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ُيعــد شــهر نوفمبــر هو شــهر الجودة على مســتوى العالــم، فاالحتفاء 
مســتوى  علــى  الممارســات  أهــم  مــن  للجــودة  العالمــي  باليــوم 
المؤسســات الحكوميــة واألهليــة، حيــث يتــم تنظيــم فعاليــات لنشــر 
الوعــي عــن أهميــة الجــودة ودورهــا فــي حيــاة األفــراد، باإلضافــة إلــى 
أن الجــودة مطلًبــا ضرورًيــا لــكل مؤسســة ودولــة تطمــح لتحقيــق 
العالميــة فــي األداء والمنافســة فــي عالــم يمــوج بالمتغيــرات الحديثة 

ــارعة. والمتس

        كمــا أن الهــدف مــن االحتفــال هــو نشــر ثقافــة الجــودة وتشــجيع 
األفــراد والمنشــآت علــى تطبيــق مفاهيمهــا بمــا يعــود بالفائــدة 
بأســره، فلقــد  األفــراد والمؤسســات والمجتمعــات والعالــم  علــى 
تبنــت األمــم المتحــدة فــي عــام 1٩٩0م تخصيــص يــوم عالمــي للجــودة 
ــادة الوعــي بأهيمــه الجــودة ومســاهمتها فــي االرتقــاء  مــن أجــل زي

بالــدول والمنظمــات.

        ووكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة ممثلــة فــي عمــادة التطويــر 
والجــودة، قــد ســعت لالحتفــاء باليــوم العالمــي للجــودة طيلــة شــهر 
نوفمبــر مــن خــالل العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات، حيــث نظمــت 
برنامــج لالحتفــاء باليــوم العالمــي للجــودة لهــذا العــام الجامعــي 
 Sustainability: improving our products,( 1443هــ - تحت شعار

 .CQI المخصــص لهــذا العــام مــن معهــد )people and planet

         مــن خــالل إقامــة فعاليــات وأنشــطة تخــص الجــودة وتحفيــز 
الكليــات والعمــادات المســاندة وأعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة 
االداريــة لالحتفــال بهــذا الحــدث العالمــي ، وكذلــك االحتفــاء بمــا 
وصلــوا إليــه مــن إنجــازات ، باإلضافــة إلــى تقديــم محاضــرات ونــدوات 
ــة الجــودة وأدواتهــا ومناهجهــا المختلفــة ،  وورش عمــل عــن أهمي
ــة أو بوســترات  ــة أو حائطي ــرة ولوحــات إلكتروني و عــرض أفــالم قصي
ولوحــات إعالميــة وغيرهــا مــن مــواد التوعيــة والنشــر، بهــدف إبــراز 

مقدمة
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أهــم الممارســات واإلنجــازات التــي حققتهــا الكليــات فــي مجــال الجــودة 
ــة علــى  والتحســين المســتمر ، وكذلــك تكريــم كل مــن البرامــج الحاصل

ــدورة السادســة. ــر بال ــزة التمي ــن بجائ االعتمــاد والفائزي

وفي ضوء ذلك تم االستعداد على ثالث مراحل:

المرحلة األولى: ما قبل االحتفال:

الخطوة األولى: تكوين لجان القتراح وتنظيم الفعاليات

•  اقتراح مجموعة من اللجان مثل: اللجنة اإلشرافية ولجنة االعداد ولجنة 
االعالم ولجنة العالقات ولجنة التنظيم ولجنة الفعاليات االلكترونية ولجنة 

فعاليات الكليات.
•  تحديد أعضاء كل لجنة.

•  تحديد أدوار ومهام تلك اللجان.

الخطوة الثانية: عقد اجتماعات لفريق العمل

•  تم عقد االجتماعات المباشرة.
.zoom عقد اجتماعات الكترونية عبر برنامج  •

الخطوة الثالثة: الخروج باألفكار واالقتراحات

•  عرض ومناقشة األفكار واالقتراحات من قبل جميع اللجان.
•  الخروج بقائمة من األفكار واالقتراحات ووضع أولويات لها.

 
الخطــوة الرابعــة: وضــع خطــط لألنشــطة التــي ســتنفذها العمــادة داخــل الجامعــة 

وخارجها

• ارسال خطاب من قبل العميد الى الكليات بشأن تفعيل اليوم العالمي 
للجودة ونشر ثقافة الجودة.
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وضع برنامج االحتفال باليوم العالمي للجودة  •

الخطــوة الخامســة: دمــج شــعار الجامعــة وشــعار عمــادة التطويــر والجودة 
مــع شــعار اليــوم العالمــي للجودة

الخطــوة السادســة: مخاطبــة عــدد مــن الجهــات األخــرى داخــل الجامعــة 
المعلومــات  وتقنيــة  والســامة  واألمــن  العامــة  العاقــات  إدارة  مثــل 

واالدارة العامــة للمرافــق اســتعدادا للحفــل. 
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المرحلة الثانية: إقامة الفعاليات: 

     اقامــت عمــادة التطويــر األكاديمــي والجــودة حفــل بمناســبة اليــوم 
العالمــي للجــودة ٢0٢1، حيــث تــم تنظيــم سلســلة مــن الفعاليــات داخــل 
الجامعــة وذلــك بمشــاركة الكليــات لتفعيــل يــوم الجــودة العالمــي، 
وهــذه الفعاليــات تنــدرج فــي إطــار الجهــود الكبيــرة التي تقودهــا وكالة 
الجامعــة للتطويــر والجــودة ممثلــة ـفـي عمــادة التطويــر االكاديمــي 
توجيهــات  مــع  متماشــية  راســخة،  ثقافــة  الجــودة  لجعــل  والجــودة 
القيــادة الرشــيدة للمملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل تحقيــق رؤيــة 

.  ٢030

     وقــد أولــت العمــادة اهتماًمــا كبيــًرا بإرســاء الجــودة علــى المســتوى 
ـى تكريــم المتميزيــن مــن  الداخلــي والخارجــي للجامعــة، باإلضافــة إـل
منســوبي ومنســوبات الجامعــة وتكريــم البرامــج الحاصلــة علــى االعتماد 
البرامجــي وتحفيــز باقــي برامــج الجامعــة للتقــدم الــي االعتمــاد البرامجي 
 ٩001٢015 ISO وتكريــم الجهــات الحاصلة على شــهادة المطابقة الدوليــة

وتكريــم الكليــات المميــزة فــي تفعيــل اليــوم العالمــي للجــودة. 
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فعاليات العمادة
 داخل الجامعة
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تــم اقامــة الحفــل وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 1٩ /1443/4 ـفـي تمــام أوال:  حفل اليوم العالمي للجودة
الســاعة العاشــرة صباحــًا بالمســرح الجامعــي وكانــت فقــرات الحفــل، كمــا 

ــي : يل
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معرض الممارسات المميزة:

تضمــن حفــل اليــوم العالمــي للجــودة معــرض افتراضــي لتبنــي »الممارســات 
المتميــزة« واالســتفادة منهــا كمنصــة لتبــادل الخبــرات ونشــر الممارســات 
المتميــزة واالســتفادة مــن التجــارب والمبــادرات النوعيــة مــن أجــل تحســين 
األداء والمواءمــة بيــن قطاعــات الجامعــة، والوصــول الــى أفضل الممارســات، 

وتحفيــز المنافســة بيــن الجهــات للوصــول إلــى اإلبــداع واالبتــكار.
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 تكريم الكليات التي فعلت اليوم العالمي للجودة 2021:

    حيث تم تكريم عدد )9( كليات وهي :

كلية العلوم واآلداب بخميس مشيط 

كلية العلوم واآلداب بالمجاردة

كلية التمريض بخميس مشيط 

الكلية التطبيقية 

كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير 

كلية االقتصاد المنزلي 

فرع الكلية التطبيقية بمحايل عسير 

كلية التربية 

كلية العلوم واآلداب برجال المع

تكريم الجهات الحاصلة على شهادة المطابقة الدولية 
:2015\ISO9001

   تم تكريم 7 جهات وهي:

