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 أوالً: نبذة عن العمادة

 النشأة

ًحرص
 
على تأسيس  ة، فقد تمت املوافقجامعة امللك خالد على إنشاء نظام داخلي للجودة من ا

هـ 1425/1426لتقويم والتطوير األكاديمي في جلسة مجلس الجامعة الثالثة للعام الجامعي امركز 

(، ثم تحول مركز التقويم 1425/1426-3-3هـ بالقرار رقم  )3/3/1426والتي عقدت بتاريخ 

ها في جلستها والتطوير األكاديمي إلى عمادة التطوير األكاديمي والجودة بعد رفع الجامعة بتوصيت

هـ التي عرضت على مجلس 19/1/1431هـ املعقود بتاريخ 1430/1431الثانية للعام الجامعي 

هـ والذي اتخذ قراره رقم 22/6/1431التعليم العالي في جلسته الستين املعقودة بتاريخ 

ً.هـ.1/1/1431( باملوافقة على إنشاء العمادة وتم تعيين أول عميد لها بتاريخ 18/60/1431)

ً .الريادة في جودة األداء األكاديمي رؤية العمادة

 رسالة العمادة
والبرامجي  املؤسس يتطلبات ومعايير االعتماد مل تقديم الدعم الفني لكافة وحدات الجامعة استيفاءً 

ًمحلي
 
ًدوليًو ا

 
ً.ا

األهداف 

 االستراتيجية

 ترسيخ ثقافة الجودة بالجامعة. -1

 .ياملؤسس ي والبرامججودة األداء  ضمان -2

 الجودة.ًوفي مجال التطوير األكاديمي الفنية تقديم االستشارات  -3

 التدريس في مختلف املجاالت.تنمية مهارات أعضاء هيئة  -4

 في املجاالت املختلفة. جامعة امللك خالدمنسوبي تحفيز  -5

 .الجودةًوفي مجال التطوير األكاديمي  توظيف التقنية -6

ًالجودة.تشجيع مبادرات وحدات الجامعة لتطبيق معايير  -7
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 للعمادةاهليكل التنظيمي 
يتكون الهيكل التنظيمي لعمادة التطوير األكاديمي والجودة من وكالتين للعمادة إحداهما للتطوير واألخرى للجودة 

باإلضافة إلى وكيلة العمادة لكليات البنات، واملستشارون وعدد من الوحدات الفنية ذات الصلة بالتطوير والجودة 

ً:لشكل التاليوفقا ل وذلكباإلضافة إلى مدير إدارة العمادة ومدير مكتب العميد وبقية األقسام اإلدارية، واالعتماد، 
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 العمادة وأقسام : وحداتثانياً 
 الوحدات: -أ

 

 وحـدة تنميـة مهارات أعضاء هيئة التدريس 
 تعريـف

التطوير األكاديمي والجودة واإلشراف على هي وحدة مساندة لوكالة العمادة للتطوير وتعنى بتقديم وتنفيذ برامج 

عمليات تسجيل املشاركين وتنظيم البرامج التدريبية وإصدار شهادات الحضور، والتنسيق مع وحدات الجامعة 

ًاملختلفة لتقديم الدعم الالزم إلنجاح فعاليات التطوير األكاديمي في الجامعة.

 االرتبـاط

لتدريس بوكيل العمادة للتطوير، ويقوم باإلشراف عليها املشرف على ترتبط وحدة تنميـة مهارات أعضاء هيئة ا

ًوحدة تنميـة مهارات أعضاء هيئة التدريس.

 مهـام وحـدة تنميـة مهـارات أعضاء هيئة التدريس: 

ًاإلعالن عن البرامج التدريبية وورش العمل. ً-

ًرات القيادية واألكاديمية.إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير وتحسين القدً-

إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهارات عمليتي التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة ً-

ً.التدريس

ًإعداد الحقائب التدريبية والنماذج الالزمة لكل برنامج تدريبي.ً-

ًتنظيم اللقاءات والندوات واملؤتمرات التي تخص التطوير والجودة.ً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-

 

 وحـدة جوائـز التميـز 
 تعريـف

تختص وحدة جوائز التميز بوضع معايير التقدم للترشيح للحصول على جوائز التميز التي تقدمها الجامعة ملنسوبيها 

ًمن أعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريين، وتشجيعهم على التقدم للحصول عليها.

 تبـاطاالر 

ًترتبط وحدة جوائز التميز بوكيل العمادة للتطوير ويقوم باإلشراف عليها املشرف على وحدة جوائز التميز.

 مهـام وحـدة جوائـز التميـز
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ًتحديد معايير ونماذج تقييم الترشح للجائزة.ً-

ًوضع اإلجراءات املتعلقة بكيفية التقدم للحصول على الجائزة.ً-

ت تحديد املرشحين للجوائز والتأكد من االلتزام باملواعيد املحددة للتقدم للجائزة اإلشراف على سير عملياً-

ًمع الجهات ذات العالقة.

ًإبالغ الفائزين بالجوائز وتحديد مراسم تسليم الجوائز بالتنسيق مع اإلدارات املختصة. ً-

ًميز.تنفيذ ما يتم تكليف الوحدة به من أعمال وموضوعات ذات العالقة بجوائز التً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-

 
 وحـدة اخلطـة االسرتاتيجيـة

 تعريـف

تعنى الوحدة بالتخطيط االستراتيجي لعمادة التطوير األكاديمي والجودة، واإلسهام في إعداد وتنفيذ الخطط 

ًاالستراتيجية للجامعة وكلياتها وإداراتها املختلفة.

 االرتبـاط

بوكيل العمادة للتطوير ويقوم باإلشراف عليها املشرف على وحدة الخطة  االستراتيجيط ترتبط وحدة التخطي

ًاالستراتيجية بالعمادة.

 مهـام وحـدة الخطـة االستراتيجيـة

ًنشر الوعي بأهمية وأهداف ومقومات التخطيط االستراتيجي من خالل الدورات التدريبية وورش العمل.ً-

طط االستراتيجية للجامعة ووكالة الجامعة للتطوير والجودة وعمادة التطوير اإلسهام في تطوير وتنفيذ الخً-

ًاألكاديمي والجودة.

ًتقديم الدعم واالستشارات الفنية في تصميم الخطط االستراتيجية لوحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية.ً-

في الجامعة بالتنسيق مع  اإلسهام في وضع الخطط املستقبلية املتعلقة بضمان الجودة وتحسين األداءً-

ًالوحدات التابعة لعمادة التطوير األكاديمي والجودة.

ًرصد مؤشرات األداء الخاصة بإنجازات الخطة االستراتيجية للجامعة وخطط الوحدات املختلفة.ً-

التعاون مع الجامعات واملؤسسات التعليمية األخرى واالستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال التخطيط ً-

ًاالستراتيجي.

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-
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 وحـدة أنظمـة اجلـودة اإللكرتونيـة
 تعريـف

ًتختص وحدة أنظمة الجودة اإللكترونية بتطوير وتحسين االستراتيجيات الخاصة بالجودة على مستوى الجامعة. 

 االرتبـاط 

للتطوير ويقوم باإلشراف عليها املشرف على وحدة أنظمة ترتبط وحدة أنظمة الجودة اإللكترونية بوكيل العمادة 

ًالجودة االلكترونية.

 مهـام وحـدة أنظمـة الجـودة اإللكترونيـة

ًتصميم استراتيجية خاصة لتقنية املعلومات بعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي.ً-

ًالبيانات ملؤشرات األداء الرئيسة. العمل مع كوادر الجودة في مختلف كليات الجامعة ومساندتهم في إكمال جمعً-

العمل على تحقيق نقلة نوعية، خصوصا في جمع االستبانات ومؤشرات األداء من خالل استبدال النظام ً-

ًاملعتمد على الورق إلى نظام الكتروني.

ًاملشاركة بفعالية في تطوير موقع العمادة اإللكتروني.ً-

ًعتماد األكاديمي )جدير( متابعة تطوير وتحسين برنامج الجودة وااًلً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-

 
 وحـدة ضمـان اجلـودة وحتسينها

 تعريـف 

تختص وحدة ضمان الجودة وتحسينها بشكل رئيس بتصميم وتنفيذ الخطط والعمليات ذات الصلة باالعتماد 

ًاملؤسس ي.

 االرتبـاط

دة للجودة، ويقوم باإلشراف عليها املشرف على وحدة ضمان ترتبط وحدة ضمان الجودة وتحسينها بوكيل العما

ًالجودة.

 مهـام وحـدة ضمـان الجـودة وتحسينها

ًنشر ثقافة الجودة بين منسوبي الجامعة وكافة وحداتها األكاديمية.ً-

ًاإلشراف على سير عمل االعتماد املؤسس ي بالجامعة.ً-

ًا.متابعة مؤشرات األداء الرئيسة للجامعة ووحداته ً-

ًتحديد متطلبات االعتماد املؤسس ي من قبل هيئات االعتماد والجهات املسؤولة عن تنفيذها.ً-
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ًاقتراح خطة العمل املتعلقة لتحقيق متطلبات هيئات االعتماد املعتمدة والجهات املسؤولة عن تنفيذها.ً-

ًمتابعة تنفيذ خطة العمل املتعلقة ببرنامج االعتماد املؤسس ي.ً-

ًرير النهائي للدراسة الذاتية املؤسسية واألدلة والبراهين.مراجعة التقً-

ًاإلشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة برنامج زيارة املراجعين الخارجيين لالعتماد املؤسس ي.ً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-

 

 وحـدة االعتمـاد الرباجمـي
 تعريـف

ًتصميم وتنفيذ الخطط والعمليات ذات الصلة باالعتماد البرامجي.تختص وحدة االعتماد البرامجي بشكل رئيس ب

 االرتبـاط

ترتبط وحدة االعتماد البرامجي بوكيل العمادة للجودة، ويقوم باإلشراف عليها املشرف على وحدة االعتماد 

ًالبرامجي.

