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نبذة 
عن العمادة

                         التفاصيلم

حرصـًا مـن جامعـة الملـك خالـد علـى إنشـاء نظـام داخلـي النشأة1
للجودة، فقد تمت الموافقة على تأسـيس مركز التقويم 
والتطويـر األكاديمـي في جلسـة مجلس الجامعـة الثالثة 
بتاريـخ  عقـدت  والتـي  14٢٦/14٢٥هــ  الجامعـي  للعـام 
14٢٦/3/3هــ بالقـرار رقـم  )3-3-14٢٦/14٢٥(، ثـم تحـول 
مركـز التقويـم والتطويـر األكاديمـي إـلى عمـادة التطوير 
بتوصيتهـا  الجامعـة  رفـع  بعـد  والجـودة  األكاديمـي 
1431/143٠هــ  الجامعـي  للعـام  الثانيـة  جلسـتها  ـفي 
المعقـود بتاريـخ 1431/1/1٩هــ التـي عرضـت علـى مجلـس 
ي ـفي جلسـته السـتين المعقـودة بتاريـخ  التعليـم العاـل
 )1431/٦٠/1٨( رقـم  قـراره  اتخـذ  والـذي  1431/٦/٢٢هــ 
بالموافقـة علـى إنشـاء العمـادة وتـم تعييـن أول عميـد 

لهـا بتاريـخ 1431/1/1هــ.

الريادة في جودة األداء األكاديمي الرؤية2

تقديـم الدعـم الفنـي لكافـة وحـدات الجامعـة السـتيفاء الرسالة3
والبرامجـي  المؤسسـي  االعتمـاد  ومعاييـر  متطلبـات 

ودوليـًا. محليـًا 

األهداف 4
االستراتيجية

1- ترسيخ ثقافة الجودة بالجامعة.
٢- ضمان جودة األداء المؤسسي والبرامجي.

3- تقديم االستشارات الفنية في مجال التطوير 
األكاديمي والجودة.

4- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجودة 
واالعتماد.

٥- تحفيز منسوبي جامعة الملك خالد في المجاالت 
المختلفة.

٦- توظيف التقنية في مجال التطوير األكاديمي 
والجودة.

٧- تشجيع مبادرات وحدات الجامعة لتطبيق معايير 
الجودة.
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الهيكل التنظيمي للعمادة  •

ــادة  ــكل التنظيمــي لعم ــون الهي يتك
مــن  والجــودة  األكاديمــي  التطويــر 
وكالتيــن للعمــادة إحداهمــا للتطويــر 
ـى  إـل باإلضافــة  للجــودة  واألخــرى 
البنــات،  لكليــات  العمــادة  وكيلــة 
والمستشــارون وعــدد مــن الوحــدات 
الفنيــة ذات الصلــة بالتطويــر والجودة 
ــر إدارة  واالعتمــاد، باإلضافــة إلــى مدي
العميــد  مكتــب  ومديــر  العمــادة 
وبقيــة األقســام اإلداريــة، وذلــك وفقــا 

ـي: التاـل للشــكل 

وحدة االعتماد البرامجي

وحدة االعتماد المؤسسي

وحدة التقارير

وحدة الخبرة الميدانية

وحدة تنمية المهارات

وحدة اتصال الخطة االستراتيجية

وحدة جوائز التميز 

وحدة التطوير والتدريب

وحدة الجودة واالعتماد

وحدة التوثيق والترجمة

وحدة المبادرات

السكرتارية

االتصاالت اإلدارية

المستودع

مسؤول شؤون 
الموظفين

األمانة العامة لجوائز التميزرابطة الخريجين

العميد

مدير اإلدارة وكالة العمادة للبنات وكيل العمادة للتطوير وكالة العمادة 
للجودة

المستشارونوحدة التواصل
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أقسام 
ووحدات 

العمادة

أ - االقسام:

قسـم االتصـاالت اإلداريـة

تعريـف:

ى  إـل الـواردة  والتعاميـم  المعامـالت  بتسـلم  القسـم  هـذه  يختـص 
العمـادة عـن طريـق البريـد التقليـدي أو عـن طريـق النظـام اإللكتروـني 
)إنجـاز( وتوجيههـا إـلى أقسـام العمـادة ووحداتهـا المختلفـة وتصديـر 
المعامـالت الصـادرة مـن مختلف أقسـام العمادة ووحداتهـا وتوجيهها 
ى الجهـات خارجهـا، كما يختص بالرد على اسـتعالم المراجعين بشـأن  إـل

المعامـالت.

االرتبـاط:

ترتبط وحدة االتصاالت اإلدارية بمدير إدارة العمادة

مهـام قسـم االتصـاالت اإلداريـة:

األكاديمـي  التطويـر  عميـد  بمكتـب  الخاصـة  المعامـالت  اسـتقبال   -
وتوثيقهـا. وإحالتهـا  وإصدارهـا  والجـودة 

- تسلم المعامالت الداخلية وعرضها على العميد.
ى الجهـات الداخليـة ـفي  - تنفيـذ توجيـه العميـد بإحالـة المعامـالت إـل

العمـادة.
- فـرز المعامـالت الـواردة للمكتب وعرضها على المشـرف العام أو مدير 

المكتب حسـب طبيعة العمل.
- الرد على استفسارات المراجعين والمتصلين.
- إعداد كشوفات التسليم للمعامالت وبياناته.

- طبع الظروف والطرود وتجهيزها.
- تنسيق المعامالت المراد متابعاتها مع قسم المتابعة بالمكتب.

- أرشـفة جميـع المعامـالت والخطابات والتعاميم الصـادرة والواردة إلى 
العمادة وحفظها.
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ب - الوحدات:

وحـدة تنميـة المهارات

تعريـف:

هـي وحـدة مسـاندة لوكالة العمـادة للتطوير وتعنى بتقديـم وتنفيذ برامج 
التطويـر األكاديمـي واإلشـراف علـى عمليـات تسـجيل المشـاركين وتنظيم 
البرامج التدريبية وإصدار شهادات الحضور، والتنسيق مع وحدات الجامعة 
المختلفـة لتقديـم الدعـم الـالزم إلنجـاح فعاليـات التطويـر األكاديمـي ـفي 

الجامعة.

االرتبـاط:

ترتبـط وحـدة تنميــة المهـارات بوكيل العمـادة للتطوير، ويقوم باإلشـراف 
عليهـا المشـرف علـى وحدة تنميــة المهارات.

 مهـام وحـدة تنميـة المهـارات:

- اإلعالن عن البرامج التدريبية وورش العمل. 
- إعداد الحقائب التدريبية والنماذج الالزمة لكل برنامج تدريبي.

- إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تسـهم في تطوير وتحسـين القدرات 
القيادية واألكاديمية.

- إعـداد وتنفيـذ البرامـج التدريبيـة التي تسـهم في تطوير مهـارات عمليتي 
التعليـم والتعلـم لدى أعضاء هيئـة التدريس

- تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي تخص التطوير والجودة.
- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.

وحـدة جوائز التميـز

تعريـف:

تختـص وحـدة جوائـز التميـز بوضـع معاييـر التقـدم للترشـيح للحصـول علـى 
جوائـز التميـز التـي تقدمهـا الجامعـة لمنسـوبيها مـن أعضاء هيئـة التدريس 

والطـالب واإلدارييـن، وتشـجيعهم علـى التقـدم للحصـول عليهـا.

االرتبـاط:

ترتبـط وحـدة جوائـز التميز بوكيل العمـادة للتطوير ويقوم باإلشـراف عليها 
المشـرف على وحـدة جوائز التميز.

مهـام وحـدة جوائـز التميـز:

- تحديد معايير ونماذج تقييم الترشح للجائزة.
- وضع اإلجراءات المتعلقة بكيفية التقدم للحصول على الجائزة.

- اإلشـراف على سـير عمليات تحديد المرشـحين للجوائز والتأكد من االلتزام 
بالمواعيـد المحـددة للتقدم للجائزة مـع الجهات ذات العالقة.

مـع  بالتنسـيق  الجوائـز  تسـليم  مراسـم  وتحديـد  بالجوائـز  الفائزيـن  إبـالغ   -
المختصـة.  اإلدارات 

- تنفيـذ مـا يتـم تكليـف الوحـدة بـه مـن أعمـال وموضوعـات ذات العالقـة 
التميـز. بجوائـز 

- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.

وحـدة اتصال الخطـة االستراتيجيـة

تعريـف:

تعنى الوحدة بالتخطيط االستراتيجي لعمادة التطوير األكاديمي والجودة، 
وكلياتهـا  للجامعـة  االسـتراتيجية  الخطـط  وتنفيـذ  إعـداد  ـفي  واإلسـهام 

وإداراتهـا المختلفـة.
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االرتبـاط:

ويقـوم  للتطويـر  العمـادة  بوكيـل  االسـتراتيجي  التخطيـط  وحـدة  ترتبـط 
بالعمـادة. االسـتراتيجية  الخطـة  وحـدة  علـى  المشـرف  عليهـا  باإلشـراف 

مهـام وحـدة اتصال الخطـة االستراتيجيـة:

مـن  االسـتراتيجي  التخطيـط  ومقومـات  وأهـداف  بأهميـة  الوعـي  نشـر   -
العمـل. وورش  التدريبيـة  الـدورات  خـالل 

ووكالـة  للجامعـة  االسـتراتيجية  الخطـط  وتنفيـذ  تطويـر  ـفي  اإلسـهام   -
والجـودة. األكاديمـي  التطويـر  وعمـادة  والجـودة  للتطويـر  الجامعـة 

االسـتراتيجية  الخطـط  تصميـم  ـفي  الفنيـة  واالستشـارات  الدعـم  تقديـم   -
واإلداريـة. األكاديميـة  الجامعـة  لوحـدات 

الجـودة  بضمـان  المتعلقـة  المسـتقبلية  الخطـط  وضـع  ـفي  اإلسـهام   -
لعمـادة  التابعـة  الوحـدات  مـع  بالتنسـيق  الجامعـة  ـفي  األداء  وتحسـين 

والجـودة. األكاديمـي  التطويـر 
االسـتراتيجية  الخطـة  بإنجـازات  الخاصـة  األداء  مؤشـرات  وقيـاس  رصـد   -

المختلفـة. الوحـدات  وخطـط  للجامعـة 
- التعـاون مـع الجامعـات والمؤسسـات التعليميـة األخرى واالسـتفادة من 

تجاربهـا وخبراتهـا في مجـال التخطيط االسـتراتيجي.
- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.

وحـدة االعتمـاد البرامجـي

تعريـف:

تختـص وحـدة االعتمـاد البرامجـي بشـكل رئيـس بتصميـم وتنفيـذ الخطـط 
والعمليـات ذات الصلـة باالعتمـاد البرامجـي.

االرتبـاط:

ترتبـط وحـدة االعتماد البرامجي بوكيل العمادة للجودة، ويقوم باإلشـراف 
عليها المشـرف على وحدة االعتماد البرامجي.

مهـام وحـدة االعتمـاد البرامجـي:

- مساعدة البرامج األكاديمية بالجامعة للتأهل للحصول على االعتماد 
البرامجي.

- تقديـم الدعـم للبرامـج األكاديميـة بالجامعـة للحصـول علـى االعتمـاد 
مـن هيئـات محليـة ودوليـة.

- التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة باالعتماد األكاديمي.
إجـراءات  ومتابعـة  البرامجـي  لالعتمـاد  الدوليـة  الهيئـات  ترشـيح   -
األكاديمـي. واالعتمـاد  للتقويـم  الوطنـي  المركـز  قبـل  مـن  اعتمادهـا 
- تقديـم المقترحـات بشـأن اسـتراتيجيات وأولويـات الجامعـة لالعتمـاد 

البرامجي.
- التنسـيق بيـن كليـات الجامعـة المختلفـة والمركـز الوطنـي للتقويـم 
واالعتمـاد األكاديمي لتحقيـق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي.
والمؤسسـات  الجامعـة  بيـن  بنـاءة  ومهنيـة  علميـة  عالقـات  إقامـة   -
وتحسـين  الخبـرات  لتبـادل  أدائهـا  ـفي  المتميـزة  األخـرى  التعليميـة 

الجامعـة. األداء  مسـتوى 
- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.

وحـدة االعتماد المؤسسي

تعريف:

وتنفيـذ  بتصميـم  رئيـس  بشـكل  المؤسسـي  االعتمـاد  وحـدة  تختـص 
المؤسسـي. باالعتمـاد  الصلـة  ذات  والعمليـات  الخطـط 

االرتباط:

ويقـوم  للجـودة،  العمـادة  بوكيـل  المؤسسـي  االعتمـاد  ترتبـط وحـدة 
المؤسسـي. االعتمـاد  وحـدة  علـى  المشـرف  عليهـا  باإلشـراف 
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مهام وحدة االعتماد المؤسسي:

والتطويـر  والتقييـم  والتدقيـق  والرصـد  المراجعـة  عمليـات  ـفي  تسـاهم   -
الجـودة لضمـان  المسـتمر 

- إعـداد تقريـر مؤشـرات أداء الجامعـة بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة داخـل 
الجامعة.

- متابعة تنفيذ توصيات هيئة تقويم التعليم.
- تحديث متطلبات االعتماد المؤسسي ومرفقات الدراسة الذاتية.

 وحـدة التقاريـر

تعريـف:
الرئيسـة  األداء  مؤشـرات  وقيـاس  وتصميـم  بتحديـد  التقاريـر  وحـدة  تختـص 
والتقويـم لوحـدات الجامعة األكاديميـة، كما تقوم بتحليل نتائج تقويم األداء 

لمختلـف األنشـطة التـي تقـوم بهـا وحـدات الجامعـة.

االرتبـاط:

عليهـا  باإلشـراف  ويقـوم  للجـودة،  العمـادة  بوكيـل  التقاريـر  وحـدة  ترتبـط 
التقاريـر. وحـدة  علـى  المشـرف 

مهـام وحـدة التقاريـر:

لوحـدات  األداء  جـودة  تقييـم  ومقاييـس  الـرأي  اسـتطالعات  نتائـج  تحليـل   -
عنهـا. دوريـة  تقاريـر  وإعـداد  المختلفـة،  الجامعـة 

- قيـاس مؤشـرات جـودة أداء الجامعـة مـن خـالل نتائـج وتحليـالت مختلـف 
المطبقـة. القياسـات 

- تقديـم الدعـم والمشـورة الفنيـة لوحـدات الجامعـة األكاديميـة فيمـا يتعلـق 
بمجـاالت تقويـم األداء.

- إصـدار تقريـر سـنوي لنتائج تقويم األداء بوحدات الجامعة ألغراض التحسـين 
المستمر.

- مراجعة ملفات وإجراءات االعتماد للبرامج األكاديمية بالجامعة 
- إعـداد تقاريـر دورية عن وثائق الجودة الخاصة بالبرامج األكاديمية بالجامعة 

)التقارير السنوية للبرامج – الدراسة الذاتية(

- مراجعة ملفات وإجراءات االعتماد البرامجي خارج الجامعة
- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.

وحـدة الخبـرة الميدانيـة 

تعريـف:

تختـص وحـدة الخبــرة الميدانيــة بوضـع األدلـة الخاصـة بتنفيـذ أنشـطة الخبــرة 
الميدانيــة للبرامـج األكاديميـة بالجامعـة ومتابعـة تنفيذهـا.

االرتبـاط:

الخبــرة الميدانيــة بوكيـل العمـادة للجـودة، ويقـوم باإلشـراف  ترتبـط وحـدة 
الميدانيـة. الخبـرة  المشـرف علـى وحـدة  عليهـا 

مهـام وحـدة الخبـرة الميدانيـة:

- وضع اللوائح واألدلة الخاصة بتنفيذ أنشطة الخبرة الميدانية.
- المشـاركة ـفي تقييـم طـرق تطبيـق الخبـرة الميدانيـة بالبرامـج األكاديميـة 

بالجامعـة.
- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.

وحـدة التطويـر والتدريب )وكالـة العمادة لكليات البنـات(

تعريـف:

تختـص وحـدة التطويـر والتدريـب بتقديـم الدعـم الـالزم لتنفيـذ برامـج التطويـر 
بكليـات البنـات.