عمادة الموارد البشرية 

عمادة القبول والتسجيل

عمادة شؤون الطالب 

عمادة البحث العلمي 

عمادة الدراسات العليا

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية 

تكريم البرامج الحاصلة على االعتماد البرامجي من 
: NCAAA

تم تكريم 3 جهات وهي :

برنامج بكالوريوس الشريعة 

برنامج بكالوريوس أصول الدين

برنامج بكالوريوس دكتور صيدلي 

ويأتــي هــذ التكريــم تقديــرًا للجهــد المبذول لهــذه البرامج حتــى الحصول 
ـى تحفيــز البرامــج الدراســية علــى أهميــة  علــى االعتمــاد باإلضافــة إـل
الحصــول علــى االعتمــاد لمــا لــه مــن أثــر علــى مســتوى الطالــب والبرنامــج 
وجهــات التوظيــف وتحقيًقــا لتوجــه وزارة التعليــم فــي نظــام الجامعــات 
الجديــد بــأن تكــون برامجهــا األكاديميــة حاصلــة علــى االعتمــاد الوطنــي 

أو اعتمــاد دولــي مــن جهــات مانحــة مرموقــة.
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تكريم الفائزين بجوائز التميز: 

حيــث تــم تكريــم مجموعــة مــن اعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس وكذلــك 
موظفيــن وموظفــات باإلضافــة الــي الطــالب والطالبــات.

3435
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فعاليات كليات
 الجامعة بالمقر

 الرئيس والفروع
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الحضورالمكانالوقتالتاريخالجهة المنظمةالفعاليةم

ندوة بعنوان تعليم الجودة 1
)QUALITY EDUCATION(

قسم الهندسة 
المدنية – 

د/ سيفاكومار 
أناندان

القاعة11:30ص-1٢م٢1/11/15م
 أ/11/1

13

رابط الفعالية رقم 1 

ورشة بعنوان ٢
) The Mandatory Course 
Files Submission for 
Accreditation - Do’s & 
Don’ts.(

قسم الهندسة 
الكهربائية – لجنة 

الجودة

القاعة ٢م-3م٢0٢1/11/11م
أ/145/1

1٦

رابط الفعالية رقم ٢ 

قسم الهندسة برنامج التوعية بالجودة3
الصناعية – لجنة 

الجودة

القاعة 11ص-1م٢0٢1/11/1٦م
أ/1/14٧

٢5

رابط الفعالية رقم 3 

ورشة ألعضاء هيئة التدريس 4
في قسم الهندسة الميكانية 

في مسار القوى بعنوان
) new PLOs and CLOs (

قسم الهندسة 
الميكانية – لجنة 

الجودة

القاعة 11ص-1٢م٢0٢1/11/٩م
أ/145/1

٦

بكليــات  والفعاليــات  اللقــاءات  مــن  العديــد  إقامــة  االحتفــال  شــمل 
ــي: ــا يل ــا كم ــن توضيحه ــي ُيمك ــروع والت ــس والف ــر الرئي ــة بالمق الجامع

1- كلية الهندسة: 

ـفـي  الفعاليــات كمــا هــو موضــح  مــن  عــدد  الهندســة  نظمــت كليــة 
الجــدول أدنــاه ليــوم الجــودة العالمــي خــالل الفتــرة مــن ٢0٢1/11/0٩م إلــى 

٢0٢1/11/1٦م. 

الحضورالمكانالوقتالتاريخالجهة المنظمةالفعاليةم

رابط الفعالية رقم 4

ورشة ألعضاء هيئة التدريس 5
في قسم الهندسة الميكانية 

في مسار اإلنتاج بعنوان
 ) new PLOs and CLOs (

قسم الهندسة 
الميكانية – لجنة 

الجودة

القاعة 1م-٢م٢0٢1/11/10م
أ/145/1

٨

رابط الفعالية رقم ٦5

نشر ملصق توعوي ليوم 
الجودة العالمي على شاشات 

الكلية والموقع اإللكتروني

وحدة الجودة 
بكلية الهندسة

---٢0٢1/11/15م



4041

الكلية التطبيقية بخميس مشيط:  -2

بالتعــاون مــع عمــادة التطويــر األكاديمــي والجــودة بجامعــة الملــك خالــد 
وبمتابعــة مــن ســعادة وكيلــة الكليــة التطبيقيــة بخميــس مشــيط )شــطر 
ــر األكاديمــي  ــات( د. أمــل حســين آل مشــيط أقامــت وحــدة التطوي الطالب
والجــودة بالكليــة احتفــااًل باليــوم العالمــي للجودة تحت شــعار االســتدامة: 

تنميــة منتجاتنــا ومواردنــا البشــرية وكوكبنــا.

 وذلك على مدى يومين متتالين وجاء تفصيلهما كاالتي:

أواًل: تــم تقديــم ورشــة عمــل بعنــوان: )محتويــات ملــف المقــرر( يــوم الثالثاء 
11 / 4 / 1443هـــ الموافــق 1٦ نوفمبــر ٢0٢1م عبــر منصــة زووم، حيــث بــدأت 
الورشــة فــي تمــام الســاعة الســابعة مســاءًا وبحضــور عــدد مــن منســوبي 

ومنســوبات جامعــة الملــك خالــد وتضمنــت الورشــة المحــاور التاليــة:
محتويات ملف المقرر  -1
توصيف وتقرير المقرر  -٢

كيفية تعبئة تقرير المقرر على نموذج ٢0٢0م    -3

ثانيــًا: فعلــت وحــدة التطويــر األكاديمــي والجــودة بالكليــة التطبيقيــة 
بخميــس مشــيط حفــل حضوري بورشــة العمــل يــوم األربعــاء 1443/4/1٢هـ 
الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــًا بحضــور ســعادة وكيلــة الكليــة التطبيقيــة 
وعــدد مــن المنســوبات )عضــوات هيئــة التدريــس وموظفــات وطالبــات(.

وصــل عــدد المســتفيدين مــن تفعيــل اليــوم العالمــي للجــودة ٢0٢1م   -
ــد  ــن بع ــًا وع ــة حضوري ــات المقدم ــع الفعالي ــة لجمي ــة التطبيقي فــي الكلي

أكثــر مــن ٢00 مســتفيد.
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كلية الصيدلة:   -3

شــاركت كليــة الصيدلــة فــي تفعيــل شــهر الجــودة مــن خــالل تقديــم ورش 
عمــل للمهتميــن بالجــودة مــن أعضــاء هيئــة التدريس حســب الجــدول التالي:

المدربالتاريخالورشةم

د. نوح خان٢0٢1/11/10مالخدمات اإللكترونية 1

د. سلطان الشهراني٢0٢1/11/1٦متقرير ووصف المقرر٢
د. نوح خان

د. محمد رشيد٢0٢1/11/٩متقيم نواتج التعليم في البرنامج3
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كلية العلوم اإلنسانية:  -4

شــاركت كليــة العلــوم اإلنســانية فــي تفعيــل اليــوم العالمــي للجــودة، وقــد كانــت 
البرامــج موجهــة للطــالب وألعضــاء هيئــة التدريــس، وركــزت علــى مــا يتعلــق 

باالعتمــاد األكاديمــي للبرامــج، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

المستفيدينالمدربالتاريخ / الوقتالورشةم

1٢ / 4 / 1443هـدور الطالب في الجودة1
من 10 صباحا إلى 1٢ ظهرا

د. سعيد هادي 
القحطاني

50 طالًبا

كلية العلوم واآلداب بخميس مشيط:   -5

تــم وضــع خطــة لنشــر ثقافــة الجــودة تشــمل الطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس 
واإلداريــات انطالقــا مــن شــعار اليــوم العالمــي للجــودة لهــذا العــام )االســتدامة 

تحســين منتجاتنــا ومجتمعنــا وكوكبنــا( وكانــت علــى النحــو التالــي:
تــم جدولــة مجموعــة مــن الــدورات والمحاضــرات والــورش التدريبــة مــن   -
بدايــة شــهر نوفمبــر إلــى 1٩ نوفمبــر، علمــا بــأن ما تــم جدولته تم تنفيــذه بالفعل 
فــي التاريــخ المحــدد، وستســتكمل بقيــة البرامــج فــي تاريخهــا الموضــوع لهــا 

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه. 

