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كلمة معالي مدير اجلامعة

      الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســوله األمــن ، محــمــــد بــن عبداللــه صــى اللــه عليــه ، وعــى 

آلـــه وصحبــه وســلم، تحــرص حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن – وفقــه اللــه تعــاىل – عــى أن تكــون 

اململكــة منوذجــاً رائــداً يف العــامل عــى كافــة األصعــدة، واســتنهاض همــم املواطنــن نحــو الريــادة والتميــز، 

وهــو مــا تؤكــد عليــه رؤيــة اململكــة 2030 م مــن أن الــروة األوىل يف هــذا الوطــن العظيــم هــو شــعبها 

الطمــوح الــذي يســتطيع - بعــون اللــه – صنــع مســتقبل أكــر إرشاقــاً. 

      ولقــد قامــت جامعــة امللــك خالــد بإقــرار وتنفيــذ آليــة لتقديــر إنجــازات املتميزيــن مــن منســوبيها 

ــد  ــك خال ــة املل ــز جامع ــا لجوائ ــك يف إطاقه ــل ذل ــس وموظفــن وطــاب(، ومتث ــة تدري )أعضــاء هيئـــ

للتمــــيز يف العــام 1433هـــ ، واســتمرت ملــدة خمــس ســنوات متتاليــة. ومــن أجــل املزيــد مــن التميــز 

وتوســيع قاعــدة املســتفيدين واالرتقــاء مبــؤرشات أداء الجامعــة يف هــذا الجانــب، فقــد قامــت الجامعــة 

ــكام  ــض األح ــل بع ــا وتعدي ــدة له ــروع جدي ــة ف ــيز بإضاف ــد للتمــ ــك خال ــة املل ــز جامع ــر جوائ بتطوي

ــرشوط.  وال

      ولعــل تطبيــق آليــات التحســن املســتمر ألداء الجامعــة وكافــة وحداتهــا األكادمييــة واإلداريــة، هــو مــا 

يجعــل الجامعــة تقفــز خطــوات رسيعــة يف ســلم تصنيفهــا بــن الجامعــات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، 

وصــوال إىل تحقيــق رؤيتهــا ألن تكــون ضمــن أفضــل 200 جامعــة عامليــا بحلــول عــام 2030م.

ــع منســويب الجامعــة أنهــا تســعى نحــو تحقيــق رؤيتهــا مــن خــال مــا  ــا ينبغــي تذكــر جمي       وهن

تقدمــه حكومتنــا الرشــيدة مــن دعــم يف هــذه البــاد املباركــة، وعــى رأســهم خــادم الحرمــن الرشيفــن 

وفقــه اللــه، وويل عهــده األميــــن ، وصاحــب الســمو امللــي أمــر منطقــة عســر، ومتابعــة مســتمرة مــن 

معــايل وزيــر التعليــم.

ــة الجامعــة للتطويــر        وال يفوتنــي – يف هــذا املقــام – أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للزمــاء يف وكال

والجــودة وجميــع مــن عمــل عــى تطويــر مجــاالت جوائــز جامعــة امللــك خالــد للتميــز حتــى ظهــرت 

بشــكلها الحــايل، ســائا اللــه عــز وجــل أن تحقــق هــذه الجوائــز األهــداف املرجــوة التــي وضعــت مــن 

أجلهــا، وأن تعــود عــى الجامعــة بكافــة كلياتهــا ووحداتهــا وإداراتهــا ومنســوبيها بالنفــع والفائــدة..

 والحمــد لله رب العاملن .

                                              معايل مدير الجامعة

                                         أ.د. فالح بن رجاء الله السلمي
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7 6

تــويل قيــادة جامعــة امللــك خالــد اهتاممــا كبــريا وتوفــري املنــاخ واملــوارد الالزمــة لتطويــر جــودة التعليــم والتعلــم، وكذلــك توفــري 

ــة مــع املجتمــع، وهــي بعــض مــن األهــداف االســراتيجية التــي  ــز الرشاكــة الفاعل ــة، باإلضافــة إىل تعزي ــة أكادمييــة جاذب بيئ

حددتهــا الجامعــة ضمــن خطتهــا االســراتيجية.

ومــن بــني بديهيات تحقيق األهداف ســالفة الذكر وغريها أن تتوافر أدلــة تعريفية وإجرائية تضع بدقة توصيفا للمهام والخطوات 

واإلجراءات التي ينبغي أن تتبعها مختلف وحدات الجامعة لتســهم بدورها يف تحقيق تلك األهداف. وتضطلع الربامج األكادميية 

بالجامعــة بالتحســني املســتمر لبيئــة العمليــة التعليميــة بها وضــامن جودتها، وفــق معايري الجــودة الصادرة عن جهــات االعتامد.

ومــن ثــم تتضــح أهميــة إعــداد دليــل لضــامن الجــودة يف الربامــج األكادمييــة بجامعــة امللــك خالــد يحــدد املفاهيــم ذات العالقة 

بضــامن الجــودة واالعتــامد األكادميــي، واملعايــري التــي يتوجــب عىل الربامــج األكادمييــة تبنيها مبا يؤهلهــا للتقدم لجهــات االعتامد 

– وفــق متطلبــات االعتــامد التــي تحددهــا تلــك الجهــات - للحصــول عــىل اعــراف رســمي منهــا بتوفــر الحــد املطلــوب مــن 

الجــودة بتلــك الربامــج. كــام يحــدد هــذا الدليــل توصيفــا دقيقــا للجان املســؤولة عــن تطبيــق نظام ضــامن الجودة عىل مســتوى 

الجامعــة والكليــة والربنامــج. كــام يقــدم هــذا الدليــل األدوات واآلليــات التــي تطبقها الربامــج األكادمييــة يف إطار التقويــم الذايت.