االرتبـاط :

وتقـوم  البنـات،  لكليـات  العمـادة  بوكيلـة  والتدريـب  التطويـر  وحـدة  ترتبـط 
العمـادة  بوكالـة  والتدريـب  التطويـر  وحـدة  علـى  المشـرفة  عليهـا  باإلشـراف 

البنـات. لكليـات 
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مهـام وحـدة التطويـر والتدريب )وكالـة العمادة لكليات البنـات(:

- إعـداد وتنفيـذ البرامـج التدريبيـة التي تسـهم ـفي تطوير وتحسـين القدرات 
القيادية واألكاديمية بالشـطر النسـائي.

- إعـداد وتنفيـذ البرامـج التدريبيـة التـي تسـهم ـفي تطويـر مهـارات عمليتـي 
التعليـم والتعلـم لـدى أعضـاء هيئـة التدريـس بالشـطر النسـائي.

والجـودة  التطويـر  برامـج  تواجـه  التـي  المشـكالت  أو  الصعوبـات  دراسـة   -
النسـائي. بالشـطر  لهـا  الحلـول  واقتـراح  بالجامعـة، 

- اإلعالن عن البرامج التدريبية وورش العمل بالشطر النسائي. 
والجـودة  التطويـر  تخـص  التـي  والمؤتمـرات  والنـدوات  اللقـاءات  تنظيـم   -

النسـائي. بالشـطر 
- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.

وحـدة الجـودة  واالعتماد )وكالـة العمادة لكليات البنـات(

تعريـف:

تختص وحدة الجودة بمتابعة أنشـطة الجودة واالعتماد األكاديمي بالشـطر 
النسائي وكليات البنات.

االرتبـاط:

البنـات، وتقـوم باإلشـراف  ترتبـط وحـدة الجـودة بوكيلـة العمـادة لكليـات 
عليهـا المشـرفة علـى وحـدة الجـودة بوكالـة العمـادة لكليـات البنـات.

مهـام وحـدة الجـودة واالعتماد )وكالـة البنـات(:

- المشـاركة في اإلشـراف على برنامج االعتماد المؤسسـي بالجامعة بالشطر 
النسائي.

- متابعـة تنفيـذ خطة العمل المتعلقة ببرنامج االعتماد المؤسسـي بالشـطر 
النسائي.

- اإلسـهام ـفي مراجعـة التقريـر النهائي للدراسـة الذاتية المؤسسـية واألدلة 
والبراهين.

- المشـاركة في تقديم الدعم للبرامج األكاديمية بالشـطر النسـائي للجامعة 
المتقدمـة للحصـول علـى االعتماد من هيئـات محلية ودولية.

- المشـاركة ـفي إجـراءات إعـداد وتنفيـذ ومتابعـة برنامـج زيـارة المراجعيـن 
المؤسسـي. لالعتمـاد  الخارجييـن 

- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة

وحـدة التوثيـق والترجمـة

تعريـف:

تعنى هذه الوحدة بتوثيق أنشـطة العمادة وإعداد وترجمة مختلف الوثائق 
الالزمة ذات الصلة بأعمال العمادة  .

االرتبـاط:

ترتبـط وحـدة التوثيـق والترجمـة بوكيلـة العمـادة لكليـات البنـات، وتقـوم 
باإلشـراف عليهـا المشـرفة علـى وحـدة التوثيـق والترجمـة بوكالـة العمـادة 

لكليـات البنـات.

مهـام وحـدة التوثيـق والترجمـة:

- تحرير وتنسيق كل ما يتعلق بأخبار العمادة.
- ترجمة الوثائق والمستندات الالزمة للحصول على االعتماد المؤسسي.

التطويـر  مجـال  ـفي  العمـادة  تنجزهـا  التـي  والدراسـات  التقاريـر  ترجمـة   -
واالعتمـاد. والجـودة  األكاديمـي 

- ترجمة األدلة والكتيبات التعريفية التي تصدرها العمادة.
- ترجمة ما يلزم من الخطابات الصادرة والواردة من وإلى العمادة.

- تيسير التواصل بين العمادة والجهات التي تتعامل معها خارج المملكة.
-  وضـع مسـار ثنائيـة اللغـة للمصطلحـات في مجال الجـودة باللغتين العربية 

واإلنجليزية.
- تعريـب مـا تدعـو إليه الحاجـة من المصطلحات في مجـال الجودة واالعتماد 

األكاديمي.
- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.
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وحـدة المبـادرات التطويرية 

تعريـف:

تختـص وحـدة المبادرات التطويرية باإلسـهام في تنفيذ الخطة االسـتراتيجية 
للجامعة ودراسـة المبادرات المقترحة وتقييمها واختيار أفضلها وتفعيلها.

االرتبـاط:

ترتبـط وحـدة المبـادرات التطويريـة بوكيلـة العمـادة لكليـات البنـات، وتقوم 
باإلشـراف عليهـا المشـرفة علـى وحـدة المبـادرات التطويرية.

مهـام وحـدة المبـادرات التطويرية:

لمعاييـر  وفقـا  أفضلهـا  واختيـار  وتقييمهـا  المقترحـة  المبـادرات  دراسـة   -
معتمـدة.

- تفعيـل المبـادرات المتميـزة التـي مـن شـأنها قيـادة الجامعة نحـو المصاف 
العالمية.

- اإلسهام في تنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة.
المبـادرات  وحـدة  بيـن  التواصـل  روابـط  وتحديـث  تأصيـل  ـفي  اإلسـهام   -

والمجتمـع. الجامعـة  ومنسـوبي 
- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.

رابطة الخريجين

تعريف:

تسـتهدف الرابطـة خريجـي وخريجـات الجامعـة، وتهـدف إـلى تعزيـز عالقـة 
الخريجيـن بالجامعـة، وتوفيـر منبـر لطـرح قضاياهـم وتطلعاتهم، وإشـراكهم 
ـفي فعاليـات الجامعـة وأنشـطتها المختلفـة، واالسـتفادة مـن التسـهيالت 
والخدمـات المتاحـة التـي تقدمهـا الجامعـة ـفي اسـتخدام مرافقهـا العلميـة 
والثقافية، والعمل على تطوير قدراتهم وتدريبهم لتأهيلهم لسـوق العمل.

االرتباط:

والجـودة،  األكاديمـي  التطويـر  بعميـد  الخريجيـن  رابطـة  وحـدة  ترتبـط 
الخريجيـن. رابطـة  وحـدة  علـى  المشـرف  عليهـا  باإلشـراف  ويقـوم 

مهام رابطة الخريجين:

- إنشـاء قاعـدة بيانـات عـن الخريجيـن وأربـاب العمـل وجميـع القطاعـات 
الطـالب، وعمـادة  مـع عمـادة شـؤون  بالتعـاون  بالخريجيـن،  الصلـة  ذات 

المعلومـات. لتقنيـة  العامـة  واإلدارة  والتسـجيل،  القبـول 
بيانـات  وتوفيـر  المختلفـة،  ببرامجهـا  الجامعـة  خريجـي  مـع  التواصـل   -

العمـل. سـوق  ومتطلبـات  التعلـم  مخرجـات  بيـن  المواءمـة 
- تقديـم القـدوة والنمـاذج الناجحة مـن خريجي الجامعة للطالب من خالل 

دعوتهم في المناسـبات المختلفة.
الخريجيـن  بأنشـطة  يعنـي  للمعلومـات  وبنـك  دوريـة  نشـرات  إصـدار   -

والمجتمعيـة. والمهنيـة  العلميـة 
- قياس اتجاهات أرباب العمل ومدى رضاهم عن خريجي الجامعة.

التحاقهـم بسـوق  عنـد  الجامعـة  تواجـه خريجـي  التـي  التحديـات  رصـد   -
العمـل.

- اإلسهام في تكوين روابط للخريجين وتفعيل التواصل فيما بينهم.
- اإلسهام في عمل لقاءات خاصة بالخريجين.

- العمـل علـى إيجاد الطرق المثلى في اسـتمرارية ارتباط خريجي الجامعة 
بالجامعة.

- إعداد برامج تدريبية لتطوير حديثي التخرج وتزويدهم بمهارات تناسـب 
متطلبات سوق العمل.
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ج- إحصاءات بعدد العاملين في العمادة:

الوظائف اإلدارية العليا في االدارة/ المركز

الجنسية
الوظائف اإلدارية العليا

المجموع

نساءرجال

3٢٥سعودي

٠٠٠غير سعودي

3٢٥المجموع

الوظائف الفنية والمستخدمون والمعينون على بند أجور العمال

الجنسية

الوظائف 
بند أجور المستخدمونالفنية

المجموعالعمال

اإلجمالينساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجال

000001001سعودي

000000000غير سعودي

000001001المجموع

الوظائف اإلدارية حسب المؤهل

الجنسية

دبلوم بكالوريوسماجستيردكتوراه
متوسط

المجموعأخرى

ال
رج

اء
س

ن

ال
رج

اء
س

ن

ال
رج

اء
س

ن
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اء
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0117613-100154سعودي

0000000000000غير سعودي

0117613-100154المجموع
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اسم المستشار                            التخصص               م

أصول التربيةد. أحمد فريد محمود1

هندسة ميكانيكيةد  فينيت تيرت٢

هندسة ميكانيكية د. طالل سعيد القحطاني3

التصميم والمالبسد. أميرة عبدهللا4

مكروبيولوجيا الطبيةد. مي إبراهيم٥

فيزياءد/ عال الحالقان٦

إحصاءد/سهاد عبدهللا٧

مناهج وطرق تدريسد/سحر  آل موسى٨

صيدلةد/ سلطان الشهراني٩

شريعةد/ أحمد عزب1٠

أصول تربيةد/ محمد عبد التواب11

المستشارون في العمادة
ثالثا: اللجان:

األمانة العامة لجوائز التميز  

تعريـف:

تعنى هذه األمانة باإلعالن عن جوائز التميز واسـتقبال ملفات المرشـحين 
والتحكيم. 

مهام األمانة:

ي مديـر الجامعـة علـى بـدء فعاليـات جوائـز جامعـة  - أخـذ موافقـة معاـل
الملـك خالـد للتميـز.

- اإلعالن عن مواعيد أعمال وأنشطة األمانة العامة للجوائز.
الموعـد  ـفي  ووحداتهـا  الجامعـة  كليـات  مـن  الترشـيحات  اسـتقبال   -

المحـدد.
- إجراء المفاضلة بين المرشحين وفق درجات التقييم واألدلة والبراهين.

- توثيـق نتائـج الترشـح ـفي محضـر وتحديد أسـماء الفائزيـن لجوائز جامعة 
الملـك خالـد للتميز في فروعهـا المختلفة.

- رفع نتائج فرز الفائزين إلى اللجنة الدائمة للجوائز بالجامعة.
- التواصل مع شـركات الدعاية واإلعالن لطباعة المواد اإلعالنية وتصميم 

وتنفيذ دروع وشهادات تقدير الفائزين.  
- التواصل مع الفائزين وذويهم إلعالمهم بالفوز.

- اإلعداد لترتيبات حفل الجوائز.
- أخذ موافقة معالي مدير الجامعة على موعد حفل الجوائز

- إقامة حفل الجوائز وتوزيع الدروع وشهادات تقدير الفائزين.
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اللجنة اإلعالمية بالعمادة

تعريف:

تعنـى هـذه اللجنـة بمتابعـة أنشـطة العمادة علـى موقع الجامعة ووسـائل 
اإلعـالم المختلفة.

االرتباط:

ترتبط اللجنة بعميد التطوير األكاديمي والجودة وعضوية كاًل من:
- وكيلة العمادة لكليات البنات.

- المشرف على وحدة تنمية المهارات.
- مستشارة العمادة للتطوير والتدريب.

- المشرف على وحدة العالقات العامة واإلعالم بالعمادة.
- المشرفة على وحدة الترجمة.

المهام واالختصاصات:

-اإلشراف على موقع العمادة على اإلنترنت.
-توثيق كافة أنشطة العمادة.

إعالنـات  أخبـار  لنشـر  الجامعـة  داخـل  اإلعالميـة  الجهـات  مـع  -التنسـيق 
العمـادة.

-التنسيق للفعاليات التي تقيمها العمادة والتحضير لها.
-توزيع العمل على اللجان الخاصة بالفعالية.

اللجنة اإلدارية بالعمادة

تعريف:

تعنى هذه اللجنة بمتابعة سير العمل في العمادة.

االرتباط:

ترتبط اللجنة بعميد التطوير األكاديمي والجودة وعضوية كاًل من:
- وكيل العمادة للجودة.

- وكيلة العمادة لكليات البنات.
- مدير اإلدارة.

المهام واالختصاصات:

- اإلشراف اإلداري والمالي والفني على أعمال العمادة ومنسوبيها.
- اإلشراف على العمل وتوزيعه وتنظيمه وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

- إعداد واعتماد تقويم األداء لمنسوبي العمادة سنويا.

لجنة التطوير بالعمادة

تعريف:
تعنى بسير عمل هذه اللجنة وكالة العمادة للتطوير والجودة.

االرتباط:

ترتبط اللجنة بعميد التطوير األكاديمي والجودة وعضوية كاًل من:
- وكيلة العمادة لكليات البنات.

- المشرف على وحدة تنمية المهارات.
- مستشار العمادة للتطوير.

المهام واالختصاصات:

- اإلشـراف علـى سـير العمـل ـفي الوحـدات التابعـة للوكالـة ووضـع الخطـط 
لرفـع مسـتوى األداء فيهـا. التنفيذيـة 

لواجبـات  العـام  والتصنيـف  الوكالـة  ـفي  للعمـل  الداخلـي  النظـام  وضـع   -
التابعـة. الوحـدات  بيـن  التنسـيق  وآليـة  بهـا  العامليـن 

- إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية للعمادة.
-التوصيـة بمـن تحتـاج الوكالـة إـلى خدماتهـم مـن أعضـاء هيئـة التدريـس أو 

غيرهـم ـفي التطويـر والتدريـب وفـق أنظمـة الجامعـة. 
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لجنة الجودة بالعمادة

تعريف:

تعنى هذه اللجنة بسير عمل الجودة واالعتماد.

االرتباط:

ترتبط هذه اللجنة بعميد التطوير األكاديمي والجودة وعضوية كاًل من:
- وكيل العمادة للجودة.

- وكيلة العمادة لكليات البنات.
- مستشار العمادة للجودة.

- مستشارة العمادة للجودة.

المهام واالختصاصات:

- رسم السياسات العامة لضمان الجودة في العمادة.
- رسم وإقرار السياسة العامة لنشر الجودة داخل الجامعة.

- متابعة نتائج تقويم األداء.
االعتمـاد  علـى  للحصـول  الجامعـة  ـفي  البرامـج  تقويـم  عمليـات  متابعـة   -

البرامجـي.

رابعا: األهداف االستراتيجية للعمادة وارتباطها باألهداف 
االستراتيجية للجامعة

األهداف 
االستراتيجية 

للعمادة

مدى ارتباطها 
باألهداف 

االستراتيجية 
للجامعة

ما تم انجازه )المؤشرات(آليات تحقيقها

1- ترسيخ 
ثقافة 

الجودة 
بالجامعة.

-مرتبط بالهدف 
األول )تطوير 

جودة التعليم 
والتعلم( 

والهدف الثاني 
)توفير بيئة 

أكاديمية جاذبة(

- مطبوعات ونشرات عن 
الجودة واالعتماد.

-تفعيل وسائل التواصل 
غير التقليدية لنشر ثقافة 

الجودة واالعتماد.  

- تصميم مطبوعات ونشرات 
إلكترونية حول الجودة واالعتماد 

األكاديمي. 
-إعداد ونشر أدلة إجراءات 

وسياسات عمليات ضمان الجودة. 
-االحتفال باليوم العالمي للجودة  
وتقديم تقرير مفصل عن فعاليات 

شهر الجودة

٢- ضمان 
جودة األداء 
المؤسسي 
والبرامجي.

-مرتبط بالهدف 
األول )تطوير 

جودة التعليم 
والتعلم(

-الهدف الثاني 
)توفير بيئة 

أكاديمية جاذبة(

-مرتبط بالهدف 
السادس )تطوير 

األداء المؤسسي(

متابعة تنفيذ توصيات 
هيئة تقويم التعليم.