تــم عمــل لقــاء مــع جهــات التوظيــف بتاريــخ ٦-4-1443، وتــم خــالل اللقــاء   -
تقديــم ورقــة علميــة بالشــراكة مــع مكتــب التعليــم بخميــس مشــيط، بعنــوان 
)الجــودة ـفـي التعليــم وأثرهــا ـفـي تحقيــق التنميــة المســتدامة( مــن تقديــم 
ـى انطالقــا مــن إشــراك  األســتاذة زهــرة آل ظافــر مديــرة ثانويــة األبنــاء األوـل

مؤسســات التعليــم ـفـي تفعيــل اليــوم العالمــي للجــودة.

تــم إطــالق مســابقة )أفضــل تصميــم لشــعار يــوم الجــودة العالمــي ٢0٢1(،   -
وتــم مشــاركة الطالبــات ببعــض التصاميــم المبنيــة علــى شــعار الجــودة لهــذا 
العــام )االســتدامة(، وســيتم اإلعــالن عــن الفائــزات علــى حســاب الكليــة ـفـي 

ــر. تويت
تــم إشــراك أعضــاء هيئــة التدريــس، واإلداريــات، والطالبــات، والخريجــات   -
ـى جهــات التوظيــف مــن خــالل اللقــاء  ـفـي تفعيــل هــذا اليــوم، باإلضافــة إـل
المشــار إليــه ســابًقا فــي تفعيــل اليــوم العالمــي مــن خــالل األنشــطة كمــا هــو 

موضــح ـفـي الجــدول أدنــاه.
تنوعــت األنشــطة مــا بيــن حضوريــة وعــن بعــد كمــا هــو مبين فــي الجدول   -

ــاه: أدن
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الثالثاءمحاضرة بعنوان )اإلطار السعودي للمؤهالت ٢0٢0(1
1443/3/٢٧

٢0٢1/11/٢

شرح الهيكلة التنظيمة التي تستخدم لتسكين المؤهالت د. مي الدسوقي
وتصميمها وتطويرها واالعتراف بها في المملكة العربية 

السعودية

أعضاء هيئة 
التدريس

حضوري
)الورشة التدريبية(.

األربعاء محاضرة)الجودة من منظور القرآن الكريم(.٢
1443/3/٢٨
1443/11/3

-تعريف الجودة لغة واصطالحا.د. هدى عبد الرحمن 
-المعايير التي تقوم عليها الجودة العامة.

-كيفية إيجاد بيئة جيدة للتعليم .

 )الطالبات 
المنتظمات(

حضوري
)الورشة التدريبية(.

ورشة تدريبية)الدراسة الذاتّية للبرامج في مؤسسات 3
التعليم العالي (.

األحد
1443/4/٢

1443/11/٧     

- التعرف على مكونات الدراسة الذاتية .د. منى الجراح
-التعرف على كيفية إعداد الدراسة الذاتية.

-تحديد البيانات والمعلومات الالزمة للتقويم
-تحليل المعلومات والوثائق واستنتاج النتائج.

عن بعد )عن طريق )الخريجات(
الزوم(

 حلقة نقاشية)خريجين جامعة الملك خالد طموحات 4
وتحديات(

اإلثنين
1443/4/3

1443/11/٨      

- استعراض أهم المهارات العامة والخاصة في وظائف د. نوره حسن زارب
المستقل.

- التعريف بأكثر الوظائف رواجا وأقلها من حيث 
التوظيف.

أعضاء هيئة 
التدريس 

عن بعد )عن طريق 
الزوم(

الثالثاء ورشة بعنوان )إعداد تقرير المقرر وفق نموذج ٢0٢1(5
1443/4/4
٢0٢1/11/٩

د. عبد الرحيم 
حكمي

ورشة تدريبية تناولت شرح إلعداد تقرير المقرر وفق 
نموذج ٢0٢0

عن بعد )عن طريق الخريجات
الزوم(

األربعاءدورة بعنوان )الجودة واإلبداع في التميز اإلداري(٦
1443/4/ 5
٢0٢1/11/10    

-بيان دور الجودة في التميز اإلداري.د. حليمه السعدي
-التعريف بمفاتيح الجودة واإلبداع في التميز اإلداري.

أعضاء هيئة 
التدريس

حضوري
)الورشة التدريبية(.

الخميسلقاء مع جهات التوظيف٧
1443 /4/٦
٢0٢1/11/11

جهات توظيف 
متعددة

-إتاحة الفرصة ألرباب العمل بطرح مواصفات الخريج التي 
يتطلبها سوق العمل من قبل جهات التوظيف.

-تعريف الطالبات الخريجات بتلك المواصفات.
-فتح باب النقاش والحوار حول تلك المتطلبات بين 

جهات التوظيف والطالبات ورئيسات األقسام ومنسقي 

عن بعد )عن طريق اإلداريات
الزوم(
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ندوة مفتوحة على مستوى الجامعة بعنوان٨
 )الجودة غايتنا واالستدامة طريقنا(

األحد
1443/4/٩

٢0٢1/11/ 14    

د. عبد الرحمن بتيل
د. إيمان الزعانين

د. سهاد علي عثمان

ندوة مفتوحة تقدم فيها المتحدثون بتقديم أوراق علمية 
على النحو التالي:

-النجاح المستدام إلدارة الجودة في عالم متغير.
-الجودة طريقنا لرؤية ٢030.

-جودة الحياة واستراتيجية عسير.

أعضاء هيئة 
التدريس

عن بعد )عن طريق 
الزوم(

تم التنفيذ

 ورشة تدريبية بعنوان ٩
)جودة البحث العلمي(

اإلثنين
1443/4/10
٢0٢1/11/15

د. مواهب إبراهيم
د. سلطانه 

الشهراني
د. أماني عثمان

ورشة تدريبة لضمان جودة البحث العلمي وضمان جودة 
النشر.

-بيان أهم القواعد واللوائح التنفيذية للنشر بما 
ينعكس على جودة أبحاث األستاذ الجامعي.)د. سلطانة 

الشهراني(

جهات 
التوظيف

حضوري
)الورشة التدريبية(.

تم التنفيذ

 محاضرة بعنوان 10
)االستدامة وتحقيق جودة التعليم(

الثالثاء
1443/4/11
٢0٢1/11/1٦

-عرض لمفهوم االستدامة.د. غادة الشربيني
-عالقة االستدامة بالتعليم.

-دور التعليم في تحقيق االستدامة.
-دور االستدامة في تحقيق جودة التعليم ومواجهة 

التحديات.

الطالبات 
الخريجات

عن بعد )عن طريق 
الزوم(

تم التنفيذ

 دورة بعنوان 11
)التحكيم العلمي ودورة في جودة 

البحث العلمي(

األربعاء
1443-4-1٢
٢0٢1-11-1٧

د.سراء بنت عبد هللا 
أبو ملحة

د.سلطانة محمد 
الشهراني.

د. زهبة بنت عبد 
هللا آل رايزة.

د. مواهب بنت 
إبراهيم 

دورة علمية لضمان جودة البحث العلمي ناقشت المحاور 
التالية:

-أخالقيات البحث العلمي.
-كيفية التحكيم وأثره في جودة البحث العلمي.

-معايير التحكيم العلمي.
-مشكالت التحكيم العلمي وبعض الحلول.

منسقات 
الجودة 

عن بعد )عن طريق 
الزوم(

تم التنفيذ

ورشة تدريبية بعنوان1٢
 )التجارة اإللكترونية(

األربعاء
1443-4-1٢
٢0٢1-11-1٧

-أنواع التجارة اإللكترونيةأ . نوره عبد العزيز
-فوائد التجارة اإللكترونية.

-كيفية عمل المتاجر اإللكترونية.
-التسويق اإللكتروني.

منسقات 
الخطط 

والمناهج.

حضوري
)الورشة التدريبية(.

