وأظهرت تلك الزيارات عدداً من نقاط القوة التي حققتها الكليات والبرامج املختلفة ،إضافة الى بعض الصعوبات واملعوقات التي
ال شك انها أثرت سلباً على جودة العلمية التعليمية ،وكذلك القدرة التنافسية خلريجي اجلامعة والتي ميكن تلخيصها فيما يلي:

ً
أوال  :نقاط القوة:
•وجود نظام جودة داخلي في كافة كليات اجلامعة.
•حصول بعض الكليات على االعتماد األكادميي الدولي (املجتمع-الهندس���ة باخلرج-برنامجي الفيزياء والرياضيات بالعلوم
والدراسات اإلنسانية باخلرج)
•جاهزية عدد من الكليات للتقدم لالعتماد األكادميي الدولي (الصيدلة-هندس���ة وعلوم احلاس���ب اخلرج-هندس���ة وادي
الدواسر-إدارة اعمال باخلرج).
• بعض البرامج املناظرة بدأت العمل بخطة موحدة جديدة (الفيزياء-الرياضيات-اللغة العربية-الدراس���ات اإلس�ل�امية-
مختبرات -متريض...الخ).

ً
ثانيا  :الصعوبات و المعوقات:
•قلة الكادر التدريسي في العديد من البرامج.
•ضعف التواصل بني شطري البرامج املشتركة.
•عدم وجود آليه واضحة تتفق مع معايير وتوجهات اجلودة احلديثة لوضع خطط البرامج األكادميية مما أدى الى املعوقات
التالية:
 ضعف عام في حتديد اهداف ومخرجات البرامج التعليمية عدم اتساق نواجت التعلم للبرامج االكادميية مع رسالتها واهدافها. األهداف العامة للمقرات غير متس���قة م���ع نواجت التعلم للبرنامج من جهة ومع مخرجات التعلم املس���تهدفة للمقرراتالدراسية من جهة اخرى (نتيجة لعدم اتباع منهجية علمية في حتديد تلك املقررات ومضمونها).
•عدم توفر آلية واضحة محددة ميكن من خاللها أجراء تقييم ملس���توى حتصيل الطالب للنواجت التعليمية التي مت حتديدها
للبرامج واملقررات.
• عدم حتديد وتفعيل نظام دوري لقياس وحتليل مؤشرات األداء واالستفادة منه في تقييم جودة البرنامج ،فض ً
ال عن اكتفاء
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معظم البرامج بتبني مؤش���رات أداء ملعيار التعليم والتعلم فقط .عل���ى الرغم من انه يجب على كل برنامج ان يتبني % 70
على األقل من مؤش���رات األداء الرئيسية للمركز الوطني للتقومي واالعتماد األكادميي باإلضافة الى مؤشرات قياس حتقق
اهداف البرنامج.
•لم يتم تقييم العديد من البرامج من قبل مراجعني خارجيني وهو شرط أساسي لضمان جودة البرامج االكادميية.
•اخلطط و التوصيفات للبرامج املتناظرة باجلامعة غير موحدة باإلضافة الى عدم وجود آلية للتواصل بني البرامج املتناظرة
لتبادل اخلبرات واملقارنة الداخلية.
•الدراسة الذاتية للعديد من البرامج تفتقر الى احلداثة وحتتاج الى املزيد من الدقة واملوضوعية في التقييم النجمي القائم
على األدلة والوثائق واالحصائيات واملعلومات.
•النقص الشديد في املراجع والكتب التخصصية في املكتبات ،وعدم تفعيل املكتبة الرقمية واالستفادة منها بالشكل املأمول
في العديد من البرامج .