ختامــا، اتقــدم بالشــكر واالمتنــان ملعــايل مديــر الجامعــة عــىل دعمــه غــري املحــدود لالرتقــاء بجامعــة امللــك خالــد إىل مقدمــة 

الجامعــات الســعودية، والشــكر موصــول إىل ســعادة وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة عــىل متابعتــه الحثيثــة ألعامل التحســني 

ــل عامــال مســاعدا يف  ــه اســأل أن يكــون هــذا الدلي املســتمر بالربامــج مبــا يســاعد يف حصولهــا عــىل االعتــامد الربامجــي. والل

تحقيــق رؤيــة الجامعــة ورســالتها وأهدافهــا. 

                                           

د. عبد العزيز الهاجري 

كلمة

 عميد التطوير األكادميي واجلودة
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آلـــه وصحبــه وســلم، تحــرص حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن – وفقــه اللــه تعــاىل – عــى أن تكــون 

اململكــة منوذجــاً رائــداً يف العــامل عــى كافــة األصعــدة، واســتنهاض همــم املواطنــن نحــو الريــادة والتميــز، 

وهــو مــا تؤكــد عليــه رؤيــة اململكــة 2030 م مــن أن الــروة األوىل يف هــذا الوطــن العظيــم هــو شــعبها 

الطمــوح الــذي يســتطيع - بعــون اللــه – صنــع مســتقبل أكــر إرشاقــاً. 

      ولقــد قامــت جامعــة امللــك خالــد بإقــرار وتنفيــذ آليــة لتقديــر إنجــازات املتميزيــن مــن منســوبيها 

ــد  ــك خال ــة املل ــز جامع ــا لجوائ ــك يف إطاقه ــل ذل ــس وموظفــن وطــاب(، ومتث ــة تدري )أعضــاء هيئـــ

للتمــــيز يف العــام 1433هـــ ، واســتمرت ملــدة خمــس ســنوات متتاليــة. ومــن أجــل املزيــد مــن التميــز 

وتوســيع قاعــدة املســتفيدين واالرتقــاء مبــؤرشات أداء الجامعــة يف هــذا الجانــب، فقــد قامــت الجامعــة 

ــكام  ــض األح ــل بع ــا وتعدي ــدة له ــروع جدي ــة ف ــيز بإضاف ــد للتمــ ــك خال ــة املل ــز جامع ــر جوائ بتطوي

ــرشوط.  وال

      ولعــل تطبيــق آليــات التحســن املســتمر ألداء الجامعــة وكافــة وحداتهــا األكادمييــة واإلداريــة، هــو مــا 

يجعــل الجامعــة تقفــز خطــوات رسيعــة يف ســلم تصنيفهــا بــن الجامعــات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، 

وصــوال إىل تحقيــق رؤيتهــا ألن تكــون ضمــن أفضــل 200 جامعــة عامليــا بحلــول عــام 2030م.

ــع منســويب الجامعــة أنهــا تســعى نحــو تحقيــق رؤيتهــا مــن خــال مــا  ــا ينبغــي تذكــر جمي       وهن

تقدمــه حكومتنــا الرشــيدة مــن دعــم يف هــذه البــاد املباركــة، وعــى رأســهم خــادم الحرمــن الرشيفــن 

وفقــه اللــه، وويل عهــده األميــــن ، وصاحــب الســمو امللــي أمــر منطقــة عســر، ومتابعــة مســتمرة مــن 

معــايل وزيــر التعليــم.

ــة الجامعــة للتطويــر        وال يفوتنــي – يف هــذا املقــام – أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للزمــاء يف وكال

والجــودة وجميــع مــن عمــل عــى تطويــر مجــاالت جوائــز جامعــة امللــك خالــد للتميــز حتــى ظهــرت 

بشــكلها الحــايل، ســائا اللــه عــز وجــل أن تحقــق هــذه الجوائــز األهــداف املرجــوة التــي وضعــت مــن 

أجلهــا، وأن تعــود عــى الجامعــة بكافــة كلياتهــا ووحداتهــا وإداراتهــا ومنســوبيها بالنفــع والفائــدة..

 والحمــد لله رب العاملن .

                                              معايل مدير الجامعة

                                         أ.د. فالح بن رجاء الله السلمي
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مقدمة

   يرجــع االهتــامم بضــامن الجــودة إىل كونهــا عمليــة يتــم مــن خاللهــا اإلقــرار بجــودة املؤسســات التعليميــة 

ــكل  ــا بش ــودة مخرجاته ــا وج ــالمة إجراءاته ــك س ــة، وكذل ــا اإلداري ــة ووحداته ــا األكادميي ــودة برامجه وج

يجعلهــا تكتســب ثقــة املســتفيدين بــل وثقــة املجتمــع املحيــط بهــا، مــن هنــا يــأيت االهتــامم بوضــع هــذا 

الدليــل وفيــام يــي عــرض ملحتويــات الدليــل:

أواًل: مدخل إلى جودة البرامج األكادميية

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــايل باململك ــم الع ــات التعلي ــودة مبؤسس ــامن الج ــال لض ــام فع ــاء نظ ــد إنش    يع

اســتجابة للتزايــد الرسيــع يف عــدد الكليــات والجامعــات الحكوميــة خــالل الســنوات املاضيــة، باإلضافــة إىل 

الجامعــات الخاصــة واألهليــة، مــام زاد مــن أهميــة توافــر آليــة وطنيــة لضــامن اتســاق املعايــري التعليميــة 

ــة. فجــاءت املوافقــة الســامية الكرميــة رقــم  ــة للنظــم التعليمي ــري العاملي ــك املؤسســات مــع املعاي بتل

ــي،  ــامد األكادمي ــم واالعت ــة للتقوي ــة الوطني ــاء الهيئ 7 / ب/ 6024 يف 9 / 2 /1424 هـــ بإنش

التــي أعيــدت هيكلتهــا بالقــرار امللــي 133 / أ وتاريــخ 30 / 07/ 1437 هـــ، تحــت 

مســمى هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب. وصــدر قــرار مجلــس الــوزراء 