تم التنفيذ

 ورشة تدريبية بعنوان 13
)قياس مخرجات تعلم البرامج(

األحد
1443/4/1٦
٢0٢1/11/٢1    

-كيفية قياس مخرجات التعليم في تقرير المقرر.د. عال الحاقان
-بيان الهدف من قياس مخرجات تعلم البرامج وأهميته.

-طريقة قياس مخرجات التعلم.

أعضاء هيئة 
التدريس

عن بعد )عن طريق 
الزوم(

تم التنفيذ
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 دورة بعنوان14
 )ما يحتاجه سوق العمل(

األربعاء
1443-4-1٢
٢0٢1-11-1٧

-بيان البرامج التدريبية لسوق العمل السعوديد. هدى عبد الرحمن
-رفع مهارات وقدرات الخريجات للمهارات المطلوبة 

للتأهيل لسوق العمل.
-توضيح الدورات التي يجب االلتحاق بها للتأهيل لسوق 

العمل.

عن بعد )عن طريق الموظفين
الزوم(

تم التنفيذ

 دورة بعنوان15
 )كيف أقدم لغتي للمجتمع(

اإلثنين
1443 /4 /1٧
٢0٢1/11/٢٢    

-مهارات طالب قسم اللغة العربية.د. عائشة مرغني
-اللغة العربية وسوق العمل.

-مجاالت يبدع فيها خريج قسم اللغة العربية.

الطالب 
والطالبات

حضوري
)الورشة التدريبية(.

تم التنفيذ

محاضرة بعنوان1٦
 )الجودة في التعليم الجامعي(

الثالثاء
1443/4/1٨

-الجودة في التعليم العالي التي تتطلب التطوير د. كوثر عبيد
المستمر، ورفع مستوى المدخالت.
-مكونات النظام التعليمي العالي.

-معايير الجودة المستخدمة في مجال التعليم العالي.

أعضاء هيئة 
التدريس

عن بعد )عن طريق 
الزوم(

تم التنفيذ

ورشة تدريبية بعنوان1٧
 )طريقة استخدام طريقة البلوبرنت للتحقق من 

استيفاء مخرجات تعلم المقرر(.

الثالثاء
1443/4/1٨

- شرح طريقة تمثيل كل مخرجات تعلم المقرر في الخطة د. مي الدسوقي
الدراسية والتحقق من شمولية وصولها للطالب بالطريقة 

المناسبة في العرض والتكليف واالختبارات.

طالب البحث 
العلمي

عن بعد )عن طريق 
الزوم(

تم التنفيذ

محاضرة بعنوان 1٨
)نظام ضمان الجودة(

األربعاء
1443/4/1٩
٢0٢1/11/٢4

-الوثائق األساسية لنظام ضمان الجودة بالبرنامج.د. ريهان منصور
- أهم عناصر نظام الجودة بالبرنامج.

-كفاءة اللجان المشاركة في إدارة ضمان جودة البرنامج 
وتقويمه.

-محكات ضمان جودة البرنامج.

أعضاء هيئة 
التدريس

حضوري
)الورشة التدريبية(.

تم التنفيذ
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احتفلــت كليــة التمريــض بخميــس مشــيط باليــوم العالمــي للجــودة خــالل شــهر 
نوفمبــر حيــث تــم االحتفــال مــن خــالل المعاييــر االتيــة:

1.نشر ثقافة الجودة من خالل التدريب.
٢. اشــراك الطالــب والخريجيــن ومؤسســات التعليــم بالمنطقــة ـفـي فعاليــات 

اليــوم العالمــي للجــودة.
3. تنوع األنشطة: حلقات نفاش -وندوات – ورش عمل – مسابقات – لقاءات.

4. - تنوع ا األنشطة ما بين حضورية وعن بعد.

االلية المعتمدة م
لنشر ثقافه الجودة

الفئة النشاط
المستهدفة

نوع مسؤول التنفيذ
النشاط

األدلة 
والشواهد

1.اجتماع لجنة 1
التطوير والجودة 

على مستوى 
األقسام األكاديمية 

اجتماع أعضاء لجنة 
التطوير والجودة

أعضاء لجنة 
التطوير والجودة

أعضاء لجنة التطوير 
والجودة

مرفق محاضر حضوري
اجتماع 
اللجان.

 Managing ورش عمل٢
Work related 
Psychosocial 

Risks

الطالبات 
الخريجات 

وطالبات االمتياز

اعالن الورشةحضوريد. زينب البيكاوي

Concepts of 
Quality Care.

طالبات كلية 
التمريض في 

خميس مشيط.

د.باريماالتا بول سامي 
بونوتي

اعالن الورشةحضوري

Quality Assurance 
in Nursing 
Education.

أعضاء هيئة 
التدريس 

اعالن الورشةعن بعد د. راما سو باما راميه

Quality and New 
Technology in 
Nursing and 

Research.

طالبات االمتياز 
والطالبات 
الخريجات.

اعالن الورشةحضوريد.ميرفت عرب

االلية المعتمدة م
لنشر ثقافه الجودة

الفئة النشاط
المستهدفة

نوع مسؤول التنفيذ
النشاط

األدلة 
والشواهد

 Quality Indicatorsحلقات نقاش3
for Intensive Care 

Nursing

طالبات 
المستوى الثامن

اعالن الحلقة حضوريد. سيلفا راني روزيلني

 Improving Patientندوة 4
Care Through 

Quality Nursing 
Documentation.

طالبات كلية 
التمريض في 

خميس مشيط.

اعالن الندوةعن بعدد.ايفا لوبيل 

لقاء لالحتفال باليوم لقاءات5
العالمي للجودة 

والتركيز على أهمية 
الجودة في مجال 

التعليم.

منسوبات 
مدرسة السابعة 

والعشرون
منسوبات الكلية 

منسوبات 
المجمع 

دعوة لحضور حضوريالكلية 
الحفل.

أسئلة متعددة بين مسابقات٦
مجموعتين من 

الطالبات 

طالبات مستوى 
سابع

طالبات مستوى 
ثامن

د.زينب البيكاوي
د.ميرفت عرب

توقيع حضوري
الطالبات 

المشاركات 
في 

يوم احتفالي بعنوان ٧.يوم احتفالي 
اليوم العالمي 

للجودة 

منسوبات 
وطالبات الكلية 

والمجمع 
األكاديمي.

منسقة وحدة الجودة في 
الكلية 

أ.عائشة الشهري
أ.أماني حمدي
أ.سمر شربتلي

 وحدة الجودة في الكلية 
أ.عائشة الشهري

أ.أماني حمدي
أ.سمر شربتلي

صور حضوري
االحتفالية.
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كلية االقتصاد المنزلي بأبها:  -7

- محاضرة متطلبات التأهل لالعتماد البرامجي: قدمتها د. هبه إبراهيم غمري.
ــده محمــد  ــر عب ــر الجــودة فــي البحــث العلمــي: قدمتهــا د. عبي - محاضــرة معايي

علــي.
- ورشــة عمــل تطبيــق مفهــوم االســتدامة مــن خــالل تدويــر المالبــس: قدمتهــا ا. 

رغــد مبــارك محمــد .
ــتدامة:  ــة المس ــق التنمي ــعودية لتحقي ــة الس ــة العربي ــود المملك ــرة جه - محاض

ــهري: ــن الش ــد الرحم ــزة عب ــا د. عزي قدمته

ــر التقنــي  ــه التغي ــة وتوجي ــة المــوارد الطبيعي ــة المســتدامة: إدارة وحماي  التنمي
الحاليــة  لألجيــال  البشــرية  الحاجــات  تحقيــق  تضمــن  بطريقــة  والمؤسســي 

والمســتقبلية.

