تقرير
فعاليات اليوم العاملي للجودة
(حتت شعار اجلودة أساسها الثقة)
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جامعة امللك خالد حتتفل باليوم العاملي للجودة خالل شهر نوفمرب 2018

ي عد االحتفاء باليوم العالمي للجودة من أهم الممارسات على مستوى المؤسسات
الحكومية واألهلية  ،حيث يوافق اليوم العالمي للجودة يوم الخميس 2018/11/8م الموافق
 30صفر 1440هـ لهذا العام  ،بل اعتبر شهر نوفمبر شهر الجودة على مستوى العالم ،
حيث تسعى المؤسسات الحكومية واألهلية لالحتفاء باليوم العالمي للجودة على مدار اليوم
نفسه أو األسبوع ذاته أو طيلة شهر نوفمبر.
حيث هدف االحتفال إلى نشر ثقافة الجودة وتشجيع األفراد والمنشآت على تطبيق
مفاهيمها بما يعود بالفائدة على األفراد والمؤسسات والمجتمعات والعالم بأسره ،فلقد تبنت
األمم المتحدة في عام 1990م تخصيص يوم عالمي للجودة من أجل زيادة الوعي بأهمية
الجودة ومساهمتها في االرتقاء بالدول والمنظمات.
والجامعة كأحد المؤسسات الحكومية التعليمية ونظرا لما تمتلكه من إمكانيات وفعاليات
فقد سعت لالحتفاء باليوم العالمي للجودة طيلة شهر نوفمبر من خالل العديد من األنشطة
والفعاليات ،حيث نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التطوير األكاديمي والجودة
برنامج لالحتفال باليوم العالمي للجودة لهذا العام الجامعي 1440/1439هــ في الجامعة -
تحت شعار (الجودة أساس الثقة) .
حيث استقبلت الجامعة ثالث جهات متخصصة في نظام الجودة واالعتماد والتميز حيث
شملت االستضافات كل من :المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ،وهيئة االعتماد
للهندسة والتكنولوجيا ) ،(ABETومنظمة (.)QS
كما حرصت عمادة التطوير األكاديمي والجودة أن تختم فعالياتها التدريبية في شهر
نوفمبر ،حيث اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل المراجعين الداخليين والذي
استفاد منه  20متدربا كما اختتمت البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة التدريس الذي استفاد
منه اكثر من  700متدرب وفي مجال اللقاءات تم عقد  3لقاءات مع طلبة الجامعة حول دور
الطالب الجامعي في تطبيق ممارسات الجودة ،كما تم عمل العديد من الفعاليات على مستوى
الكليات شملت  26فعالية والتي يمكن توضيحها بالجدول التالي:
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م

فعاليات اليوم العالمي للجودة

1

عمادة التطوير األكاديمي والجودة

2

وكالة عمادة التطوير األكاديمي والجودة لكليات البنات

المكان
 -1كلية التربية
 -2كلية الشريعة و أصول الدين
 -3كلية علوم انسانية
ندوة بمسرح الدراسات العليا بلعصان
 -1كلية التربية

3
كليات البنين بمقر الجامعة الرئيس

 -2كلية الشريعة وأصول الدين
 -3كلية العلوم االنسانية
 -4كلية الطب
 -1كلية المجتمع بخميس مشيط

4
كليات البنين بفروع الجامعة

 -2كلية المجتمع بمحايل عسير
 -3كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط
 -1كلية العلوم
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 -2كلية التربية
كليات البنات بمقر الجامعة الرئيس

 -3كلية اللغات والترجمة
 -4كلية االقتصاد المنزلي
 -5كلية االعمال
 -6كلية المجتمع للبنات بابها
 -7كلية العلوم الطبية التطبيقية بابها
 -1كلية العلوم واآلداب بخميس مشيط
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 -2كلية المجتمع بخميس مشيط
 -3كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط
 -4كلية العلوم واآلداب بأحد رفيدة
كليات البنات بفروع الجامعة

 -5كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة
 -6كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب
 -7كلية العلوم واآلداب بالمجاردة
 -8كلية العلوم واآلداب برجال المع
 -9كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير
 26فعالية

المجموع

3

كما تم تصميم شعار لليوم العالمي للجودة ،ومخاطبة جميع الكليات ووضع برامج
لنشر ثقافة الجودة بين جميع منسوبي ومنسوبات الكليات والطالب والطالبات ،وكذلك تقديم
الدعم المستمر لجميع الكليات المشاركة في برنامج االحتفال ،وتقديم شهادات شكر لجميع
من شارك في الفعاليات.

وقد بلغ إجمالي عدد الفعاليات  26فعالية أقيمت بكل من عمادة التطوير األكاديمي
والجودة ووكالتها لكليات البنات ،وكذلك بكليات البنين والبنات بمقر الجامعة الرئيس
والفروع ،حيث اشتمل البرنامج على تقديم أوراق عمل وندوات وعروض تثقيفية ومسابقات
بين طالب وطالبات الجامعة ،وفيما يلي تقرير مفصل عن كل فعالية مدعم بالصور.