التوصيات:
•إعداد خطة تدريبية لرفع كفاءة منسوبي البرامج االكادميية طبقا لنتائج زيارة الدعم واملتابعة ملعاجلة نقاط الضعف وبناء
خطط تنفيذية لها.
•مس���اعدة الكليات في إعداد خطط مراجعة دورية داخلية لتحسني جودة اخلطط الدراسية وتوصيفات البرامج واملقررات
وفق التوجهات احلديثة لهيئات االعتماد؛ حيث تعد جوهر عمل اجلودة إلجناز املستوى املأمول.
• حث إدارات الكليات على تش���جيع ودعم أعضاء هيئة التدري���س لبذل مزيد من اجلهود في تطبيق انظمة اجلودة واتخاذ
اآلليات الالزمة لرفع مستوى كلياتهم.
•وضع خطة لسد العجز في مقومات العملية التعليمية في شطر الطالبات.
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ب .آلية مراجعة التقارير األكاديمية
تنفي���ذا للتوصيات الواردة من تقرير املراجعة التطويرية من حيث ضرورة حتس�ي�ن تقارير املقررات الدراس���ية وجتويد خطط
التحسني املرتبطة بها ،اعتمدت عمادة التطوير واجلودة آلية موحدة ملراجعة كافة تقارير املقررات والبرامج حرصا على اكتمالها
ودقة ما بها من احصائيات ومعلومات وضمانا لوضع خطط حتسني جيدة للمقررات تضمن التحسني املستمر للعملية التعليمية
داخل برامج الكليات .تتضمن هذه اآللية التنسيق الكامل بني منسقي املقررات واعضاء هيئة التدريس القائمني بتدريسها إلعداد
تقارير املقررات والتي يتم رفعها ملجلس القسم .يقوم مجلس القسم مبناقشة واعتماد التقارير ورفعها إلى وحدة اجلودة بالكلية
ليت���م جتميعها ومراجعتها متهيدا لرفعها ملجلس التطوير واجلودة بالكلية حي���ث يعد تقريرا عاما عن مراجعة تقارير املقررات
واولويات التحسني بها .تعتمد التقارير بعد ذلك من مجلس الكلية لترفع لسعادة عميد التطوير واجلودة للمراجعة واالعتماد ثم
سعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة وأخيرا إلى صاحب الصالحية.
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9 شكل رقم
The mechanism for reviewing the Course & Program reports

35

 1438-1437

 

   
ج  -دعم و متابعة األقسام العلمية
تعمل عمادة التطوير واجلودة على ترس���يخ اس���س نظام ضمان اجلودة ببرامج اجلامعة من خالل وضع خطة عمل اجرائية ألنش���طة وتطبيقات اجلودة
على مدار اسابيع الفصل الدراسي تضمن التطبيق االمثل للجودة داخل البرامج وفيما يلي جدول اخلطة االجرائية ألنشطة ضمان اجلودة بالبرامـــــج:

األنشطـــة /اإلجراءات

جمادى اآلخرة

رجب

شعبان

الشهر

جمادى األولى

االسبوع

3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

مناذج حصر جاهزية القسم
اللقاء التعريفي للطالب
حتديد منسقو املقررات الدراسية
مراجعة التقرير السنوي للبرنامج
ترشيح أعضاء املجلس االستشاري
حتديد االحتياجات التدريبية ملنسوبي القسم
استحداث مؤشرات ألداء والرفع بها إلى اللجنة املختصة
إعداد ملف اإلرشاد األكادميي
حتديث املوقع اإللكتروني للقسم
ترشيح حضور الدورات التدريبية
إعداد جدول زمني لزيارات الزمالء
مراجعة /حتديث األدلة االرشادية للقسم
وضع خطة لتفعيل دور القسم /البرامج في خدمة املجتمع.
االستعداد لزيارة املراجعة الداخلية
حتديث الدراسة الذاتية
تطبيق االستبانات
التنسيق مع وحدة اخلرجني باجلامعة بشأن عقد يوم املهنة.
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رمضان
4

   