عــىل  باملوافقــة  1438/02/07هـــ  بتاريــخ   )94( رقــم  املوقــر 

الرتيبــات التنظيميــة لهيئــة تقويــم التعليــم بــأن تكــون 

الجهــة املختصــة يف اململكــة بتقويــم واعتــامد 

ــب لرفــع جودتهــام  ــم والتدري التعلي

خدمــة  يف  ومســاهمتهام 

االقتصــاد والتنميــة الوطنيــة. ويــأيت املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي كأحــد املراكــز التــي تــرشف عليهــا 

الهيئــة، ليكــون املســؤول عــن االعتــامد األكادميــي وضــامن جــودة برامــج ومؤسســات التعليــم العــايل الحكوميــة 

ــة. والخاص

    ومتاشــيا مــع التوجــه الوطنــي نحــو تحقيــق معايــري الجــودة وضامنهــا، فقــد قامــت جامعــة امللــك خالــد بإنشــاء 

وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة وتتبعهــا عــامدة التطويــر األكادميــي والجــودة، لتكــون الجهــة املســؤولة مبــارشة 

ــذا  ــة، وك ــة بالجامع ــدات األكادميي ــة الوح ــودة يف كاف ــري الج ــات ومعاي ــق آلي ــامن تحق ــة ض ــق ومتابع ــن تطبي ع

تقييــم األداء املؤســي، فضــال عــن نــرش إجــراءات التأكــد مــن أداء األدوار واملهــام بفعاليــة ومــن ثــم قيــاس وتقييــم 

األداء وفقــا للمعايــري املعتمــدة. كــام تقــوم العــامدة بتقديــم الدعــم واالستشــارات الفنيــة لكافــة وحــدات الجــودة 

بالجامعــة، باإلضافــة إىل نــرش ثقافــة الجــودة واالعتــامد مبــا يســهم يف أن توافــق املدخــالت والعمليــات واملخرجــات 

معايــري الجــودة، وأن تفوقهــا قــدر اإلمــكان.

أهداف الدليل 

يسعى دليل ضامن جودة الربامج األكادميية إىل تحقيق األهداف اآلتية:

تقديم رؤية عامة حول نظام ضامن الجودة واالعتامد األكادميي الربامجي.  •

تحديد اللجان املسؤولة عن تطبيق نظام ضامن الجودة.   •

مساعدة الربامج األكادميية عىل تنفيذ وتطوير إجراءات تضمن الجودة بها.   •

توضيح مسار وآليات تنفيذ عمليات التقويم الذايت الدوري.  •

تحديد الخطوات واملتطلبات الالزمة لتأهيل الربامج األكادميية للحصول عىل االعتامد الربامجي.   •

تقديم النامذج التي تعني الربامج األكادميية يف تنفيذ عمليات إغالق دائرة التقييم.  •
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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ضمان اجلودة في التعليم العالي

   توصــف الجــودة غالبــا بأنهــا مجمــوع الســامت والخصائــص املتوفــرة يف الخدمــة أو املنتــج التــي يتــم قياســها 

يف ضــوء معايــري معــرف بهــا، أو درجــة التميــز املوجــودة يف يشء مــا. ويف التعليــم العــايل، يتــم تقييــم الجــودة 

بنــاء عــىل الرســالة واألهــداف التــي حددتهــا املؤسســة / الربنامــج األكادميــي، ومســتوى جــودة تحقيقهــا ألغراضهــا 

وأهدافهــا. وتجــدر اإلشــارة إىل أن مفهــوم الجــودة يف التعليــم العــايل متعــدد األبعــاد؛ إذ يشــمل كل الوظائــف 

واألنشــطة: كالتدريــس والتعلــم ومصــادر التعلــم وشــؤون الطــالب والخدمــات التي تقدمهــا املؤسســات التعليمية 

وبرامجهــا األكادمييــة لطالبهــا وكــذا مختلــف أنشــطة البحــث العلمــي وأعضــاء هيئــة التدريــس وتنميتهــم مهنيــا، 

والبنيــة التحتيــة والتجهيــزات التــي تعتمــد عليهــا الربامــج األكادمييــة واملشــاركة املجتمعيــة.        

ــة  ــالة املؤسس ــع رس ــة م ــة املتوافق ــري األكادميي ــن أن املعاي ــق م ــودة إىل التحق ــامن ج ــات ض ــدف عملي     وته

التعليميــة قــد تــم تحديدهــا وتحقيقهــا عــىل النحــو الــذي يتوافــق مــع املعايــري املناظــرة لهــا ســواء عــىل املســتوى 

الوطنــي أو العاملــي، وأن مســتوى جــودة فــرص التعلــم والبحــث العلمــي واملشــاركة املجتمعيــة تعتــرب مالمئــة، أو 

تفــوق توقعــات املســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا املؤسســة التعليميــة.

    وتتعــدد إجــراءات ضــامن الجــودة، لعــل مــن أهمهــا: التقويــم الــذايت داخليــا الــذي ينبغــي أن يشــارك فيــه 

ــة  ــة. باإلضاف ــن ذوي العالق ــون والطــالب وغريهــم م ــس واملوظف ــة التدري ــل أعضــاء هيئ ــة مث منســوبو الجامع

ــن  ــال ع ــن، فض ــني إن أمك ــرباء دولي ــتعانة بخ ــع االس ــني، م ــني متخصص ــطة محكم ــة بواس ــة الخارجي إىل املراجع

الحــرص عــىل اســتطالع آراء أصحــاب املصلحــة داخــل املؤسســة وخارجهــا، وإجــراء املقارنــات املرجعيــة وغريهــا 

مــن القياســات. كل ذلــك يــؤدي بالــرورة يف نهايــة األمــر إىل تحســني الجــودة باملؤسســة التعليميــة وبرامجهــا 

ــامت ســالفة  ــواع التقيي ــة أن ــج كاف ــة عــىل نتائ ــة املبني ــذ خطــط التحســني الالزم ــداد وتنفي ــد إع ــة بع األكادميي

الذكــر.  