4

أولا :عمادة التطوير األكاديمي والجودة
قدم سعادة عميد التطوير األكاديمي والجودة الدكتور عبد العزيز الهاجري ثالث
ندوات بكل من كلية التربية  ،الشريعة وأصول الدين  ،العلوم االنسانية.
 ( -1كلية التربية)
ندوة (دور الطالب في تطبيق ممارسات الجودة) بكلية التربية
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 ( -2كلية الشريعة وأصول الدين)

ندوة (دور الطالب في تطبيق ممارسات الجودة) بكلية الشريعة وأصول الدين

6

-3كلية العلوم االنسانية

ندوة (دور الطالب في تطبيق ممارسات الجودة) بكلية العلوم االنسانية

7

ثانيااً:وكالةًعمادةًالتطويرًالكاديميًوالجودةًلكلياتًالبنات ً
ً
نظمت وكالة عمادة التطوير األكاديمي والجودة لكليات البنات بجامعة الملك خالد برنامجا
لليوم العالمي للجودة  8118في شطر الطالبات-تحت شعار "الجودة أساس الثقة"
 ،بمشاركة عدد من منسوبات وعضوات هيئة التدريس بـالجامعة وفق البرنامج التالي:
م

التوقيت

11.11 :11.11 1
11.01 :11.11 2

الفقرة

المحاضر

كلمة ترحيبية

وكيله عماده التطوير والجودة

وإدارة الجلسة

د /حصة ال ملوذ

عرض فيلم وثائقي
عن انجازات العمادة

11.01 :11.01 0

لماذا الجودة أساسها الثقة

12.11 :11.01 4

دور الثقة القيادية في بناء االلتزام التنظيمي

12.01 :12.11 1

الثقة اساس نجاح التخطيط االستراتيجي

د .أميرة المهدي
مستشارة عمادة التطوير األكاديمي والجودة
د .عبير محفوظ
وكيلة عمادة خدمة المجتمع
د .ندي الحربي
مساعدة المشرف على إدارة التخطيط االستراتيجي

1-12.01 6

المناقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واالستفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

بدأ اللقاء بترحيب سعادة وكيلة عمادة التطوير األكاديمي والجودة لكليات البنات
الدكتورة حصه آل ملوذ بالحضور موضحه أنه تم تفعيل فعاليات االحتفال باليوم العالمي
للجودة في كليات البنات داخل مدينة أبها وفروع الجامعة خارجها.
كما قدمت شكرها لمعالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي
ووكيل الجامعة للتطوير والجودة وعميد التطوير والجودة على ما يقدمونه من دعم وتحفيز
دائم .
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تلى ذلك مشاركة للمستشارة بعمادة التطوير األكاديمي والجودة الدكتورة أميرة
عبدالله نور الدين بورقة علمية عنوانها (لماذا الجودة أساسها الثقة؟) ناقشت خاللها أهمية
الثقة وعالقتها بإدارة الجودة ،وأهم الشروط الواجب توافرها إلتمام منظومة الثقة بالجودة
وأنه البد من بناء منظومة الثقة بالمؤسسات
كما قدمت أستاذة اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية للبنات بأبها ومساعدة عميد
خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة عبير محفوظ آل مداوي ورقة بعنوان الثقة القيادية
في بناء االلتزام التنظيمي ،أوضحت خاللها أهمية وأثر الثقة في بيئة العمل ،وتطرقت ألهم
االستراتيجيات لتحفيز الموظفين ومنها التفاؤل والثقة واإلبداع والذكاء العاطفي ومحركات
اإلنجاز والدافع ،مشيرة إلى دور االلتزام التنظيمي عند الموظف في تحديد فاعلية وكفاءة
المنظمة.
وشاركت الدكتورة ندى مقبل الحربي مساعدة المشرف على إدارة التخطيط
االستراتيجي بورقة علمية عنوانها " دور الثقة في إنجاح التخطيط االستراتيجي" أوضحت
فيها أن مبادئ ومنطلقات الجودة أساس مهم في عملية بناء األهداف ،وأن إدارة الجودة
الشاملة ال يمكن أن تطبق وتعمل بمعزل عن فهم أهداف ومفاهيم التخطيط االستراتيجي لما
لها من ارتباط وثيق بنجاح تطبيقات الجودة وأيضا وكاالت العمادات المساندة.
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11

البنينًبالمقرًالرئيسي ً
ً
ثالثااً:كلياتًً
ً
تم تفعيل االحتفال باليوم العالمي للجودة في أربع كليات بمقر الجامعة الرئيس وهي:
-1كليةًالتربية
-2كليةًالشريعةًوأصولًالدين
-3كليةًالعلومًالنسانية
-4كليةًالطب ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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-1كلية التربية