توعية الطالب [أهمية االستبانات والبدء في تطبيق استبانة تقومي املقرر
تطبيق استبانة تقومي املقرر الدراسي
البدء في إعداد ملف اخلريجني (املتوقع تخرجهم)
إعداد تقرير فصلي حول إجنازات وانشطة القسم
وضع خطة حتسني جودة األداء بالقسم
التحقق من نتائج الطالب
تسليم تقرير املقرر الدراسي
تسليم ملف املقرر الدراسي
إعداد ومناقشة التقرير االحصائي لنتائج الطالب
إعداد التقرير السنوي للبرنامج
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 - 3دعم ومتابعة وحدات الجامعة اإلدارية
أ  -تجديد شهادة األيزو للجامعة من قبل مؤسسة ( )BSIالبريطانية
استقبلت اجلامعة ممثلة بعمادة التطوير اجلودة خبراء التدقيق اخلارجي ملؤسسة ( )BSIالبريطانية املانحة لشهادة نظام إدارة
اجلودة الشاملة  ،9001:2008 ISOوالذي يضمن عمليات التحسني والتطوير املستمر ملستوى األداء الوظيفي ملنسوبي اجلامعة.
وقد س���عت اجلامعة للحصول على التجديد م���ن منطلق حرصها وجديتها لضمان توافق وامتث���ال النظام االداري واألكادميي
باجلامعة مع اإلجراءات واألنظمة والقوانني املعتمدة دولياً.

جانب من استقبال عمادة التطوير والجودة لخبراء التدقيق الخارجي لمؤسسة
( )BSIالبريطانية
وبتجديدها لنظام االيزو ،ضمنت جامعة االمير سطام بن عبد العزيز انها تقف على قدم املساواة مع مختلف املؤسسات التعليمية
في جميع أنحاء العالم ،من حيث جودة ونوعية اخلدمات املقدمة ملنس���وبيها .والذي من ش���أنه يضمن حتقيق التطوير املستمر
إلدارة اجلودة الشاملة على كافة املستويات االدارية واألكادميي والذي يعتبر من أهم التحديات املعاصرة في قطاع التعليم.
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ب  -النموذج الموحد الجتماعات وحدات الجامعة
اعتم���دت عمادة التطوير واجلودة منوذج اجتماع مجلس اجلامع���ة كنموذج موحد حملاضر اللجان املختلفة داخل اجلامعة بداي َة
لتوحيد النماذج واالليات املستخدمة في ادارة سير العمل باللجان املختلفة داخل اجلامعة.