أهمية التنمية المستدامة  -
فوائد تطبيق التنمية المستدامة  -

أهداف التنمية المستدامة  -
أبعاد التنمية المستدامة   -

ما هو الرابط بين الجودة واالستدامة  -
كيف تدعم الجودة االستدامة  -
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كلية التمريض بأبها:   -8

     إيمانــا بأهميــة تطبيــق الجــودة الشــاملة ـفـي التعليــم والتعلــم والرعايــة 
ــض بابهــا بأســبوع الجــودة العالمــي ٢0٢1  ــه التمري ــت كلي ــة فقــد احتفل الطبي
 .Quality Nursing Education Equals Quality Patient Care تحــت شــعار

     وقــد حضــر الفعاليــة عميــد الكليــة وعميــد المركــز الجامعــي ووكيلــة 
الكليــة للتطويــر والجــودة وأعضــاء هيئــة التدريــس وطالبــات الكليــة مــن كافــة 
المســتويات كمــا ســاهمن ـفـي إعــداد الفاعليــة واالحتفــال وكيلــة الكليــة 

للتطويــر والجــودة و أقســام الكليــة والطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس 
وقــد تضمنــت الفعاليــة الكثيــر مــن األنشــطة المتنوعــة والمحاضــرات العلميــة 

ومنهــا:

1. افتتــاح معــرض مصاحــب لالحتفاليــة باألســبوع العالمــي للجــودة: وقــد تضمن 
هــذا المعــرض العديــد مــن الطــاوالت التــي تســتعرض علمــاء الجــودة األوائــل 
العلميــة  الجــودة المطبقــة عالميــا وإســهاماتهم  والمؤسســيين لمفاهيــم 

والنظريــات المقدمــة منهــم لعالــم الجــودة .

وقــد تضمــن المعــرض أيضــا أقــوال العلمــاء المشــهورة عــن جــودة الرعايــة 
الصحيــة فــي أشــكال مبتكــرة وجاذبــة، ومــن الجديــر بالذكــر أن الطالبــات مــن 
جميــع المســتويات قــد قامــوا بشــرح المحتــوى العلمــي للمعــرض للحاضريــن 
والــزوار وقــد تــم نشــر إعــالن االحتفاليــة بتويتــر الكليــة وأيضــا تقريــر الفعاليــة.

٢. المحاضرات العلمية والتثقيفية:
أدوات تحسين الجودة السبعة  -

اعتماد المستشفيات لضمان الجودة اعتماد سيباهى   -
فيديو عن اهميه جودة الرعاية الصحية )وزارة الصحة(  -

فقرة عن أهم األقوال المأثورة لعلماء الجودة   -
مقطع فيديو عن الجودة الشاملة  -

مسابقة علمية   -
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كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها:  -9

تــم تفعيــل فعاليــات االحتفــال باليــوم العالمــي للجــودة في كليــة العلوم   
الطبيــة التطبيقيــة بأبهــا برعايــة ومتابعــة مــن ســعادة عميــد الكليــة وســعادة 
وكيــل الكليــة للتطويــر والجــودة حيــث تــم نشــر ثقافــة الجــودة ومفاهيمهــا 
مــن خــالل البنــرات والعــروض علــى موقــع الكليــة االلكتروني ومواقــع التواصل 

االجتماعــي وفــي ســاحات الكليــة بشــطريها طــالب وطالبــات .

-  عــرض مرئــي يوضــح فيــه اهميــة الجــودة وتعزيــز مفاهيمهــا بيــن منســوبي 
وطالبهــا  إداريــة  وكــوادر  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  الكليــة  ومنســوبات 

 https://youtu.be/CgebQpgWN_A وطالباتهــا: 

ــر والتحســين المســتمر  -  تــم تقديــم نــدوة بعنــوان: منهجيــة الكايــزن للتطوي
ـى  قدمهــا ســعادة المهنــدس/ محمــد ســعد البنــا. حيــث هدفــت النــدوة إـل
التعريــف بأحــد اشــهر المنهجيــات العالميــة ـفـي مجــال الجــودة وكيفيــة 
االمثــل  واالســتثمار  المســتمر  التحســين  عمليــات  ـفـي  منهــا  االســتفادة 

للتميــز. والوصــل  لإلمكانــات 
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- وكمــا قامــت الكليــة فعاليــة أســبوع الجــودة العالمــي مــن خــالل تقديــم 
سلســلة: محاضــرات تثقيفيــة عــن الجــودة واالعتمــاد:

ـى كانــت بعنــوان: إغــالق دائــرة الجــودة )قدمهــا ســعادة  1. المحاضــرة االوـل
الدكتور/ســعيد ســعد القحطاـنـي -عميــد عمــادة التطويــر والجــودة ســابقا 

بجامعــة حفــر الباطــن.
٢. المحاضــرة الثانيــة كانــت بعنــوان: المســتفيد االول مــن الجــودة واالعتمــاد 
)قدمهــا ســعادة الدكتور/أحمــد محمــود فريــد - مستشــار وكالــة الجامعــة 

ــودة. ــر والج للتطوي
3. المحاضــرة الثالثــة كانــت بعنــوان: التعليــم القائــم علــى النتائــج: األفــاق 
المســتقبلية )قدمهــا ســعادة الدكتــور/ ايبــالش اداشــيريان  - مستشــار الجودة 

فــي عمــادة التطويــر والجــودة.

كلية العلوم واآلداب بتنومة:  -10

تم عمل المحتوى التالي:

الرؤية:
الريادة التعليمية والتميز البحثي والمشاركة الفعالة مجتمعيًا.

الرسالة:
توفيــر بيئــة علميــة وأكاديميــة عاليــة الجــودة وتنميــة المهــارات البحثيــة 

المجتمــع. وخدمــة 

األهداف: 
1. تحقيــق مســتوى علمــي وبحثــي وخدمــي يحقــق معاييــر الجــودة التعليميــة 

ويلبــى احتياجــات المجتمــع.
٢. تهيئــة بيئــة تعليميــة مناســبة تســاهم فــي تدعيــم ثقافــة الجــودة وتســاعد 
علــى تطويــر المهــارات و القــدرات المعرفيــة فــي مجــاالت الجــودة المتعــددة  

ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب .
3. التواصــل األكاديمــي بيــن كليــة العلــوم واآلداب بتنومــة وبيــن الصــروح 

التعليميــة المختلفــة داخــل الجامعــة وخارجهــا.
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الفئة المسؤولتاريخ المنجزاسم المنجزم
المستهدفة

الكليةرئيس لجنة الجودةشهر نوفمبر ٢0٢1رؤية، رسالة و أهداف الكلية1

أهم محتويات دورة ٢
فعاليات اليوم العالمي 

للجودة

أعضاء هيئة أعضاء لجنة الجودة ٢0٢1/11/1٦
التدريس، اداريين 

والطالب

اجتماعات مع الطالب لنشر 3
ثقافة الجودة بالكلية

وكيل الكلية، رؤساء ٢0٢1/11/15
االقسام و رئيس لجنة 

الجودة 

الطالب

4 Quality, standards and
KPI’s in NCAAA

أعضاء هيئة د/ محمد صالح الزرقاء٢0٢1/11/0٧
التدريس
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11-  كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة:

أهــم فعاليــات اليــوم العالمــي للجــودة بكليــة العلــوم واآلداب بســراة عبيــدة 
التــي نفــذت يــوم األحــد الموافــق 1443/4/1٦ هـــ حضوريــًا )صباحــا( وعــن بعــد 
مــن خــالل منصــة زووم )مســاًء( وتضمنــت العديــد مــن المشــاركات مــن أعضــاء 
وعضــوات هيئــة التدريــس بالجامعــة والطالبــات والخريجــات، وفيمــا يلــي أهــم 

هــذه الفعاليــات.

1- محاضــرة بعنــوان »مفهــوم الجــودة في اإلســالم. ممارســة وتطبيــق د.ماجدة 
عبد هللا )أســتاذ مســاعد بقســم الدراســات اإلسالمية(

ــع  ــن الواق ــم العالــي بي ــاملة فــي التعلي ــودة الش ــية – إدارة الج ــة نقاش ٢- حلق
والتحديــات تديــر الحــوار د. مهــا محمــد طــه )أســتاذ مســاعد بقســم اللغــة 

العربيــة( 
ســعيداني  الشــاذلي  أمنيــة  د.  والمســتقبل  التحديــات  االعتمــاد.  تجربــة   -3

)أســتاذ مســاعد بقســم علــوم الحاســب(.
4- حلقة نقاشية )استشراف المستقبل وفق رؤية المملكة ٢030( 

5- فقــرة Race in Quality مــن اعــداد د. البتــول علــى البلولــة )أســتاذ مســاعد 
بقســم الرياضيــات(.