12

13

 -2كلية الشريعة واصول الدين

14

15

-3كلية العلوم االنسانية

صور من فعاليات كلية العلوم االنسانية لالحتفال باليوم العالمي للجودة

ح
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 -4كلية الطب
تم تفعيل اليوم العالمي للجودة بكلية الطب من خالل عرض فيلم وثائقي عن مفهوم الجودة
وأهمية جودة التعليم بالجامعة وكذلك دور كل من أعضاء هيئة التدريس والطالب في جودة
العملية التعليمية وتم رفع شعار اليوم العالمي للجودة (الجودة أساسها الثقة) وكذلك تم
عرض انجازات الجودة بالكلية.
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رابعااً:كلياتًًالبنينًبالفروعًًالجامعة ً
ً
تم تفعيل يوم الجودة العالمي بثالث كليات بفروع الجامعة وهي:
-1كليةًالمجتمعًبخميسًمشيط.
-2كليةًالمجتمعًبمحايلًعسير.
-3كليةًعلومًطبيةًتطبيقيةًبخميسًمشيطً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 -1كلية المجتمع بمحايل

19

21

-6كلية المجتمع خميس مشيط

21

22

-3-كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط

23

ً
ً
24

خامسااً:كلياتًالبناتًبأبهاً :
ً
تمًتفعيلًاليومًالعالميًللجودةًبسبعًكلياتًمنًكلياتًالبناتًبأبهاًوهيً :
-1كليةًالعلومً.
-2كليةًالتربية.
-3كليةًاللغاتًوالترجمة.
كليةًالقتصادًالمنزلي.
ً -4
-5كليةًاألعمال.
-6كليةًالمجتمع.
-7كليةعلومًالطبيةًالتطبيقيةًبأبهاً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 -1كلية العلوم للبنات أبها:

تم االحتفال بقاعة االجتماعات بمبنى الخدمات يوم األربعاء الموافق 0441/9/92هـ الساعة
العاشرة صباحا ،وقد ألقت المقدمة الطالبة منال العمري ثم تم تالوة آيات من القران الكريم
وألقتها الطالبة ريناد العجيري وكانت فقرات البرنامج كالتالي:
م
1

التوقيت
11.11-11

الفقرة
كلمة ترحيبية

6
3
4

11.31 – 11.11
11.41 – 11.31
11.11 – 11.41

الجودة والطالبات
الثقة والجودة
نشر ثقافة الجودة للطالبات
(توزيع بورشورات)

1

11.11 – 11

المحاضر
عميدة الكلية
د /بدرية السرحاني
د .مني محمود
د .حنان ياقوت
منسقات الجودة
د .مني محمود
د .حنان العجيلي
د .عبير حمدى

ختام البرنامج

(أمل العمري-منال العمري-ريناد العجيري-شروق القحطاني-عزيزة
الزهراني-روان القحطاني-مريم عزت-مها موسى-ابتهال محمد-
نجود عبدالله-نورة منير)
مع توزيع هدايا تذكارية

وق ددم ح د ل د

د د

س ددة مم ك ددم عك دد /بدرع د س حا يم و دد /بدس د لةمن وواكع دد /بد عك دد /حا ددة بد م ددن

و نس د األ باقسددةس و ددمح د ل
و ددمح د بد

ددةم كقدد /بديددم وا د لقسددةس بد ااألددةم وبد ك كددةم وبد وة ددكة وبالكددةم

ددة وا ا د د بدطةدبددة

و ددةأل ألي ع د بد د ب

د وب ي

ونددف ح

ددج دة ددة ب د حم

وحو بدطةدبددة و و ب د حم وبد دد/و و ب د حم بدتم ددك/و وحد ح اوددا بدص وتد ب وبد ع د ة بد د رصد
د ب د حم لاةا د ة بد دد/و وبخيددي بدص نددة يي اوددا ددمبألة ح ة ودد /دعطةدبددة وقددم ح د ح ك د
يةد

بد د ./

26

د ب بدك د س
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 -2كلية التربية للبنات بابها
برنامج كلية التربية بأبها:

لق ددك باللي ددة ي عك دد /بدي يك دد – /ت ددط بدطةدب ددة أل د س بد ق ددةم بد بد د 82ا 8ا  0441د د م ددا ح ددةس بدس ددة /
بدرةت د م اددبةلة وقددم ح د بدع ددةم يي ب ددم سددة مم كددم عكدد /بدي يكدد /وواكعدد /بد عكدد /و د دة باقسددةس
ون ب دد /ابا د م د ل
وب

ددةم كق دد /بدي ددم وا وبدطةدب ددة ود و د ب د حم ح ددف ةأل دد/

حم حا اة حه لل م وبد ةئ األ ي يب ب

بديط د و وب د حم حا ة ددةأل بددم بدر و د
بدطةدبة يةد عك /و ةأل بدص نة

حم ي ع /ما

د د /ول ددمم بديط د و

م تدط بدطةدبدة و سا دة م ولدمم

ددب وا د حا م بد لددمم  .لا لك ددةم بد د ب ن ود و د ب د حم د

ةديةلا:

م

التوقيت

الفقرة

المحاضر

1

11.11-11

كلمة ترحيبية

6
3

11.31 – 11.11
11.41 – 11.31

الجودة ثقة واطمئنان
أين نحن من الجودة

4
1
2

11.11 – 11.41
11.11-11
11.31-11.11

عميدة الكلية
د /عائشة مريع ال جبران
د .غادة الشربيني
د .جيهان عبد العزيز
د /صالحة أحمد
مشرفات االقسام
د /ندي الحربي
فريق الجودة الطالبي

7

16.31-11.41

مشاركة برامج الكلية
التخطيط االستراتيجي والجودة الشاملة
فيلم عن الجودة
ختام البرنامج
جولة بمعرض الكلية
توزيع الهدايا التذكارية

ح بدييةح بدع ةم ي ع  /كمم بد عك /حا ةئ د /ودا

صد بأل ؛ وبد د لادم خقد دة أد لأل ي دةم بج ي دا

أليطعددب ددة بال ي ددةس ييطبكد ب د حم حبخد بد ماسددة بديرعك كدد /ولأل ن د ا ب
دي ك ول

بد عك /أ بال ي ةح با ةحألم بجحأ وبإلقعكم وبدرةدم .