 مهـام وحـدة االعتمـاد البرامجـي

ًصول على االعتماد األكاديمي البرامجي.مساعدة البرامج األكاديمية بالجامعة للتأهيل للحً-

ًتقديم الدعم للبرامج األكاديمية بالجامعة للحصول على االعتماد من هيئات محلية ودولية.ً-

ًالتنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة باالعتماد األكاديمي.ً-

املركز الوطني للتقويم  ترشيح الهيئات الدولية لالعتماد املؤسس ي ومتابعة إجراءات اعتمادها من قبلً-

ًواالعتماد األكاديمي.

ًتقديم املقترحات بشأن استراتيجيات وأولويات الجامعة لالعتماد البرامجي.ً-

التنسيق بين كليات الجامعة املختلفة واملركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي لتحقيق متطلبات الجودة ً-

ًواالعتماد األكاديمي.

ية ومهنية بناءة بين الجامعة واملؤسسات التعليمية األخرى املتميزة في أدائها لتبادل إقامة عالقات علمً-

ًالخبرات وتحسين مستوى األداء الجامعة.

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-
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 وحدة القياس والتقويم
 تعريـف

وتقويمها لوحدات الجامعة تختص وحدة القياس والتقويم بتحديد معايير األداء وتصميم أدوات قياسها 

ًاألكاديمية واإلدارية، كما تقوم بتحليل نتائج تقويم األداء ملختلف األنشطة التي تقوم بها تلك الوحدات.

 االرتبـاط

ًترتبط وحدة القياس والتقويم بوكيل العمادة للجودة، ويقوم باإلشراف عليها مستشار العمادة للقياس والتقويم.

 قويممهام وحدة القياس والت

نشر ثقافة الوعي بمفاهيم وطرق القياس والتقويم من خالل عقد الدورات التدريبية وورش العمل وإصدار ً-

ًالنشرات.

ًتحديد معايير القياس وتقويم األداء لوحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية.ً-

ًبناء وتطبيق مؤشرات شاملة لتقويم األداء في الجامعة.ً-

ًوالتقييم واستبيانات استطالع الرأي وقياس األداء.إعداد أدوات القياس ً-

تقديم الدعم واملشورة الفنية واملتابعة لوحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية فيما يتعلق بمجاالت القياس ً-

ًوتقويم األداء.

رير تحليل نتائج استطالعات الرأي ومقاييس تقييم جودة األداء لوحدات الجامعة املختلفة، وإعداد تقاً-

ًدورية عنها.

ًإصدار تقرير سنوي لنتائج تقويم األداء بوحدات الجامعة ألغراض التحسين املستمر.ً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-

 
 صنيفات الدوليةوحدة الت

 تعريـف

عاون تختص وحدة التصنيفات الدولية باإلسهام في تحسين التصنيف الدولي لجامعة امللك خالد من خالل الت

ًاملباشر مع وحدة التصنيفات الدولية بوكالة الجامعة للتطوير والجودة.

 االرتبـاط

ترتبط وحدة التصنيفات الدولية بوكيل العمادة للجودة، ويقوم باإلشراف عليها ضابط اتصال التصنيفات 

ًالدولية.

 مهام وحدة التصنيفات الدولية
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ًرفع مستوى الوعي بثقافة التصنيف بالجامعة.ً-

ًالتواصل مع الجهات املختلفة داخل الجامعة للحصول على املعلومات الضرورية الالزمة للتصنيف.ً-

ًإعداد قاعدة بيانات تحوي املعايير واملؤشرات املختلفة للتصنيفات الدولية للجامعات.ً-

ًرصد مؤشرات األداء الرئيسة للجامعة مقابل املؤشرات املختلفة لتصنيف الجامعات دوليا.ً-

راء املقارنة املرجعية ألداء الجامعة مقابل الجامعات املحلية والدولية وفقا ملؤشرات األداء التصنيفات إجً-

ًاملختلفة.

ًتوفير تغذية راجعة لقيادة الجامعة واملشورة فيما يتعلق بـ :ً-

ًكيفية تحسين الوضع التصنيفي للجامعة.ً•

ًي التصنيفات العاملية املختلفة.تحليل مستقبل الوضع التصنيفي للجامعة والتنبؤ به فً•

طويلة املدى( لتحسين أداء الجامعة لتعزيز مكانتها في التصنيفات ًوإعداد استراتيجيات )قصيرة ومتوسطة ً-

ًالدولية.

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-

 
 وحـدة اخلبـرة امليدانيـة 

 تعريـف

ألدلة الخاصة بتنفيذ أنشطة الخبـرة امليدانيـة للبرامج األكاديمية تختص وحدة الخبـرة امليدانيـة بوضع اللوائح وا

ًبالجامعة ومتابعة تنفيذها.

 االرتبـاط

ًترتبط وحدة الخبـرة امليدانيـة بوكيل العمادة للجودة، ويقوم باإلشراف عليها املشرف على وحدة الخبرة امليدانية.

 مهـام وحـدة الخبـرة امليدانيـة

ًدلة الخاصة بتنفيذ أنشطة الخبرة امليدانية.وضع اللوائح واأًلً-

ًاملشاركة في تقييم طرق تطبيق الخبرة امليدانية بالبرامج األكاديمية بالجامعة.ً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-
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 وحـدة التقاريـر
 تعريـف

لوحدات الجامعة األكاديمية، تختص وحدة التقارير بتحديد وتصميم وقياس مؤشرات األداء الرئيسة والتقويم 

ًكما تقوم بتحليل نتائج تقويم األداء ملختلف األنشطة التي تقوم بها وحدات الجامعة.

 االرتبـاط

ًترتبط وحدة التقارير بوكيل العمادة للجودة، ويقوم باإلشراف عليها املشرف على وحدة التقارير.

ًمهـام وحـدة التقاريـر

ومقاييس تقييم جودة األداء لوحدات الجامعة املختلفة، وإعداد تقارير  تحليل نتائج استطالعات الرأيً-

ًدورية عنها.

ًقياس مؤشرات جودة أداء الجامعة من خالل نتائج وتحليالت مختلف القياسات املطبقة.ً-

ًتقديم الدعم واملشورة الفنية لوحدات الجامعة األكاديمية فيما يتعلق بمجاالت تقويم األداء.ً-

ًرير سنوي لنتائج تقويم األداء بوحدات الجامعة ألغراض التحسين املستمر.إصدار تقً-

ًمراجعة ملفات وإجراءات االعتماد للبرامج األكاديمية بالجامعة ً-

ً–إعداد تقارير دورية عن وثائق الجودة الخاصة بالبرامج األكاديمية بالجامعة )التقارير السنوية للبرامج ً-

ًالدراسة الذاتية(

ًملفات وإجراءات االعتماد البرامجي خارج الجامعة مراجعةً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-

 
 وحـدة التطويـر والتدريب )وكالـة العمادة لكليات البنـات(

 تعريـف

ًتختص وحدة التطوير والتدريب بتقديم الدعم الالزم لتنفيذ برامج التطوير بكليات البنات

 االرتبـاط 

التطوير والتدريب بوكيلة العمادة لكليات البنات، وتقوم باإلشراف عليها املشرفة على وحدة التطوير ترتبط وحدة 

ًوالتدريب بوكالة العمادة لكليات البنات

 مهـام وحـدة التطويـر والتدريب )وكالـة العمادة لكليات البنـات(

ًرات القيادية واألكاديمية بالشطر النسائي.إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير وتحسين القدً-
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إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهارات عمليتي التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة ً-

ًالتدريس بالشطر النسائي.

شطر دراسة الصعوبات أو املشكالت التي تواجه برامج التطوير والجودة بالجامعة، واقتراح الحلول لها بالً-

ًالنسائي.

ًاإلعالن عن البرامج التدريبية وورش العمل بالشطر النسائي. ً-

ًتنظيم اللقاءات والندوات واملؤتمرات التي تخص التطوير والجودة بالشطر النسائي.ً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-

 
 وحـدة اجلـودة )وكالـة العمادة لكليات البنـات(

 تعريـف

ًلجودة بمتابعة أنشطة الجودة واالعتماد األكاديمي بالشطر النسائي وكليات البنات.تختص وحدة ا

 االرتبـاط

ترتبط وحدة الجودة بوكيلة العمادة لكليات البنات، وتقوم باإلشراف عليها املشرفة على وحدة الجودة بوكالة 

ًالعمادة لكليات البنات.

 مهـام وحـدة الجـودة )وكالـة البنـات(

ًة في اإلشراف على برنامج االعتماد املؤسس ي بالجامعة بالشطر النسائي.املشاركً-

ًمتابعة تنفيذ خطة العمل املتعلقة ببرنامج االعتماد املؤسس ي بالشطر النسائي.ً-

ًاإلسهام في مراجعة التقرير النهائي للدراسة الذاتية املؤسسية واألدلة والبراهين.ً-

ألكاديمية بالشطر النسائي للجامعة املتقدمة للحصول على االعتماد من املشاركة في تقديم الدعم للبرامج اً-

ًهيئات محلية ودولية.

ًاملشاركة في إجراءات إعداد وتنفيذ ومتابعة برنامج زيارة املراجعين الخارجيين لالعتماد املؤسس ي.ً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدةً-
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 وحـدة التوثيـق والرتمجـة 
 تعريـف

ًعنى هذه الوحدة بتوثيق أنشطة العمادة وإعداد وترجمة مختلف الوثائق الالزمة ذات الصلة بأعمال العمادة  ت

 االرتبـاط

ترتبط وحدة التوثيق والترجمة بوكيلة العمادة لكليات البنات، وتقوم باإلشراف عليها املشرفة على وحدة التوثيق 

ًوالترجمة بوكالة العمادة لكليات البنات.