٦- كلمــة لرئيســة وحــدة التطويــر األكاديمــي والجــودة والخطــط والمناهــج د. 
أريــج بنــت عائــض آل بحيــر تضمنــت شــكر الجميــع علــى إتمــام الفعاليــة وعلــى 

الحضــور للمشــاركة فــي احتفاليــة اليــوم العالمــي للجــودة.
٧- ُشــكُر العطــاء لجــودة البنــاء ونزاهــة األداء )تــم مــن خــالل هــذه الفقــرة عرض 
فيديــو لجميــع مــن كان لــه أثــر طيــب فــي الجــودة كلمســة شــكر وعرفــان لهــم 
ســواء أعضــاء لجنــة التطويــر األكاديمــي والجــودة أو األعضــاء المشــاركين فــي 
ــم مــن خــالل هــذه الفقــرة شــكر  ــات وأنشــطة الجــودة(، وأيضــا ت جميــع فعالي

وتقديــر لجميــع ضيوفنــا األكارم.

الفعاليات المسائية )عن بعد(:

ســعيد  بــن  طــالل  د.  المرجعيــة(  والمقارنــة  األداء  )مؤشــرات  نــدوة   -1
ــادة  ــار عم ــاعد - مستش ــة المس ــة الميكانيكي ــتاذ الهندس القحطانــي )أس

والجــودة( األكاديمــي  التطويــر 
)Workshop )Analysis of results using SPSS program /٢

 

12-  وكالــة عمــادة التطويــر األكاديمــي والجــودة بفــرع جامعــة الملــك خالــد 
ــهامة: بتـ

ــى  ــم عل ــه، إذ يتحت ــر االهتمــام ب ــوم مهــم وجدي اليــوم العالمــي للجــودة هــو ي
الجهــات المختلفــة ســواًء التعليميــة أو اإلداريــة أن تحتفــي بهــذا اليــوم علــى 
طريقتهــا مــن خــالل النــدوات التثقيفيــة والبرامــج التدريبيــة وتبــادل الخبــرات 
وعــرض الممارســات األكاديميــة واإلداريــة المميــزة ونشــرها في أوســاط العمل 
ــة،  مــن أجــل االســتفادة منهــا وترقيتهــا، باإلضافــة إلــى المطبوعــات التوعوي

والمنشــورات اإلعالميــة الهادفــة إلــى نشــر ثقافــة الجــودة.
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الهدفالمتحدثالفعاليةم

فعالية حلقة النقاش 1
)بعنوان نماذج من 

تجارب االعتماد 
األكاديمي(

د. علي بن جابر العلياني. عميد الموارد 
البشرية.

أ/ محمد يحيى عبد هللا آل ريبة. مدير 
إدارة ضمان الجودة بعمادة الموارد 

البشرية
د. يحيى محمد آل حنش وكيل عمادة 

التطوير األكاديمي والجودة.

نقل الخبرات وطرق الممارسة 
الصحيحة وكيفية توفير متطلبات 

االعتماد، للحاضرين من عمداء 
ووكالء كليات ورؤساء أقسام 
واداريين من كل كليات فرع 

الجامعة بتهامة

عرض مرئي لممارسات ٢
الجودة بكليات فرع 

تهامة

إعالم عرض

المكرمين: عمداء الكليات ووكالء التكريمـ3
العمادات واألقسام المتميزة بأعمال 
الجودة، وكذلك فريق الجودة بوكالة 

عمادة التطوير األكاديمي والجودة 
بفرع تهامة.

تحفيز األقسام والبرامج للممارسات 
الصحيحة للجودة.

والهدف العام من الفعالية:
نشر ثقافة الجودة وتعزيز 

مفاهيمها بين منسوبي الكليات 
من الهيئتين التدريسية، واإلدارية، 

والطالب والطالبات.

اليوم والتاريخالهدفالمنفذالفعاليةم

دراسة احتياج سوق العمل     1
)مسح ميداني(

وحدة الجودة 
بالكلية

معرفة مدى موائمة 
مخرجات الكلية الحتياج 

سوق العمل في المحافظة. 
)جهات التوظيف ٩، 

الخريجات 1٩(

-

وحدة الجودة مسابقة: مبادرة اتقان٢
بالكلية

نشر ثقافة الجودة من 
خالل حث الطالبات على 

اقتراح المبادرات وتنفيذها 
لضمان خلق مناخ مؤسسي 
يسهم فيه الطالبات بضمان 

الجودة

األربعاء 
٢0٢1/11/10م

أنشطة كلية العلوم والآداب بالمجاردة لالحتفاء باليوم العالمي للجودة 2021م:

فــرع جامعــة الملــك خالــد بتهامــة احتفــى بهــذا اليــوم بطريقتــه، حيــث 
ســبق يــوم الحفل الختامــي )الخميس:1443/4/13هـ الموافــق:٢0٢1/11/1٨م( 
ــات  ــر األكاديمــي والجــودة بتهامــة، مجموعــة مــن الفعالي ــة التطوي لوكال
والبرامــج االحتفاليــة باليــوم العالمــي للجــودة علــى مســتوى الكليــات 
المختلفــة بالفــرع، وكانــت فعاليــات  غنيــة ومميــزة بفقراتهــا ومحتوياتهــا 
التــي جمعــت بيــن التدريــب الحضــوري  وعــن ُبعــد، والمنشــورات التوعويــة، 
التعريــف  خــالل  مــن  األكاديمــي  الجانــب  اســتهدفت  التــي  والبرامــج 
بمفاهيــم الجــودة، ومتطلبــات ومراحــل االعتمــاد المؤسســي أو البرامجــي، 

ــج معــًا. ــب والخري ــك الطال وكذل

أنشــطة وكالــة عمــادة التطويــر األكاديمــي والجــودة بفــرع تهامــة لالحتفاء 
باليــوم العالمي للجــودة ٢0٢1م:

لقــد اشــتمل نشــاط وكالــة عمــادة التطويــر األكاديمــي والجــودة بفــرع 
تهامــة لالحتفــاء باليــوم العالمــي للجــودة ٢0٢1م، علــى جانبيــن:

والفعاليــات  األنشــطة  لتفعيــل  الفــرع  لكليــات  والدعــم  التوجيــه  األول: 
النقاشــية،  والحلقــات  النــدوات  أو  المحاضــرات  ســواًء  أنواعهــا،  بجميــع 
والــدورات التدريبيــة )حضوريــة وعــن ُبعــد( وكذلــك المنشــورات التوعويــة 
واالرشــادية، والتــي اســتهدفت الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة بالكليــات، 
المجتمــع  وكذلــك  والطالبــات  الطــالب  مــن  الكليــات  خريجــي  وكذلــك 

المحلــي.
ــزي  ــال مرك ــالل احتف ــن خ ــودة ٢0٢1 م م ــي للج ــوم العالم ــاء الي الثانــي: إحي

ــو اآلتــي: ــى النح ــل عل ــج الحف ــث كان برنام ــرع، حي ــتوى الف ــى مس عل
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اليوم والتاريخالهدفالمنفذالفعاليةم

مسابقات عن الفيديوهات 3
التثقيفية بالجودة، تصميم 

شعار الجودة والعبارات 
المتضمنة لمفهوم الجودة

وحدة الجودة 
بالكلية

نشر ثقافة الجودة من خالل 
المسابقات بين طالبات 

الكلية

األربعاء 
٢0٢1/11/10م

اعداد الخطط لضمان جودة 4
تقرير الكلية

وحدة الجودة 
بالكلية

ضمان جودة تقرير 
المؤسسة من خالل 

رسم مسار إعداد التقرير، 
استهدفت أعضاء فريق 

الجودة بالكلية

الخميس 
٢0٢1/11/10م

مناقشة النتائج الكتشاف الخلل 5
ومعالجته )استراتيجية االشراف 

علي العملية التعليمية (

وحدة الجودة 
بالكلية

التركيز على ضمان جودة 
العملية التعليمية بوجود 
خطط وقائية داخل األقسام

األحد 
٢0٢1/11/14م

د. دعاء السيد أثر الجودة على الحياة الجامعية٦
الرفاعي

نشر ثقافة الجودة ورفع 
مستوي األداء لمنسوبي 
الكلية وربطه بمفهوم 
الجودة وقد استهدفت 

الطالبات والهيئة 
التدريسية والمجتمع 

المحلي.