وح ةودف ح .غةحم بد
بد  /واكف أل

د ح وبدطةقددة بدقا دد/

كن

عب

د /قس بدي يك /و

ح ك ة ما بد ماسة بديرعك ك/

28

حم  /وبط ق ةأل ح م ف دكه

س

بردم لدد ح ةوددف ح .ادة ح /لل ددم
ددب

بدر و د

د د /ولدمم بديطد و وب د حم ب دط بدطةدبدة و و ح .ة دةأل بددم

د و سا ددة م ولددمم بديط د و وب د حم يةد عكدد /و

دكدده د ب ددة ح اددعف ةدكدده عكدد /بدي يكدد /د م د
يطعبددة و رددةألا ب د حم لكد

حطبك ده د
– وح بالنا ةم
ا

د ع لأل د ن د

د ب د حم و وح د

ةددد /ب د حم مددا بد عكدد /ي باددط /د و د ب د حم و ددة ح د

حد بالنا ددةم د سودد /و اددةد /وقددك ول ددمب بد عكدد /وبدصد ب

بدم باد /بد بحكد /دعصد ب وبد ماسد – /ا دة حد ح

دك اك كد /د ع دة ب د حم

ددةم كقدد /بديددم وا و ددةاب بدر د سددي دي ركد بدددمو ب بديم ولكدد /حبخد بد عكدد /وخة
بدطدق  -ل

ةدد /بد سدي كمأل

دةم كقد /بديدم وا – بإلحب وداأل – بد ماسدة ب مة كد /مم د /بج ي دا

و  .ة ةد /ةل لد ح ة ةحم ك عد /بدج دةأل وح مألدم دةس د

د /أد سدي ا باقسدةس و سدي ا بد عكد/

وح ددمأل ب مطددو بديط و ودد /د ةددد /بدص د ب وبدج ددةأل ول د وح مألددم ددما بدي د
د ر د /ن ةط بد م وبد رف  .و ةاب بدر

ة ا لةدكة أ بالنا ةم

برم لدد تدة اف ادرةحم بددماي م اندما ب ح دن
ي قد دد /د د

ددة مم دد/

سدة مم بد د

د

مت د ب باحبم

ب مط /بالاي بحكجك /دع عك. /
أد ةحب م بدي طدكو بالادي بحك ا و

د د بدي طد ددكو بالاد ددي بحك ا وب د د حم بد د ددة ع /و لو د ددحف خقد د ددة ح بألد ددم لد ددمم بد ةدسد دد/

بدرةد ك دد /م ددا ةد دد /ددة ا ب حك ددةم وخةا دد /م ددا ج ددة بديرع ددك ب ددة ا و ددة أل د حبو ب ددة د ل د ة بد ع ك دد/
بد

دج ة ر ددة ب ح

و دد /و د د ب ة ر ددة ب مةا دد /ا ددةدا قد د

ك دد /ددة ع د

ددة اد د ةع بد د د ب

ي د ددةدي طكو بالا د ددي بحك ا بغك د دد /حج د ددب بدير د د ب دع د ددةط وحد د ددا د د ب بد ا د د د د ب ة ر د ددة ةل د د حبن د د
باددي بحكجكة ط وعدد /بد ددما دجح ددةل أ د
بد جةم بد

حاسجج يه ب ة رة .

برم لد تة ا

دة باقسةس وبدص ب يةد عك /ينب م حيرع يخقسةس بد عك/

وبا مب و ة ح ح ك ه ما

بدص ب

ةد /ب

ومددا ب ميددةس لقددةس د و د ب د حم د بدطةدبددة
حنسك ولد

ةلب دع رةدكد /وبدد

حم ما بد عك /يةإل ةد /ةل برد

ا و وح ح اوا ب

لكد بد سود /وبد ادةد/

ةنجةاب .

وما خيةس بد رةدك /ح بديج ما بد ا بد
ت م دن

ةنا ددة و ددة ألددخ ن ل كدد /بدي طددكو بالاددي بحك ا ية يبددة ط د ة

بليد ا أد بد ي بدة وبد ط ودة بد د

با دة بد د تدة اف ب دة بدطةدبدة مدا د ب بدكد س

ددمح د بد سددةي ة دك ددة أل د

بئ أ بد ةئ ب .
29

لد د ح د و ولد د

31

 -0كلية اللغات والترجمة
م
1

التوقيت
المسابقة مفتوحة من  1نوفمبر وحتى  7نوفمبر

2

خالل أسبوع الجودة

3

يوم الجودة  8نوفمبر الساعة 9

4

عشر دقائق من بداية كل محاضرة يوم
الخميس يقوم من خاللها عضو هيئة التدريس
بتنمية الوعي بثقافة الجودة لدى الطالبات.