-تحديث متطلبات االعتماد 
المؤسسي ومرفقات 

الدراسة الذاتية.
- متابعة خطة االعتماد 

والبرامج األكاديمية محليًا 
ودوليًا

-ورش عمل للبرامج 
األكاديمية المتقدمة 

لالعتماد األكاديمي

-زيارات ميدانية للبرامج 
األكاديمية المتقدمة 

لالعتماد األكاديمي

- تقديم الدعم 
واالستشارات لتأهيل 

البرامج األكاديمية 
لالعتماد المحلي والدولي.

-تأهيل برامج الجامعة 
األكاديمية لالعتماد 

المحلي والدولي.
متابعة إعداد خطط 

تحسين الجودة والعمليات 
التقويمية لبرامج الجامعة.

- تم تنفيذ )3٥( توصية بنسبة )%1٠٠(، 
ووصلت نسبة إنجاز )٧( توصيات 

 )%٨٠% : ٩٠(
-تم تحديث وثائق وأدلة جودة األداء 

المؤسسي.
تم االنتهاء من متطلبات االعتماد 

البرامجي لل13 برنامج وتم التعاقد 
مع المركز الوطني 1٨ برنامج )مرفق 
4(تقرير ال13 برنامج )مرفق ٥ (تقرير 

ال1٨ برنامج
-تم تقديم  ورش عمل حضورى 

بلغت ٩٠ باالضافة الي 4٩ ورشة عن 
بعد  برنامج مكثف شمل )٢٠( 

-تم تنفيذ )٢44( زيارة واجتماعا  
حضوري و)1٧٥٩ لقاء واجتماع عن 

بعد واستشارة للبرامج األكاديمية 
المتقدمة لالعتماد األكاديمي . 

-متابعة أعمال الجودة واالعتماد 
بكليات الجامعة. وتقديم تقرير 

دورية
- تقديم الدعم واالستشارات لتأهيل 
البرامج األكاديمية لالعتماد المحلي 

والدولي
-تأهيل 1٨ برنامج لالعتماد 

-توجيه خطاب ونموذج مدي 
جاهزية برامج البرامج لالعتماد 

واعداد خطة العتماد برامج الجامعة
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األهداف 
االستراتيجية 

للعمادة

مدى ارتباطها 
باألهداف 

االستراتيجية 
للجامعة

ما تم انجازه )المؤشرات(آليات تحقيقها

3- تقديم 
االستشارات 

الفنية 
في مجال 

التطوير 
األكاديمي 

والجودة.

-مرتبط بالهدف 
األول)تطوير 

جودة التعليم 
والتعلم( 

والهدف الثاني 
)توفير بيئة 

أكاديمية جاذبة(

-تنظيم فعاليات 
للمستفيدين والمهتمين 

بالجودة.
-تقديم الدعم 

واالستشارات البرامج 
األكاديمية المؤهلة 

لالعتماد المحلي والدولي

-تم تنفيذ  مجموعة من الزيارات 
واالجتماعات المباشرة او عبر برنامج 
زووم  باإلضافة الي االشتراك بقربات 

الواتس  اب   لتقديم االستشارات  
للبرامج األكاديمية المتقدمة 

لالعتماد األكاديميين حيث بلغت 
عدد رسائل التواصل )3٩٦٧( .

4- تنمية 
مهارات 

أعضاء هيئة 
التدريس 

في مختلف 
المجاالت.

-مرتبط بالهدف 
األول )تطوير 

جودة التعليم 
والتعلم(

دورات تدريبية  لنشر ثقافة 
الجودة بشهر الجودة 
-تقديم برنامج مكثف 

لجودة البرامج االكاديمية 
وتأهلهم لالعتماد 

البرامجي .
-تقديم برنامج تدريبي  مع 

المركز الوطني للجودة .

-تم تنفيذ عدد )٦( دورة تدريبية 
ألعضاء هيئة التدريس. 

- تقديم ٢٠ دورات تدريبية  بالبرنامج 
المكثف

-تقديم )11( برامج تدريبية إلكترونية  

خامسا: إنجازات العمادة

اإلنجاز باألرقامما تم تنفيذهالمجال

1- االعتماد 
المؤسسي

-إعداد تقرير مؤشرات أداء 
الجامعة بالتنسيق مع 

الجهات المعنية داخل 
الجامعة.

-متابعة تنفيذ توصيات 
هيئة تقويم التعليم.

-تحديث متطلبات االعتماد 
المؤسسي ومرفقات 

الدراسة الذاتية.

مـع  بالتنسـيق  الجامعـة  أداء  مؤشـرات  تقريـر  -إعـداد 
الجامعـة. داخـل  المعنيـة  الجهـات 

- تـم تنفيـذ )3٥( توصيـة بنسـبة )1٠٠%(، ووصلـت نسـبة 
إنجـاز )٧( توصيـات )٨٠% : ٩٠%(. 

ومرفقـات  المؤسسـي  االعتمـاد  متطلبـات  -تحديـث 
الذاتيـة. الدراسـة 

٢- االعتماد 
البرامجي

-تقديم الدعم واالستشارات 
للبرامج األكاديمية 
المتقدمة لالعتماد.

- مراجعة ملفات وإجراءات 
االعتماد للبرامج األكاديمية 

)13 برنامج
-تجهيز 1٨ برنامج لالعتماد 

البرامجي

- اعداد خطة العتماد برامج 
جامعة الملك خالد

-تقديـم الدعـم واالستشـارات لــ )13( برنامجـا أكاديميـا 
متقدمـا لالعتمـاد. حيـث بلـغ عـدد اللقـاءات الحضوريـة 
عمـل  ورشـة  وتقديـم ٥٨  بعـد  عـن  لقـاء  لقـاء و٨٦   ٩٩
حضـورى و٢٩ عـن بعـد وتقديـم ٢٢٨٥ رسـالة عبر رسـائل 

التواصـل.
متقدمـة  أكاديميـة  برامـج   )13( ملفـات  مراجعـة   -

. الخارجيـة  الزيـارات  وتنظيـم  لالعتمـاد 

-تقديـم الدعـم واالستشـارات لــ )1٨( برنامجـا أكاديميـا 
متقدمـا لالعتمـاد. حيـث بلـغ عـدد اللقـاءات الحضوريـة 
)14٥(لقـاء و )٧1( لقـاء عـن بعـد وتقديـم 3٢ ورشـة عمل 
حضـورى  و٢٠ عـن بعـد وتقديـم 1٦٨٢ رسـالة عبـر رسـائل 
أكاديميـة  برامـج   )1٨( ملفـات  مراجعـة  و  التواصـل، 

متقدمـة لالعتمـاد وتنظيـم الزيـارات الخارجيـة .

الرئيسـي  بالمقـر  الجامعـة  برامـج  -تـم مخاطبـة جميـع 
لالعتمـاد  البرامـج  جهازيـة  مـدي  لتحديـد  والفـروع  

 . بذلـك  خطـة  ووضـع  االكاديمـي 

3- جائزة 
الملك 

عبدالعزيز

عقد االجتماعات واعداد  
لجان وتحديد المهام إلتمام 

الدراسة الذاتية لجامعة 
المك خالد للتقدم  لجائزة 

الملك عبدالعزيز للتميز، 
باإلضافة الى عمل نموذج 

لتحديد مدي جاهزية وكالت 
ووحدات الجامعة للتقدم 

للجائزة.

الراهـن  الوضـع  لدراسـة  اجتماعـات   عـدة  عقـد  تـم 
.وتحديـد البنـود والمعاييـر الفرعيـة وربطهـا بالجهات. 
وتـم ارسـال مقيـاس الجاهزيـة  للجهـات المسـتهدفة 

الجاهزيـة نسـبة   لتحديـد 
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4- مؤشرات 
االداء 

الرئيسية 
لجامعة 

الملك خالد

تم  مخاطبة  جهات الجامعة 
بشان قياس مؤشرات االداء

تم استقبال رود جهات العمادة  وتم اعداد التقرير

٥-البرنامج 
التدريبي 
للجودة 

واالعتماد

تم تقديم مجموعة  دورات 
للفصل الدراسي االول 

والثاني ودورات خارجية

تم تنفيذ )٦( دورات بالفصل الدراسي االول
تنفيذ )٢٠( دورة  بالفصل الدراسي الثاني

تم تنفيذ )11( برنامج تدريبي

٦-تحديد 
خصائص 

خريجي 
جامعة الملك 

خالد

تم إعداد لجنة  وعقد عدة 
اجتماعات لوضع آلية لتحديد 

خصائص الخريجين 

قامـت اللجنـة  بتحديـد متطلبـات تحقيـق اسـتراتيجية 
والمشـتركة  العامـة  الخصائـص  وتحديـد  الجامعـة 
المتضمنـة ـفي البرامـج األكاديميـة القائمـة بالجامعـة 
بالخصائـص  العالقـة  ذات  المصـادر   ومراجعـة 
العمـل  وسـوق  التنميـة  ومتطلبـات  المسـتهدفة 
قائمـة  مرجعيةوإعـداد  مقارنـات  إجـراء  ي  اـل باالضافـة 
أصحـاب  وإشـراك  المسـتهدفة  بالخصائـص  مقترحـة 
القائمـة  إعـداد  ـفي  الجامعـي  المجتمـع  المصلحـة مـن 
الوثيقـة  وإعـداد  العمـل  آليـة  باـقي  اسـتكمال  وجـاري 

الخريجيـن بخصائـص  الخاصـة 

٧- إعداد 
دليل لقياس 

مخرجات 
التعلم

تم إعداد لجنه  وعقد عدة 
اجتماعات لوضع الية لعمل 

دليل لقياس مخرجات التعلم

و  التعلـم  مخرجـات  قيـاس  نمـوذج  مقتـرح  عـرض  تـم 
تقديـم دليـل قياس مخرجات التعلـم  وعمل  التعديالت  
التـي تفضلـت بهـا اللجنـة المختصـة علـى دليـل قيـاس 

مخرجـات التعلـم  مـن أجـل التطويـر والتحسـين 

٨-الدليل 
االرشادي 

لمتطلبات 
االعتماد 
البرامجي

تم إعداد الدليل االرشادي 
لمتطلبات االعتماد البرامجي

تـم إعـداد ونشـر الدليـل اإلرشـادي لمتطلبـات االعتمـاد 
البرامجـي 

اإلنجاز باألرقامما تم تنفيذهالمجال

٩-بناء 
المبادرات 
التطويرية

تم تقديم مجموعة من 
المبادرات التطويرية

مثـل  التطويريـة  المبـادرات  مـن  مجموعـة  تقديـم  تـم 
لجائـزة  والتقـدم  الجامعـة  لبرامـج  البرامجـي  االعتمـاد 
الملـك عبـد عزيـز والممارسـات المميـزة ـفي الجـودة .

1٠-ترسيخ 
ثقافة الجودة 

بالجامعة 
وتفعيل 
االحتفال 

باليوم 
العالمي 

للجودة

- تنظيم فعاليات لنشر 
ثقافة الجودة باليوم 

العالمي للجودة.

- تنظيم فعاليات اليوم 
العالمي للكليات بالمقر 

الرئيس والفروع

للجـودة  العالمـي  اليـوم  بشـأن  فعاليـة  تنظيـم  تـم 
بالقريقـر. الجامعـي  بالمسـرح 

- إعـداد تقاريـر عـن  فعاليـات اليـوم العالمـي للكليـات 
بالمقـر الرئيـس والفـروع

11-تحفيز 
أعضاء هيئة 

التدريس 
على التميز 

واإلبداع

تشكيل اللجنة الدائمة 
لجوائز جامعة الملك خالد 

للتميز

-طباعة النسخة الجديدة من 
دليل جوائز جامعة الملك 

خالد 

-جاري استقبال وفحص 
ملفات المتقدمين للدورة 
الجديدة من جوائز جامعة 

الملك خالد للتميز.

خالـد  الملـك  جامعـة  لجوائـز  الدائمـة  اللجنـة  تشـكيل 
للتميـز

-طباعـة ونشـر النسـخة الجديدة من دليـل جوائز جامعة 
الملك خالد والتي تشـمل )1٥( مجال من مجاالت التميز

- تحديـد موعـد اسـتقبال الملفـات مـن 3 أبريـل إـلى 4 
يونيـو  وقـد وصـل عـدد الملفـات إـلى 1٢3 ملـف وجـاري 

فحـص الملفـات وفـق الجـدول الزمنـي المعلـن 
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1٢- رابطة 
الخريجين

-عقد االتفاقات مع بعض 
الشركات  الستقطاب 

خريجي جامعة الملك خالد .

- تحديث رابط التسجيل 
للعضوية واضافة كود لكل 

طالب يمكنه من الدخول 
لمرافق الجامعة واالستفادة 

من الخدمات و إضافة عدد 
من الخدمات األخرى

- قامت الرابطة بنشر عدد 
من إعالنات التوظيف 

والتدريب من خالل موقع 
الرابطة يتم تحديثه يوميًا 

لإلعالن عن الفرص الوظيفية 
المتاحة من قبل القطاع 

الحكومي والخاص، وكذلك 
يتم نشرها بحساب الرابطة 

على تويتر.

-تحديث التواصل مع 
منسقي ومنسقات رابطة 

الخريجين بالكليات

- التواصل مع المرصد 
الوطني للعمل التابع لوزارة 

الموارد البشرية للحصول 
على مؤشرات توظيف 

خريجي جامعة الملك خالد .

-لتواصل مع جهات 
التوظيف

-تم تنفيذ دورات تدريبية عن 
بعد ضمن برنامج )تطوير 

الخريج( 

-بتم تنفيذ مجموعة من 
الزيارات واللقاءات من 

قبل وحدة رابطة الخريجين 
التابعة لعمادة التطوير 

األكاديمي والجودة لجهات 
مناظرة بجامعات سعودية .

-تـم االتفـاق مـع شـركة التنميـة الغذائيـة السـتقطاب 
خريجـي جامعـة الملـك خالـد علـى عـدد مـن الوظائـف 
مـع  يتماشـى  بمـا  الوطنيـة  الكـوادر  تمكيـن  اجـل  مـن 
رؤيـة المملكـة٢٠3٠  واالعـالن عنهـا علـى تويتـر الرابطة 
الخريجيـن  مـن  المرشـحين  بأسـماء  الشـركة  وتزويـد 

والخريجـات.
لتقنيـة  العامـة  اإلدارة  بالتنسـيق مـع  الرابطـة  -قامـت 
المعلومـات بتحديـث رابـط التسـجيل للعضوية واضافة 
كـود لـكل طالـب يمكنـه من الدخـول لمرافـق الجامعة 
واالسـتفادة مـن الخدمـات و إضافـة عـدد مـن الخدمـات 

األخرى
- نشـر  )3٩( إعالنـات التوظيـف و )1٠٠( اعـالن للـدورات 
التدريبيـة مـن خـالل موقـع الرابطـة يتـم تحديثـه يوميـًا 
لإلعـالن عـن الفـرص الوظيفية المتاحة مـن قبل القطاع 
بحسـاب  نشـرها  يتـم  وكذلـك  والخـاص،  الحكومـي 

الرابطـة علـى تويتـر.
رابطـة  ومنسـقات  منسـقي  مـع  تواصـل  تحديـث  تـم   -

بالكليـات. الخريجيـن 
لـوزارة  التابـع  المرصـد الوطنـي للعمـل  التواصـل مـع   -
توظيـف  مؤشـرات  علـى  للحصـول  البشـرية  المـوارد 
خريجـي جامعـة الملك خالد الخر سـنتين لالطالع ووضع 
خطـط تحسـينية مـن اجل رفع نسـبة توظيـف الخريجين 

ودعمهـم.
- تـم عمـل اسـتبيانات واسـتطالعات لغـرض التحسـين 
خالـد  الملـك  جامعـة  لتطلعـات  واالرتقـاء  والتطويـر 
نحـو تطبيـق رؤيـة المملكـة ٢٠3٠ تقـوم الرابطـة بعمـل 
اسـتبيان واسـتطالع للـرأي بهدف الحصـول على تغذية 
راجعـة مـن قبـل جهات التوظيـف وأيضـا الخريجين مما 
يسـهم في تطوير وجـودة البرامج األكاديمية ومواكبة 

المسـتجدات المهنيـة
)https://forms.gle/jXLYeUTuDPjLJVVH9(

برنامـج  ضمـن  بعـد  عـن  تدريبيـة  دورات  تنفيـذ  تـم   -
كفـاءات  تعزيـز  ـفي  يسـهم  الـذي  الخريـج(  )تطويـر 
مهـارات  مـن  يسـتجد  مـا  بـكل  وتزويدهـم  الخريجيـن 
شـخصيه وعلميـه يتطلبهـا سـوق العمـل، حيـث نفـذت 
رابطـة الخريجيـن  1٢4 دورة تدريبيـة خـالل هـذا العـام 

وخريجـة. خريـج   4٧٥٦ بواقـع 
-تم  تقديم ثالث زيارات  من قبل وحدة رابطة الخريجين 
التابعـة لعمـادة التطويـر األكاديمـي والجـودة لجهـات 
الملـك  جامعـة   ( وهـي  سـعودية  بجامعـات  مناظـرة 
بالريـاض  سـعود  الملـك  وجامعـة  بجـدة  عبدالعزيـز 

. بالريـاض  الفيصـل  وجامعـة 

اإلنجاز باألرقامما تم تنفيذهالمجال

13-اإلصدارات 
التعريفية 
والتثقيفية

تم إصدار مجموعة من 
المطبوعات والبروشرات 

التعريفية والتثقيفية  
والمقاالن عن الجودة  وعن 

الوقاية من وباء كورونا 
ونشر الوعي بين منسوبي 
الجامعة باللغتين العربية 

واالنجليزية

والبروشـرات  المطبوعـات  مـن  عـدد)٥(  إصـدار  -تـم 
والتثقيفيـة التعريفيـة 

14- تقديم 
العديد من 

البرامج 
التدريبية 

واألنشطة 
الموجهة 

لخدمة 
المجتمع

- تقديم المشورة والدعم 
للجهات ذات الصلة خارج 

الجامعة.
-المشاركة في األنشطة 

المجتمعية 

خـارج  الصلـة  ذات  للجهـات  والدعـم  المشـورة  تقديـم 
الجامعـة.