االثنين 
٢0٢1/11/15م

تطبيق معايير الجودة في ٧
تصميم المقررات اإللكترونية 

خطوة بخطوة

نشر ثقافة الجودة من خالل د. حسام الصوفاني
اللقاءات ونشر ثقافة التعلم 

االلكتروني، لمنسوبي 
الكلية والجامعة

االثنين 
٢0٢1/11/15م

التطوير اإلداري في تحسين ٨
االداء الوظيفي

د. مناهل عمر 
حسين

توضيح أثر الجودة والتطوير 
على مستوى الفرد، التعرف 

على أثر التحفيز وتقييم 
األداء في تطوير العمل 
اإلداري لدى منسوبي 

الكلية والمجتمع المحلي

االثنين 
٢0٢1/11/15م

وحدة الجودة حفل اختتام أسبوع الجودة٩
بالكلية

نشر ثقافة التطوير والجودة 
عبر التعريف بالوحدة، عرض 
وتكريم المبادرات الطالبية، 

تكريم المتميزين من 
منسوبي الكلية.

الثالثاء 
٢0٢1/11/1٦م

أنشــطة كليــة العلــوم واآلداب والتطبيقيــة برجــال ألمــع لالحتفــاء باليــوم 
٢0٢1م: للجــودة  العالمــي 

اليوم والتاريخالهدفالمنفذالفعاليةم

سمات الجودة في االعتماد 1
الجامعي.

 QUALITY ATTRIBUTIONS
 IN UNIREVSITY
ACCREDITATION

أ/ ريشما برويز
 االحتفال باليوم 

العالمي للجودة ٢0٢1 
ونشر ثقافة الجودة 

وتعزيز مفاهيمها بين 
منسوبي الكلية من 
الهيئتين التدريسية 
واإلدارية والطالب 

والطالبات

االثنين 
٢0٢1/11/15م

فيديو يوم جودة سعيد.٢
HAPPY QUALITY DAY VIDEO

د. محاسن جبريل

إصالح التعليم في المملكة 3
العربية السعودية النظام الثلثي.
 EDUCATIO REFORMATION

 IN KSA: TRIMESTER
. EDUCATIO SYSTEM IN

سميرة أحمد آل غانم
بشرى هيازع عواض 

عسيري
أسماء عزيز سعيد 

الغامدي

فيديو إدارة الجودة الشاكلة4
 TOTAL QUALITY

MANAGEMENT VIDEO

أ/ ريشما برويز

أساسيات ومفاهيم في الجودة5
 FUNDAMENTALS AND
.CONCEPTS OF QUALITY

د. فائقة األمين 
العوض

فيديو استفسارات عن مهارات ٦
الجودة

 QUERYING ON QUALITY
SKILLS VIDEO

أ/ ريشما برويز

العالقة بين االعتماد المؤسسي ٧
والبرامجي

 INSTITUTIONAL VS
PROGRAM ACCREDITATION

ا/ سمرين شهوار
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أنشــطة كليــة العلــوم واآلداب والتطبيقيــة برجــال ألمــع لالحتفــاء باليــوم 
٢0٢1م: للجــودة  العالمــي 

اليوم والتاريخالهدفالمنفذالفعاليةم

1 Susie Female Patient
Simulator Training

تطوير المهارات العلمية أ. شايال جا
والعملية ألعضاء هيئة 

التدريس والطالبات

الخميس 
٢0٢1/11/4م

٢Our Steps for Accreditation
 Brief Description About

Nursing Laboratories

أ/ شترا رادماني
أ/ آمنة حسين

نشر ثقافة الجودة، 
والتعرف على متطلبات 

االعتماد األكاديمي

االثنين 
٢0٢1/11/15م

االحتفال الختامي بمسرح الكلية 3
حيث اشتمل على:

 - استضافة فئة من خريجات الكلية.
 - عرض مرئي يوضح مفهوم الجودة 

وأهميتها ومعاييرها.
 - عرض مرئي عن إنجازات الكلية 

منذ التأسيس.
 - إجراء مسابقة بين الطالبات لتعزيز 

مفاهيم الجودة.
 - تكريم الضيوف .

فريق إدارة 
وتنظيم 

االحتفاالت في 
الكلية

هدفت هذه الفعالية إلى 
االحتفال باليوم العالمي 

للجودة ٢0٢1 ونشر 
ثقافة الجودة وتعزيز 

مفاهيمها بين منسوبي 
الكلية من الهيئتين 
التدريسية واإلدارية 
والطالب والطالبات

الثالثاء 
٢0٢1/11/1٦م

أنشــطة كليــة العلــوم واآلداب بمحايــل عســير لالحتفــاء باليوم العالمــي للجودة 
٢0٢1م:

اليوم والتاريخالهدفالمنفذالفعاليةم

كلمة عميد الكلية ووكيل الكلية 1
للتطوير األكاديمي والجودة بالكلية
وتدشين جائزة التميز للجودة على 
مستوى الكلية )عبر تقنية الزووم(

د. إبراهيم آل قايد
د. خالد محمد 

العمري

اإلذن ببدء فعاليات 
االحتفاء باليوم 

العالمي للجودة، 
وتدشين جائزة 

االثنين ٢0٢1/11/15م

هدفت هذه د. سيد محمد شقفمهارات التكيف الوظيفي٢
الفعالية إلى 

االحتفال باليوم 
العالمي للجودة 
٢0٢1 ونشر ثقافة 
الجودة وتعزيز 
مفاهيمها بين

منسوبي الكلية 
من الهيئتين 

التدريسية 
واإلدارية والطالب 

والطالبات

األحد ٢0٢1/11/14م

المشكالت التي تواجه الخريج في 3
سوق العمل وكيفية التعامل معها

د. احمد عمر 
اسماعيل

األحد ٢0٢1/11/14م

االثنين ٢0٢1/11/15مد. شيماء شطارةمفاهيم متطلبات الجودة4

د. احمد عمر متطلبات االعتماد البرامجي5
اسماعيل

االثنين ٢0٢1/11/15م

كلمة وكيلة الكلية شطر الطالبات، ٦
في افتتاحية فعالية اليوم العالمي 

للجودة بشطر الطالبات )حضوري(

د. رحمة أحمد آل 
أحمد

األربعاء٢0٢1/11/1٧م

مفاهيم ومصطلحات الجودة ٧
لتحقيق االستدامة

األربعاء٢0٢1/11/1٧مد. أسماء عبادة

مواءمة مخرجات التعلم للبرنامج مع ٨
سوق العمل وكيفية التغلب على 

المشكالت التي يواجهها الخريجين

األربعاء٢0٢1/11/1٧مد. ليلى عسيري

عرض تقديمي بعنوان: )تطبيق ٩
معايير الجودة في المختبرات 

العلمية(

الطالبة/ صالحة 
بكري

األربعاء٢0٢1/11/1٧م

فيديو بعنوان الجودة طريقنا 10
لالستدامة.

أ/ أسماء صالح 
الغامدي

األربعاء٢0٢1/11/1٧م

ورشة إعداد معايير االعتماد 11
األكاديمي في تقرير الدراسة الذاتية.

د. حمدي عبد 
الحميد
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العالمــي  باليــوم  التطبيقيــة بمحايــل عســير لالحتفــاء  الكليــة  أنشــطة فــرع 
٢0٢1م: للجــودة 

اليوم والتاريخالهدفالمنفذالفعاليةم

لقاء تعريفي بالجودة وأهميتها 1
واالحتفال العالمي بها.