نظ ف ولمم بديط و با ةحألم وب

الفقرة
مسابقة أفضل ملصق عن
الجودة أساسها الثقة
وتفعيلها في كلية اللغات
والترجمة
عرض شعارات عن
الجودة االكاديمية من خالل
شاشات العرض في مبنى
ج
إفطار جماعي وخطاب
قصير موجه من د سعاد
القحطاني مساعدة عميد
كلية األداب
بتنمية الوعي بثقافة الجودة
لدى الطالبات

حم ي عكد /بدعغدة وبدي

المقدم
مشاركة الطالبات والهيئة
التدريسية ولجنة التحكيم
مركز األنشطة في كلية
اللغات والترجمة
د سعاد القحطاني مع طاقم
الكلية والطالبات في الساحة
الداخلية من مبنى ج
عضو هيئة التدريس مع
الطالبات

د /مدا تدط بدطةدبدة يجة رد /بد عد خةددم

ي نة جددة دعك د س بدرددةدم دج د حم بد بدد 2ا00ا 8102مددا تددط بدطةدبددة – ح ددف تددرة “ب د حم لاددةا
بد دد ”/ي ددة ا /سددة م كددم عكدد /بدعغددة وبدي
طةدبة

دب

دد /و

كقدد /بديددم وا ي ددةد عك /و بإلحب وددة و

بد عك./
دد /بد ددماي م ا ددرةح بد ط ددةمن ية حة د ب خ ددق ح ددةود بد د م

و لب ددف س ددة م عك دد /بدعغ ددة وبدي

وطرددةس بإلدطددة مددا بد د بم بدطعد  .ا ددة ح ددم ف بدددماي م ةأل ددةأل بد ددةناأل يددةدعغياأل بدر كدد /وبإلنجعااألدد /د
ل ك /بد  /دي ك ب
عك /بدعغة وبدي

/

حم با ةحأل ك ./ل ع ف بااديةلم ند ب بد طدةمن
سةي  /لد

ع

ب

د د /بام دط /بدطقيكد /مدا

حم وح ح اوا رعك ة بد سةي  /أد بدطةدبدة

وقة ددف ددمح د بدطةدبددة يةد ددة ا /مددا بد سددةي  /واد ي بإل ددقأل د بد ددةئ ب بااددب ع بد ددةحس .ا ددة حد
ح كه

ب بديم وا يةد عك /دي

ا 8102د دددا بد د ا دددما بدطةدبددة

ك

د حقدةئ

د

ة د ب ألد س ب م د ا بد بدد 2ا00

د ل كدد /ب د حم وحو ددة مددا ح ك د ل ددمبد

بإلنجعااأل./

31

د بالدي ددةة يص نددة
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 -4كلية القتصاد المنزلي

 تم تفعيل يوم الجودة العالمي يوم الثالثاء 1441/6/62هـ الموافق  2نوفمبر 6112م في تمامالساعة العاشرة صباحا ً كما هو موضح بالجدول التالي:

م

التوقيت

الفقرة

المحاضر

1

11.11-11

كلمة ترحيبية

6
3

11.31 – 11.11
11.11 – 11.31
11.61-11

جودة التعليم في المملكة
الثقة وجودة الفريق
فعاليات ومسابقات لنشر ثقافة الجودة للطالبات

عميدة الكلية
د /فوزية غريس
أ /احسان االحمري
د /عبير عبده
د /أميرة عبد الله

4

11.31-11.61

ختام البرنامج
وتوزيع الهدايا التذكارية

34

35

 -1كلية االعمال

 تم االحتفال يوم الثالثاء 1441/6/62هـ الموافق  2نوفمبر 6112م في تمام الساعة العاشرة صباحا ًوفق البرنامج التالي:
م

التوقيت

2

11.15-11.35

مبادي ومفاهيم إدارة الجودة

3

11.35-12

الجودة في التعليم العالي

4

12-12.25

نشر ثقافة الجودة للطالبات

5

12.25-1

1

11-11.15

الفقرة
كلمة ترحيبية

ختام البرنامج
مسابقات وهدايا تذكارية

36

المحاضر
مساعدة العميد
أ .سارة ال مشافي
د .أسيا يعقوب
د .فاطمة شعيب
د .مها فضل السيد
د .أميرة عبد الله

 -6كلية المجتمع بأبها

نظمت وحدة التطوير والجودة بالكلية فعالية اليوم العالمي للجودة تحت شعار (الجودة أساسها الثقة) وذلك يوم
الثالثاء 0441/8/82هـ الموافق 6نوفمبر8102م  ،بقاعة الدورات بالكلية و بحضور عميدة الكلية د .منيرة أبو
حمامة .
تهدف هذه الفعالية إلى االحتفال باليوم العالمي للجودة و نشر ثقافة الجودة و تعزيز مفاهيمها بين منسوبات
الكلية من أعضاء هيئة تدريس وموظفات وطالبات وذلك وفق البرنامج التالي:
م
1