المشاركة في األنشطة المجتمعية
تقديـم نـدوة  بجامعـة تبـوك )د سـالم القرـني( تقديـم 
برنامـج  تقديـم    ( ملـوذ(  ال  حصـة  د   ( تدريـب  برنامـج 
اميـرة  )د  عبيـد  سـراة  تعليـم  ادارة  لمنسـوبي  تدريبـي 

عبـدهللا( 

1٥-المشاركة 
ببرنامج 

مبادرون  
بالتعاون 

مع وكالة 
االعمال 

واالقتصاد 
المعرفي 
بجامعة 

الملك خالد

مبادرة تمهين التعليم 
وصفات خريج جامعة الملك 

خالد

التعليـم  بعنـوان تمهيـن  ي  )االوـل تنفيـذ مبادرتيـن  تـم 
الخريـج ، ومبـادرة صفـات  ٧٥٠ متـدرب  بحضـور 

1٦-التوثيق 
اإلعالمي

- تحديث الموقع االلكتروني 
للعمادة.

-إعداد الملف اإلعالمي 
لفعاليات العمادة

-إعداد تقرير إنجازات 
العمادة السنوي.

علـى  خبـر  نشـر 4٩  تـم  العمـادة،  تحديـث موقـع  تـم    -
الموقـع

- تـم إعـداد  عـدد ) ٢( ملـف إعالمـي لفعاليـات العمـادة 
للفصـل الدراسـي االول والفصـل الدراسـي الثاـني وقـد 
تـم  وتوثيـق الفعاليـات ومشـاركات العمـادة بوسـائل 

التواصـل االجتماعـي )تويتـر وسـناب تشـات(
-إعداد تقرير إنجازات العمادة السنوي. 
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تقرير تفصيلي 
إلنجازات عمادة 

التطوير األكاديمي 
والجودة للعام 

الجامعي 1442 هــ
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االعتماد 
المؤسسي
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االعتماد المؤسسي

حفاظـا علـى مـا حققتـه جامعـة الملـك خالـد مـن الحصـول علـى االعتماد 
المؤسسـي الكامـل لمـدة سـبع سـنوات )٢٠1٧ – ٢٠٢4م(، أعـدت عمـادة 
التطويـر األكاديمـي والجـودة خطـة تنفيذيـة  السـتيفاء توصيـات هيئـة 
تقويـم التعليـم – المركـز الوطنـي للتقويـم واالعتمـاد األكاديمـي، كمـا 

أعـدت آليـة لتنفيـذ ومتابعـة الخطـة التنفيذيـة للتوصيـات. 

آلية تنفيذ ومتابعة الخطة التنفيذية  

بعـد االطـالع علـى تقريـر المراجعيـن الخارجييـن – هيئـة تقويـم التعليـم 
– المركـز الوطنـي للتقويـم واالعتماد األكاديمي، قامـت عمادة التطوير 

األكاديمـي باإلجـراءات التالية: 

•  دراسة توصيات فريق المراجعين من قبل العمادة ومستشاريها. 
•  ارسـال التوصيـات اـلى رؤسـاء اللجـان المؤسسـية للمعاييـر كل فيمـا 
يخصـه، لدراسـة واعـداد خطـة تنفيذيـة لتوصيـات الهيئـة )متابعـة مـن 

ي رئيـس الجامعـة(.   مكتـب معاـل
عقـدت  التنفيذيـة،  الخطـة  وإعـداد  التوصيـات  دراسـة  مـع  بالتزامـن    •
العمـادة عـدة لقـاءات مع العمادات المسـاندة وادارات الجامعة )عمادة 
البحـث العلمـي –عمـادة القبـول والتسـجيل – عمـادة شـؤون الطـالب – 
عمـادة التعلـم االلكتروـني – عمـادة المكتبات – عمادة الدراسـات العليا 
– عمـادة خدمـة  والموظفيـن  التدريـس  أعضـاء هيئـة  – عمـادة شـؤون 
المجتمـع والتعليـم المسـتمر – إدارة تقنيـة المعلومات – المشـرف على 
إدارة التخطيـط االسـتراتيجية( لمناقشـة التوصيـات وآليـة الـرد عليهـا. 

العمـادات  ى  إـل ألداء  ا  ومؤشـرات  بالتوصيـات  خطابـات  إرسـال  تـم   •
ألداء.  ا  مؤشـرات  قيـاس  ـفي  للبـدء  المسـاندة 

•  أعدت عمادة التطوير األكاديمي والجودة الخطة التنفيذية للرد على 
توصيـات الهيئـة، بنـاء علـى رد رؤسـاء اللجـان المؤسسـية للمعايير، ومن 
ثـم رفعهـا لسـعادة وكيل الجامعـة للتطويـر والجودة التخـاذ االجراءات 

الالزمة إلرسـالها لهيئـة تقويم التعليم. 

•  حرصت عمادة التطوير األكاديمي عند إعداد الخطة التنفيذية إغالق 
دائرة الجودة لكل توصية بما يضمن التطوير والتحسين المستمر. 

•  عقـدت عمـادة التطويـر األكاديمـي والجـودة لقـاءات أخـرى منفـردة 
وجماعيـة مـع العمـادات المسـاندة واإلدارات لالتفـاق علـى آليـة بـدء 

تنفيـذ الخطـة التنفيذيـة وفـق اإلطـار ر الزمنـي المحـدد.
•  إعـداد تقريـر مؤشـرات أداء الجامعة بالتنسـيق مـع الجهات المعنية 

داخـل الجامعة.
 )٧( إنجـاز  نسـبة  ووصلـت   ،)%1٠٠( بنسـبة  توصيـة   )3٥( تنفيـذ  تـم    •

 .)%٩٠  :  %٨٠( توصيـات 
•  تحديث متطلبات االعتماد المؤسسي ومرفقات الدراسة الذاتية.
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االعتماد 
البرامجي
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االعتمـاد  مجـال  ـفي  والجـودة  االكاديمـي  التطويـر  عمـادة  جهـود  مـن    -
حيـث   ،144٢ الجامعـي  العـام  خـالل  اكاديميـًا  برنامجـًا   )31( دعـم  البرامجـي، 

مشـروعين: علـى  عملـت 

- األول: استكمال متطلبات االعتماد ل 13 برنامج أكاديمي موقعه عقودها.
-  الثاـني: توقيـع عقـود )1٨( برنامـج اكاديمـي وتأهيلهـا وتقديـم الدعم الفني 

لها.

أواًل:مشروع استكمال متطلبات اعتماد ال 13 برنامج.

-  تقديـم الدعـم واالستشـارات لــ )13( برنامجـا أكاديميـا متقدمـا لالعتمـاد. 
حيـث بلـغ عـدد اللقـاءات الحضوريـة ٩٩ لقـاء و٨٦ لقـاء عـن بعـد وتقديـم ٥٨ 
ورشـة عمل حضوري و٢٩ عن بعد وتقديم ٢٢٨٥ رسـالة عبر رسـائل التواصل، 
ومراجعـة ملفـات )13( برامـج أكاديميـة متقدمـة لالعتمـاد وتنظيـم الزيارات 

الخارجية.

المراجعين على البرامج ال )13( المتقدمة لالعتماد:

اسم المراجعاسم البرنامجم

د. فينيت تيرتدكتور صيدلي1

د.ابيالش ايداتشيرينطب وجراحة الفم واالسنان ٢

د. أميرة عبدهللاالشريعة3

د. محمد الهاشمي العوني أصول الدين4

د. أيمن عبدالحميدالتمريض ٥
 د. عال الحاقان 

د. مي الدسوقياألشعة التشخيصية ٦

د. ابيالش ايداتشيرين العالج الطبيعي٧

د.فينيت تيرتاللغة اإلنجليزية ٨

د. مي الدسوقيالصحة العامة٩

د. جاويد ملكالمختبرات اإلكلينيكية 1٠

د. أحمد فريدماجستير المناهج وطرق تدريس العلوم11

د. أحمد فريددكتوراه اإلدارة واإلشراف التربوي1٢

د. محمد الهاشمي العونياللغة العربية 13

د. أميرة عبدهللاالمحاسبة 14



زيارات هيئة تقويم التعليم المجدولة لـ ) 13( برنامج اكاديمي:

الكليةاسم البرنامجم
رد البرنامج 

على مالحظات 
الهيئة

الموعد النهائي للرد
 على الهيئة

موعد زيارة المراجعة موعد زيارة التحقق
النهائية

مالحظات
الرد على 

األخطاء البيانية 
والتوصيات

رفع خطة 
العمل لمعالجة 

التوصيات 

بكالوريوس الشريعة1
الشريعة وأصول الدين

٢٠٢1/٠4/٢٢٢٠٢1/٠4/٢٩تمت الزيارة النهائية 14-٠3/1٧/1٨٢٠٢1/٠٢/11٢٠٢1/٠٢/٢٠٢1☑

٢٠٢1/٠٥/٠٦٢٠٢1/٠٦/٠3تمت الزيارة النهائية٢٨-٢٠٢1/٠٢/11٢٠٢1/٠٢/1٨٢٠٢1/٠3/31☑بكالوريوس أصول الدين٢

٢٠٢1/٠٥/٢٧٢٠٢1/٠٦/٠3تمت الزيارة النهائية٢٨-٢٠٢1/٠٢/11٢٠٢1/٠٢/٢٥٢٠٢1/٠3/31☑الصيدلةبكالوريوس دكتور صيدلي3

بكالوريوس المختبرات 4
الطبية

العلوم الطبية 
التطبيقية أبها 

لم يحددلم يحددبانتظار الزيارة النهائية٠٥-٠٩/٠٨/٠3/11٢٠٢1/٠٢/٢٥٢٠٢1/٢٠٢1☑

لم يحددلم يحددبانتظار الزيارة النهائية1٢-٢٠٢1/٠3/٠4٢٠٢1/٠3/11٢٠٢1/٠٩/1٥☑طب األسنانبكالوريوس طب األسنان٥

بكالوريوس األشعة ٦
التشخيصية

العلوم الطبية 
التطبيقية أبها

لم يحددلم يحددبانتظار الزيارة النهائية1٢-1٥/٠٩/٠3/11٢٠٢1/٠4٢٠٢1/٠3/٢٠٢1☑

لم يحددلم يحددبانتظار الزيارة النهائية1٢-٢٠٢1/٠٢/٢٥٢٠٢1/٠3/1٨٢٠٢1/٠٩/1٥☑التمريض أبها بكالوريوس التمريض٧

بكالوريوس العالج ٨
الطبيعي

العلوم الطبية 
التطبيقية أبها

لم يحددلم يحددبانتظار الزيارة النهائية1٢-1٥/٠٩/٠3/11٢٠٢1/٠4٢٠٢1/٠3/٢٠٢1☑

ماجستير المناهج وطرق ٩
تدريس العلوم

لم يحددلم يحددبانتظار الزيارة النهائية٢٦-٢٠٢1/٠4/٠1٢٠٢1/٠4/٠٨٢٠٢1/٠٩/٢٩☑التربية

دكتوراه اإلدارة واإلشراف 1٠
التربوي

لم يحددلم يحددبانتظار الزيارة النهائية٢٦-٢٠٢1/٠4/٠1٢٠٢1/٠4/٠٨٢٠٢1/٠٩/٢٩☑التربية

لم يحددلم يحددبانتظار الزيارة النهائية٢٦-٢٠٢1/٠4/٠1٢٠٢1/٠4/٠٨٢٠٢1/٠٩/٢٩☑األعمالبكالوريوس المحاسبة11

العلوم الطبية بكالوريوس الصحة العامة1٢
التطبيقية خميس

لم يحددلم يحددبانتظار الزيارة النهائية٠3- ٠٦ /٠٨٢٠٢1/1٠/٠4/1٨٢٠٢1/٠٢/٢٠٢1☑

بكالوريوس اللغة 13
االنجليزية

لم يحددلم يحددبانتظار الزيارة النهائية٠3-٢٠٢1/٠4/٠4٢٠٢1/٠4/11٢٠٢1/1٠/٠٦☑اللغات والترجمة

4647
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ثانيًا: تقدم وتأهيل 18 برنامج أكاديمي لالعتماد البرامجي:

ـفي إطـار توجـه الجامعـة العتمـاد كافـة البرامـج األكاديميـة بهـا، وبعـد أن 
وجدولـة  ي،  والدوـل المحلـي  األكاديمـي  االعتمـاد  علـى  برنامجـا   )13( حصـل 
تنفيـذ زيـارات اعتمـاد )13( برنامجـا، فقـد تمـت مخاطبـة هيئـة تقويـم التعليم 
والتدريب بشـأن التعاقد العتماد )1٨( برنامجا جديدا. وحتى يتم إعداد ملفات 
االعتمـاد األكاديمـي لتلـك البرامـج علـى النحـو المطلوب، فقد تـم إعداد ذلك 
وفـق خطـة زمنيـة محـددة العناصـر مـن حيـث التوقيـت والمهـام والقائميـن 

بتنفيـذ مراحـل المشـروع.

أهداف المشروع:

سعى هذا المشروع إلى تحقيق األهداف اآلتية:

-  نشر ثقافة الجودة بكليات الجامعة.
-  زيادة عدد البرامج المعتمدة بالجامعة بما يحقق مؤشرات أدائها.

-  بناء نظام حقيقي ودائم لضمان الجودة بكليات الجامعة. 
-  االرتقـاء بخبـرات ومهـارات منسـوبي كليـات الجامعـة ـفي مجـال االعتمـاد 

األكاديمـي. 
-  تقدم الجامعة في التصنيف الدولي والمحلي.

بالبرامـج مـن أجـل اسـتيفاء  العمـل  لفـرق  المباشـر  الفنـي  الدعـم  -   تقديـم 
البرامجـي. االعتمـاد  ملفـات  جـودة  وضمـان 

البرامج المتقدمة لالعتماد ضمن المشروع :

اسـتهدف المشـروع تأهيـل البرامـج المذكـورة ـفي الجـدول أعـاله للحصـول 
علـى االعتمـاد األكاديمـي، وهـي قائمـة البرامـج التـي تـم توقيـع عقودهـا مع 

المركـز الوطنـي للتقويـم واالعتمـاد األكاديمـي. 