أهمية ضمان اجلودة

تكتسب عمليات ضامن الجودة وإجراءات التقويم واملتابعة أهميتها من كونها تسهم يف تحقيق اآليت:     

ضــامن الحفــاظ عــىل املســتوى املطلــوب مــن الجــودة وتطويــره وأن الجــودة يتــم الحفــاظ عليهــا عنــد   .1

ــامل. ــن الع ــرى م ــق أخ ــزة يف مناط ــات املتمي ــدة يف املؤسس ــة الجي ــة للمامرس ــتويات مامثل مس

ــة املتخصصــة  ــات املهني ــل والجمعي ــاب العم ــور وأرب ــاء األم ــة وأولي ــة كالطلب ــة األطــراف املعني 2.  طأمن

والدوائــر الرســمية واملجتمــع مبفهومــه األشــمل، إىل ارتفــاع مســتوى الجــودة يف املؤسســة التعليميــة أو الربنامــج 

ــي.  األكادمي

التطويــر املســتمر الــذي ينبغــي أن يطــال جميــع أنشــطة الجامعــة وبرامجهــا األكادمييــة، وذلــك مقارنــة   .3

ــكان.  ــدر اإلم ــا ق ــل منه ــتوى أفض ــول إىل مس ــع أو الوص ــىل أرض الواق ــا ع ــة وتحقيقه ــة أو عاملي ــري محلي مبعاي

ومــن هنــا تتضــح أهميــة وجــود آليــات لتطويــر الجــودة وتفعيلهــا وصــوال إىل التطويــر املســتمر لكافــة أنشــطة 

ــري الجــودة، األمــر  ــة حتــى تتعــدى الحــد األدىن املطلــوب منهــا تحقيقــه مــن معاي الجامعــة وبرامجهــا األكادميي

ــامد.  ــدوره إىل الحصــول عــىل االعت ــؤدي ب ــذي ي ال

تطبيــق عمليــات ضــامن الجــودة تعــد دليــال عــىل تحقيــق الجامعــة/ الربنامــج األكادميــي للرســالة، وأن   .4

األداء يتســق مــع األهــداف االســراتيجية املحــددة ســلفا. ومــن ثــم فإنــه مــن املتوقــع أن يتــم إنجــاز كل الوظائــف 

واملهــام األكادمييــة واملؤسســية يف كافــة املجــاالت: التعليــم والتعلــم، والبحــث العلمــي واملشــاركة املجتمعيــة وغــري 

ذلــك مــن أنشــطة، مــع إدخــال التحســينات الالزمــة عليهــا يف ضــوء تقييــم كافــة أصحــاب املصلحــة واملســتفيدين 

لجــودة املجــاالت ســالفة الذكــر.

     وال تقتــر إجــراءات ضــامن الجــودة يف املؤسســة التعليميــة عــىل الربامــج األكادمييــة التــي تقدمهــا، بــل تشــمل 

املرافــق والتجهيــزات والتوظيــف وعالقــة املؤسســة التعليميــة بالفئــات التــي تســتهدفها والعمليــات اإلداريــة التــي 

تربــط بــني جميــع مــا تقــدم، مبــا يعنــي أن نظــام ضــامن الجــودة ينبغــي أن يشــمل كافــة األفــراد والوحــدات 

التنظيميــة واألكادمييــة. ورغــم أهميــة الركيــز عــىل جــودة املؤهــالت العلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة 

وكفايــة مصــادر التعلــم والتجهيــزات وغريهــا مــام يدخــل يف إطــار املدخــالت، إال أنــه يجــب مراعــاة العمليــات 

املطبقــة ومخرجاتهــا، مــع إعطــاء قــدر أكــرب مــن الركيــز عــىل جودتهــا أيضــا بالتــوازي مــع جــودة املدخــالت.

ــا لتكــون ضمــن  ــق رؤيته ــني الجامعــات وف ــزة ب ــة متمي ــوء مكان ــد لتب ــك خال ــا مــن توجــه جامعــة املل وانطالق

أفضــل 200 جامعــة عامليــة بحلــول عــام 2030م، فإنهــا حريصــة عــىل تطبيــق نظــام وعمليــات ضــامن الجــودة يف 

ــة.   كل وحداتهــا األكادمييــة واإلداري

أهداف ضمان اجلودة للبرامج األكادميية

استيفاء متطلبات االعتامد األكادميي للربنامج وفق هيئة تقويم التعليم.  .1

تحسني بيئة الربنامج ومواكبتها ألساليب التطوير املستمرة.  .2

متابعة أداء العمليات يف املجال اإلداري والبحثي وخدمة املجتمع وفق ادوات قياس محددة.  .3

التخطيط لرفع مستوى جودة مخرجات الربنامج وفق متطلبات سوق العمل.  .4

نرش ثقافة الجودة بني كافة منسويب الربنامج.  .5

تدريب جميع العاملني يف الربنامج عىل أساليب تطوير عمليات ضامن الجودة  .6

7.  التطوير والتحسني املستمر يف جميع أنشطة الربنامج مبا تتطلبه معايري االعتامد.
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

13 12

مراحل العمل في إدارة ضمان اجلودة 

تأســيس عــامدة التطويــر األكادميــي والجــودة ووضــع الهيــكل التنظيمــي ووضــع آليــات لتخطيــط واإلرشاف   .1

ــة. ــج الجامع ــات وبرام ــع كلي ــودة بجمي ــامن الج ــط ض ــذ خط ــة لتنفي واملتابع

وضع دليل إرشادي للعمل بنظام ضامن الجودة.  .2

تشكيل لجنة الجودة بعضوية جميع الوحدات األكادميية واإلدارية الرئيسية.  .3

4.  تأسيس وحدات الجودة الفرعية بجميع الوحدات األكادميية واإلدارية.