صورة من نموذج االجتماعات الموحد
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التقرير اإلحصائي
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مت اعداد التقرير االحصائي الس���نوي للعام الدراس���ي 1438/1437هـ والذي يهدف الى حتس�ي�ن جودة البرامج التعليمية في
مؤسسات التعليم العالي وذلك من خالل توصيف وحتليل وتفسير اجتاهات واراء منسوبي اجلامعة فيما يتعلق بسياسات الكليات
وبرامجها وخططها احلالية واملستقبلية ومستوى أداء منسوبيها من أعضاء هيئة التدريسية واملوظفني وجتهيزاتها وتخصصاتها
ونظامها الدراسي وغيرها من املواضيع التي تهم الطلبة بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك عن طريق تطبيق االستبانات التالية:
 استبانة تقومي البرنامج. استبانة تقومي خبرة الطالب/الطالبة. استبانة تقومي اخلدمات واالنشطة الطالبية. استبانة تقومي رسالة اجلامعة – طالب.و مت تقسيم التقرير إلى اربعة اقسام رئيسية حيث خصص القسم األول لدراسة توصيف وحتليل وتفسير بيانات استبانة تقومي
البرنامج وخصص القسم الثاني لدراسة توصيف وحتليل وتفسير بيانات استبانة خبرة الطالب وخصص القسم الثالث لدراسة
توصيف وحتليل وتفس���ير بيانات استبانة تقومي اخلدمات واألنشطة الطالبية ،وخصص القسم الرابع لدراسة توصيف وحتليل
وتفسير بيانات استبانة رسالة اجلامعة /طالب.
ونوقش في كل قس���م ثالث فقرات أساسية ،األولى تهتم بتحليل نتائج استطالع اآلراء على مستوى اجلامعة ككل ،والثانية على
مستوى اجلنس والثالثة على مستوى الفرع (وصفا وحتليال وتفسيرا).
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شكل رقم  : 9نتائج استطالع آراء الطالب حول تقويم
البرامج على مستوى الجامعة
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شكل رقم  : 10نتائج استطالع آراء الطالب حول تقويم البرامج
على حسب الجنس (طالب – طالبات)
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شكل رقم  : 11نتائج استطالع آراء الطالب حول تقويم البرامج
على مستوى الفروع
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أولويات التحسين
أظهرت نتائج حتليل اس���تبانة تقومي البرنامج من خالل ترتيب فقرات االس���تبيان حسب متوس���ط تقدير الطالب أن من أهم
الفقرات التي يجب العمل على حتسينها و هي التي حظيت على تقديرات منخفضة :
•توافرت التجهيزات املناسبة لألنشطة الالصفية (مبا في ذلك التجهيزات اخلاصة بالرياضة و الترفيهية )
•اتسمت جتهيزات القاعات (للمحاضرات  ،واملعامل  ،والدروس ) باجلودة
•كانت مصادر املكتبة مناسبة ومتاحة كلما كنت أحتاج لها.
•كانت جتهيزات احلاسب كافية الحتياجاتي.
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شكل رقم  : 12استطالع آراء الطالب-خبرة الطالب/هـ على مستوى الجامعة
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شكل رقم  : 13استطالع آراء الطالب-خبرة الطالب /هـ على حسب الجنس
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شكل رقم : 14استطالع آراء الطالب-خبرة الطالب /هـ على مستوى الفروع
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أولويات التحسين
أظهرت نتائج حتليل استبانة خبرة الطالب من خالل ترتيب فقرات االستبيان حسب متوسط تقدير الطالب أن من أهم الفقرات
التي يجب العمل على حتسينها هي التي حظيت على تقديرات منخفضة :
•هناك مرافق متاحة لألنشطة الال منهجية (مبا في ذلك األنشطة الرياضية والترفيهية).
•الفصول الدراسية (مبا في ذلك قاعات احملاضرات ،واملعامل ،وهكذا) جذابة ومريحة.
•مرافق وجتهيزات احلاسب املخصصة للطلبة كافية الحتياجاتي. .
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شكل رقم : 15استطالع آراء الطالب -الخدمات واالنشطة الطالبية
على مستوى الجامعة
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شكل رقم : 16استطالع آراء الطالب  -الخدمات واالنشطة الطالبية
على حسب الجنس
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شكل رقم  : 17استطالع آراء الطالب -الخدمات واالنشطة الطالبية
على مستوى الفروع
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أولويات التحسين
أظهرت نتائج حتليل استبانة اخلدمات واالنشطة الطالبية من خالل ترتيب فقرات االستبيان حسب متوسط تقدير الطالب أن
من أهم الفقرات التي يجب العمل حتسينها هي التي حظيت على تقديرات منخفضة وهي:
•يتسم أداء العاملني فى العيادة الطبية بالكفاءة فى تقدمي الرعاية الصحية للطالب والطالبات
•أسعار خدمات الكافيتريا مناسبة
•توفر اجلامعة برامج مالئمة لدعم ورعاية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة
•تتوافر باجلامعة عيادة طبية لتقدمي اخلدمات الصحية للطالب  /الطالبة
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استطالع آراء الطالب-رسالة الجامعة  -طالب
اجلدول االتي يوضح اإلحصاءات الوصفية آلراء الطلبة على مستوى التقومي العام

التقومي العام

املتوسط

االنحراف

Mean

Std. Deviation

3.4258

0.84517

اجلدول االتي يوضح اإلحصاءات الوصفية آلراء الطلبة حسب اجلنس

االنحراف

املتوسط

Mean

Std. Deviation

Mean

Std. Deviation

3.4819

.88302

3.3795

.81109

املتوسط

احملور
التقومي العام

ذكور

اناث

االنحراف

اجلدول االتي يوضح اإلحصاءات الوصفية آلراء الطلبة حسب املناطق
الفقرة
التقومي
العام
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Mean

اخلرج

3.5222

احلوطة

S.D

Mean

.78809

3.4075
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األفالج

S.D

Mean

.71026

3.1735

السليل

S.D

Mean

.74793

3.5351

الدواسر

S.D

Mean

.89685

3.4978

 

S.D

.94442

   