المقر الرئيسالكليةالمستوىالبرنامجم

العلوم الطبية بكالوريوستقنية األسنان1
التطبيقية 

خميس مشيط

بكالوريوسالكيمياء  ٢

أبهاالعلوم بكالوريوسالفيزياء3

بكالوريوسالرياضيات4

بكالوريوساألحياء٥

ماجستيرالكيمياء  ٦

ماجستيرالفيزياء٧

ماجستيرالرياضيات٨

ماجستيراألحياء٩

ماجستيرالقرآن وعلومه1٠

الشريعة 
وأصول الدين

ماجستيرالسنة وعلومها11

ماجستيرالعقيدة والمذاهب المعاصرة1٢

ماجستيرالفقه13

ماجستيرأصول الفقه14

ماجستيراألنظمة1٥

ماجستيراإلدارة واإلشراف التربوي   1٦

التربية دكتوراهالمناهج وطرق تدريس العلوم1٧

دكتوراهالمناهج وطرق التدريس العامة1٨
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ملخص ما تم إنجازه في المشروع:

إـلى تأهيـل )1٨( برنامجـا بالجامعـة لالعتمـاد األكاديمـي،  يهـدف المشـروع 
وفـق العناصـر اآلتيـة:

-  عقد عدد )3( اجتماعات شهرية بحضور معالي رئيس الجامعة.
-  عقد ) 14٥ ( اجتماع حضوري لكافة البرامج..

-  عقد عدد )٧1( اجتماع عن بعد لكافة البرامج.
-  عقد عدد )3٢( ورشة عمل حضورية وعدد )٢٠( ورشة عمل عن بعد.

-  تشـكيل فريـق مـن المراجعيـن التابـع لعمـادة التطويـر والجـودة لتقديـم 
للبرامـج. الدعـم 

- رفع ما يقارب عدد ٨٢ تقريرًا..
-  تقديم الدعم الفني والمشورة من خالل )1٦٨٢( من رسائل وسائل التواصل..
-  تحديـد متطلبـات االعتمـاد البرامجـي مـن خـالل الدليـل االجرائـي لمتطلبات 

االعتمـاد األكاديمي.
-  إعداد ملفات متطلبات االعتماد البرامجي

-  دراسـة فريـق الـرأي المسـتقل واعتمـاد األسـماء والموافقـة عليهـا وإخطار 
البرامج.

-  الرفع بلفات االعتماد النسخة األولية بنهاية األسبوع الـ 1٢.

م
المهام/ الوثيقة

Tasks and files 

week  األسبوع

10 
Feb

 17
Feb

24 
Feb

24
Mar

10 
Mar

17
Mar

24 
Mar

31 
Mar

07
Apr

14
Apr

21
Apr

28
Apr

123456789101112

تشكيل فرق العمل1
 Forming the teams☑

٢

مخاطبة البرامج 
المماثلة إلجراء المقارنة 

المرجعية
تحديد الرأي المستقل 

)المراجع الخارجي(
 Communication with
 similar programs for

 benchmarking and
 independent opinion

☑☑☑

3

قرار إنشاء البرنامج 
– شهادة االعتماد 

المؤسسي 
 Accreditation

 certificate of the
)institution )KKU

☑

4

توصيف البرنامج 
والمقررات الدراسية

 Program
 specification

 and Course
specifications

☑☑

استطالعات الرأي٥
)Surveys )all types☑☑☑

خطة تشغيلية موحدة للبرامج ال 18 إلنجاز جميع متطلبات االعتماد:



المهام/ الوثيقةم

Tasks and files 

week  األسبوع

10 
Feb

 17
Feb

24 
Feb

24
Mar

10 
Mar

17
Mar

24 
Mar

31 
Mar

07
Apr

14
Apr

21
Apr

28
Apr

123456789101112

٦

مؤشرات األداء الرئيسة 
والمقارنة المرجعية

 KPIs and
benchmarking

☑☑☑☑

٧

خطة قياس مخرجات 
التعلم وتقارير 

 Plan for القياس
 PLOs assessment

 and reports of
measurement

☑☑☑☑

٨
اللجنة االستشارية 

للبرنامج
Advisory Committee

☑☑☑☑☑☑

٩
تقارير المقررات 

الدراسية
 Course reports

☑☑☑☑☑

1٠
التقرير السنوي للبرنامج

 Annual program☑☑

11

الخطة االستراتيجية 
للكلية + الخطة 

التشغيلية للبرنامج + 
خطة إدارة المخاطر

 College Strategic
 Plan + Operational

 Plan of the Program
 + Risk Assessment

Plan

☑☑☑☑☑

المهام/ الوثيقةم

Tasks and files 

week  األسبوع

10 
Feb

 17
Feb

24 
Feb

24
Mar

10 
Mar

17
Mar

24 
Mar

31 
Mar

07
Apr

14
Apr

21
Apr

28
Apr

123456789101112

1٢

الخطة التنفيذية للبحث 
العلمي ومتابعتها + 

نظام اإلشراف العلمي 
على الرسائل أو 

المشاريع )دراسات عليا 
 Action Plan of )فقط
 Scientific Research
 and its follow-up +

 System for scientific
 supervision on

 dissertations/theses
 and projects )PG

)only

☑☑☑☑☑

 13

مقاييس التقويم الذاتي 
وتقرير الدراسة الذاتية 

للبرنامج
SES + SSRP

☑☑☑☑☑☑☑

14

األدلة التعريفية للطالب 
وهيئة التدريس

 Student and Staff
Manuals

☑☑☑☑☑

1٥

تخرج الطلبة )دفعة 
واحدة على األقل(

Students graduated 
)One cohort at least(

☑☑

1٦

التوافق مع اإلطار 
الوطني للمؤهالت

 Consistency with
NQF

☑

53 52



المهام/ الوثيقةم

Tasks and files 

week  األسبوع

10 
Feb

 17
Feb

24 
Feb

24
Mar

10 
Mar

17
Mar

24 
Mar

31 
Mar

07
Apr

14
Apr

21
Apr

28
Apr

123456789101112

1٧

تحديث الموقع 
اإللكتروني للبرنامج

 Updating electronic
website

☑☑☑☑☑☑☑

1٨

مراجعة واستيفاء 
النواقص في الملفات

 Revision and
 implementing
remaining files

☑☑

1٩

إرسال الملفات إلى 
هيئة تقويم التعليم 

والتدريب
 Submission to

NCAAA

☑

الدورات التدريبية:

مـع  التزامـن  بمـا يحقـق  االكاديميـة  للبرامـج  تدريبيـة  تقديـم 1٥ دورة  تـم    -
اسـتكمال متطلبـات االعتمـاد وفقـًا للخطـة التشـغيلية الموحـدة المعدة من 

قبـل عمـادة التطويـر والجـودة.

التاريخ المدربالفئة المستهدفةاسم البرنامجم

متطلبات االعتماد البرامجي1

أعضاء هيئة 
التدريس

144٢/٧/٨د. احمد فريد
٢٠٢1/٢/٢٠

144٢/٧/1٠د. مي الدسوقيتوصيف البرنامج والمقررات ٢
٢٠٢1/٢/٢٢

3
تحليل البيانات واالستبانات 
واستخدام نتائجها لضمان 
الجودة والتحسين المستمر

144٢/٧/1٢د. إقبال درندري
٢٠٢1/٢/٢4

مؤشرات األداء والمقارنة 4
المرجعية

د. احمد 
البغدادي

144٢/٧/1٥
٢٠٢1/٢/٢٧

دور تقارير البرنامج والمقررات ٥
في تحسين جودة البرامج

144٢/٧/1٧د. ناصر سرحان
144٢/3/1

التقارير الدورية للمقررات ٦
والخبرة الميدانية

144٢/٧/1٩د. هدى اليامي
٢٠٢1/3/3

144٢/٧/٢٢د. ناصر السرحانقياس مخرجات تعلم البرنامج٧
٢٠٢1/3/٦

د. احمد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج٨
البغدادي

144٢/٧/٢3
٢٠٢1/3/٧

تحديد خصائص خريجي ٩
144٢/٧/٢٦د. اميرة مهديالبرنامج وآليات تقويمها

٢٠٢1/3/1٠

 الخطة التنفيذية للبحث 1٠
144٢/٧/٢٩د. احمد فريدالعلمي وتقاريرها

٢٠٢1/3/13

إغالق دائرة الجودة لممارسات 11
144٢/٨/٢د. احمد الكويتيالبرنامج األكاديمي

٢٠٢1/3/1٥

الخطط التشغيلية للبرامج 1٢
144٢/٨/4د. حنان العلياناألكاديمية

٢٠٢1/3/1٧

144٢/٨/٧د. هيام العوفيمقاييس التقويم الذاتي13
٢٠٢1/3/٢٠

د. عايض تهيئة البرنامج لزيارة االعتماد14
الشهراني

144٢/٨/٩
٢٠٢1/3/٢٢

55 54
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فريق المراجعة الداخلية للبرامج الـ )18(: 

تـم تشـكيل لجنـة االعتمـاد البرامجـي للمراجعـة علـى البرامـج الــ 1٨ وتكـون 
فريـق المراجعـة مـن األعضـاء التاليـة أسـمائهم: 

اإليميلالجوالمراجع العمادةالكليةالمستوىاسم البرنامجم

٠٥٠٥٢٨1٨3٥mai@kku.edu.saد. مي الدسوقيالعلوم الطبية التطبيقيةبكالوريوستقنية األسنان1

٠٥٠1٢4٢٢٥3asaasiri@kku.edu.saد. عبير عسيري

الكيمياء٢

بكالوريوس

العلوم

٠٥٠٥1٨٨٨3٦aaalhagan@kku.edu.saد. عال الحاقان
الفيزياء3

الرياضيات4
٠٥٦٧13٦٧٨٥ahakami@kku.edu.saد. عبد الرحيم حكمي

األحياء٥

الكيمياء٦

ماجستير

٠٥٦٠4٦٦٥43edalheriad@kku.edu.saد. أبيالش أيدا تشرين
الفيزياء٧

الرياضيات٨
٠٥٩٢11٨33٠vtrith@kku.edu.saد. فينيت تيرت

األحياء٩

القرآن وعلومه1٠

الشريعة وأصول الدينماجستير

٠٥٠3٠٧٧٠٠3ymalhanash@kku.edu.saد. يحيى آل حنش السنة وعلومها11

العقيدة والمذاهب المعاصرة1٢

الفقه13

٠٥4٢٨43٩4٩melouni@kku.edu.saد. محمد العوني أصول الفقه14

األنظمة1٥

ماجستيراإلدارة واإلشراف التربوي1٦

٠٥٠43٩4٦٩1afmahmood@kku.edu.saد. أحمد فريدالتربية المناهج وطرق تدريس العلوم1٧
دكتوراه

المناهج وطرق التدريس العامة1٨
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إعداد ملفات متطلبات االعتماد البرامجي:

وخـالل هـذه المرحلة تم مسـاعدة البرامج من قبـل لجنة المراجعة التابعة لعمادة 
التطويـر والجـودة علـى إعـداد ملفات متطلبـات االعتماد البرامجي بواسـطة فرق 
العمـل بالبرامـج ومراجعتها، وذلك خالل )1٢( أسـبوعا، وفيما يلي جدول تفصيلي 

بمراحـل وخطوات إعداد ملفـات متطلبات االعتماد البرامجي.

متطلبات م
االعتماد 
البرامجي

األسبوعالمهاماألدلة المطلوبة

إجراءات 1
التواصل 
المهمة

-  تحديد القائم بإعداد تقرير الرأي المستقل 
والتواصل معه وتسليمه )خالل ٧ أيام من أجل 

مراجعة ملفات البرنامج وتسليم تقريره(
-  التواصل مع برنامج )من جامعة مرموقة( إلجراء 

المقارنة المرجعية معه.

1

الترخيص ٢
النهائي 
للبرنامج

- تجهيز وثيقتين: األولى قرار إنشاء البرنامج قرار إنشاء البرنامج
والثانية قرار اعتماد البرنامج من الجامعة / وزارة 

التعليم )واألفضل تجهيز الوثيقتين(
- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية لكل 

 )PDF من الوثيقتين أعاله، ثم إدراجهما )بصيغة
في ملف واحد ويسمى )1- الترخيص النهائي 

للبرنامج(

1

التوافق 3
مع اإلطار 
السعودي 
للمؤهالت

تقرير اتساق البرنامج 
مع متطلبات اإلطار 

السعودي
للمؤهالت

- إعداد تقرير مختصر )من صفحة واحدة( عن مدى 
اتساق البرنامج مع اإلطار السعودي للمؤهالت، 

وذلك للتأكيد على ارتباط البرنامج باإلطار 
السعودي للمؤهالت ومخرجات التعلم المحددة 

فيه.
- إعداد مصفوفة اتساق مع مجاالت اإلطار 

الوطني للمؤهالت، مع اخذ في االعتبار أن تشمل 
)1٠٠%( من مخرجات التعلم، كأفضل مثال.

- إعداد مصفوفة اتساق ثانية بين مخرجات تعلم 
البرنامج مع مخرجات التعلم المقررات، على أن 
تتضمن هذه المصفوفة تحديد مستوى مخرج 

التعلم )س، ر، ت(
- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية 

للوثيقة أعاله، ثم إدراجها )بصيغة PDF( في ملف 
واحد ويسمى )٢- التوافق مع اإلطار السعودي 

للمؤهالت(.

1

متطلبات م
االعتماد 
البرامجي

األسبوعالمهاماألدلة المطلوبة

توفر 4
متطلبات 
االعتماد 

المؤسسي

حصول الجامعة على 
االعتماد المؤسسي

- تجهيز قرار حصول الجامعة على االعتماد 
المؤسسي.

- تجهيز العقد الموقع بين المركز الوطني 
للتقويم واالعتماد األكاديمي والجامعة بشأن 

اعتماد البرنامج. 
- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية 

لكل من الوثيقتين أعاله، ثم إدراجهما )بصيغة 
PDF( في ملف واحد ويسمى )3- توفر متطلبات 

االعتماد المؤسسي(.

 3
ساعات 

على 
مدار 3 

أيام

األدلة ٥
التعريفية 
للطالب 
وهيئة 
التدريس

وتتضمن هذه األدلة ما 
يلي:

-  الدليل التعريفي للبرنامج

- القبول والتسجيل

- الئحة الدراسة واالختبارات

- خدمات التوجيه واإلرشاد

- الحقوق والواجبات

- الشكاوى والتظلمات
- باإلضافة الى أي ادلة 

أخرى بالبرنامج مثل )دليل 
األستاذ- دليل نظام إدارة 

جودة البرنامج – دليل 
السلوك المهني ألعضاء 

هيئة التدريس(.

- إعداد دليل البرنامج
- تجهيز دليل القبول والتسجيل من موقع عمادة 

القبول والتسجيل وتوفير الرابط الخاص بهذا 
الدليل 

- تجهيز الئحة الدراسة واالختبارات 
- إعداد دليل التوجيه واإلرشاد الخاص بالطالب

-  تجهيز الئحة الحقوق والواجبات للطالب 
وأعضاء هيئة التدريس.

- تجهيز دليل وآلية الشكاوى والتظلمات لكل 
من الطالب وأعضاء هيئة التدريس. 

- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية لكل 
من هذه الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة PDF( في 

مجلد واحد ويسمى )4- األدلة التعريفية للطالب 
وهيئة التدريس(.

3-٢



6061

متطلبات م
االعتماد 
البرامجي

األسبوعالمهاماألدلة المطلوبة

نظام ضمان ٦
الجودة 

بالبرنامج 
وتقارير األداء 

الخاصة به

- دليل نظام الجودة 
بالبرنامج

- دليل سياسات 
وإجراءات إقرار وتعديل 

البرنامج والمقررات 
الدراسية.

- التقرير السنوي 
للبرنامج ألخر عامين وفقا 

لنموذج المركز الوطني

- تقارير المقررات 
الدراسية بالبرنامج ألخر 
عامين( تقرير واحد لكل 

مقرر سنويا 

- تقرير نتائج استطالعات 
الرأي لذوي العالقة 
)الطالب، الخريجين، 

جهات التوظيف، هيئة 
التدريس، الموظفين( 

ألخر عامين.

- إعداد دليل نظام الجودة بالبرنامج.

- تجهيز دليل سياسات وإجراءات إقرار وتعديل 
البرنامج والمقررات الدراسية 

- تجهيز التقرير السنوي للبرنامج ألخر عامين.

- جمع تقارير المقررات الدراسية بالبرنامج ألخر 
عامين وتنظيمها في أربعة مجلدات وفقا لكل 

فصل دراسي ومرتبة حسب المستوى )مع تضمين 
تقارير المقررات التي يتم تدريسها من قبل أقسام 

وكليات أخرى(.