نــرش ثقافــة الجــودة لجميــع منســويب الجامعــة بطــرق وأســاليب متنوعــة )نــرشات ومطويــات ودورات   .5

تدريبيــة ونــدوات ولقــاءات(

إجراء التقويم الذايت األويل حسب معايري جهة االعتامد وحسب نوع االعتامد )مؤسي – برامجي(  .6

استيفاء متطلبات الجودة واالعتامد )مؤسي- برامجي( والتي سريد ذكرها الحقا.  .7

معايير ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي البرامجي

أصــدر املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي النســخة املطــورة مــن معايــري ضــامن جــودة الربامــج األكادمييــة 

واعتامدهــا. وقــد كانــت كافــة الربامــج األكادمييــة مبؤسســات التعليــم العــايل يف اململكــة )بكالوريــوس/ دراســات 

عليــا( يتــم تقوميهــا ســابقا مقابــل )أحــد عــرش معيــارا(. فتــم تطويــر معايــري تخــص برامــج البكالوريــوس يف عــام 

2018 وأخــرى تخــص برامــج الدراســات العليــا صــدرت يف العــام 2019، وفيــام يــي عــرض موجــز لتلــك املعايــري:

معايري ضامن جودة برامج البكالوريوس:  أ ( 

الرسالة واألهداف  .1

إدارة الربنامج وضامن جودته  .2

التعليم والتعلم  .3

الطالب  .4

أعضاء هيئة التدريس   .5

مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات  .6

معايري ضامن جودة برامج الدراسات العليا: ب ( 

الرسالة واألهداف  .1

إدارة الربنامج وضامن جودته  .2

التعليم والتعلم  .3

الطالب  .4

أعضاء هيئة التدريس   .5

مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات  .6

البحوث العلمية واملشاريع  .7

شكل )١( عنارص عملية ضامن الجودة
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املستهدفون:
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أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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وال تقــف أهميــة املعايــري ســالفة الذكــر يف رضورة اســتيفاء الربامــج األكادمييــة لهــا كأحــد متطلبــات االعتــامد 

األكادميــي؛ ولكنهــا تســاعد املســؤولني عــن ضــامن الجــودة بتلــك الربامــج أيضــا يف التخطيــط لهــا، وإجــراء 

عمليــات املراجعــة الداخليــة، األمــر الــذي يدعــم اســراتيجيات تحســني جــودة هــذه الربامــج. ومــن أجــل 

ــج  ــوم الربنام ــد أن يق ــة، الب ــات التعليمي ــة باملؤسس ــج األكادميي ــتمر للربام ــني املس ــودة والتحس ــامن الج ض

ووحداتــه املختلفــة بعمليــات التقويــم الــذايت بنــاًء عــىل املحــكات الدالــة عــىل جــودة األداء التــي تتضمنهــا 

ــم مســتوى األداء حســب هــذه  ــم تقوي ــك يت ــة. لذل ــري فرعي ــن معاي ــا م ــدرج تحته ــا ين ــاله وم ــري أع املعاي

ــات  ــؤرشات األداء واملقارن ــك مب ــم ذل ــع دع ــبة، م ــواهد مناس ــني وش ــة وبراه ــىل أدل ــتناداً ع ــكات، اس املح

املرجعيــة مــع برامــج أخــرى ذات مســتوى عــاٍل مــن الجــودة. ويُدعــم هــذا التقويــم الــذايت بالــرأي املســتقل 

عــن طريــق مقــوم مســتقل مــن خــارج املؤسســة؛ لتعزيــز مصداقيــة التقويــم وموضوعيتــه ودقتــه.

متطلبات التأهل العتماد البرامج األكادميية

عنــد تقــدم الربامــج األكادمييــة للحصــول عــىل االعتــامد الربامجــي مــن املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد 

األكادميــي ينبغــي عليهــا اســتيفاء قامئــة مــن املتطلبــات والرفــع بالوثائــق الدالــة عليهــا إىل املركــز. وتشــرك 

ــني  ــا مبتطلب ــج الدراســات العلي ــص برام ــات، وتخت ــا يف هــذه املتطلب ــوس والدراســات العلي ــج البكالوري برام

ــة يف اآليت: ــات تأهــل العتــامد الربامــج األكادميي ــل متطلب يناســبان طبيعتهــا. وتتمث

الرخيص النهايئ للربنامج  .1

التوافق مع اإلطار السعودي للمؤهالت  .2

توفر متطلبات االعتامد املؤسي )حصول الجامعة عىل االعتامد املؤسي أو تأهلها لالعتامد(  .3

األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس  .4

نظام ضامن الجودة بالربنامج وتقارير األداء الخاصة به  .5

توصيف الربنامج واملقررات الدراسية  .6

خطة قياس مخرجات التعلم وتقارير القياس  .7

تخرج الطلبة )دفعة واحدة عىل األقل(  .8

اللجنة االستشارية للربنامج  .9

مؤرشات األداء الرئيسة واملقارنة املرجعية  .10

الدراسة الذاتية للربنامج  .11

متطلبات إضافية لبرامج الدراسات العليا

الخطة التنفيذية للبحث العلمي ومتابعتها  .12

نظام اإلرشاف العلمي عىل الرسائل أو املشاريع أو التدريب املهني  .13

والشكل )2( يوضح خطوات االعتامد الربامجي كام حددها املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي 

شكل )٢( خطوات االعتامد الربامجي وفق املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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مناذج املركز الوطني للتقومي واالعتماد األكادميي

تفعيــال للــدور الحيــوي الــذي يضطلــع بــه املركــز يف دعــم مؤسســات التعليــم العــايل وبرامجهــا األكادمييــة 

وذلــك بهــدف االرتقــاء بقدرتهــا عــىل تحقيــق معايــري ضــامن الجــودة واالعتــامد األكادميــي؛ يقــوم املركــز 

بإعــداد وتطويــر عــدة منــاذج يتوجــب عــىل الربامــج األكادمييــة اســتخدامها لضــامن الجــودة يف هــذه الربامج 