د.  أحمد آل عامر
د. آدم محمد  

أحمد

هدفت هذه 
الفعالية إلى 

االحتفال باليوم 
العالمي للجودة 
٢0٢1 ونشر ثقافة 
الجودة وتعزيز 
مفاهيمها بين

منسوبي الكلية 
من الهيئتين 

التدريسية 
واإلدارية والطالب 

والطالبات

الخميس 
٢0٢1/11/11م

مؤشرات أداء جودة الحياة الوظيفية ٢
وبيئة العمل وما حققته الكلية من 

د. محمد أبكر 
حسين

الخميس
 ٢0٢1/11/11م

ورشة تدريبية حول مجاالت نواتج 3
التعلم في اإلطار السعودي 

للمؤهالت.

أ.د/ أحمد محمد 
آل خيره

االثنين
 ٢0٢1/11/15م

ورشة تدريبية عن كيفية انشاء 4
مخازن األسئلة على المنظومة 

د. أمل علي 
قرباج

األربعاء
 ٢0٢1/11/1٧م

ورشة تدريبية عن كيفية انشاء 5
اختبار ونشره على المنظومة 
االلكترونية الشاملة للقياس 

الخميس د. أمل عقالن
٢0٢1/11/1٨م

حلقة نقاش حول دور الطالبة في ٦
تطبيق نظام الجودة.

د. فاطمة 
المسهري

الخميس 
٢0٢1/11/1٨م

13- كلية العلوم واآلداب محايل عسير  

نظمــت وكالــة التطويــر والجــودة ممثلــة فــي وحــدة الجــودة بالكليــة لشــطري 
الطــالب والطالبــات فعاليــة اليــوم العالمــي للجــودة والــذي أقيــم حضوريــًا، وعن 
ــام األحــد واألثنيــن واألربعــاء الموافــق 1443/4/0٩هـــ  إلــى  ــك فــي أي بعــد وذل
1443/04/1٢هـــ. وقــد قدمــت الفعاليــات عبــر اللقــاءات المباشــرة وعبــر برنامــج 

الــزووم، حيــث شــاركت الكليــة فــي المحــاور التاليــة: 

المنفذالموضوعالمحور

د. إبراهيم بن علي آل قايدكلمة عميد كلية العلوم واآلداب 1

د. إبراهيم بن علي آل قايدتدشين جائزة التميز للجودة على مستوى الكلية.

د. رحمة أحمد آل أحمدكلمة الوكيلة كلية العلوم واآلداب

د. خالد بن محمد العمريكلمة وكيل الكلية للتطوير األكاديمي والجودة

د. شيماء شطارةمفاهيم متطلبات الجودة ومتطلباتها٢

د. أحمد عمر أحمد إسماعيلمتطلبات االعتماد البرامجي3

د. سيد محمد آدم شقفمهارات التكيف الوظيفي4

المشكالت التي تواجه الخريج في سوق العمل 5
وكيفية التعامل معها

د. أحمد عمر أحمد إسماعيل

د. أسماء عبادة عبادةمفاهيم ومصطلحات الجودة لتحقيق االستدامة٦

مواءمة مخرجات التعلم للبرنامج مع سوق ٧
العمل وكيفية التغلب على المشكالت التي 

يواجها الخريجين

ليلى عسيري

عرض تقديمي بعنوان: " تطبيق معايير الجودة ٨
في المختبرات العلمية"

الطالبة / صالحة بكري

ا/ أسماء صالح الغامديفيديو بعنوان الجودة طريقنا لالستدامة٩

ورشة إعداد معايير االعتماد األكاديمي في تقرير 10
الدراسة الذاتية

د. حمدي عبدالحميد
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تهــدف هــذه الفعاليــة إلــى االحتفــال باليــوم العالمــي للجــودة ونشــر ثقافة 
ــة مــن أعضــاء وعضــوات  ــن منســوبي الكلي ــز مفاهيمهــا بي الجــودة وتعزي

هيئــة تدريــس والموظفيــن، والموظفــات، والطــالب والطالبــات. 
وقد تضمنت الفعالية عدة محاور وذلك على النحو التالي: -

رابط فديو للفعاليات الحضورية:  انقر هنا
الفعالية الحضوري في شطر الطالبات 

ــطر  ــوم واآلداب ش ــة العل ــرح كلي ــكالت بمس ــل المش ــارات وح ــة المه فعالي
الطــالب

فعالية الجودة في التعليم ومفهومها وبرامجها عبر منصة الزوم 

فيديو بعنوان: الجودة طريقنا إلى االستدامة 

https://drive.google.com/file/d/1xYzoyOx6pgPzDqtPsVjr-5IQDbmjOtru/view?usp=sharing  
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14-  كلية التربية :

أقامــت كليــة التربيــة بالتعــاون مــع وكالــة الكليــة للتطوير والجــودة ولجنة 
خدمــة المجتمــع بالكليــة عــددًا مــن الفعاليــات بمناســبة شــهر الجــودة 

)شــهر نوفمبــر(، وهــي كالتالــي:

الفعاليــة األولــى: نــدوة بعنــوان »تعزيــز ودعــم جــودة التعليــم« فــي يــوم 
االثنيــن الموافــق 3 / 4/ 1443 / ٨ /11 / ٢0٢1م أدار النــدوة عــن بعــد عبــر 

ــزوم . تطبيــق ال

الفعاليــة الثانيــة تضمنــت ورشــة عمــل بعنــوان » االســتدامة فــي تحقيــق 
جــودة التعليــم الجامعــي« وكانــت الورشــة فــي يــوم األربعــاء الموافــق 5/ 
4/ 1443 ه، الموافــق 10 / 11/ ٢0٢1م، واســتفاد منهــا عــدد )٩٧( مــن الحضــور 

عــن بعــد عبــر تطبيــق الــزوم، واســتمرت الورشــة قرابــة الســاعتين.
الفعاليــة الثالثــة: مســابقة الجــودة مــن خــالل محوريــن تمثــل المحــور األول 

فــي؛ مســابقة أفضــل منشــور عــن الجــودة.
بعض المرفقات:
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الخطوة األولى: إعداد دليل إرشادي لاحتفال باليوم المرحلة الثالثة : ما بعد االحتفال
العالمي للجودة :

     هــو نــوع مــن الكتابــة الوظيفيــة يتضمــن جمــع قــدر مــن الحقائــق 
والمعلومــات حــول موضــوع معيــن ويتضمــن التقريــر وصــف مــا تــم انجــازه 

لالحتفــال باليــوم العالمــي للجــودة وللتقريــر عــدة اهميــة منهــا:

•  يعد مصدرا من مصادر المعلومات.
•  ُيعــد أداة مراقبــة وتقييــم لألعمــال واألنشــطة الموضوعــة ضمــن خطــة 

العمــل.
•  يساعد في التنسيق والتعاون والترابط بين الوحدات العاملة.

•  يعيــن فــي رســم صــورة عــن ســير العمــل ومــدى نجاحــه أو فشــله، كمــا 
ــر التقــدم فــي العمــل أو انعدامــه. وتعكــس وتفسِّ

•  توفير معلومات الزمة لصناعة القرار.
ال واالستراتيجي. •  تساعد في التخطيط الفعَّ

•  تســتخدم التقاريــر إلعــالم المســؤولين بمشــكالت ومقومــات األداء فــي 
العمــل

•   تساعد المدراء في اتخاذ القرارات لما توفره من معلومات.

لذلــك تــم اعــداد تقرير)دليــل ارشــادي لفعاليــات االحتفــال باليــوم العالمــي 
للجــودة لعــام٢0٢0



8081

الخطوة الثانية: إعداد الملف اإلعامي

تــم إعــداد الملــف االعالمــي والــذي يتضمــن التغطيــة االعالميــة لفعاليات 
االنبــاء  ووكالــة  التعليــم  بــوزارة   ٢0٢0 لعــام  للجــودة  العالمــي  اليــوم 
الســعودية والموقــع االلكترونــي لجامعــة الملــك خالــد ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي لعمــادة التطويــر األكاديمــي والجــودة وعــدد مــن كليــات 

ــة. الجامع
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