- تقرير نتائج استطالعات الرأي ألخر عامين 
)مطلوب ٨ تقارير تخص: الطالب، أعضاء هيئة 
التدريس، جهات التوظيف، الخريجين، الرؤية 
والرسالة وأهداف البرنامج، وطالب السنوات 
النهائية، خدمات تقنية المعلومات والدعم، 

والبنية التحتية الخاصة بالنقل واألنشطة الرياضية 
والموقع اإللكتروني، وتقييم المقررات(.

- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية لكل 
 )PDF من من هذه الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة
في مجلد واحد ويسمى )٥- نظام ضمان الجودة 

بالبرنامج وتقارير األداء الخاصة به(

٨-4

توصيف ٧
البرنامج 

والمقررات 
الدراسية

- توصيف البرنامج وفقا 
لنموذج المركز الوطني 

للتقويم واالعتماد 
األكاديمي.

- توصيف المقررات 
الدراسية بالبرنامج 

مصنفة طبقا للمستويات

- توفير توصيف البرنامج المعتمد من الجامعة.

- جمع توصيف المقررات الدراسية بالبرنامج 
وتنظيمها في مجلدات وفقا لكل فصل دراسي 
ومرتبة حسب المستوى )مع تضمين توصيفات 

المقررات التي يتم تدريسها من قبل أقسام 
وكليات أخرى(.

- إرفاق الخطة الدراسية للبرنامج. 

- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية لكل 
 )PDF من من هذه الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة

في مجلد واحد ويسمى )٦- توصيف البرنامج 
والمقررات الدراسية(.

٥

متطلبات م
االعتماد 
البرامجي

األسبوعالمهاماألدلة المطلوبة

خطة قياس ٨
مخرجات 

التعلم وتقارير 
القياس

- خطة قياس مخرجات 
التعلم للبرنامج

- تقرير قياس جميع 
مخرجات التعلم للبرنامج

- تجهيز ملف يتضمن خطة قياس مخرجات 
التعلم للبرنامج )المباشرة وغير المباشرة( 

وتوقيتاتها الزمنية، ومصفوفة قياس مخرجات 
تعلم المقررات.

- إعداد ملف ثاني يتضمن تحليال لكل مخرج يوضح 
جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين 

وأولويات التحسين، واإلجراءات التي سيتم 
اتخاذها )مع خطة تنفيذية(.

- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية لكل 
 )PDF من من هذه الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة

في مجلد واحد ويسمى )٧- خطة قياس مخرجات 
التعلم وتقارير القياس(.

٦-٨

تخرج الطلبة ٩
)دفعة واحدة 

على األقل(

- بيان بعدد الدفعات 
التي تخرجت من البرنامج 

وأعداد الطلبة في كل 
دفعة

- تجهيز بيان بعدد الدفعات التي تخرجت من 
البرنامج )خالل أخر عامين(. 

- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية لكل 
 )PDF من من هذه الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة

في مجلد واحد ويسمى )٨- تخرج الطلبة(.

٧

اللجنة 1٠
االستشارية 

للبرنامج

- تشكيل اللجنة 
ومهامها

- تقرير عن أداء اللجنة 
ومخرجاتها

- تجهيز قرار تشكيل اللجنة ومهامها، ودورية 
عقد اجتماعاتها.

- توفير محاضر اجتماعات اللجنة خالل العامين 
األخيرين. 

- إعداد تقرير عن أداء اللجنة وتوصياتها 
وإسهامها في تطوير البرنامج.

-  إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية 
لكل من من هذه الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة 

PDF( في مجلد واحد ويسمى )٩- اللجنة 
االستشارية للبرنامج(.

3

مؤشرات 11
األداء الرئيسة 

والمقارنة 
المرجعية

- تقرير قياس مؤشرات 
األداء الرئيسة للبرنامج 

والمقارنة المرجعية ألخر 
ثالث سنوات

- توفير تقرير قياس مؤشرات األداء الرئيسة 
للبرنامج الصادرة عن المركز الوطني للتقويم 

واالعتماد األكاديمي متضمنة المقارنة المرجعية. 
الخارجية ألخر ثالث سنوات.

- على أن يتضمن تحليال لكل مؤشر يوضح جوانب 
القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات 

التحسين، واإلجراءات التي سيتم اتخاذها )مع 
خطة تنفيذية(.

- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية 
لكل من من هذه الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة 

PDF( في مجلد واحد ويسمى )1٠- مؤشرات األداء 
الرئيسة والمقارنة المرجعية(.

٧-٨
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متطلبات م
االعتماد 
البرامجي

األسبوعالمهاماألدلة المطلوبة

الدراسة 1٢
الذاتية 
للبرنامج

- مقاييس التقويم الذاتي 
للبرنامج 

- تقرير الدراسة الذاتية 
للبرنامج

- األدلة والشواهد 
الخاصة بتقرير الدراسة 

الذاتية

- إعداد مقاييس التقويم الذاتي للبرنامج )مع 
الع في االعتبار أال تقل عن درجة تقييم المعايير 

والمحكات التي حددها المركز الوطني للتقويم 
واالعتماد األكاديمي باعتبارها محكات أساسية(

- توفير تقرير الرأي المستقل على مقاييس 
التقويم الذاتي للبرنامج وتقرير الدراسة الذاتية 

للبرنامج.
- توفير الرد على تقرير الرأي المستقل.
- توفير تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج.

- تجميع كل األدلة والشواهد الخاصة بتقرير 
الدراسة الذاتية، وترقيمها بطريقة منظمة 

ووضعها في مجلد يسمى )أدلة الدراسة الذاتية(.
- عمل ارتباط تشعبي ألدلة الدراسة الذاتية حسب 

ذكرها في نص تقرير الدراسة الذاتية.
- وضع الملفات السابقة في مجلد واحد ويسمى 

)11- الدراسة الذاتية للبرنامج(.

11-٨

متطلبات إضافية لبرامج الدراسات العليا

الخطة 13
التنفيذية 

للبحث 
العلمي 

ومتابعتها

- الخطة التنفيذية للبحث 
العلمي بالبرنامج.

- نظام رصد توثيق 
أنشطة البحث العلمي 

بالبرنامج

- تقارير األداء الدورية 
لخطة البحث العلمي

- توفير الخطة التنفيذية للبحث العلمي بالبرنامج
- توفير آلية رصد وتوثيق أنشطة البحث العلمي 

بالبرنامج
- توفير تقارير األداء الدورية لخطة البحث العلمي

- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية لكل 
 )PDF من من هذه الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة

في مجلد واحد ويسمى )1٢- الخطة التنفيذية 
للبحث العلمي ومتابعتها(.

٨-٩

نظام اإلشراف 14
العلميعلى 
الرسائل أو 
المشاريع 

- أدلة ولوائح وإجراءات 
اإلشراف العلمي على 
الرسائل أو المشاريع 

- تقارير متابعة اإلشراف 
العلمي في البرنامج

- توفير أدلة ولوائح وإجراءات اإلشراف العلمي 
على الرسائل أو المشاريع 

- توفير تقارير متابعة اإلشراف العلمي في 
البرنامج

- إعداد غالف )PDF( مترجم باللغة اإلنجليزية 
لكل من من هذه الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة 

PDF( في مجلد واحد ويسمى )13- نظام اإلشراف 
العلمي على الرسائل(.

1٩-٠

تحديث الموقع 1٥
اإللكتروني 

للبرنامج

-الموقع اإللكتروني بعد 
التحديث

--11-4

1٢مراجعة ملفات البرنامج في البرنامج ومن خالل عمادة التطوير األكاديمي والجودة1٦

- تـم دعـم البرامـج بترشـيح عـدد مـن خبـراء الجـودة المعتمديـن للبرامـج للتعـاون 
معهـم كـرأي مسـتقل لتحكيـم ملفـات االعتمـاد الخاصـة بالبرنامـج.

- تـم االشـراف علـى الملفـات مـن قبـل مراجعـي العمـادة قبـل تسـليمها للـرأي 
المسـتقل.

- بتاريـخ ٢3 رمضـان 144٢ه، تـم رفـع جميـع ملفات االعتماد بالصـورة األولية لهيئة 
تقويـم التعليـم، حيـث سـلمت الملفـات وتـم إنجازهـا وفـق المـدة المحـددة ـفي 

العقـود الموقعـة بيـن البرامـج وهيئـة تقويـم التعليـم وذلـك خـالل )1٢( أسـبوع.
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جائزة الملك 
عبد العزيز 

للجودة

تعمـل جامعـة الملـك خالـد علـى التقـدم لجائـزة الملـك عبـد العزيـز 
للجـودة، لدورتهـا السادسـة لتحقيـق عـدد مـن األهـداف منهـا:

1.  بناء نظام لضمان جودة أداء جامعة الملك خالد.
٢.  تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق نظام ضمان الجودة. 

3.  االسـتعداد لتجديـد االعتمـاد المؤسسـي وتحديـث جميع ملفـات ومتطلبات 
االعتماد المؤسسـي.

4.  التحقـق مـن جاهزيـة جهـات الجامعـة للتقـدم لجائـزة الملـك عبـد العزيـز 
للجـودة.

ومن جهود عمادة التطوير والجودة لتقدم الجامعة للجائزة:

- تـم عقـد عـدة اجتماعـات لدراسـة الوضـع الراهـن. وتحديـد البنـود والمعاييـر 
الفرعية وربطها بالجهات. وتم ارسـال مقياس الجاهزية للجهات المسـتهدفة 

لتحديـد نسـبة الجاهزية.
- مراجعة السيرة الذاتية لجامعة الملك خالد.

- اعـداد الدليـل االرشـادي لتحديـث السـيرة الذاتيـة وتعبئـة نمـوذج رصـد واقـع 
العمـل بجهـات جامعـة الملـك خالـد .

-  اعـداد   نمـوذج تحليـل واقـع العمـل بجهـات جامعـة الملـك خالـد. بنـاء علـى 
مالحظـات المحكـم الخارجـي، وقـد تضمـن:

1.  الجهة المعنية بالمعيار.
٢.  الممارسـات الواجـب تطبيقهـا ولـم تتوافـر لـدى الجهـات، يتـم  تعبئتهـا من 

الجهـة المعنيـة بنعـم او ال أو ال ينطبـق.

اـلى تفسـير  التـي احتاجـت  - عقـد عـدد مـن االجتماعـات مـع جهـات الجامعـة 
وتوضيـح لمعاييـر الجائـزة، ونمـوذج تحليـل واقـع جهـات جامعـة الملـك خالـد.
-  اسـتالم النمـوذج مـن جهـات الجامعـة والعمـل علـى تحليل الـردود والبيانات 
الـواردة مـن الجهـات، والتـي علـى اثرهـا سـيتم تحديد جاهزيـة الجامعـة للتقدم 

للجائزة.
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مؤشرات
 األداء

مؤشرات األداء 

• لقيـاس مؤشـرات األداء الرئيسـة لجامعة الملك خالـد عملت عمادة 
التطويـر والجـودة على اآلتي:

1- مخاطبة العمادات المساندة والكليات بشأن قياس مؤشرات األداء.
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رقم المعاملةلم يتم الردتم الردالجهة  / الكليةم

٥44٧٦عمادة الدراسات العليا1

٥44٦٩عمادة شؤون الطالب٢

٥44٦3عمادة البحث العلمي3

٥44٦٧عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر4

٥444٥إدارة الخطة االستراتيجية٥

٥44٥٠اإلدارة العامة للتخطيط والميزانية٦

٥44٧٢مركز الدراسات والمعلومات٧

٥44٥٢اإلدارة العامة لتقنية المعلومات٨

٥44٥٢الموارد الذاتية٩

٥44٧4عمادة القبول والتسجيل1٠

٦٠٦٢1العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط11

٦٠٦٢1الهندسة1٢

٥٧٩٦٨التربية13

٥44٦٦العلوم واالداب بخميس مشيط14

٥44٦٦ المجتمع ابها1٥

٥44٦٦االقتصاد المنزلي1٦

٥44٦٦األعمال1٧

٥44٦٦المجتمع بخميس مشيط1٨

٥44٦٦الطب1٩

٥44٦٦التمريض بخميس مشيط٢٠

رقم المعاملةلم يتم الردتم الردالجهة م

٥44٦٦العلوم الطبية التطبيقية أبها٢1

٥44٦٦العلوم واألداب بسراة عبيدة٢٢

٥44٦٦الشريعة وأصول الدين٢3

٥44٦٦اللغات والترجمة٢4

٦٠٦٢1العلوم واألداب بالمجاردة٢٥

٥44٦٦العلوم واالداب بأحد رفيدة٢٦

٥44٦٦الصيدلة٢٧

٦٥٩٧٧علوم الحاسب٢٨

٥44٦٦العلوم٢٩

٦٩1٠1العلوم واآلداب بظهران الجنوب3٠

٦٩1٠1المجتمع برجال ألمع31

٦٩1٠1العلوم واألداب برجال ألمع3٢

٦٩1٠1العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير33

٦٩1٠1العلوم واالداب بمحايل عسير34

٥44٦٦التمريض بأبها3٥

٥44٦٦العلوم واآلداب بتنومة3٦

٥44٦٦العلوم االنسانية3٧

٥44٦٦طب األسنان3٨

٦٠٦٢1المجتمع بمحايل عسير3٩
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التدريب 
في الجودة 

واالعتماد
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تـم تقديـم عـدد مـن البرامـج التدريبيـة، الفصـل الدراسـي االول 
والفصـل الدراسـي الثانـي باإلضافـة الـى عـدد مـن الـدورات تـم 

تقديمهـا بالتعـاون مـع المركـز الوطنـي لالعتمـاد.

أواًل: دورات الفصل الدراسي األول: 
تم تقديم عدد من البرامج التدريبية، الفصل الدراسـي االول والفصل الدراسـي 
المركـز  بالتعـاون مـع  تقديمهـا  تـم  الـدورات  عـدد مـن  اـلى  باإلضافـة  الثاـني 

الوطنـي لالعتمـاد.

عدد المتدربيناسم المدرباسم الدورةم

دور القيادات األكاديمية في االعتماد 1
البرامجي.

٦٥3د. ناصر سرحان

د. محمد نصيفندوة الجودة وخدمة المستفيدين٢
د. أحمد الزاملي

٢٦٥

314د. حنان العليانالتميز المؤسسي3

٢4٥المستشار. أحمد المالكيقيادة التأثير الذاتي والمؤسسي4

4٠٠د. عبدالرحمن فيحانالجودة في قطاع التدريب٥

الفرص والتحديات لمعايير الجودة ٦
الشاملة ٦  سيجما.

٢1٨د. أحمد الجبر

٢٠٩٥مجموع المتدربين
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ثانيًا: دورات الفصل الدراسي الثاني:

إلكترونيـًا  تدريبيـًا  برنامجـًا  والجـودة  األكاديمـي  التطويـر  عمـادة  قدمـت 
مباشـرًا عبـر منصـة Zoom ألعضـاء هيئـة التدريـس بالجامعـة خـالل الفصـل 
لـه بالـغ األثـر ـفي  الثاـني للعـام الجامعـي 144٢هــ، والـذي كان  الدراسـي 
اسـتمرار األداء المتميـز والـدور الـذي يقـوم بـه أعضـاء هيئـة التدريـس ـفي 
الحضـور  عـدد  بلـغ  وقـد  الجـودة وملفاتهـا،  وأعمـال  التعليميـة،  العمليـة 
منسـوبي  مـن  ومتدربـًة  متدربـًا   )31٩٥( منهـم  ومتدربـًة،  ُمتدربـًا   )44٢٥(
جامعـة الملـك خالـد بنسـبة تصـل إـلى )٧٢%( و )1٢3٠( متدربـًا ومتدربـًة مـن 
الجامعـات السـعودية والعربيـة بنسـبة تصـل إـلى )٢٨%(، ويمكـن توضيـح 

ي:  ذلـك مـن خـالل الرسـم البياـني التاـل

وقـد اشـتمل البرنامـج التدريبـي المقـدم ألعضـاء وعضـوات هيئـة التدريـس 
تدريبيـة  دورة   )14( أربـع عشـرة  تقديـم  تـم  حيـث  تدريبيـة،  دورة   )٢٠( علـى 

باللغـة العربيـة، وسـت )٦( دورات تدريبيـة باللغـة اإلنجليزيـة.