وتطبيــق معايريهــا، وميكــن تنــاول تلــك النــامذج بــيء مــن التفصيــل عــىل النحــو اآليت:

توصيف البرنامج 

يتمثــل الهــدف األســايس لتوصيــف الربنامــج يف دعــم عمليــة تخطيــط ومراقبــة وتطويــر الربنامــج مــن قبــل 

ــج  ــة توضــح بجــالء أن الربنام ــات وافي ــات معلوم ــذه. عــىل أن تشــمل هــذه التوصيف ــىل تنفي القامئــني ع

ــار  ــايل« و)اإلط ــم الع ــج التعلي ــامد جــودة برام ــري ضــامن واعت ــواردة يف »معاي ــات ال ــي املتطلب ســوف يلب

ــج.  ــي والتخصــي للربنام ــال املهن ــامد يف املج ــق باالعت ــات خاصــة تتعل ــي للمؤهــالت(، وأي متطلب الوطن

وباإلضافــة إىل هدفــه يف التوجيــه واإلرشــاد التعليمــي يف الربنامــج، يُعــد توصيــف الربنامــج مرجعــاً رئيســياً 

للهيئــات االعتــامد يف عمليــات االعتــامد التــي تجريهــا. 

ــل  ــج، والعوام ــن الربنام ــة ع ــة العام ــات الوصفي ــض املعلوم ــج بع ــف الربنام ــن توصي ــي أن يتضم وينبغ

الخارجيــة املؤثــرة عليــه. ويشــتمل أيضــا عــىل تحديــد دقيــق لرســالة الربنامــج التــي ينبغــي أن تتســق مــع 

رســالة الجامعــة والكليــة، وكذلــك أهــداف الربنامــج التــي يتــم اشــتقاقها مــن رســالته مــع رضورة مواءمتهــا 

ألهــداف الجامعــة والكليــة. كــام يجــب أن يحــدد توصيــف الربنامــج بوضــح خصائــص خريجيــه، اعتــامد 

عــىل عــدة مصــادر مثــل املواصفــات العامليــة التــي حــددت املهــارات التــي يســتوجب إكســابها للخريجــني 

تلبيــة ملتطلبــات الحيــاة يف القــرن الحــادي والعرشيــن، فضــال عــن الوثائــق الوطنيــة ذات الصلــة. ويحــدد 

ــا  ــب ربطه ــي يج ــالب، والت ــن الط ــة م ــتهدفة واملأمول ــم املس ــات التعل ــك مخرج ــج كذل ــف الربنام توصي

بوضــوح مــع مخرجــات تعلــم املقــررات املكونــة لهــذا الربنامــج. هــذا باإلضافــة إىل تحديــد اســراتيجيات 

التعليــم والتعلــم املســتخدمة لتحقيــق املخرجــات، وطــرق تقييمهــا.

كــام يحــدد توصيــف الربنامــج عــدة قضايــا أخــرى إداريــة وفنيــة مثــل: القبــول والدعــم الطــاليب، وهيئــة 

التدريــس واملوظفــون، ومصــادر التعلــم واملرافــق والتجهيــزات، وكيفيــة إدارة الربنامــج ولوائحــه، وإجــراءات 

ضــامن جــودة الربنامــج ومقرراتــه، وذلــك بتحديــد مجــاالت التقويــم ومصــدره وطريقتــه وتوقيــت ذلــك 

التقويــم.

توصيف املقرر الدراسي

ينبغــي أن يتــم إعــداد توصيــف خــاص بــكل مقــرر درايس يف الربنامــج )ســواء كانــت تلــك املقــررات إجباريــة أو 

اختياريــة(، واالحتفــاظ بهــا يف ملــف الربنامــج. والهــدف هنــا هــو توضيــح تفاصيــل خطــة املقــرر الــدرايس كجــزء 

مــن حزمــة إجــراءات متخــذة لتحقيــق مخرجــات التعلــم املســتهدفة للربنامــج األكادميــي ككل. وبنــاء عــىل هــذا 

ينبغــي أن تشــمل توصيفــات املقــرر الــدرايس – باإلضافــة إىل معلوماتــه العامــة كعــدد ســاعاته املعتمــدة ومنــط 

الدراســة واملســتوى الــذي يقــدم فيــه –  هــدف املقــرر ومخرجاتــه التعليميــة مــع ربــط تلــك املخرجــات مــع كل 

مــن اســراتيجيات التدريــس وطــرق التقييــم واملوضوعــات التــي يحتويهــا هــذا املقــرر. ويتضمــن توصيــف املقــرر 

ــق  ــم واملراف ــة وأنشــطة اإلرشــاد األكادميــي والدعــم الطــاليب ومصــادر التعل ــم الطلب ــدا ألنشــطة تقيي أيضــا تحدي

ومجــاالت تقويــم املقــرر والقامئــني بالتقييــم وطرقــه. 

توصيف اخلبرة امليدانية 

يتضمــن الكثــري مــن الربامــج املهنيــة نشــاطا للخــربة امليدانيــة )والــذي قــد يُطلــق عليــه التدريــب امليــداين أو غــريه 

مــن املســميات(. ورغــم أنــه يتــم تقديــم هــذه النشــاط خــارج مبنــى املؤسســة التعليميــة، يف إحــدى املستشــفيات 

ــة  ــارج املؤسس ــن خ ــخاص م ــل أش ــىل االق ــه ع ــض جوانب ــوىل اإلرشاف يف بع ــة، ويت ــن املهني ــع أو األماك أو املصان

التعليميــة، إال أنــه ينبغــي اعتبــاره كمقــرر درايس مثــل غــريه ويتــم التخطيــط لــه وتقييمــه بعنايــة كبــرية. 