 م وحـدة التوثيـق والترجمـةمهـا

ًتحرير وتنسيق كل ما يتعلق بأخبار العمادة.ً-

ًترجمة الوثائق واملستندات الالزمة للحصول على االعتماد األكاديمي.ً-

ًترجمة التقارير والدراسات التي تنجزها العمادة في مجال التطوير األكاديمي والجودة واالعتماد.ً-

ًعريفية التي تصدرها العمادة.ترجمة األدلة والكتيبات التً-

ًترجمة ما يلزم من الخطابات الصادرة والواردة من وإلى العمادة.ً-

ًتيسير التواصل بين العمادة والجهات التي تتعامل معها خارج اململكة.ً-

ًوضع مسارد ثنائية اللغة للمصطلحات في مجال الجودة باللغتين العربية واإلنجليزية.ً-

ًه الحاجة من املصطلحات في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي.تعريب ما تدعو إليً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-

 
 وحـدة املبـادرات التطويرية 

 تعريـف

تختص وحدة املبادرات التطويرية باإلسهام في تنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة ودراسة املبادرات املقترحة 

ًلها وتفعيلها.وتقييمها واختيار أفض

 االرتبـاط

ترتبط وحدة املبادرات التطويرية بوكيلة العمادة لكليات البنات، وتقوم باإلشراف عليها املشرفة على وحدة 

ًاملبادرات التطويرية.

 مهـام وحـدة املبـادرات التطويرية

ًدراسة املبادرات املقترحة وتقييمها واختيار أفضلها وفقا ملعايير معتمدة.ً-

ًاملبادرات املتميزة التي من شأنها قيادة الجامعة نحو املصاف العاملية. تفعيلً-
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ًاإلسهام في تنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة.ً-

ًمتابعة سير العمل لجميع املبادرات.ً-

ًاإلسهام في تأصيل وتحديث روابط التواصل بين وحدة املبادرات ومنسوبي الجامعة واملجتمع.ً-

ًقات مركز التميز لالرتقاء بوحدة املبادرات التطويرية.توظيف إمكانات وطاً-

ًالقيام بأية مهام أخرى تكلف بها الوحدة.ً-

ً

 قسام:األ –ب 
 قسـم االتصـاالت اإلداريـة

 تعريـف

املعامالت والتعاميم الواردة إلى العمادة عن طريق البريد التقليدي أو عن طريق يختص هذا القسم بتسلم 

نجاز( وتوجيهها إلى أقسام العمادة ووحداتها املختلفة وتصدير املعامالت الصادرة من النظام اإللكتروني )إ

مختلف أقسام العمادة ووحداتها وتوجيهها إلى الجهات خارجها، كما يختص بالرد على استعالم املراجعين بشأن 

ًاملعامالت.

 االرتبـاط

ًترتبط وحدة االتصاالت اإلدارية بمدير إدارة العمادة

 سـم االتصـاالت اإلداريـةمهـام ق

ًاستقبال املعامالت الخاصة بمكتب عميد التطوير األكاديمي والجودة وإصدارها وإحالتها وتوثيقها.ً-

ًتسلم املعامالت الداخلية وعرضها على العميد.ً-

ًتنفيذ توجيه العميد بإحالة املعامالت إلى الجهات الداخلية في العمادة.ً-

ًللمكتب وعرضها على املشرف العام أو مدير املكتب حسب طبيعة العمل.فرز املعامالت الواردة ً-

ًالرد على استفسارات املراجعين واملتصلين.ً-

ًإعداد كشوفات التسليم للمعامالت وبياناته.ً-

ًطبع الظروف والطرود وتجهيزها.ً-

ًتنسيق املعامالت املراد متابعاتها مع قسم املتابعة باملكتب.ً-

ًامالت والخطابات والتعاميم الصادرة والواردة إلى العمادة وحفظها.أرشفة جميع املعً-

ً
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 حصاءات بعدد العاملني يف العمادة:إ -ج
 

 دارة/ املركزالوظائف اإلدارية العليا يف اإل

 الجنسية
 الوظائف اإلدارية العليا

 املجموع
 نساء رجال

 1ً3 2 سعودي

 0 0 0 غير سعودي

 3 1 2 املجموع

 

 نية واملستخدمون واملعينون على بند أجور العمالالوظائف الف

 

  

 الجنسية
 املجموع بند أجور العمال املستخدمون  الوظائف الفنية

 االجمالي نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 سعودي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غير سعودي

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 املجموع
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 حسب املؤهل الوظائف اإلدارية

 

 (د)إن وج شارون يف العمادةاملست
 مالحظات األعمال املنوطة به التخصص اسم املستشار م

 تربوي  علم نفس شاهين د. عادل طاهر   .1

 املشرف على وحدة القياس والتقويم

ًبالعمادة
 

 ًمقرر لجنة الجودة

البرامج واملقررات  تقاريًرعضو  لجنة 

ًالدراسية بالعمادة
 

 ًدة االلكترونيةأنظمة الجًوعضو لجنة 

عضو اللجنة الدائمة ملراجعة الخطط 

ًوالبرامج بالجامعة
 

 أصول التربية  فريد محمود د. أحمد  .2

ًوحدة جوائز التميزاملشرف على 
 

ًضابط اتصال الخطة االستراتيجية

عضو اللجنة الدائمة ملراجعة الخطط 

ًوالبرامج بالجامعة
 

يرية ألعضاء عضو لجنة املبادرات التطًو

ًهيئة التدريس بالعمادة
 

 الجنسية
 بكالوريوس ماجستير دكتوراه

دبلوم 

 متوسط
 املجموع أخرى 

 االجمالي نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 13 4 9 0 2 0 2 3 4 1 0 1ً0 سعودي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غير سعودي

 13 4 9 0 2 0 2 3 4 1 0 0 1 املجموع
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 مالحظات األعمال املنوطة به التخصص اسم املستشار م

 أصول التربية الشربينيحمزة د. غادة   .3

املشرفة على وحدة الجودة واالعتماد 

ًبوكالة العمادة للبنات.
 

 ًعضو لجنة الجودة

عضو لجنة البرامج واملقررات الدراسية 

ًبالعمادة
 

عضو اللجنة الدائمة ملراجعة الخطط 

ًوالبرامج بالجامعة
 

4.  
نور  د. أميرة عبدهللا

 الدين

النسيج 

 واملالبس

والتدريب  املشرفة على وحدة التطويًر

ًبوكالة العمادة للبنات
 

 ًمقررة لجنة التقرير السنوًي

 ًعضو اللجنة اإلعالمية

 ًعضو  لجنة البرامج التدريبية

5.  
 الدسوقي السيد د. مي

 إبراهيم

مكروبيولوجيا 

 الطبية

 ًلتوثيق والترجمة بالعمادةوحدة امشرفة  

 ًالتطويرية مقرر لجنة املبادرات

 ًعضو  لجنة البرنامج التدريبي

 ًمنسقة اعتماد البرامج الصحية
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 جملس العمادة واللجان التابعة له: ثالثاً 
 جملس العمادة: -أ

 الصفة االسم م

ًعميد العمادة ورئيس املجلس د. عبد العزيز الهاجري  1

ًوكيل العمادة للجودة وعضو املجلس د. سعيد سعد هادي 2

 د. عبدالرحمن بتيل 3
املشرف على وحدة تنمية مهارات أعضاء هيئة 

ًعضو املجلسالتدريس ًو

ًعضو املجلس د. عادل طاهر  4

ًعضو املجلس د. أحمد فريد 5

ًوكيلة العمادة لكليات البنات وعضو املجلس د. حصة محمد آل ملوذ 6

ًعضو املجلس دة الشربينيد. غا 7

ًعضو املجلس د. أميرة عبدهللا 8

ًعضو املجلس د. مي الدسوقي 9
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 اللجان التابعة له: -ب

 مانة العامة جلوائز التميز  األ
 تعريـف

ًوالتحكيم. ملفات املرشحين تعنى هذه األمانة باإلعالن عن جوائز التميز واستقبال 

 االرتبـاط

ًشرف عليها عمادة التطوير األكاديمي والجودة. تائز التميز بوكيل الجامعة للتطوير والجودة ًوترتبط األمانة العامة لجًو

 مهام اللجنة:

ًأخذ موافقة معالي مدير الجامعة على بدء فعاليات جوائز جامعة امللك خالد للتميز. -

ًاإلعالن عن مواعيد أعمال وأنشطة األمانة العامة للجوائز. -

 من كليات الجامعة ووحداتها في املوعد املحدد.استقبال الترشيحات  -

 إجراء املفاضلة بين املرشحين وفق الدرجات واألدلة والبراهين. -

 توثيق نتائج الترشح في محضر وتحديد أسماء الفائزين لجوائز جامعة امللك خالد للتميز في فروعها املختلفة. -

 ئز بالجامعة.للجوا دائمةرفع نتائج فرز الفائزين إلى اللجنة ال -

 التواصل مع شركات الدعاية واإلعالن لطباعة املواد اإلعالنية وتصميم وتنفيذ دروع وشهادات تقدير الفائزين.   -

 التواصل مع الفائزين وذويهم إلعالنهم بالفوز. -

 اإلعداد لترتيبات حفل الجوائز. -

 أخذ موافقة معالي مدير الجامعة على موعد حفل الجوائز -

ًالدروع وشهادات تقدير الفائزين. حفل الجوائز وتوزيع إقامة -

ً

 اللجنة اإلعالمية بالعمادة

 تعريف

ًتعنى هذه اللجنة بمتابعة أنشطة العمادة على موقع الجامعة ووسائل االعالم املختلفة.

 االرتباط

 من: -
 
ًترتبط اللجنة بعميد التطوير األكاديمي والجودة وعضوية كال

 ات البنات.وكيلة العمادة لكلي -



 

19 
 

 عوديةاململكة العربية الس
 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد
  .للتطوير واجلودةوكالة اجلامعة 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 
King Khalid University 
Vice-Rector of  Development and Quality . 