اسم الدورةم
الفئة 

التاريخ المدربالمستهدفة
والوقت

عدد 
المتدربين

متطلبات االعتماد 1
البرامجي

س
دري

الت
ة 

يئ
 ه

اء
ض

أع

د. احمد فريد
144٢/٧/٨
٢٠٢1/٢/٢٠
٨م – 1٠ م

3٢3

توصيف البرنامج ٢
والمقررات

د. مي الدسوقي
144٢/٧/1٠
٢٠٢1/٢/٢٢
٨م – 1٠ م

٢4٩

تحليل البيانات 3
واالستبانات واستخدام 

د. إقبال درندري
144٢/٧/1٢
٢٠٢1/٢/٢4
٨م – 1٠ م

٢٥٢

4 Surveys Analysis
and Report

 Dr. Vineet
Tirth

144٢/٧/1٥
٢٠٢1/٢/٢٧
٨م – 1٠ م

1٠٦

مؤشرات األداء ٥
والمقارنة المرجعية

د. احمد 
البغدادي

144٢/٧/1٦
٢٠٢1/٢/٢٨
٨م – 1٠ م

٢4٦

دور تقارير البرنامج ٦
والمقررات في تحسين 

جودة البرامج
د. ناصر سرحان

144٢/٧/1٧
144٢/3/1
٨م – 1٠ م

٢٧٥

٧ KPI and
Benchmarking

 Dr Mai Al
Dessoki

144٢/٧/1٨
144٢/3/٢
٨م – 1٠ م

٩٠

التقارير الدورية ٨
للمقررات والخبرة 

د. هدى اليامي
144٢/٧/1٩
٢٠٢1/3/3
٨م – 1٠ م

٢٢٦

قياس مخرجات تعلم ٩
البرنامج

د. ناصر سرحان
144٢/٧/٢٢
٢٠٢1/3/٦
٨م – 1٠ م

4٦٧

1٠ Program
 and Course

 Dr. Mai Al
Dessoki

144٢/٧/٢3
٢٠٢1/3/٧
٨م – 1٠ م

114

الخطط التشغيلية 11
للبرامج األكاديمية

د. حنان العليان
144٢/٧/٢4
٢٠٢1/3/٨
٨م – 1٠ م

34٢

إحصائية الدورات التدريبية لعمادة التطوير األكاديمي والجودة
 في الفصل الدراسي الثاني 144٢هـ
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اسم الدورةم
الفئة 

التاريخ المدربالمستهدفة
والوقت

عدد 
المتدربين

1 Annual Program,
 Course Report and

س
دري

الت
ة 

يئ
 ه

اء
ض

أع

 Dr Mai Al
Dessoki

144٢/٧/٢٥
٢٠٢1/3/٩
٨م – 1٠ م

٨4

تحديد خصائص خريجي ٢
د. أميرة المهديالبرنامج وآليات 

144٢/٧/٢٦
٢٠٢1/3/1٠
٨م – 1٠ م

٢٢٩

الخطة التنفيذية للبحث 3
د. احمد فريدالعلمي وتقاريرها

144٢/٧/٢٩
٢٠٢1/3/13
٨م – 1٠ م

٢4٦

4 Strategic Plan &
Operational Plan

 Dr Vineet
Tirth

144٢/٨/1
٢٠٢1/3/14
٨م – 1٠ م

٧1

إغالق دائرة الجودة ٥
لممارسات البرنامج 

د. احمد 
الكويتي

144٢/٨/٢
٢٠٢1/3/1٥
٨م – 1٠ م

٢٥٩

٦ Self-Study Report
 and Self Evaluation

Scales
 Dr Vineet

Tirth

144٢/٨/3
٢٠٢1/3/1٦
٨م – 1٠ م

1٢1

144٢/٨/4د. هيام العوفيمقاييس التقويم الذاتي٧
٢٠٢1/3/1٧
٨م – 1٠ م

٢٢٩

تقرير الدراسة الذاتية ٨
للبرنامج

د. احمد 
البغدادي

144٢/٨/٧
٢٠٢1/3/٢٠
٨م – 1٠ م

٢٩3

تهيئة البرنامج لزيارة ٩
االعتماد

د. عايض 
الشهراني

144٢/٧/٢٢
٢٠٢1/3/٦
٨م – 1٠ م

٢٠3

الخطط التشغيلية للبرامج 1٠
األكاديمية

 Dr. Mai Al
Dessoki

144٢/٨/1٦
٢٠٢1/3/٢٩
٨م – 1٠ م

114

44٢٥مجموع المتدربين

أعداد الحضور لمنسوبي الكليات
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ثالثا: برامج تدريبية بالتعاون مع المركز الوطني لالعتماد:

تـم تقديـم )11( دورة تدريبيـة ألعضـاء هيئـة التدريـس بكليـات الجامعـة ) المقـر 
ي: الرئيسـي والفـروع ( وكانـت وفـق الجـدول التاـل

عدد المتدربيناسم الدورةم

44اإلطار الوطني للمؤهالت بالمملكة العربية السعودية1

4٥االعتماد وتحسين الجودة٢

4٧تطبيق المعايير وتقويمها )التدريس والتعلم(3

4٦تقويم المناهج الدراسية 4

4٠تقييم جودة البيانات ٥

٦) PLOS (  ٥1تقييم نواتج تعلم البرنامج

4٢جمع واستخدام بيانات التقويم بفاعلية للتحسين ٧

٨ )PLOS ( كيفية تطوير نواتج التعلم للبرنامج األكاديمي
وفقًا لألطار الوطني للمؤهالت في المملكة العربية 

4٧

مراجعة نواتج التعلم على مستوى البرامج والمقررات ٩
وفقًا لمصفوفة مراجعة

4٦

٢٠دورة  ممارس الجودة1٠

٢٠دورة مراجع اكاديمي11

443المجموع
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تحديد خصائص 
خريجي جامعة 

الملك خالد
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مشروع تحديد خصائص خريجي  جامعة الملك خالد

الملـك خالـد  الرؤيـة االسـتراتيجية لجامعـة  مشـروع نوعـي يدعـم تحقيـق 
ويلبـي احتياجـات سـوق العمـل حيـث يسـتهدف إكسـاب خريجـي الجامعة 
مجموعـة مـن الخصائـص العامـة الالزمـة للمنافسـة التخصصيـة والمهنيـة 

علـى المسـتوى المحلـي والدوـلي.

هدف المشروع الى:
بناء إطار عام مرجعي لخصائص الخريجين.  •

مواءمة البرامج األكاديمية مع خصائص الخريجين.  •
تجويد الممارسات التعليمية بما يحقق خصائص الخريجين.  •

تقويم مدى اكتساب الخريجين للخصائص المستهدفة وتطويرها.   •

الخطوات: 

- تحليل الوضع الراهن، من خالل إجراء دراسة استطالعية.
- اعداد الخطة التشغيلية للمشروع.

الوطنيـة.،  واالطـر  والتوجهـات  للجامعـة  االسـتراتيجي  االطـار  تحليـل   -
والمؤتمرات والندوات والتقارير العالمية والمشـاريع.، والدراسـات العربية 

واألجنبيـة.
- تحليل البرامج االكاديمية القائمة بالجامعة.

- المقارنة المرجعية مع الجامعة المحلية والعالمية .
- إعداد قائمة مقترحة بخصائص الخريجين لجامعة الملك خالد.

- تقويم القائمة في ضوء رأي منسوبي الجامعة وأصحاب المصلحة.

الخصائص الفرعيةالخصائص العامةم

معرفة واسعة وعميقة ومتنوعة ومعقدة وعملية في معرفة علمية ومهنية1
مجال التخصص

مهارات علمية وعقلية ٢
وتخصصية

مهارات البحث العلمي ومهارات حل المشكالت ومهارات 
التفكير الناقد واالبتكاري واالبداعي والمنطقي والبصري 

ومهارات تطبيق المعرفة التخصصية

كفايات اللغة العربية واإلنجليزية، كفايات رياضية كفايات لغوية وكمية3
وإحصائية

إدارة للذات، إدارة للعالقات، إدارة للعمل، إدارة للمالية، إدارة للموارد4
إدارة للوقت.

كفاءة رقمية معرفية ومهارية ووجدانيةكفاءة رقمية٥

رؤية استرتيجية، اتخاذ القرارات، تواصل فعال، تحفيز، قيادة وريادة تنافسية٦
مبادرة، استباقية، مثابرة، استثمار للمعرفة، استغالل 

للقدرات الشخصية

وعي وطني في سياق ٧
عالمي

وعي بالثقافات واألنظمة والتوجيهات والقضايا 
المحلية والعالمية

مسؤولية مجتمعية وعمل ٨
تطوعي

مساهمة في االستراتيجيات الوطنية، خدمة للقضايا 
المجتمعية، مشاركة باألعمال التطوعية

التميز، النزاهة، الجودة، الشفافية، االنجاز، المسؤولية،  قيم وهوية إسالمية٩
االستقاللية، التعاون، الوسطية، نبذ العنف والتطرف 
والغلو واإلرهاب، التسامح، الشورى، احترام الثقافات، 

العدل.

قائمة مقترحة بخصائص خريجي الجامعة:
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إعداد دليل 
لقياس مخرجات 

التعلم
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مقدمة: 

      تؤكـد التوجهـات التربويـة الحديثـة على ضرورة اسـتخدام وتطبيق التعلم 
المتمركـز حـول المتعلـم أو التعلـم القائـم علـى المخرجات؛ حيث يتـم التركيز 
علـى مـا يتوقـع أن يقـوم بـه الطـالب ـفي نهايـة المقـرر أو البرنامج الدراسـي. 
ى التعلـم، والتحـول مـن التركيـز علـى  ومـن ثـم يتـم التحـول مـن التدريـس إـل

ى التركيـز علـى المخرجات. المدخـالت إـل
ولقـد أصبـح هـذا النهـج مطبقـا على المسـتوى العالمـي والمحلـي حتى صار 
مـن أهـم المحـاور لضبـط وضمان جـودة التعليـم الجامعي لرفد سـوق العمل 
بالكفايات والمخرجات المناسبة له ولتصميم البرامج األكاديمية والمقررات 
بطريقـه تضمـن تحقيـق تلك المخرجات، أيضًا تسـاعد صياغـة مخرجات التعلم 

علـى اختيـار أسـاليب التدريس وأدوات التقويم المناسـبة لها.

الوصف:

مقتـرح يدعـم تحقيـق رؤية جامعة الملك خالد ويلبي احتياجات سـوق العمل 
والمقـررات  األكاديميـة  البرامـج  التعلـم  مخرجـات  قيـاس  يسـتهدف  حيـث 

الدراسية.

الهدف: 

والمقـررات  األكاديميـة  البرامـج  تعلـم  مخرجـات  لقيـاس  نمـوذج  اعـداد 
الدراسـية.

الخطوات:

تحديد محددات قياس مخرجات التعلم.  •
عمل نموذج للقياس وفقًا للمحددات.  •

تجربة و اختبار النموذج للتأكد من فعاليته .  •
اعداد دليل لقياس مخرجات التعلم وفق النموذج.  •
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دليل ارشادي 
لمتطلبات 

االعتماد 
البرامجي
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البرامجـي  االعتمـاد  لمتطلبـات  اإلرشـادي  الدليـل  اعـداد  تـم        
والمسـؤوليات،  األدوار  عامـة،  إرشـادات  مقدمـة،  علـى   واشـتمل 
البرامجـي،  االعتمـاد  متطلبـات  السـتيفاء  المطلوبـة  اإلجـراءات 
الترخيص النهائي للبرنامج، التوافق مع اإلطار الوطني للمؤهالت، 
للطـالب  التعريفيـة  األدلـة  المؤسسـي،  االعتمـاد  متطلبـات  توفـر 
األداء  وتقاريـر  بالبرنامـج  الجـودة   نظـام ضمـان  التدريـس،  وهيئـة 
الخاصـة بـه، نظـام ضمـان الجـودة بالبرنامـج وتقاريـر األداء الخاصـة 
بـه )اسـتطالعات الـرأي المطبقـة ـفي البرنامـج(، توصيـف البرنامـج 
والمقررات الدراسـية، خطة قياس مخرجات التعلم وتقارير القياس، 
تخرج الطلبة، اللجنة االستشـارية للبرنامج، مؤشـرات األداء الرئيسة 
والمقارنـة المرجعيـة، الدراسـة الذاتيـة للبرنامـج، الخطـة التنفيذيـة 
للبحـث العلمـي ومتابعتهـا، نظـام اإلشـراف العلمـي على الرسـائل 

أو المشـاريع، مرفـق.
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المبادرات 
التطويرية

قدمـت عمـادة التطويـر األكاديمي والجـودة مجموعة مـن المبادرات 
التطويريـة التـي تسـعى الى تحقيـق األهداف االسـتراتيجية للجامعة 

وكانت المبـادرات كالتالي:



104105

مبادرة حصر الممارسات المميزة بجامعة الملك خالد
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االحتفال باليوم 
العالمي للجودة
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مشاهدة التقرير هنا
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جائزة التميز 
بجامعة الملك 

خالد

        انطالقـًا مـن مسـؤولية وكالـة الجامعـة للتطويـر والجـودة ممثلة 
ـفي عمـادة التطـور األكاديمـي والجـودة  لإلسـهام واالرتقـاء بجـودة 
التطويـر االكاديمـي والجـودة عـن  أعلنـت عمـادة  الجامعيـة،  البيئـة 
اطـالق جائـزة الملـك خالـد للتميـز للعـام الجامعـي 144٢ هـ،-تشـكيل 
اللجنـة الدائمـة لجوائـز جامعـة الملـك خالـد للتميـز  وبـدء اسـتقبال 
تنطلـق  التـي  التميـز،  لجائـزة  الــسابعة  للـدورة  المرشـحين  ملفـات 
حرًصـا علـى تحقيـق أهـداف الجامعـة االسـتراتيجية والتـي تتمثـل في 
الوصـول إـلى مسـتوى علمي وبحثي وخدمي متميـز، وتهدف الجائزة 
إـلى نشـر مفاهيـم التميـز واإلبـداع والجـودة  ، الحـث علـى التنافـس 
اإليجابي ، تنمية روح المبادرة واالبتكار بما يسهم في تعزيز العملية 
التعليميـة وتطويرهـا بالجامعـة. تحفيـز أعضـاء هيئـة التدريـس ـفي 
الجامعـة علـى اسـتخدام الممارسـات التربوية والتعليميـة المتوافقة 

مـع مفاهيـم التميـز ومبـادئ الجـودة ـفي األداء التدريسـي.    

ـفي  للجائـزة  الثاـني  التحديـث  )144٢هــ(  ي  الحاـل العـام  ويشـهد       
نسـختها   الثالثـة، وذلـك في ضـوء توجيهات معالي األسـتاذ الدكتور 
تشـمل  الجوائـز  وأصبحـت  المسـتفيدين،  ومرئيـات  الجامعـة  رئيـس 
عـدد )1٥( خمسـة عشـر فرعًا، تغطي مجاالت التعليـم والبحث العلمي 
والمـوارد البشـرية وخدمـة المجتمـع والتعلـم االلكتروـني واالبتـكار 
مـن ٢٠٢1/4/4  التقـدم  اسـتقبال ملفـات  بـدا  األعمـال، حيـث  وريـادة 
وانتهـى ـفي ٢٠٢1/٦/3 وكان عـدد الملفات 1٢3 ملف وجاري فحصها



120121

مشاهدة الدليل هنا
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رابطة الخريجين
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     قدمـت رابطـة الخريجيـن بعمـادة التطويـر والجـودة العديـد 
مـن اإلنجـازات والخدمـات التـي تـم تقديمهـا لخريجـي الجامعـة 

علـى النحـو التالي:

1( تـم االتفـاق مـع شـركة التنميـة الغذائيـة السـتقطاب خريجـي جامعـة 
الملـك خالـد علـى عـدد مـن الوظائـف مـن اجـل تمكيـن الكـوادر الوطنيـة 
بمـا يتماشـى مـع رؤيـة المملكـة٢٠3٠ واالعـالن عنهـا علـى تويتـر الرابطـة 

وتزويـد الشـركة بأسـماء المرشـحين مـن الخريجيـن والخريجـات.