ويتوجــب وضــع توصيــف منفصــل يــدون فيــه بشــكل واضــح األشــياء املطلــوب تعلمهــا مــن قبــل الطــالب ومــا 

ــالب،  ــداً للط ــداداً جي ــك إع ــن ذل ــي أن يتضم ــة. وينبغ ــم حاصل ــة التعل ــق أن عملي ــامن للتحق ــه لض ــب فعل يج

والتخطيــط بالتعــاون مــع الجهــات التــي ســيتم فيهــا اكتســاب الخــربة امليدانيــة. كــام ينبغــي أن يتضمــن التوصيــف 

بعــض أنشــطة متابعــة الطــالب لتدعيــم مــا تعلمــوه، وتعميــم ذلــك عــىل املواقــف األخــرى التــي يرجــح أن يقابلوها 

يف املســتقبل. وينبغــي تضمــني اإلجــراءات الخاصــة بهــذه األنشــطة التحضرييــة وأنشــطة املتابعــة، والعمليــات التــي 

ســتتم أثنــاء التدريــب امليــداين يف توصيــف الخــربة امليدانيــة. 

تقرير املقرر الدراسي

يف ختــام كل فصــل يتــم فيــه تدريــس أحــد املقــررات الدراســية، ينبغــي عــىل عضــو هيئــة التدريــس إعــداد تقريــر 

ــارة إىل  ــع اإلش ــرر م ــة املق ــذ خط ــم تنفي ــف ت ــر كي ــذا التقري ــح ه ــج. ويوض ــق الربنام ــىل منس ــه ع ــز لعرض موج

ــن  ــخة م ــر بنس ــذا التقاري ــق ه ــىل أن يُرف ــج. ع ــتقبلية أو الربنام ــررات املس ــىل املق ــري ع ــا تأث ــي له ــب الت الجوان

ــد مراجعــة الربنامــج.  ــا عن ــف املقــرر، للنظــر فيه ــك ضمــن مل ــدرايس، وكل ذل ــف املقــرر ال توصي
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فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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تقرير اخلبرة امليدانية 

ــا ومراجعــة  ــة برامجه ــا ومــدى فعالي ــق مجرياته ــة ســنوية لتوثي ــة بصف ــر الخــربة امليداني ينبغــي إعــداد تقاري

ــر  ــر التقاري ــية للتقري ــارص الرئيس ــبه العن ــا. وتش ــتقبلية لتطويره ــالت مس ــط ألي تعدي ــع خط ــج ووض النتائ

ــاطها.  ــة نش ــبب طبيع ــب بس ــض الجوان ــرورة يف بع ــا لل ــت معه ــية، وإن اختلف ــررات الدراس ــة للمق النظامي

 

التقرير السنوي للبرنامج 

يقــوم منســق الربنامــج – نهايــة كل عــام درايس بعــد النظــر يف تقاريــر املقــررات وغريهــا مــن املعلومــات حــول 

تنفيــذ الربنامــج – بإعــداد تقريــر عــن الربنامــج. عــىل أن يرتكــز هــذا التقريــر عــىل توصيــف الربنامــج ووصــف مــا 

أنجــزه الربنامــج مقارنــة مبــا هــو مؤمــل منــه، وكذلــك بنــاًء عــىل أدلــة مــن عــدة مصــادر كالطــالب والخريجــني 

وغريهــم وقياســات ملــؤرشات األداء الرئيســة بهــدف املقارنــة )داخليا/خارجيــا( ومراقبة جــودة الربنامــج. ويتضمن 

كذلــك تقريــرا عــن جــودة الربنامــج، ويشــري إىل أيــة تغيــريات أو تعديــالت يتوجــب إدخالهــا للتنفيــذ املســتقبي 

للربنامــج نتيجــة للخــربة لهــذا العــام. ويرفــع تقريــر الربنامــج عــادة إىل رئيــس الربنامــج، بعــد مراجعتــه مــن قبــل 

إحــدى لجــان الربنامــج، ويتــم االحتفــاظ بــه يف ملــف الربنامــج كســجل دائــم ملــا شــهده الربنامــج مــن تطــورات. 

تقرير الدراسة الذاتية

ــة  ــات كافي ــج، وينبغــي أن يشــمل معلوم ــر عــن جــودة الربنام ــة تقري ــة مبثاب ــر الدراســة الذاتي ــرب تقري     يعت

لتعريــف القــارئ غــري العــارف باملؤسســة التعليميــة بطبيعــة إجــراءات البحــث وجمــع األدلــة التــي عــىل أساســها 

بنيــت النتائــج حتــى تكــون ذات مصداقيــة قويــة، كــام ينبغــي أن تتــاح وثائــق أخــرى منفصلــة، مثــل »دليــل 

الجامعــة«، إضافــة إىل اســتكامل اســتامرات تقييــم املعايــري، املبينــة يف مقاييــس الــذايت وإرفاقهــا بتقريــر التقويــم 

الــذايت، لذلــك فــال حاجــة إىل تكــرار التفاصيــٌل الكاملــة ملــا تتضمنــه تلــك املســتندات يف تقريــر التقويــٌم الــذايت 

ــر متكامــل حــول  ــى يقــرأ كتقري ــة حت ــة املعلومــات الروري ــر عــىل كاف ــوي هــذا التقري لكــن ينبغــي أن يحت

كافــة جوانــب جــودة الربنامــج، وميكــن إرفــاق معلومــات إضافــة تؤكــد جــودة الربنامــج. كــام ميكــن عــرض األدلــة 

عــىل شــكل جــداول أو أي شــكل مــن أشــكال عــرض البيانــات لدعــم النتائــج؛ واإلشــارة إىل التقاريــر أو اســتبانات 

اســتطالع الــرأي، ويقــدم التقريــر كمســتند واحــد مرقــم الصفحــات، صفحاتــه مطبوعــة عــىل وجــه واحــد، مــع 

وجــود فهــرس للمحتويــات، كــام يرفــق بــه قامئــة باملختــرات.