أولويات التحسين
أظهرت نتائج حتليل اس���تبانة رسالة اجلامعة  -طالب من خالل ترتيب فقرات االستبيان حسب متوسط تقدير الطالب أن من
أهم الفقرات التي يجب العمل حتسينها هي التي حظيت على تقديرات منخفضة وهي:
• شاركت في صياغة رسالة اجلامعة

أتمتة االستبيانات
قام���ت عمادة التطوير واجلودة وبالتعاون م���ع تقنية املعلومات والتعليم عن بعد بالعمل املتواصل خالل عاما كامال 38/1437هـ
بأمتتة استطالعات منسوبي اجلامعة اخلاصة بأعمال اجلودة ،واملتمثلة باالستبانات التالية:

1

استبانة استطالع آراء املوظفني  /املوظفات.

2

استبانة أعضاء هيئة التدريس لتقييم جودة اخلدمات.

3

استبانة اخلريجني.

4

استبانة تقومي املقرر.

5

استبانة تقومي برنامج.

6

استبانة تقومي خبرة الطالب  /الطالبة.

7

استبانة تقييم مدى جودة اخلدمات واألنشطة الطالبية.

8

استبانة جهة توظيف اخلريجني.

9

استبانة رسالة اجلامعة – املوظفني  /املوظفات.

10

استبانة رسالة اجلامعة  -أعضاء هيئة التدريس.

11

استبانة رسالة اجلامعة – الطلبة.
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 41.5%والجودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
تقييم أداء عمادة التطوير
58.5%

حرصا من عمادة التطوير واجلودة على قياس ورفع مستوى أدائها فقد قامت العمادة بإجراء استطالع للرأي حول هذا املوضوع
وذل���ك من خالل تصميم وتطبيق اس���تبانة « تقييم أداء عمادة التطوير واجلودة م���ن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس»  ،حيث
طبق االستبيان الكترونيا على عينة عشوائية قوامها  65عضو هيئة تدريس فكانت نتائج التحليل الوصفي لهذا االستطالع على
النحو التالي:
اﻧﺎث ذﻛر

20%
41.5%

6.2%

6.2%

73.8%
58.5%

اﻧﺎث

ذﻛر

اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

اﻟﺼﺤﻲ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ

شكل رقم  : 18توزيع عينة االستطالع حسب الجنس

شكل رقم  : 19توزيع عينة االستطالع حسب المسار
20%
6.2%
73.8%
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اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

اﻟﺼﺤﻲ

   