 .أعضاء هيئة التدريس املشرف على وحدة تنمية مهارات -

 .والتدريب مستشارة العمادة للتطويًر -

 املشرف على وحدة العالقات العامة واالعالم بالعمادة. -

 املشرفة على وحدة الترجمة. -

 املهام واالختصاصات:

 اإلشراف على موقع العمادة على االنترنت.-

 العمادة. توثيق كافة أنشطة-

 التنسيق مع الجهات اإلعالمية داخل الجامعة لنشر أخبار إعالنات العمادة.-

 التنسيق للفعاليات التي تقيمها العمادة والتحضير لها.-

 توزيع العمل على اللجان الخاصة بالفعالية.-

 
  



 

20 
 

 عوديةاململكة العربية الس
 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد
  .للتطوير واجلودةوكالة اجلامعة 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 
King Khalid University 
Vice-Rector of  Development and Quality . 

 اللجنة اإلدارية بالعمادة
 تعريف

ًتعنى هذه اللجنة بمتابعة سير العمل في العمادة

 رتباطاال 

 من: -
 
ًترتبط اللجنة بعميد التطوير األكاديمي والجودة وعضوية كال

 وكيل العمادة للجودة. -

 وكيلة العمادة لكليات البنات. -

ًمدير اإلدارة. -

 املهام واالختصاصات:

 اإلشراف اإلداري واملالي والفني على أعمال العمادة ومنسوبيها. -

 ه وفق ما تفتضيه مصلحة العمل.اإلشراف على العمل وتوزيعه وتنظيم -

 إعداد واعتماد تقويم األداء ملنسوبي العمادة سنويا. -

 جلنة التطوير بالعمادة
 تعريف

ًوكالة العمادة للتطوير في تعنى هذه اللجنة بسير العمل

 االرتباط

ًترتبط اللجنة بعميد التطًو ًمن: ير األكاديمي والجودة وعضوية كل 

 نات.وكيلة العمادة لكليات الب -

 .أعضاء هيئة التدريس املشرف على وحدة تنمية مهارات -

 مستشار العمادة للتطوير. -

 املهام واالختصاصات:

 اإلشراف على سير العمل في الوحدات التابعة للوكالة ووضع الخطط التنفيذية لرفع مستوى األداء فيها. -

 ات العاملين بها وآلية التنسيق بين الوحدات التابعة.وضع النظام الداخلي للعمل في الوكالة والتصنيف العام لواجب -

 إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية للعمادة. -

ًالتوصية بمن تحتاج الوكالة إلى خدماتهم من أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم في التطوير والتدريب وفق أنظمة الجامعة. -
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 جلنة اجلودة بالعمادة

 تعريف

ًجودة واالعتماد.تعنى هذه اللجنة بسير عمل ال

 االرتباط

 من: -
 
ًترتبط هذه اللجنة بعميد التطوير األكاديمي والجودة وعضوية كال

 وكيل العمادة للجودة. -

 وكيلة العمادة لكليات البنات. -

 مستشار العمادة للجودة. -

ًمستشارة العمادة للجودة. -

 املهام واالختصاصات:

 لعمادة.رسم السياسات العامة لضمان الجودة في ا -

 رسم وإقرار السياسة العامة لنشر الجودة داخل الجامعة. -

 متابعة نتائج تقويم األداء. -

 متابعة عمليات تقويم البرامج في الجامعة للحصول على االعتماد البرامجي. -

 
 جلنة دعـم أنظمـة اجلـودة اإللكرتونيـة

 تعريف

ًوني.تعنى هذه اللجنة بسير عمل الجودة واالعتماد االلكتر

 االرتباط

ًترتبط هذه اللجنة بعميد التط - ًمن: وير األكاديمي والجودة وعضوية كل 

 وكيل العمادة للجودة. -

 وكيلة العمادة لكليات البنات. -

 مستشار العمادة لدعم أنظمة الجودة االلكتروني. -

ًمستشارة العمادة لدعم أنظمة الجودة االلكتروني. -



 

22 
 

 عوديةاململكة العربية الس
 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد
  .للتطوير واجلودةوكالة اجلامعة 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 
King Khalid University 
Vice-Rector of  Development and Quality . 

 املهام واالختصاصات:

 لضمان الجودة في الجامعة. لنظام اإللكترونيللسياسات العامة رسم ا -

 متابعة نتائج تقويم األداء. -

ًإمتابعة عمليات تقويم البرامج  -
 
ً.في الجامعة للحصول على االعتماد البرامجي لكترونيا
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 هداف االسرتاتيجية للعمادة وارتباطها باألهداف االسرتاتيجية للجامعة: األرابعاً 
 االستراتيجية هدافاأل 

 للعمادة

 مدى ارتباطها باألهداف

 للجامعة االستراتيجية
 ما تم انجازه)املؤشرات( ليات تحقيقهاآ

ترسيخ ثقافة الجودة  -1

 بالجامعة.

 مرتبط بالهدف األوًل -

)تطوير جودة التعليم 

 الثانيالهدف ًو والتعلم(

توفير بيئة أكاديمية )

ً.(جاذبة

إقامة ندوات ولقاءات عن  -

 ودة واالعتماد.الج

تفعيل وسائل التواصل غير  -

التقليدية لنشر ثقافة  الجودة 

 واالعتماد.  

ات الجودة واالعتماد مطبوع -

 كاديمياأل

فعاليات وأنشطة تقديم  -

 .للطالب عن الجودة

خطة لتطوير مراكز عداد إ -

ً.التدريب بالجامعة

إقامة ندوات ولقاءات عن  -

 الجودة واالعتماد.

الجودة واالعتماد  مطبوعات -

 .كاديمياأل

فعاليات وأنشطة للطالب عن  -

ً.الجودة

جودة األداء  ضمان -2

 .املؤسس ي والبرامجي

 

مرتبط بالهدف السادس  -

ً.)تطوير األداء املؤسس ي(

 مرتبط بالهدف األوًل-

)تطوير جودة التعليم 

 والتعلم( والهدف الثاني

)توفير بيئة أكاديمية 

ً.جاذبة(

ً

ق وأدلة جودة تحديث وثائ -

ًاألداء املؤسس ي.

متابعة الخطط التحسينية  -

ًلضمان جودة األداء املؤسس ي.

ورش عمل تعريفية للبرامج  -

األكاديمية  املتقدمة لالعتماد 

 .األكاديمي

زيارات ميدانية للبرامج  -

األكاديمية  املتقدمة لالعتماد 

 .األكاديمي

عقد اتفاقيات وشراكات  -

امج تعاون مع مؤسسات وبًر

 معتمده.

رباب ألية التواصل مع آضع ًو -

 .العمل

تم تحديث وثائق وأدلة جودة  -

ًاألداء املؤسس ي.

تم متابعة الخطط التحسينية  -

ألداء املؤسس ي لضمان جودة ا

ًنجازه.إللتعرف على ما تم 

تم تقديم ورش عمل تعريفية  -

للبرامج األكاديمية  املتقدمة 

 .لالعتماد األكاديمي

تم تنفيذ زيارات ميدانية  -

للبرامج األكاديمية  املتقدمة 

 .لالعتماد األكاديمي

تم تأهيل عشر برامج من  -

برامج الجامعة األكاديمية 

ًلالعتماد املحلي.
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 االستراتيجية هدافاأل 

 للعمادة

 مدى ارتباطها باألهداف

 للجامعة االستراتيجية
 ما تم انجازه)املؤشرات( ليات تحقيقهاآ

لقاءات دورية مع أرباب  -

 سوق العمل.

تأهيل برامج الجامعة  -

األكاديمية لالعتماد املحلي 

ًوالدولي.

تقديم االستشارات  -3

جال التطوير في مالفنية 

 الجودة.ًواألكاديمي 

 

 مرتبط بالهدف األوًل -

)تطوير جودة التعليم 

 والتعلم( والهدف الثاني

)توفير بيئة أكاديمية 

ً.جاذبة(

 .تأهيل املراجعين الداخليين -

ًتقديم دورات تدريبية . -

تنظيم فعاليات  -

للمستفيدين واملهتمين 

 بالجودة.

خطط تطويرية لتحسين  -

ًأداء الوحدات.

تم تأهيل املراجعين الداخليين  -

 بالشطرين الرجالي والنسائي. 

تم تقديم برنامج تدريبي  -

ًبالفصلين األول والثاني .

تنظيم فعاليات تم  -

للمستفيدين واملهتمين 

ًبالجودة.

تنمية مهارات أعضاء  -4

التدريس في مختلف هيئة 

 املجاالت.

 

 الهدف األوًلمرتبط ب -

)تطوير جودة التعليم 

ً.والتعلم(

دورات تدريبية ألعضاء هيئة  -

 .التدريس

ت اللغوية ألعضاء املهارا -

ناطقين ال غيًرهيئة التدريس 

 باللغة العربية.

 .لقاءات وورش تدريبية -

برنامج تدريبي ألعضاء هيئة  -

التدريس حول تقويم األداء 

ًالتدريس ي.

ات تم تنفيذ عدد من الدوًر -

التدريبية ألعضاء هيئة 

 التدريس.

تم تقديم دورات باللغة  -

نجليزية لغير الناطقين باللغة اإًل

 العربية.

تم تقديم لقاءات وورش  -

  .تدريبية

رنامج تدريبي بتم تقديم  -

ألعضاء هيئة التدريس حول 

ًتقويم األداء التدريس ي.

جامعة منسوبي تحفيز  -5

في املجاالت  امللك خالد

 فة.املختل

 

 مرتبط بالهدف األوًل -

)تطوير جودة التعليم 

 والتعلم( والهدف الثاني

)توفير بيئة أكاديمية 

ًجاذبة(

إعداد دليل ونماذج وآليات  -

جوائز جامعة امللك خالد 

 .للتميز

تطبيق اآلليات املحدثة  -

لجوائز جامعة امللك خالد 

 .للتميز

عداد دليل ونماذج وآليات تم إ -

 جوائز جامعة امللك خالد للتميز

تطوير جائزة جامعة امللك  -

ًخالد للتميز.
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 االستراتيجية هدافاأل 

 للعمادة

 مدى ارتباطها باألهداف

 للجامعة االستراتيجية
 ما تم انجازه)املؤشرات( ليات تحقيقهاآ

تطوير جائزة جامعة امللك  -

ًخالد للتميز.