التوقيت
11.11-11

6
3

11.41 – 11.11
11.11 – 11.41

4

11.41 – 11.11

1

16.11-11.41
16.41– 16.11

الفقرة
الكلمة االفتتاحية
الثقة بين المنظمة وإدارة الجودة
ثقة ورضا المستفيد الداخلي كأساس لتحقيق
الجودة
تعزيز فاعلية الجودة الشخصية لعضو هيئة
التدريس
الطرق اإلحصائية لضبط الجودة
معرض لنشر ثقافة الجودة

المحاضر
أ .أحالم القحطاني
وكيلة التطوير والجودة
أ.إيمان األحمري
د .أنجم عثمان
أ.ثناء السيد
د .هالة الزبير

بدأ الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم ثم تلى ذلك كلمة وكيلة التطوير والجودة بالكلية أ .أحالم القحطاني حيث
بدأت كلمتها بالترحيب بعميدة الكلية ووكيلة الكلية والحضور ،وبينت أهمية اليوم العالمي للجودة  ،وحرص جامعة
الملك خالد ممثلة في عمادة التطوير والجودة على حث الكليات على تفعيل اليوم العالمي للجودة واالحتفال به سنويا ً
،كما أكدت على حرص كلية المجتمع ممثلة في وحدة التطوير والجودة في إطار احتفالها باليوم العالمي للجودة إلى
نشر ثقافة الجودة بين جميع منسوبيها وطالبها و ترسيخ مفهوم الجودة لديهم وختمت كلمتها بالشكر للحضور
ولعميدة الكلية على رعايتها المستمرة ودعمها المستمر .وبعد ذلك قدمت إحدى طالبات النشاط أنشودة (حياتي بالقيم
أحلى )  ،ثم بدأت الندوة والتي شارك فيها عدد من عضوات هيئة التدريس للحديث عن أهمية الجودة ودورها
بداية مع أ .إيمان األحمري حيث تكلمت عن (الثقة بين المنظمة وإدارة الجودة ) ثم تلتها د .أنجم عثمان وكانت
محاضرتها تتكلم عن (ثقة ورضا المستفيد الداخلي كأساس لتحقيق الجودة) وبعد ذلك ألقت

أ .ثناء السيد

محاضرتها عن (تعزيز فاعلية الجودة الشخصية لعضو هيئة التدريس ) والمحاضرة األخيرة كانت عن (الطرق
اإلحصائية لضبط الجودة) وألقتها د .هالة الزبير.
37

و في الختام قامت عميدة الكلية والحضور بأخذ جولة في المعرض المصاحب للفعالية والذي كان الهدف منه نشر
ثقافة الجودة من خالل عرض بعض المجسمات والمطويات واللوحات التي قامت بإعدادها بعض من أعضاء الكلية
بمساعدة طالباتهن وبمشاركة عضوات وطالبات النشاط الطالبي في الكلية.

38

 -7كلية العلوم الطبية التطبيقية

تم تفعيل اليوم العالمي وذلك بمسرح المركز الجامعي للطالبات بعسير حيث اقيم
ندوة بعنوان:

39

ادسااً:كلياتًالبناتًبالفروعً :
س ً
تم تفعيل اليوم العالمي للجودة بتسع كليات للبنات بفروع الجامعة كتالي :
-1كليةًالعلومًواآلدابًبخميسًمشيط
-2كليةًالمجتمعًبخميسًمشيط
-3كليةًالعلومًالطبيةًالتطبيقيةًبخميسًمشيط
-4كليةًالعلومًواآلدابًبأحدًرفيدة
-5كليةًالعلومًواآلدابًبسراهًعبيد
-6كليةًالعلومًواآلدابًبظهرانًالجنوب
-7كليةًالعلومًواآلدابًبالمجاردة
-8كليةًالعلومًواآلدابًبرجالًالمع
-9كليةًالعلومًالطبيةًالتطبيقيةًبمحايلًعسيرً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 -1كلية العلوم واآلداب بخميس مشيط

41

42

43

 -2كلية المجتمع بخميس مشيط

تم االحتفال باليوم العالمي للجودة وفق البرنامج التالي:

م

التوقيت

1

11:11 – 11

المحاضر

الفقرة

الطالبة  /أثير ظافر

القرآن الكريم

6

11:11-11:11

كلمة مساعدة عميد الكلية

د  .أمل حسين آل مشيط

3

11:61-11:11

كلمة الطالبات

الطالبة  /روابي الشهراني

4

11:61-11:61

الجودة الشاملة معبر للتحسين المستمر

1

11:31-11:61

جودة الحياة وتعزيز الثقة

2

11:41-11:31

الثقة التنظيمية كمدخل لجودة الحياة الوظيفية

د .أمينة محمد سليمان

7

11:11-11:41

مسابقة

د .سهاد علي عثمان

2

16:11-11:11

د  .احسان إبراهيم الله جابو
أ .نورة ابراهيم آل سعيد

أناشيد
ختام البرنامج

بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد وبرعاية كريمة من سعادة مساعدة
عميد كلية المجتمع بخميس مشيط (شطر الطالبات) د .أمل حسين آل مشيط أقامت وحدة التطوير
األكاديمي والجودة بالكلية احتفاالً باليوم العالمي للجودة تحت شعار الجودة أساسها الثقة يوم الثالثاء 28
1441 / 2 /هـ الموافق  6نوفمبر 2118م بمسرح الكلية ،حيث بدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة
صباحاً.
وقد ابتدأ الحفل بالسالم الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم بصوت الطالبة فوزية الفيفي ثم كلمة مساعدة
العميد د .أمل آل مشيط حيث تفضلت بتعريف الطالبات عن أهمية الجودة ودورها في التعليم وما تجنيه
الطالبة من ثمار بعد تخرجها من جامعة معتمدة.
كما شاركت الطالبة عسلة يحي بكلمة نيابة عن طالبات الكلية فيما يخص الجودة.
وشاركن عدد من العضوات بأوراق عمل عن الجودة حيث تقدمت الدكتورة  /إحسان إبراهيم الله جابوا
بورقة عمل بعنوان  /الجودة معيار التقدم للقرن الحادي والعشرون ثم أعقبتها األستاذة نورة إبراهيم آل
سعيد بورقة عمل بعنوان  /جودة الحياة وتعزيز الثقة.
كما قدمت رئيسة وحدة الجودة بالكلية دكتورة سهاد علي عثمان طرحا ً عن البرامج بالكلية وأنواع
االعتماد حيث وضحت حصول الجامعة على االعتماد المؤسسي وما تقوم به الجامعة من مجهودات
للحصول على االعتماد البرامجي واألكاديمي ،مع توزيع بعض الملصقات والمطويات عن الجودة.
44

وقد ساهمت مشرفة قسم علوم الحاسب اآللي د .رقية الطيب وسكرتيرة القسم ا .نجاح بركن عن
الجودة.
ختاما ً قدمت رئيسة وحدة الجودة مسابقة للطالبات لمعرفة مدى ثقافة المنسوبات عن مفهوم الجودة مع
توزيع هدايا رمزية على الفائزات.
كما تمت اتاحة الفرصة للطالبات بنقاش مفتوح بكل متطلباتهن وكل ما يطمحن له و لتحقيقه بمشاركة
مساعدة العميد واالجابة عن التساؤالت المطروحة بحضور عدد كبير من منسوبات الكلية وبقرابة ٠٣٣
طالبة و  33عضوه وموظفة.
ختاما ً توجهت رئيسة وحدة التطوير والجودة بالكلية بالشكر والتقدير لحضور مساعدة العميد ومنسوبات
الكلية.
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 -3كلية العلوم الطبيبة التطبيقية بخميس مشيط
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 -4كلية العلوم واآلداب بأحد رفيدة

مت االحتفال اليوم العاملي للجودة وذلك يوم اخلميس املوافق 1441/2/ 23هـ وفق الربنامج
التالي:
الفقرة

العضو

م
.1

مقدمة للربنامج

الطالبة عائشة عسريي

.2

السالم امللكي

.3

القرآن الكريم

.4

كلمة ترحيبية

عميدة الكلية :د /سلمى عبداهلل الغرابي

.5

جودة القيادة الشاملة وأثرها علي ثقة املوظفني

.6

جودة التعليم

.7

.8

د /سلمى عبداهلل الغرابي
د /نسرين سراخلتم

Quality Success Secret In
Department of Computer Science

Lakkmisetty Thejovathi

ختام الربنامج
بعض األنشطة للطالبات
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 -1كلية العلوم واآلداب بسراه عبيد
أقيم فعاليات اليوم العالمي للجودة يوم األربعاء الموافق  0441/3/6هـ والتى تضمنت العديد من
المشاركات من الطالبات وعضوات هيئة التدريس وبمشاركة جميع اقسام الكلية (الكيمياء – علوم
الحاسب – الرياضيات – اللغة العربية – الدراسات االسالمية – إدارة األعمال) و تحت اشراف منسقات
الجودة بالبرامج المختلفة و حضور عميدة الكلية والوكيالت و موظفات الكلية و عدد من الطالبات و
تضمن الفاعليات ما يلي:
-

بداية الفاعليات مع كلمة لوكيلة وحدة التطوير والجودة بالكلية.
عروض فيديو عن اهم فاعليات اليوم العالمي للجودة بجامعة الملك خالد.
محاضرة (ماهية الجودة وأهميتها في العمل اإلداري) لألستاذة عهود الغامدي.
محاضرة ( )Experience in Computer Scienceلألستاذة ريشما ماه جبين.
محاضرة (نشر ثقافة الجودة فى التعليم العالي  -للطالبات) للدكتورة فاطمة مصطفي.
محاضرة (المفاهيم االساسية فى التخطيط االستراتيجي) للدكتورة عفاف محمد – الدكتورة نصرة
النور.
القاء بعض الطالبات عن معنى الجودة وأهميتها.