6.2%

6.2%
16.9%

16.9%

53.8%

شكل رقم  : 20توزيع عينة االستطالع حسب الدرجة العلمية
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شكل رقم : 21نتائج اإلحصاءات الوصفية
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نتائ���ج التحليل الوصفي لكل فقرة من فقرات االس���تبيان وعلى مس���توى التقويم
العام
يتبني من نتائج التحليل االحصائي واملوضحة في الشكل السابق بان جميع فقرات االستبيان قد حظيت بدرجة رضا تتراوح بني
املتوس���طة واملرتفعة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس جتاه اداء عمادة التطوير واجلودة وان الفقرة االولى التي تنص على
« مس���اهمة عمادة التطوير واجلودة بدور فعال في تأس���يس نظام اجلودة بالكلية» قد احتلت املرتبة االولى في الرضا مبتوسط
حس���ابي مقداره  3.98وبتجانس مرتفع في االجابات مقداره  ،0.99تليها الفقرة الثانية التي تنص على « سعي عمادة التطوير
واجلودة باس���تمرار الى نش���ر ثقافة اجلودة باجلامعة» ثم الفقرة اخلامس���ة التي تنص على «سعي عمادة التطوير واجلودة إلى
ضم���ان جودة األداء بالبرامج األكادميية باجلامعة» تليها الفقرة الرابعة « تقوم عمادة التطوير واجلودة بالتواصل املس���تمر مع
وحدات التطوير واجلودة وتقييم االداء بالكليات» يليها اربعة عشر فقرة جميعها حظيت بدرجة رضا مرتفعة.
كما تبني من التحليل ان هناك خمس فقرات اخرى قد حظيت بدرجة رضا متوس���طة كانت اقلها في الرضا الفقرة التي تتعلق
بوقت تقدمي الدورات التدريبية « تعمل عمادة التطوير واجلودة إلى تقدمي الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في االوقات
املناسبة لهم» حيث بلغ متوسط رضا اعضاء هيئة التدريس جتاه هذه الفقرة  2.98وبتجانس مقداره .1.21
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التوجهات المستقبلية للعمادة
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حرص���ا من عمادة التطوير واجلودة على الدعم والتطوير املس���تمر لكل كليات وبرام���ج اجلامعة فان العمادة تتطلع في املرحلة
املقبلة الى حتقيق ما يلي:
1 .1التأكي���د على تفعيل نظام ضمان اجلودة داخ���ل كليات اجلامعة والعمل على حتقيق املعايي���ر الوطنية والدولية مبا ميكن
اجلامعة من احلصول على االعتماد على املستوى املؤسسي والبرامجي.
2 .2االرتقاء بالعملية التعليمية في اجلامعة مبا يحقق اخلطط التنموية للمملكة ورؤيتها لعام .2030
3 .3عقد املؤمترات واللقاءات املتخصصة بشكل دوري في مجاالت ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.
4 .4عقد وتنفيذ عدد من الش���راكات االس���تراتيجية وتبادل اخلبرات واملعارف مع املنظمات والهيئات املتخصصة في مجاالت
التطوير واجلودة.
5 .5تق���دمي مجموع���ة متميزة من البرامج التدريبية ألعض���اء هيئة التدريس في كل من مج���االت التطوير واجلودة والبرامج
التعليمية
6 .6اصدار كتيبات ودوريات متخصصة مما يساهم في استمرار نشر ثقافة اجلودة داخل اجلامعة.
7 .7تعزيز أواصر التواصل مع املستفيدين (الداخليني واخلارجيني) من خالل آليات واضحة ومعلنة باجلامعة.
8 .8املس���اهمة في تأهيل اجلامعة والوحدات اإلدارية التابعة لها للتوافق مع متطلبات مواصفة نظام إدارة اجلودة ايزو 9001
لسنة .2015
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اجتماع العمادة بمستشاري شركة المصادر الدولية

اجتماع وفد من عمادة التطوير والجودة يترأسه سعادة

المسؤولة عن تهيئة الجامعة لنظام االيزو

الدكتور فهد السهلي مع عميد التطوير والجودة بجامعة
الملك سعود

اجتماع وفد من عمادة التطوير والجودة يترأسه سعادة

جانب من الحضور الجتماع منسقي الجودة االول

الدكتور فهد السهلي مع عميد التطوير والجودة بجامعة
الملك سعود
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جانب من الحضور لورشة ادارة المخاطر

جانب من الحضور لورشة البالكبورد

جانب من الحضور لورشة عمل التحليل االحصائي

جانب من الحضور ورشة ادارة المخاطر
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جانب من الحضور ورشة التحليل االحصائي والنظام

جانب من حضور ورشة عمل التقييم القائم على النواتج

االكاديمي

جانب من حضور ورشة عمل تقرير المقرر الدراسى طبقا

جانب من حضور ورشة عمل توصيف المقرر والبرامج

لمواصفات الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمى
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جانب من حضور ورشة عمل ضمان المعايير االكاديمية

جانب من زيارات الدعم والمتابعة للكليات

جانب من زيارات الدعم والمتابعة للكليات

جانب من زيارات الدعم والمتابعة للكليات
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جانب من زيارات الدعم والمتابعة للكليات

د .السهلي يدير اجتماع منسقي الجودة في الجامعة

زيارة ممثلي االيزو للجامعة

سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة مع خبير انظمة
الجودة الدكتور بيتر هدسون

 

 1438-1437

67

   

سعادة عميد التطوير الجودة يسلم الخطط التنفيذية لبرامج
التقويم التطويري لسعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة
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منسوبي عمادة التطوير والجودة

د .فهد بن سعد السهلي

د .حسن بن ناصر الذروي

د .عيد أبو عز

د .جالل االشعري

العميد

وكيل العمادة

مستشار

مستشار

د .السيد إبراهيم سليم

د .نجالء مصطفى

د .نادية رجب

مستشار

مستشارة

مستشارة
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