٢( انطالقـا مـن أهميـة توطيـد أواصـر العالقـة بيـن الجامعـة وخريجيهـا، 
وغـرس مفاهيـم االنتماء والوالء، وحثهم على اسـتمرار العطاء المتبادل، 
، فـإن الرابطـة قامـت بالتنسـيق مـع اإلدارة العامـة لتقنيـة المعلومـات 
بتحديـث رابـط التسـجيل للعضويـة واضافـة كـود لـكل طالـب يمكنـه من 
الدخـول لمرافـق الجامعـة واالسـتفادة مـن الخدمـات و إضافـة عـدد مـن 

األخرى. الخدمـات 

3( قامـت الرابطـة بنشـر عـدد مـن إعالنـات التوظيـف والتدريـب من خالل 
موقـع الرابطـة يتـم تحديثـه يوميـًا لإلعالن عن الفـرص الوظيفيـة المتاحة 
بحسـاب  نشـرها  يتـم  وكذلـك  والخـاص،  الحكومـي  القطـاع  قبـل  مـن 

الرابطـة علـى تويتـر.

4( تمـت مخاطبـة الكليـات بشـأن ترشـيح جهتيـن مـن جهـات التوظيـف 
ذات العالقـة بالخريجيـن ممـا يسـهل عملنـا ـفي الرابطـة فيمـا يتعلـق 

بالتوظيـف والزمالـة والتدريـب وتـم تزويدنـا بأسـماء الجهـات.
مـن  تعيينهـم  تـم  الذيـن  والمنسـقات  المنسـقين  قائمـة  تحديـث   )٥
قبـل الكليات لتسـهيل تقديـم خدمات الرابطة المتنوعة واالشـراف على 

للخريجيـن. المقدمـة  التدريبيـة  الـورش 

٦( التواصـل مـع المرصـد الوطنـي للعمـل التابـع لـوزارة المـوارد البشـرية 
للحصول على مؤشـرات توظيف خريجي جامعة الملك خالد الخر سـنتين 
لالطـالع ووضـع خطـط تحسـينية مـن اجـل رفـع نسـبة توظيـف الخريجيـن 

ودعمهم.

والتطويـر  التحسـين  لغـرض  واسـتطالعات  اسـتبيانات  عمـل  تـم   )٧
المملكـة  رؤيـة  نحـو تطبيـق  خالـد  الملـك  لتطلعـات جامعـة  واالرتقـاء 
مـن  المسـتفيدين  لـدى  الرضـى  مسـتوى  قيـاس  لنـا  وليتسـنى   ٢٠3٠
خريجيـن وجهـات توظيـف. ولكـي يتـم تعضيـد العالقـة بيـن الجامعـة 
وسـوق العمـل )القطـاع الحكومـي والخـاص( ومواكبـة برامـج الجامعـة 
األكاديميـة والبحثيـة مـع احتياجـات سـوق العمـل، تقـوم الرابطـة بعمل 
مـن  راجعـة  تغذيـة  علـى  الحصـول  بهـدف  للـرأي  واسـتطالع  اسـتبيان 
قبـل جهـات التوظيـف وأيضـا الخريجيـن ممـا يسـهم ـفي تطويـر وجودة 

المهنيـة  المسـتجدات  ومواكبـة  األكاديميـة  البرامـج 

 
استبانة الكترونية لجهات التوظيف: 

نتائج استطالع رأي جهات التوظيف : 

مشاهدة االستبانة هنا

السؤال

الفصل الدراسي األول عام 1442هـ
عدد المستجيبين)12(

الفصل الدراسي الثاني 1442
عدد المستجيبين)22(

موافق 
بشدة

غير موافق
متأكد

غير 
موافق

غير 
موافق 

بشدة

موافق 
بشدة

غير موافق
متأكد

غير 
موافق

غير 
موافق 

بشدة

التقويم العام ]هل 
ترغب في توظيف 

خريجي جامعة 
الملك خالد لديك[

%٥٠%33%1٧%4٥.٥%4٩%٥.٥.1

التقويم العام 
]بشكل عام يمكن 
االعتماد علي خريج 
جامعة الملك خالد 
وأشعر بالرضا عن 

أدائه[

%٢٧%٥٠.٠٠%٢٥%٢٥%٥٠.3%٩.1%13.٦
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استبانة استطالع رأي لخريجين:

نتائج االستطالع:

مشاهدة االستبانة هنا
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النعم السؤال

٧٥%٢٥%هل حصلت على وظيفة بعد التخرج؟

٨٨%1٢%هل التحقت بالدراسات العليا بعد التخرج؟

راضي السؤال
جدًا

راٍض إلى راضي
حد ما

غير راٍض غير راض
مطلقًا

مدى رضاك عن: ]المهارات التي 
اكتسبتها خالل دراستك بالجامعة 

وتتوافق مع سوق العمل[

%٢٨%٢٢%1٧%13%٢٠

مدى رضاك عن: ]الخدمات التي قدمتها 
جامعة الملك خالد أثناء دراستك[

%٢٢%٢٥%1٨%1٧%1٧

٨( تـم تنفيـذ دورات تدريبيـة عـن بعـد ضمن برنامـج )تطوير الخريج( الذي يسـهم في تعزيز 
كفـاءات الخريجيـن وتزويدهـم بـكل مـا يسـتجد مـن مهـارات شـخصيه وعلميـه يتطلبهـا 

سـوق العمـل، حيـث نفـذت رابطـة الخريجيـن  1٢4 دورة تدريبيـة خـالل هـذا العـام.

عدد المستفيدينعدد الدورات التدريبية المنفذة

٢٥٠4 خريج وخريجة٦٩الفصل الدراسي األول

٢٢٥٢ خريج وخريجة٥٥الفصل الدراسي الثاني

وتم تقديم شـهادات حضور الكترونيا من خالل مكتب رابط الخريجين الرئيس وارسـالها 
للخريجيـن  يرسـلونها  بدورهـم  الذيـن  والمنسـقات  للمنسـقين  االلكتروـني  البريـد  ى  اـل

والخريجـات المسـتفيدين مـن هـذه الـدورات.

ي رئيـس جامعـة الملـك خالـد للقيـام بزيـارات مـن قبـل وحـدة  ٩( بنـاء علـى موافقـة معاـل
رابطـة الخريجيـن التابعة لعمادة التطوير األكاديمي والجودة لجهات مناظرة بجامعات 

سعودية .

-أول زيارة لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة يوم األربعاء الموافق 1٩ رجب 144٢ هـ .
- الزيارة الثانية لجامعة الملك سعود بالرياض يوم األربعاء الموافق ٢٦ رجب 144٢ هـ .

- الزيارة الثالثة لجامعة الفيصل بالرياض يوم األربعاء الموافق ٢٥ شعبان 144٢ هـ .

أهداف الزيارات:

1- االطالع على أفضل الممارسـات المتعلقة بالتواصل مع الخريجين والخدمات المقدمة 
مـن قبل الجهات المناظرة.

٢- معرفة أين نحن من اآلخرين العاملين في نفس المجال.
3- ماهي المجاالت التي تحتاج إلى تحسين لدينا.

4- كيف يمكن استخدام أساليب هذه الجهات لدينا في رابطة الخريجين وتطويرها.
٥- كيف يمكن أن نتميز بين هذه الجهات.

التوصيات :

الخريـج لدينـا لتكـون ضمـن  برنامـج تطويـر  المقدمـة مـن  التدريبيـة  الـدورات  1. تنظيـم 
رمزيـة. برسـوم  الدراسـي ويكـون  الفصـل  تدريبـي موحـد يسـتمر طـوال  برنامـج 

٢. تقديم دورات تدريبية مختلفة للخريجين من ذوي االحتياجات الخاصة.
رائـدة  خارجيـة  قطاعـات  مـع  التعـاون  علـى  يقـوم  تأهيلـي  تدريبـي  برنامـج  تنظيـم   .3
ومتخصصـة ـفي التدريـب لالرتقـاء بالخريجيـن نحـو مسـتقبل وظيفـي ناجـح بمـا يتماشـى 

مـع رؤيـة ٢٠3٠
4. زيـادة عـدد الموظفـات لدينـا حيـث نحتـاج إـلى موظفـة مـن التقنيـة مـن أجـل الدعـم 

الفنـي.
٥. ضـرورة توفيـر أجهـزة خدمـة ذاتيـة لطباعـة بطاقـات العضويـة للخريجيـن لالسـتفادة 

مـن خدمـات ومرافـق الجامعـة.
٦. التعاقد مع شـركة لتقديم الخدمات االستشـارية والمهنية للخريجين وعمل اختبارات 

القياس النفسي psychometric assessment  لمعرفة المسار األنسب لهم.
٧. تقديم دورات تدريبية مختلفة للخريجين من ذوي االحتياجات الخاصة.

٨. ضـرورة عقـد شـراكات اسـتراتيجية مـع جهـات توظيـف محليـة وأقليميـة السـتقطاب 
خريجـي وخريجـات جامعـة الملـك خالـد لرفـع مؤشـرات التوظيـف لمخرجـات الجامعـة.

علـى  الضـوء  تسـليط  ـفي  البالغـة  ألهميتـة  التوظيـف  معـرض  تفعيـل  بـدء  ضـرورة   .٩
مخرجـات الجامعـة وربـط الخريجيـن بسـوق العمـل والحصـول علـى التغذيـة الراجعـة.
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خدمة المجتمع
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-تم إصدار العديد من المطبوعات والبروشرات التعريفية والتثقيفية.
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تم تقديم عدد من الدورات للخدمة المجتمعية:

جامعة تبوك: 
قـدم سـعادة عميـد التطويـر األكاديمـي والجـودة الدكتـور سـالم القرني 
نـدوة الكترونيـة بملتقى اليوم العالمي للجودة بجامعة تبوك بعنوان« 

الجـودة والتميـز المؤسسـي وذلك يوم األثنيـن الموافق 144٢/4/٨هـ.

إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة :
حيث قدمت الدكتورة أميرة عبدهللا نور الدين ورشـة الكترونية بعنوان 
» الجـودة ـفي العمليـة التعليميـة » بحضـور كل مـن مديـر ادارة التعليـم 

واكثـر مـن )1٥٠( معلـم ومعلمة بمحافظة سـراة عبيدة.

إدارة التعليم بمنطقة عسير:
قدمـت وكيلـة عمـادة التطويـر والجـودة د. حصـة آل ملـوذ دورة تدريبية 
لمنسـوبات التعليـم العـام، بعنـوان » تنميـة مهارات التدريـس اإلبداعي 
ـفي ضـوء نمـوذج تيبـاك، وقـد حضـر البرنامـج ٢3 متدربـة مـن منسـوبات 

التعليـم بمنطقة عسـير.
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مبادرات العمادة 
ببرنامج مبادرون 

لعام 2021
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قدمـت العمـادة مبادرتيـن ضمـن برنامـج مبـادرون بالتعـاون مـع وكالـة 
االعمـال واالقتصـاد المعرـفي وعمـادة خدمة المجتمع والتعليم المسـتمر 

.

1- تمهين التعليم:

 كانـت المبـادرة األوـلى بعنـوان«  تمهيـن التعليـم« نفـذت يـوم األربعـاء 
الموافق 13 ذي القعدة 144٢ه، بلغ عدد المستفيدين،٧٥٠  وهدف اللقاء 
ي تعريـف تمهيـن التعليـم ودواعـي تمهيـن التعليـم ومعاييـر الرخصـة  اـل

المهنيـة التعليميـة واخالقيـات مهنـة التعليم. 

2- تحديد سمات خريج جامعة الملك خالد:

ورسـالة  الخريـج  مواصفـات  بيـن  االرتبـاط  تحديـد  ي  اـل هدفـت  والتـي 
الجامعة  وحاجة سـوق العمل  باإلضافة الي مسـاعدة البرامج الدراسـية 
والتخصصـات ـفي كتابـة مواصفـات خريجيهـا في ضـوء مواصفات خريج 
الخميـس  يـوم  نفـذت  للقيـاس،  قابلـة  مواصفـات  وتحديـد  الجامعـة 

الموافـق 14 ذي القعـدة 144٢، اسـتفاد منهـا ٢4 متدربـًا.
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التوثيق اإلعالمي
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- تم إعداد ملف إعالمي لفعاليات العمادة وتوثيق الفعاليات ومشـاركات - تم تحديث موقع العمادة، ونشر 4٩ خبرًا على الموقع.
العمادة بوسـائل التواصل االجتماعي )تويتر وسناب تشات(.

رابط الموقع هنارابط الموقع هنا
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-إعداد تقرير إنجازات العمادة السنوي. 

رابط الموقع هنا

سادسًا: المعوقات التي واجهتها العمادة  والمقترحات 
المناسبة للتغلب عليها وآليات التنفيذ

آليات التنفيذالمقترحات المناسبةالمعوقات م

1

عـــدم وجـــود مختصيـــن في 
المعلومـــات  نظـــم  مجـــال 
النظـــم  لتصميـــم  اإلداريـــة 
إلدارة  الالزمة  والتطبيقـــات 
بالجامعة واالعتماد  الجودة 

تعييــن أخصائــي نظــم 
إداريــة. معلومــات 

مخاطبــة الجهــات 
المختصة.

عــدم وجــود ميزانيــة تشــغيلية ٢
للعمادة.

تخصيص ميزانية 
تشغيلية كافية.

مخاطبة صاحب 
الصالحية.
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سابعًا: التطلعات المستقبلية

آليات التنفيذالمستهدف للعام القادمالمبادرةم

1

تأهيل برامج  
أكاديمية لالعتماد

-إعداد خطة تنفيذية لتأهيل 
باقي برامج الجامعة لالعتماد 

البرامجي
-تنفيذ  زيارات ميدانية 

للبرامج األكاديمية  المؤهلة 
لالعتماد لمتابعة الوثائق 

بغرفة الجودة ومتابعة البنية 
التحتية

-تم تحديد البرامج وسوف 
يتم إمدادهم بخطة 

العمادة للحصول علي 
االعتماد البرامجي 

٢

التنمية المهنية 
ألعضاء هيئة التدريس

يستهدف البرنامج تنمية 
أعضاء هيئة التدريس ومن 

في حكمهم مهنيا من خالل 
البرامج التدريبية وورش 

العمل  

تنفيذ برنامج تدريبي 
يستهدف التنمية 

المهنية ألعضاء هيئة 
التدريس 

3

تطوير مخرجات 
التعلم  للبرامج 

األكاديمية

يستهدف البرنامج تدريب 
أعضاء لجان الخطط 

والبرامج الدراسية على 
آلية تطوير مخرجات 

التعلم للبرامج الدراسية 
وموائمتها مع مخرجات 

الهيئة الوطنية.

إعداد البرنامج تدريب 
أعضاء لجان الخطط 

والبرامج الدراسية على 
آلية تطوير مخرجات 

التعلم للبرامج الدراسية 
وموائمتها مع مخرجات 

الهيئة الوطنية ومخرجات 
قياس.

آليات التنفيذالمستهدف للعام القادمالمبادرةم

4

زيارة المراجعين 
الداخليين لتقويم 

البرامج األكاديمية 

يستهدف البرنامج الوقوف 
على مدى جاهزية البرامج 

األكاديمية لالعتماد 
ووضع خطط التطوير 

الالزمة وتنفيذها في ضوء 
مالحظات الخبراء .

الوقوف على مدى 
جاهزية البرامج 

األكاديمية لالعتماد 
ووضع خطط التطوير 

الالزمة وتنفيذها في ضوء 
مالحظات الخبراء .

٥

ضمان جودة 
مخرجات الجامعة 

وموائمتها 
الحتياجات سوق 

العمل

يستهدف البرنامج إجراء 
مسح ميداني الحتياجات 

سوق العمل في 
التخصصات األكاديمية 

كافة    

إجراء مسح ميداني 
الحتياجات سوق 

العمل في التخصصات 
األكاديمية كافة    

٦

تحسين مستوى 
مخرجات التعلم 

للبرامج األكاديمية

يستهدف البرنامج دراسة 
وتقييم جودة أداء الخريجين 
في سوق العمل من خالل 
استطالع آراء أرباب العمل .

دراسة وتقييم جودة 
أداء الخريجين في سوق 

العمل من خالل استطالع 
آراء أرباب العمل 
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