تقرير
برنامج تأهيل املراجع الداخلي للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي  1440/ 1439هـ

قامت عمادة التطوير األكاديمي والجودة (الشطر الرجالي) بكليات البنين في الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي
 1440/ 1439هـ  ،بتنظيم وتنفيذ البرنامج التدريبي (تأهيل املراجعين الداخليين) والذي تنفذ خالل الفترة من /7
 1440 /2إلى 1440/3/11ه. ،
ً
أوال :رؤية ورسالة وأهداف البرنامج:
الرؤية :الريادة بين الجامعات السعودية في اعداد خبراء في مجال الجودة واالعتماد.
الرسالة :تأهيل خبراء مميزين في مجال الجودة واالعتماد بما يحقق ضمان الجودة بجامعة امللك خالد من خالل
برامج تدريبية نوعية متميزة.
األهداف :من خالل املشاركة الفاعلة في برنامج املراجعين الداخليين  ،يتوقع أن يكون املراجع الداخلي الذي اجتاز
البرنامج قادر من التعرف على-:
 .1املتطلبات الحديثة في االعتماد البرامجي.
 .2نواتج التعلم املستهدفة للبرامج واملقررات .
 .3بناء وتطوير البرامج الدراسية .
 .4توصيف وتقرير البرنامج واملقرر الدراس ي .
 .5توصيف الخبرة امليدانية وتقريرها .
 .6مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية .
 .7إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج .
 .8تأهيل املراجعين لزيارة االعتماد .
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ً
ثانيا -:اجراءات اتمام البرنامج:
 -1تم عرض البرنامج بعد اكتماله على مجلس عمادة التطوير األكاديمي والجودة لتحكيم البرنامج التدريبي
(أهدافه ،محتواه )... ،ومن ثم إجراء التعديالت الضرورية للبرنامج.
 -2تم إجراء عملية مراجعة شاملة للبرنامج التدريبي من قبل خبراء في مجال الجودة.
 -3التحضير لثمان دورات تدريبية للبرنامج .
 -4مخاطبة جميع كليات البنين لترشيح املتدربين .
 -5إعداد ونشر بروشور على موقع العمادة لشرح أهمية وأهداف البرنامج.
 -6تقديم ثالث استبيانات (قبل – أثناء  -وبعد) للبرنامج التدريبي.
ً
ثالثا -:الدورات التدريبية املقدمة بالبرنامج:
تم تقديم ( )8دورات تدريبية بواقع ( 45ساعة)  ،وكانت كالتالي:
 .1املتطلبات الحديثة في االعتماد البرامجي .
 .2نواتج التعلم املستهدفة للبرامج واملقررات .
 .3بناء وتطوير البرامج الدراسية .
 .4توصيف وتقرير البرنامج واملقرر الدراس ي .
 .5توصيف الخبرة امليدانية وتقريرها .
 .6مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية .
 .7إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج .
 .8تأهيل املراجعين لزيارة االعتماد .
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ً
رابعا -:نتائج اتمام البرنامج:
بلغ عدد املتدربين الذين تم ترشيحهم لحضور البرنامج ( )20متدربا .
عدد املتدربين بالكليات املشاركة في البرنامج التدريبي
5%

5%
10%

40%
10%

5%
5%
15%

كلية الهندسة
كلية األعمال
كلية الصيدلة

5%

كلية التربية
كلية اللغات والترجمة
كلية الشريعة

كلية العلوم
كلية العلوم اإلنسانية
كلية الطب

وفي ختام البرنامج التدريبي شكر سعادة الدكتور عبدالعزيز سعيد الهاجري املتدربين اللتزامهم في الدورات
التدريبية كما قدم شكره ملعالي مدير الجامعة وسعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة لدعمهما املستمر ألنشطة
العمادة  ،وقد أعرب املتدربين عن شكرهم وتقديرهم ملعالي مدير جامعة امللك خالد والقائمين على البرنامج ،إلتاحة
هذه الفرصة لهم لالستفادة من هذا البرنامج التدريبي،
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أمساء املشاركني يف برنامج (تأهيل املراجعني الدخليني)
م

الجهة

االسم

.1

د .عادل طاهر رمضان

كلية التربية

.2

د .أيمن عبدالحميد حسن

كلية العلوم

.3

د .سعيد سعد هادي القحطاني

كلية التربية

.4

د .سالم أحمد محمد القرني

كلية الهندسة

.5

د .عبدالرحمن عبدهللا املوس ى

كلية اللغات والترجمة

.6

أ.د .يحيى عبدهللا الشريف

كلية العلوم اإلنسانية

.7

د .أبو بكر مصطفى إدريس

كلية العلوم

.8

د .عوض أحمد إبراهيم

كلية العلوم

.9

د .وليد أحمد السيد

كلية األعمال

 .10د .مهند علي محمد الحاقان

كلية األعمال

 .11د .أحمد علي محمد الزاملي

كلية الشريعة

 .12د .عبدالرحمن سعيد بتيل

كلية التربية

 .13د .أحمد عبدهللا هادي سفران

كلية الشريعة

 .14د .صالح محمد القحطاني

كلية الطب

 .15د .سامي مصبح الشهري

كلية التربية

 .16د .ثابت سعيد ناصر آل كحالن

كلية التربية

 .17د .ناصر عبدهللا ناصر الشهراني

كلية التربية

 .18د .أحمد محمود فريد

كلية التربية

 .19د .عبدالعزيز بن سعيد الهاجري

كلية التربية

 .20د .سلطان محمد الشهراني

كلية الصيدلة
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