في مجال  وظيف التقنيةت -6

 .الجودةًوالتطوير األكاديمي 

 

مرتبط بالهدف األول )  -

تطوير جودة التعليم 

ً.(والتعلم

ً

تقديم برامج  التدريب  -

باستخدام التقنية  للجودة 

 لتنمية معارف( وني اإللكتر)

ومهارات منسوبي الجامعة 

فراد املجتمع املحلى أكافة  ًو

بشكل يتخطى حواجز املكان 

ًوالزمان.

تم تقديم برامج  التدريب  -

للجودة اإللكتروني لتنمية 

وبي معارف ومهارات منس

الجامعة خصوصا بفروع 

ً.الجامعة

تشجيع مبادرات وحدات  -7

الجامعة لتطبيق معايير 

 .الجودة

 

مرتبط بالهدف السادس  -

ً.داء املؤسس ي()تطوير اأًل

ً

تقديم ورش تعريفية لنشر  -

 .ثقافة أهمية املبادرات

لية  لفحص و لتنفيذ آوضع  -

وحدات الجامعة  مبادرات---

ً.وفق معايير محددة

ورش تدريبية ألعضاء هيئة  -

ً.التدريس

تقديم استبانات لتقييم   -

ًمبادرات وحدات الجامعة.

قديم ورش تعريفية لنشر تم ت -

ً.ثقافة أهمية املبادرات

تقديم ورش تدريبية تم  -

ً.ألعضاء هيئة التدريس

ً
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 : األنشطة والفعاليات بالعمادةخامساً 
 إحصاء بما تم تنفيذه ما تم تنفيذه املجال

ترسيخ ثقافة الجودة  -1

 بالجامعة.

االحتفال باليوم العالمي للجودة من  -

واحد ًامل لعددخالل تنظيم أسبوع ك

 ،قدمت فيه خمسة 
 
وعشرين مشاركا

عشر ورقة، ودورة تدريبية وتدشين 

ًمبادرة ساعة تطوير وعدد من املسابقات.

مقر الجامعة الرئيس بقريقر ًشملت الفعاليات -

، ًومسرح كلية العلوم للبنات بطريق امللك عبدهللا

وفروع الجامعة في كل من كلية العلوم واآلداب 

ً.ةوالعلوم واآلداب بسراة عبيد بمحايل عسيًر

ثنين املوافق بدأت الفعاليات يوم اال -

هـ باملدرجات املركزية بتقديم ندوة 24/2/1439

ً.علمية بعنوان "القيادة اليومية"

وجاءت فعاليات اليوم الثاني الثالثاء املوافق  -

هـ بمسرح كلية العلوم ببرنامج الجودة 25/2/1439

ًوالقيادة الفعالة.

ءت فعاليات اليوم الثالث األربعاء املوافق وجا -

هـ بتقديم دورة تدريبية بكلية العلوم 26/2/1439

واآلداب بمحايل عسير بعنوان "إدارة ضمان 

ًالجودة".

واختتمت الفعاليات بكلية العلوم واآلداب بسراة 

عبيدة وذلك يوم الخميس املوافق 

 من 27/2/1439
 
،بتقديم برنامج شمل عددا

، األولى بعنوان "مهارات القيادة املشاركات 

والتخطيط االستراتيجي". واملشاركة الثانية بعنوان 

"أساسيات القيادة ودورها في تحقيق الجودة 

الشاملة"، واملشاركة الثالثة بعنوان " القيادة 

ًوالتحسين املستمر "
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 إحصاء بما تم تنفيذه ما تم تنفيذه املجال

تحفيز أعضاء هيئة  -2

التدريس من خالل 

 مختلف أشكال التقدير.

مللك خالـد على تشجيع حرصت جامعة ا -

التميـز، وتقدير دور املتميزين من 

منسوبيها في مختلف كليات الجامعة 

ا منها 
 
وأقسامها ووحداتها وإداراتها، وإدراك

ألهمية مكافأة املتميزين في إيجاد بيئة 

تنافسية بين العاملين ، قامت الجامعة 

ممثلة في وكالة التطوير والجودة 

مللك خالد في باستحداث جوائز جامعة ا

هـ ، بهدف نشر ثقافة التمــيز  1433العام 

وتعميمها، وترسيخ مفاهيمها بين كافة 

منسوبي الجامعة على اختالفهم، 

وتشجيعهم ملزيد من اإلنجاز في ضوء 

معايير الجودة بما يحقق مستويات فائقة 

في الجوانب األكاديمية من اإلنجاز 

، وينعكس على مخرجات واإلدارية

ًوإسهاماتها في خدمة املجتمع. الجامعة

ه ، 1437/1438 جائزة التميز للدورة الخامسة -

ًوالتي شملت:

: جائزة جامعة امللك خالد للتميز 
 
في التدريس  أوال

ًالجامعي.

: جائزة جامعة امللك خالد للطالب املتميز.
 
ًثانيا

ًثالثا : جائزة جامعة امللك خالد للموظف املتميز.

في خدمة  امللك خالد للتميز رابعا : جائزة جامعة 

ًاملجتمع )أفراد(

: التميز في خدمة املجتمع )مؤسسات(.
 
ًخامسا

مشاركة العمادة  -3

ً الوطني.املركز ب

املشاركة في ورشة عمل باملركز الوطني  -

ًللتقويم واالعتماد األكاديمي.

مشاركة سعادة عميد التطوير األكاديمي والجودة  -

ليات البنات في ورشة ة العمادة لكلوسعادة وكي

عمل باملركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، 

ًبمدينة الرياض.   2017ديسمبر 5وذلك يوم 

التعاون املشترك مع  -4

ً.الجامعات األخرًى

استقبال وفد من الشطر الرجالي  -

النسائي بعمادة التطوير والجودة ًو

ًبجامعة الحدود الشمالية.

النسائي ًوشطر الرجالي تم استقبال وفد من ال -

بعمادة التطوير والجودة بجامعة الحدود الشمالية 

في الفصل الدراس ي األول واطالعهم على تجربة 

ًجامعة امللك خالد في االعتماد املؤسس ي.
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 إحصاء بما تم تنفيذه ما تم تنفيذه املجال

ربط الجامعة  -5

ً.بالخريجين

تدشين معالي مدير الجامعة األستاذ  -

الدكتور فالح بن رجاء هللا السلمي،  

ً.تروني لرابطة الخريجيناملوقع اإللك

دشن معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور فالح  -

املوقع  16/5/2018بن رجاء هللا السلمي،  في يوم 

اإللكتروني لرابطة الخريجين، وذلك بحضور وكالء 

الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، والعمادات 

املساندة، ويعد املوقع حلقة وصل بين الجامعة 

توعية الخريجين بأهمية دورهم في وخريجيها، ل

تطوير البرامج األكاديمية بالجامعة من خالل تزويد 

الجامعة بمحصلة املعلومات املكتسبة في شتى 

مجاالت الحياة العملية فيما يتعلق باالحتياجات 

الفعلية لسوق العمل، وتنمية مهارات العمل 

الجماعي بما يحقق أهداف الرابطة، وتوفير منبر 

ن لطرح قضاياهم وتطلعاتهم والعمل على للخريجي

تذليل الصعاب التي تواجههم خاصة فيما يتصل 

 إبقاء 
 
بمهام الجامعة أو يرتبط برسالتها، وأيضا

الخريج على اتصال دائم باملناخ األكاديمي والعلمي 

لتبادل اآلراء وتحديث معلوماته العلمية بمتابعة ما 

يستجد من تطورات علمية، وأيضا إشراك 

ًلخريجين في فعالياتها وأنشطة الجامعة املختلفة.ا
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 جنازات العمادةإ: سادساً 
 االنجاز باألرقام ما تم تنفيذه املجال

ًنشر ثقافة الجودة -1

املشاركة مع عمادة ًوتم التعاون  -

اللقاءات التعريفية في شؤون الطالب 

ًبالطالب الجدد.

تم عقد أربعة لقاءات بكليات جامعة امللك  -

ًلد.خا

تم تنظيم مسابقات متنوعة بغرض  -

ًنشر ثقافة الجودة.

تم تنظيم مسابقات متنوعة بغرض نشر ثقافة  -

الجودة في كلية العلوم واآلداب بأحد رفيدة 

وتوزيع الجوائز الرمزية للطالبات الفائزات 

ًبأفضل رسومات فنية وابتكار شعار عن الجودة.

االصدارات التعريفية  -2

ًوالتثقيفية

تم اصدار مجموعة من املطبوعات  -

 والبروشرات التعريفية والتثقيفية

عن الجودة باللغتين العربية 

ً.نجليزيةواإًل

( من املطبوعات 12) تم اصدار عدد -

عن الجودة  والبروشرات التعريفية والتثقيفية

ًنجليزية,باللغتين العربية واإًل

لكتيب التعريفي بجامعة إعداد ا -

ًد.امللك خال

ًإعداد الكتيب التعريفي بجامعة امللك خالد تم -

ً

التميز باملوقع  -3

ًاإللكتروني للعمادة

تم تحديث وتطوير املوقع  -

ًاإللكتروني للعمادة.

الحصول على املركز الثاني كأفضل موقع  -

ًالكتروني بجامعة امللك خالد.