وانتهت الفاعليات بتقديم الطالبات بعض الضيافات لجميع الحضور
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 -2كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب
أقيمت الفعاليات يوم الخميس الموافق  0443/2/03هـ بحضور سعادة مساعدة العميد د .زهبة أحمد
ورئيسات األقسام وعضوات هيئة التدريس وطالباتها ومنسوباتها الكرام
وجاءت فقرات الحفل كالتالي:
 -0السالم الملكي .
 -2قرآن كريم للطالبة :حنان حسين
 -0كلمة الثقة أساس الجودة لألستاذة عبير ظافر وكيلة الكلية للتطوير والجودة
تحدثت خاللها عن الجودة وعالقتها بثقة المستفيدين وثقة أعضاء هيئة التدريس بالجودة ومبررات
البحث عن الثقة وطرق بناء الثقة ثم تكلمت عن أهمية الجودة في التعليم لكسب ثقة المجتمع (ثقة
أولياء األمور في جودة الجامعات  -ثقة سوق العمل في جودة الخريج) وتطرقت لحصول جامعة
الملك خالد على االعتماد المؤسسي وماله من أهمية في تعزيز سمعة الجامعة ورفع ثقة المجتمع
بالبرامج التعليمية التي تقدمها .وبعد ذلك تكلمت عن الطال ب والجودة وأهمية تقييمات الطالب في
تحسين جودة العملية التعليمية.
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 -7كلية العلوم واآلداب بالمجاردة
كلية العلوم واآلداب بالمجاردة
الفصل الدراسي

االول

العام الجامعى

9341هـ ــــ 9331هـ

عنوان الفعالية

اليوم العالمى
للجودة

تاريخ اقامتها

9331/2/41هـ

نوع الفعالية

اجتماعى  -ثقافى

مكان اقامتها

مركز النشاط بالكلية

المدة الزمنية للفعالية

ساعة ونصف

عدد المستفدين

عشر اعضاء
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 -2كلية العلوم واآلداب برجال المع

برنامج كلية العلوم واآلداب برجال ألمع:

وذلك يف يوم االثنني املوافق 1441/2/27ه حتت شعار اجلودة اساسها الثقة بغرفة االجتماعات مببين كلية
العلوم واآلداب برجال

املع وفق البرنامج التالي

المحاضر

الفقرة

م

التوقيت

1

11:11 – 11

القرآن الكريم

6

11:11-11:11

فديو تعريفي عن الجودة

3

11:61-11:11

كلمة عميدة الكلية

أ  /عبير األلمعي

4

11:61-11:61

كلمة وكيلة التطوير والجودة

أ /منال عبدالله

1

11:31-11:61

ورقة عمل عن الجودة في قسم علوم الحاسب

أ /ريشما برويز

2

11:41-11:31

ورقة عمل عن الجودة في قسم المحاسبة

د /فريقة االمين

7

11:11-11:41

ختام االحتفال بزيارة وكالة وغرفة الجودة بالكلية

حيث افتتح الربنامج يف متام الساعة العاشرة صباحاً بالقران الكريم والنشيد الوطين وتلي ذلك كلمة العميد ثم
كلمة وكيلة التطوير واجلودة وكذلك عرض فديو تعريفي لوكالة التطوير واجلودة بالكليتني.
ومت تقديم حماضر بعنوان “اجلودة اساسها الثقة “من قبل الدكتورة فائقة االمني وكذلك حماضرة بعنوان
” “ROLE OF QUALITY IN ORGANIZATIONمن قبل أ.ريشما برويز.
ومت ذلك حبضور عميدة الكليتني ووكيلة التطوير واجلودة ومنسقات اجلودة باألقسام ورئيسة وحدة التطوير
واجلودة وعدد من اعضاء هيئة التدريس واملوظفات وعدد من الطالبات (مرفق احلضور)
(وكذلك مرفق لسعادتكم العرض التقدميي وجمموعة من الصور والفيديو التعريفي )
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-9

كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير.

 في يوم الثالثاء الموافق 0441/8/82هـ ،وتحت ضوء تعزيز الشراكة المجتمعية تمالتفعيل بالكلية بقاعة التدريب بالتعاون مع مدرسة المربع االبتدائية والمتوسطة حيث
قدم فيه كل من الطرفين عرض يوضح مفهوم الجودة وأهميتها ومعاييرها ،وأضاف
عرض الكلية نبذة عن الكلية ورؤية ورسالة وأهداف الكلية ووحدة التطوير
األكاديمي والجودة ،وتم عمل جولة تعريفية لطالبات المدرسة على معامل وقاعات
الكلية .تم ذلك بحضور عدد من عضوات هيئة التدريس وموظفات وطالبات الكلية.
 في يوم الخميس الموافق 0441/8/31هـ تم إعداد ركن تثقيفي عن الجودة بمبنىالقاعات يحتوي على شعار اليوم العالمي للجودة ،كتيبات ،منشورات ولوحات
تحتوي على رؤية ورسالة وأهداف الكلية ووحدة التطوير األكاديمي والجودة ،مفهوم
الجودة ،أهميتها ،معايير اإلعتماد البرامجي المطورة ،عبارات عن العمل المجود
والمتقن .قام بزيارة المعرض عضوات هيئة التدريس والموظفات وعدد ما يقارب
 011طالبة من طالبات الكلية.
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