ًالتطوير والتدريب -4

نفذت عمادة التطوير األكاديمي  -

طرين الرجالي والجودة )بالش

برنامج تأهيل املراجع  والنسائي(

الداخلي، املقدم خالل الفصل 

الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

ًهـ.1438/1439

مج تقديم إحدى عشرة دورة شمل البرنا -

، لوكالء التطوير والجودة وأعضاء تدريبية

 88بواقع  ،عضوات هيئة التدريس بالكلياتًو

ً.ساعة تدريبية

التطوير األكاديمي نفذت عمادة  -

البرنامج التدريبي للدورات ًالجودة،

ألعضاء  ةقدمامل املباشرة واألون الين

(دورة 48اشتمل البرنامج التدريبي على تقديم ) -

وات تدريبية مباشرة وأون الين ألعضاء وعض
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وعضوات هيئة التدريس بالجامعة 

خالل الفصل الدراس ي األول والثاني 

ًهـ1438/1439للعام الجامعي 

هيئة التدريس بالفصلين األول والثاني، بواقع 

ً.مستفيد ومستفيدة 1400أكثر من 

نفذت العمادة البرنامج التدريبي  -

جدير" إدخال توصيف البرامج 

واملقررات على النظام اإللكتروني 

ً.بالشطرين الرجالي والنسائي

نفذت العمادة البرنامج التدريبي تدريب  -

ا ملرحلة  30 كلية بواقع 11منسوبي  برنامج 

ا للدراسات العليا  17البكالوريوس و برنامج 

وذلك في برنامج جدير" إدخال توصيف البرامج 

ًواملقررات على النظام اإللكتروني.

نفذت عمادة التطوير األكاديمي  -

لفروع  (والجودة )دورات تدريبية

ً.الكليات

نفذت عمادة التطوير األكاديمي والجودة خمس  -

ومنها االون الين  تدريبية منها املباشر دورات 

ً.لفروع الكليات

الجودة واالعتماد -5

ًالبرامجي

متابعة زيارة املراجعين للبرامج  -

ً.الست

تم متابعة زيارة املراجعين للبرامج الست  -

وكذلك تم تجهيز متطلبات الزيادة وتأهيل 

ً.البرامج للزيارة

ً.متابعة اعتماد البرامج العشرة  تم -ً.متابعة اعتماد البرامج العشرة -

تنفيذ عدد من الزيارات امليدانية  -

ً.للبرامج العشرة

تم تنفيذ عدد من الزيارات امليدانية للبرامج  -

ً.العشرة

مراجعة وتقييم البرامج واملقررات  -

ً.الدراسية

قييم البرامج واملقررات تم مراجعة وت -

ً.الدراسية

وير والجودة متابعة مهام وكالء التط -

ً.العمادات املساندة بالكليات ًو

تم متابعة مهام وكالء التطوير والجودة  -

ً.العمادات املساندة بالكليات ًو

دليل تقييم مخرجات التعلم  -

ً.للبرامج
ً.إعداد دليل تقييم مخرجات التعلم للبرامج -

طار دليل برامج الدبلوم وفق اإًل -

ًللمؤهالت. الوطني 

 الوطني برامج الدبلوم وفق االطار إعداد دليل  -

ًللمؤهالت.
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ًالخطة االستراتيجية -6

متابعة مؤشرات األداء للخطة  -

فيما يتعلق بمبادرات  االستراتيجية

ً.العمادة

تم متابعة مؤشرات األداء للخطة  - 

ً.فيما يتعلق بمبادرات العمادة االستراتيجية

ًالقياس والتقويم -7

ويم قامت وحدة القياس والتق -

بالعمادة باملشاركة في قياس 

مؤشرات أداء الجامعة املؤسسية 

ًوبرامجها األكاديمية.

من  كما قامت بتطبيق مجموعة -

 االستبانات وتحليل بياناتها إ
 
حصائيا

وتقديمها في صورة تقارير شملت 

تحليل لنقاط القوة والنقاط التي 

تحتاج إلى تحسين، كما شملت 

الجامعة مقارنة النتائج على مستوى 

ًوفروعها وعلى مستوى النوع.

تقرير حول نتائج تقييم الخريجين للجامعة  -

هـ، اشتملت أداة 37/1438للعام الجامعي 

أبعاد رئيسة واملتوسط العام  5التقييم على )

لها( تم تطبيقها على عينة عشوائية من خريجي 

خريج( شملت العديد من  393الجامعة بلغت )

 صفحة(. 37في )  ء التقريًرالبرامج والكليات، وجا

تقرير حول نتائج تقييم جهات التوظيف  -

هـ، 37/1438لخريجي الجامعة للعام الجامعي 

أبعاد رئيسة  5اشتملت أداة التقييم على )

واملتوسط العام لها( تم تطبيقها على عينة 

 93عشوائية من جهات التوظيف بلغت )

مشارك( شملت العديد من البرامج والكليات، 

 صفحة(. 13اء التقرير في )وج

تقرير حول نتائج تقييم طالب السنة النهائية  -

لبرامجهم األكاديمية للعام الجامعي 

 3هـ، اشتملت أداة التقييم على )37/1438

أبعاد رئيسة واملتوسط العام لها( تم تطبيقها 

على عينة عشوائية من خالل عمادة القبول 

لكليات، والتسجيل شملت العديد من البرامج وا

 صفحة(. 188وجاء التقرير في )

تقرير حول نتائج تقييم طالب السنتين  -

األخيرتين لخبرتهم الجامعية للعام الجامعي 

 3هـ، اشتملت أداة التقييم على )37/1438

أبعاد رئيسة واملتوسط العام لها( تم تطبيقها 

على عينة عشوائية من خالل عمادة القبول 



 

32 
 

 عوديةاململكة العربية الس
 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد
  .للتطوير واجلودةوكالة اجلامعة 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 
King Khalid University 
Vice-Rector of  Development and Quality . 
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البرامج والكليات،  والتسجيل شملت العديد من

 صفحة(. 185وجاء التقرير في )

تقرير حول نتائج تقييم طالب السنتين  -

األخيرتين ملقومات التعلم بالجامعة للعام 

هـ، اشتملت أداة التقييم 37/1438الجامعي 

أبعاد رئيسة واملتوسط العام لها( تم  7على )

تطبيقها على عينة عشوائية من خالل عمادة 

جيل شملت العديد من البرامج القبول والتس

 صفحة(. 192والكليات، وجاء التقرير في )

تصميم استبانة تقييم طالب الدراسات العليا  -

هـ، اشتملت 38/1439للمقررات للعام الجامعي 

أبعاد رئيسة واملتوسط  6أداة التقييم على )

العام لها(، تم تطبيقها على عينة عشوائية، 

عليا من خالل ( برنامج دراسات 28وشملت )

 .صفحة( 182( مقرر، وجاء التقرير في )112)

تقرير مختصر للتحليل العام لنتائج تقييم  -

طالب البكالوريوس للمقررات الدراسية للعام 

هـ والعام الجامعي 1437/1438الجامعي 

هـ؛ حيث يتم تطبيق االستبانة على 1438/1439

كافة طالب الجامعة من خالل عمادة القبول 

ًيل.والتسج

ًإعداد دليل الخبرة امليدانية. -ًالخبرة امليدانية -8

تم إعداد دليل الخبرة امليدانية والذي يشتمل  -

على أهمية وأهداف وأنشطة وتقويم الخبرة 

امليدانية، وكذلك املهام واملسؤوليات لألطراف 

املشاركة في التدريب امليداني، باإلضافة إلى 

ًية.املعايير العامة للخبرة امليدان
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تطوير جوائز جامعة  -9

ًامللك خالد للتميز

تطوير جوائز جامعة امللك خالد  -

ً.للتميز
ً.تم تطوير جوائز جامعة امللك خالد للتميز -

ًالبيانات املفتوحة -10
نشاء منصة للبيانات املفتوحة إ -

ًبجامعة امللك خالد.

تم توفير منصة للبيانات املفتوحة لجميع  -

لبوابة االلكترونية لجامعة امللك املواطنين وزّوار ا

نهم من االستفادة من البيانات 
ّ
خالد ، تمك

املنشورة واستخدامها حسب الحاجة والرغبة، 

حيث توفر البوابة مكتبة مفتوحة تحتوي على 

ملفات تضم مختلف بيانات الجامعة ، ويمكن 

ًتصديرها في صيغ مختلفة،

ًرابطة الخريجين -11

وني لرابطة تدشين املوقع اإللكتر -

ًالخريجين.

ًتم تدشين املوقع اإللكتروني لرابطة الخريجين. -

ً

ً.تم تحديث الئحة رابطة الخريجين -ً.تحديث الئحة رابطة الخريجين -

التعاون مع الجهات  -12

 األخرًى

التعاون مع مركز األمير مشاري  -

للجودة وتحسين األداء بمنطقة 

الباحة ، حيث قدمت عمادة التطوير 

كاديمي والجودة ، ورشة تدريبية األ

" الجودة من التنظير إلى  :بعنوان

التطبيق " قدمتها ممثلة العمادة 

سعادة الدكتورة/ حصة محمد آل 

ملوذ وكيلة عمادة التطوير االكاديمي 

ً.والجودة لكليات البنات

( من القيادات في مختلف 35تدريب عدد ) -

الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمنطقة 

هـ 16/2/1439لباحة وذلك  يوم األحد املوافق ا

ودة وتحسين بالتعاون مع مركز األمير مشاري للج

 .األداء بمنطقة الباحة

فن التامل مع تقديم دورة بعنوان )-

نسوبي مرور محافظة الجمهور( مل

قدمها سعادة  خميس مشيط

الدكتور/ عبدالرحمن بتيل املشرف 

 من منسوبي 80تم تدريب عدد ) -
 
 وفردا

 
( ضابطا

مرور محافظة خميس مشيط يوم الثالثاء 

هـ بالتعاون مع عمادة خدمة 27/5/1439

 املجتمع والتعليم املستمر.
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على وحدة تنمية مهارات أعضاء 

 ة التدريس بالعمادة.هيئ

تقديم دورة بعنوان )فن التامل مع  -

الجمهور( ملنسوبي مرور محافظة أبها 

سعد قدمها سعادة الدكتور/ سعيد 

 آل هادي وكيل العمادة للجودة.

 من منسوبي 80تم تدريب عدد ) -
 
 وفردا

 
( ضابطا

مرور محافظة خميس مشيط يوم االثنين 

هـ بالتعاون مع عمادة خدمة 26/5/1439

 املجتمع والتعليم املستمر.

وطالبات مدرسة  تدريب منسوبي -

 ( د. أميرة عبدهللا.17الثانوية  )

منسوبي  وطالبات مدرسة ( 55تم تدريب عدد ) -

( د. أميرة عبدهللا بالتعاون مع 17الثانوية  )

 عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.

ت الصف الثاني إعداد قيادا -

د. عبدالعزيز  اإلدارية بالجامعة

 الهاجري.

( من قيادات الصف الثاني 50تم تدريب عدد ) -

هـ 7/8/1439-6اإلدارية يومي األحد واالثنين 

 بالتعاون مع مركز إعداد القادة اإلداريين.

إعداد قيادات الصف الثاني  -

اإلدارية بالجامعة .د. عبدالرحمن 

 بتيل.

( من قيادات الصف الثاني 50تم تدريب عدد ) -

هـ 9/8/1439-8اإلدارية يومي الثالثاء واألربعاء 

 بالتعاون مع مركز إعداد القادة اإلداريين.
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 ليات التنفيذآالتي واجهتها العمادة  واملقرتحات املناسبة للتغلب عليها و :املعوقات سابعاً 
 آليات التنفيذ املقترحات املناسبة املعوقات  م

1ً
 عة تدريبية خاصة بالعمادة في الشطًرال يوجد قا

 .الرجالي

توفير قاعة تدريبية تكون 

ًملك
 
للعمادة لتنفيذ الدورات  ا

التدريبية بها واملناشط 

ة التدريبية التي حسب الخط

عد ببداية الفصل
ُ
 الدراس ي؛ ت

 حيث أننا في الوضع الراهن 

 نال 
 
تمكن من تنفيذها كاملة

لظروف انشغال القاعة 

التدريبية بفعاليات وأنشطة 

 جهات الجامعة األخرى.

مخاطبة الجهات 

لتوفير  ةاملختصة املسؤول

قاعة تدريبية خاصة 

ًبالشطر الرجالي.

2ً

بالشطر النسائي ال يوجد بها القاعة التدريبية 

أدوات الربط بالشطر الرجالي في الدورات 

ً.املشتركة

توفير األجهزة واألدوات التي 

تساعد على الربط في 

الدورات التدريبية مع الشطر 

ًالرجالي.

مخاطبة الجهات 

لتوفير  ةاملختصة املسؤول

ًتلك األجهزة واألدوات.

3ً

ة عدم وجود فنيين)لتشغيل وصيانة األجهًز

اإللكترونية وأجهزة االتصال( بالشطر الرجالي 

ًوالنسائي.

فنيين بالشطر الرجالي  تعيين

ً.والنسائي

مخاطبة الجهات 

ًاملختصة.

4ً
قلة عدد املستشارين واملستشارات مع زيادة 

ً.األعباء املطلوبة

تعيين مستشارين 

ًومستشارات بالشطرين.

مخاطبة الجهات 

ًاملختصة.
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 ملستقبلية: التطلعات اثامناً 
 آليات التنفيذ املستهدف للعام القادم املبادرة م

ً.تأهيل برامج  أكاديمية لالعتماد 1

إعداد خطة تنفيذية  -

لوقوف على مدى جاهزية ل

كاديمية لالعتماد البرامج األ

ووضع خطط التطوير الالزمة 

وتنفيذها في ضوء مالحظات 

 الخبراء .

تقديم  زيارات ميدانية  -

كاديمية  املؤهلة للبرامج األ

لالعتماد األكاديمي ملتابعة 

الوثائق بغرفة الجودة 

ً.ومتابعة البنية التحتية

تم تحديد البرامج وسوف 

 تزويد املستفيدينيتم 

دة للحصول بخطة العما

ًي.االعتماد البرامج ىعل

ً.اللجان االستشارية للكليات والبرامج 2

تأسيس لجان لقامة برنامج إ

ات استشارية في الكلي

والبرامج يكون لها دور في نشر 

ثقافة الجودة وتطوير 

ًالعملية التعليمية .

اللجان االستشارية 

ً.للكليات والبرامج

ً.عضاء هيئة التدريسأًلالتنمية املهنية  3

يستهدف البرنامج تنمية 

عضاء هيئة التدريس ومن أ

ً
 
ل من خال في حكمهم مهنيا

البرامج التدريبية وورش 

ً.العمل

امج تدريبي برن تنفيذ

  التنمية املهنيةيستهدف 

ً .هيئة التدريس ألعضاء

ً

ً.للقيادات األكاديمية التنمية القيادية 4

يستهدف البرنامج تنمية 

املهارات القيادية لقيادات 

الجامعة ومن في حكمهم من 

خالل البرامج التدريبية 

ًوورش العمل.

إعداد برنامج تنمية 

املهارات القيادية 

ً.عةلقيادات الجام



 

37 
 

 عوديةاململكة العربية الس
 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد
  .للتطوير واجلودةوكالة اجلامعة 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 
King Khalid University 
Vice-Rector of  Development and Quality . 

 آليات التنفيذ املستهدف للعام القادم املبادرة م

ً.كاديميةتطوير مخرجات التعلم  للبرامج األ 5

يستهدف البرنامج تدريب 

أعضاء لجان الخطط 

والبرامج الدراسية على الية 

تطوير مخرجات التعلم 

للبرامج الدراسية وموائمتها 

ً.مع مخرجات الهيئة الوطنية

إعداد برنامج تدريب 

أعضاء لجان الخطط 

دراسية على والبرامج ال

ات مخرجلية تطوير آ

التعلم للبرامج الدراسية 

متها مع مخرجات ءوموا

الهيئة الوطنية 

ًومخرجات قياس.

6 
عين الخارجيين لتقويم البرامج زيارة املراج

ً.كاديميةاأل

لوقوف يستهدف البرنامج ا

على مدى جاهزية البرامج 

كاديمية لالعتماد ووضع األ

خطط التطوير الالزمة 

وتنفيذها في ضوء مالحظات 

ً.اءالخبًر

لوقوف على مدى ا

جاهزية البرامج 

كاديمية لالعتماد األ

ووضع خطط التطوير 

وتنفيذها في ضوء الالزمة 

ً.مالحظات الخبراء

ً.املقارنات املرجعية الخارجية 7

يستهدف البرنامج عقد 

اتفاقيات تعاون  وتواصل 

 األكاديميبشان الجانب 

جراء املقارنات املرجعية مع إًو

املناظرة مج املؤسسات والبرا

ً.دالحاصلة على االعتما

إعداد عقد اتفاقيات 

تعاون  وتواصل بشان 

جراء إًو األكاديميالجانب 

املقارنات املرجعية مع 

املؤسسات والبرامج 

املناظرة الحاصلة على 

ًاالعتماد.

8 
متها ءضمان جودة مخرجات الجامعة وموا

ً.الحتياجات سوق العمل

جراء مسح إف البرنامج يستهد

الحتياجات سوق ميداني 

في التخصصات  العمل

ً.األكاديمية كافة

جراء مسح ميداني إ

 الحتياجات سوق العمل

في التخصصات 

ً.األكاديمية كافة

ً
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 آليات التنفيذ املستهدف للعام القادم املبادرة م

9 
مستوى مخرجات التعلم للبرامج  تحسين

ً.كاديميةاأل

يستهدف البرنامج دراسة 

وتقييم جودة أداء الخريجين 

ل من خالل في سوق العم

ًمل.رباب العأراء آاستطالع 

دراسة وتقييم جودة أداء 

ن في سوق العمل الخريجي

راء آمن خالل استطالع 

ًرباب العمل .أ

ً.ن تكون العمادة بيت خبرة في منطقة عسيرأ 10
شراكات مع جهات عمل 

ًحكومية وقطاع خاص.

تقديم العديد من البرامج 

التطويرية وورش العمل 

ً.داءقييم اأًلواملشاركة في ت
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 و أدلة اإلجناز: املرفقات تاسعا
كود املرفق/ 

 الدليل
 وصف املرفق/الدليل اسم املرفق/الدليل

ً.كاديمي والجودةدليل عمادة التطوير األ -1-1ً

اديمي كيحتوى دليل عمادة التطوير األ -

هداف العمادة أوالجودة علي رؤية ورساله ًو

ً.والهيكل التنظيمي ولجان العمادة

ً.لمي للجودةتقرير االحتفال باليوم العا -5-1ً
بأبها  تقرير االحتفال باليوم العالمي للجودة -

ًة.ومحايل عسير وسراة عبيد

ً. تقرير حفل جوائز التميًز -ً.تقرير حفل جوائز التميز -5-2ً

5-3ً
املشاركة في ورشة عمل باملركز الوطني شهادات  -

ً.للتقويم واالعتماد األكاديمي

 املشاركة في ورشة عمل باملركًزشهادات  -

ً.الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

5-4ً

وفد من الشطر  لالخطابات الرسمية الستقبا -

النسائي بعمادة التطوير والجودة بجامعة ًوالرجالي 

ً.الحدود الشمالية

وفد من  لالخطابات الرسمية الستقبا -

النسائي بعمادة التطوير ًوالشطر الرجالي 

ً.والجودة بجامعة الحدود الشمالية

5-5ً

تدشين معالي مدير الجامعة األستاذ صور  -

الدكتور فالح بن رجاء هللا السلمي،  املوقع 

ً.اإللكتروني لرابطة الخريجين

تدشين معالي مدير الجامعة األستاذ صور  -

الدكتور فالح بن رجاء هللا السلمي،  املوقع 

ً.اإللكتروني لرابطة الخريجين

ًاللقاءات التعريفية بالطالب الجدد. صوًر -ًب الجدد.اللقاءات التعريفية بالطاًل صوًر -6-1-1ً

ًمسابقات متنوعة بغرض نشر ثقافة الجودة. -6-1-2ً
مسابقات متنوعة بغرض نشر ثقافة صور لل -

ًالجودة.

6-2-1ً
املطبوعات والبروشرات التعريفية والتثقيفية  -

ً.عن الجودة باللغتين العربية واالنجليزية

والبروشرات املطبوعات صور أغلفت  -

التعريفية والتثقيفية عن الجودة باللغتين 

ً.العربية واالنجليزية

ً.التعريفي بجامعة امللك خالد صور للكتيب - .إعداد الكتيب التعريفي بجامعة امللك خالد -6-2-2ً

6-3ً
املركز الثاني كأفضل موقع شهادة الحصول على  -

ًالكتروني بجامعة امللك خالد.

املركز الثاني كأفضل لى شهادة الحصول ع -

ًموقع الكتروني بجامعة امللك خالد.
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كود املرفق/ 

 الدليل
 وصف املرفق/الدليل اسم املرفق/الدليل

ًفي الشطرين. برنامج تأهيل املراجع الداخليتقرير  -6-4-1ً

في  برنامج تأهيل املراجع الداخليتقرير  -

الشطرين الذي يشمل عدد الدورات وعدد 

ًاملتدربين واملتدربات.

6-4-2ً

رة واألون البرنامج التدريبي للدورات املباشتقرير ً-

قدم ألعضاء وعضوات هيئة التدريس 
ُ
الين امل

للعام  والثاني األوًلين بالجامعة خالل الفصل

ً..هـ1438/1439الجامعي 

البرنامج التدريبي للدورات املباشرة تقرير ً-

قدم ألعضاء وعضوات هيئة 
ُ
واألون الين امل

 األوًلين التدريس بالجامعة خالل الفصل

والذي  ه1438/1439للعام الجامعي  والثاني

يشمل عدد الدورات وعدد املتدربين 

ً.واملتدربات

6-4-3ً

لبرنامج التدريبي جدير" إدخال توصيف ا تقريًر -

البرامج واملقررات على النظام اإللكتروني 

ً.بالشطرين الرجالي والنسائي

لبرنامج التدريبي جدير" إدخال ا تقريًر -

توصيف البرامج واملقررات على النظام 

ً.روني بالشطرين الرجالي والنسائياإللكت

6-4-4ً
دورات صور من الفعالية وشهادات تقديم ال -

ًبمحايل عسير.0تدريبية لفروع الكلياتال

دورات صور من الفعالية وشهادات تقديم ال -

ًبمحايل عسير.0تدريبية لفروع الكلياتال

ً.زيارة املراجعين للبرامج الست تقارير ومحاضًر -6-5-1ً
زيارة املراجعين للبرامج  محاضًرتقارير ًو -

ً.الست

6-5-2ً
تابعة اعتماد البرامج تقرير ونموذج االجتماع مل -

ً.العشرة

تابعة اعتماد البرامج تقرير ونموذج االجتماع مل -

ً.العشرة

ً.الزيارات امليدانية للبرامج العشرةخطابات  -ً.الزيارات امليدانية للبرامج العشرةخطابات  -6-5-3ً

6-5-4ً
مراجعة وتقييم البرامج واملقررات تقرير  -

ً.الدراسية

مراجعة وتقييم البرامج واملقررات تقرير  -

ً.الدراسية

6-5-5ً
متابعة مهام وكالء التطوير خطابات وتقرير  -

ً.والجودة بالكليات والعمادات املساندة

متابعة مهام وكالء التطوير خطابات وتقرير  -

ً.ساندةوالجودة بالكليات والعمادات امل

ً.دليل تقييم مخرجات التعلم للبرامج -ً.دليل تقييم مخرجات التعلم للبرامج -6-5-6ً
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كود املرفق/ 

 الدليل
 وصف املرفق/الدليل اسم املرفق/الدليل

6-5-7ً
دليل برامج الدبلوم وفق االطار السعودي  -

ًللمؤهالت.

دليل برامج الدبلوم وفق االطار السعودي  -

ًللمؤهالت.

7-1-1ً
تقرير حول نتائج تقييم الخريجين للجامعة للعام  -

ً.هـ37/1438الجامعي 

أبعاد رئيسة  5اشتملت أداة التقييم على ) -

واملتوسط العام لها( تم تطبيقها على عينة 

 393عشوائية من خريجي الجامعة بلغت )

خريج( شملت العديد من البرامج والكليات، 

ًصفحة(. 37وجاء التقرير في )

7-1-2ً
تقرير حول نتائج تقييم جهات التوظيف لخريجي  -

ًهـ37/1438م الجامعي الجامعة للعا

أبعاد رئيسة  5اشتملت أداة التقييم على ) -

تم تطبيقها على عينة واملتوسط العام لها( 

 93عشوائية من جهات التوظيف بلغت )

مشارك( شملت العديد من البرامج والكليات، 

ًصفحة(. 13وجاء التقرير في )

7-1-3ً
تقرير حول نتائج تقييم طالب السنة النهائية  -

ً.هـ37/1438مجهم األكاديمية للعام الجامعي لبرا

أبعاد رئيسة  3اشتملت أداة التقييم على ) -

واملتوسط العام لها( تم تطبيقها على عينة 

عشوائية من خالل عمادة القبول والتسجيل 

شملت العديد من البرامج والكليات، وجاء 

ً.صفحة( 188التقرير في )

7-1-4ً
السنتين األخيرتين  تقرير حول نتائج تقييم طالب -

ً.هـ37/1438لخبرتهم الجامعية للعام الجامعي 

أبعاد رئيسة  3اشتملت أداة التقييم على ) -

واملتوسط العام لها( تم تطبيقها على عينة 

عشوائية من خالل عمادة القبول والتسجيل 

شملت العديد من البرامج والكليات، وجاء 

ًصفحة(. 185التقرير في )

7-1-5ً

حول نتائج تقييم طالب السنتين األخيرتين تقرير  -

ملقومات التعلم بالجامعة للعام الجامعي 

ً.هـ37/1438

أبعاد رئيسة  7اشتملت أداة التقييم على ) -

واملتوسط العام لها( تم تطبيقها على عينة 

عشوائية من خالل عمادة القبول والتسجيل 
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Vice-Rector of  Development and Quality . 

كود املرفق/ 

 الدليل
 وصف املرفق/الدليل اسم املرفق/الدليل

شملت العديد من البرامج والكليات، وجاء 

ً. صفحة( 192)التقرير في 

7-1-6ً
تقييم طالب الدراسات العليا للمقررات للعام  -

ًهـ38/1439الجامعي 

أبعاد رئيسة  6اشتملت أداة التقييم على ) -

، تم تطبيقها على عينة واملتوسط العام لها(

( برنامج دراسات عليا 28عشوائية، وشملت )

 182( مقرر، وجاء التقرير في )112من خالل )

ً.صفحة(

7-1-7ً

تقييم طالب مختصر للتحليل العام لنتائج تقرير  -

للمقررات الدراسية للعام الجامعي البكالوريوس 

ً.هـ1438/1439لعام الجامعي واهـ 1437/1438

أبعاد رئيسة  4اشتملت أداة التقييم على ) -

يتم تطبيق االستبانة ، واملتوسط العام لها(

على كافة طالب الجامعة من خالل عمادة 

، وجاء التقرير املختصر في والتسجيل القبوًل

ً.صفحة( 12)

ًدليل الخبرة امليدانية. -ًدليل الخبرة امليدانية. -8-1ً

9-1ً
جوائز جامعة امللك خالد لالالئحة املطورة  -

ً.للتميز

جوائز جامعة امللك خالد لالالئحة املطورة  -

ً.للتميز

10-1ً
بجامعة امللك  منصة البيانات املفتوحةرابط  -

ًالدخ

http://data.kku.edu.sa/ar/aboutً

ً

ًوقع اإللكتروني لرابطة الخريجين.املرابط  -ًاملوقع اإللكتروني لرابطة الخريجين.رابط  -11-1-1ً

ً.الئحة رابطة الخريجين -ً.الئحة رابطة الخريجين -11-1-2ً

12-1-1ً

مركز ب . حصة آل ملوذ دورتهاشهادة تقديم د -

األمير مشاري للجودة وتحسين األداء بمنطقة 

ً.الباحة 

مركز ب شهادة تقديم د. حصة آل ملوذ دورتها -

األمير مشاري للجودة وتحسين األداء بمنطقة 

ً.الباحة 

12-1-2ً
التي تفيد  الرحمن بتيلد. عب شهادة تقديم د -

 .تدريب منسوبي مرور محافظة خميس مشيط

التي تفيد  الرحمن بتيلد. عب شهادة تقديم د -

 .تدريب منسوبي مرور محافظة خميس مشيط

http://data.kku.edu.sa/ar/about
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 جامعة امللك خالد
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
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كود املرفق/ 

 الدليل
 وصف املرفق/الدليل اسم املرفق/الدليل

12-1-3ً
التي تفيد  .  سعيد آل هادي شهادة تقديم د -

 .تدريب منسوبي مرور محافظة أبها

التي تفيد  .  سعيد آل هادي شهادة تقديم د -

 .تدريب منسوبي مرور محافظة أبها

12-1-4ً

د. أميرة مة املجتمع بترشيح خطاب عمادة خد -

تدريب منسوبي  وطالبات مدرسة ل عبدهللا

 . وشهادة تقديم الدورة (17الثانوية  )

د. أميرة خطاب عمادة خدمة املجتمع بترشيح  -

تدريب منسوبي  وطالبات مدرسة ل عبدهللا

 . وشهادة تقديم الدورة (17الثانوية  )

12-1-5ً
لورشة  جرًيد. عبدالعزيز الها شهادة تقديم -

 .إعداد قيادات الصف الثاني اإلدارية بالجامعة 

لورشة  د. عبدالعزيز الهاجرًي شهادة تقديم -

ت الصف الثاني اإلدارية إعداد قيادا

 .بالجامعة

12-1-6ً
إعداد شهادة تقديم د. عبد الرحمن بتيل دورة  -

 .قيادات الصف الثاني اإلدارية بالجامعة 

من بتيل دورة شهادة تقديم د. عبد الرح -

ت الصف الثاني اإلدارية إعداد قيادا

 .بالجامعة

 

 العميد  معد التقرير

 الهاجري سعيد  االسم: د. عبد العزيز   أميرة عبدهللا نور الدين .االسم: د
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