شكل )٣( مراحل التقويم الذايت
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وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي
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تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •
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شروط الترشـح:
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تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •
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ثانيا: سياسات وآليات إدارة البرنامج األكادميي وضمان جودته

تتــوىل إدارة الربنامــج قيــادة فّعالــة يــأيت يف مقدمــة مهامهــا تطبيــق األنظمــة والسياســات واللوائــح عــىل 

املســتوى املؤســي، باإلضافــة إىل التخطيــط لنظــم الجــودة وتنفيذهــا ومتابعــة النتائــج، مــام يــؤدي إىل 

التحســني والتطويــر املســتمر يف أداء الربنامــج األكادميــي. وال يســتأثر رئيــس القســم / الربنامــج األكادميــي 

بــكل جوانــب إدارة الربنامــج، بــل يعاونــه يف ذلــك العديــد مــن اللجــان النوعيــة ذات املهــام والصالحيات 

املحــددة وفقــا للهــدف مــن تشــكيلها. وفضــال عــن اللجــان املشــكلة داخــل الربنامــج بهــدف تقييمــه 

ــى  ــني والخــرباء يف تخصــص الربنامــج. وحت ــة استشــارية مــن املهني ــم تشــكيل لجن ــه وتحســينه، يت أدائ

يتحقــق ضــامن جــودة الربنامــج األكادميــي، فهنــاك عــدة عنــارص يقــوم الربنامــج بالتخطيــط لهــا وتطبيقها 

وتحليــل مــا يخــرج عنهــا مــن نتائــج وتحديــد نقــاط القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إىل تحســني يف كل 

منهــا، ومــن ثــم إعــداد خطــط وإجــراءات التحســني. وســيأيت بيــان مــا ســبق تفصيــال فيــام يــي:

اللجان املسؤولة عن تطبيق نظام ضمان اجلودة

ــن  ــدأ م ــددة تب ــر متع ــاق دوائ ــىل نط ــر األداء ع ــة تقاري ــودة ومتابع ــامن الج ــام ض ــق نظ ــم تطبي يت

املســتوى املؤســي الرئيــس مــن خــالل لجــان الجــودة بالجامعــة، يليهــا يف الرتيــب الهرمــي اللجــان عــىل 

مســتوى الكليــة وأخــريا عــىل مســتوى القســم والربنامــج. والشــكل )4( يوضــح لجــان ضــامن الجــودة 

عــىل مســتوى الجامعــة والكليــة والربنامــج.

شكل )٤( لجان ضامن الجودة عىل مستوى الجامعة والكلية والربامج
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جلان ضمان اجلودة على مستوى اجلامعة 

تتعــدد اللجــان لجــان ضــامن الجــودة عــىل مســتوى الجامعــة وفيــام يــي توضيــح لهــذه اللجــان وكيفيــة 

تشــكيلها واملهــام املنوطــة بــكل منهــا.  

اللجنة الدائمة لضمان اجلودة

يرأســها وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة وتضــم يف عضويتهــا بقيــة وكالء الجامعــة ومديــري الوحــدات 

اإلداريــة الرئيســة وغريهــم مــن ذوي العالقــة بالجامعــة. ومقــرر اللجنــة هــو عميــد التطويــر األكادميــي 

والجــودة، وإذا تغيــب أحــد أعضائهــا يفــوض بــدال منــه ليمثــل الجهــة التــي يتبعهــا بطريقــة رســمية.

املهام:

تعــد اللجنــة الدامئــة لضــامن الجــودة أعــىل كيــان للجــودة بجامعــة امللــك خالــد، وهي مســؤولة عــن إدارة 

ــة بضــامن الجــودة املتســقة مــع رســالة الجامعــة  ــات ذات الصل ومراجعــة واعتــامد اإلجــراءات والعملي

مبــا تتضمنــه مــن تدريــس وبحــث علمــي وخدمــة مجتمــع، وتتــوىل اللجنــة إنجــاز املهــام التاليــة لجــان 

ضــامن الجــودة عــىل مســتوى الجامعــة:

•  التواصــل مــع عمــداء الكليــات ومديــري اإلدارات بشــأن أنشــطة الجــودة، وتقديــم التغذيــة الراجعــة 

حــول الخطــط ونتائــج التقاريــر الســنوية وتقييــامت األداء.

ــي  ــطة الت ــن األنش ــا م ــني وغريه ــراءات التحس ــة بإج ــات الخاص ــة بالتوصي ــان املعني ــاز إىل اللج •  اإليع

ــة.  ــج األكادميي ــص الربام تخ

•  نــرش املعلومــات ذات الصلــة بــأداء اللجنــة وذلــك بهــدف متكــني أصحــاب املصلحــة وتكريــس ثقافــة 

التميــز.

•  التأكــد مــن تطبيــق معايــري الجــودة وإجراءاتهــا يف كل وحــدات الجامعــة، وأن عمــداء الكليــات ومديري 

اإلدارات يطبقــون برامــج لتحســني الجــودة تتســم باالســتمرارية واملالءمــة والفعاليــة وذلــك مــن خــالل 

املتابعــة املســتمرة لــأداء بوحداتهــم األكادمييــة واإلداريــة، وتقييــم األداء بصفــة دوريــة. 

•  التعاطي مع متطلبات الحصول عىل االعتامد املحي و / أو الدويل أو إعادة االعتامد.

ــات  ــدم إىل هيئ ــك يف التق ــج ذل ــن نتائ ــادة م ــل ســنويا واإلف ــة بالكام ــة أداء الجامع ــة مصفوف •  مراجع

ــات. ــف الجامع تصني

•  التأكد من توافر املوارد املناسبة لدعم عمليات ضامن الجودة.

أحكام أخرى: 

•  تجتمع اللجنة الدامئة لضامن الجودة أربع مرات سنويا ما مل يتم دعوتها بواسطة رئيس اللجنة.

•  إذا مل يكن رئيس اللجنة موجودا يفوض مهام رئاستها إىل أحد وكالء الجامعة.

•  النصاب القانوين النعقاد اجتامعات اللجنة هو حضور ثلثي أعضائها.  

•  يكون اتخاذ القرارات بتصويت األغلبية عليها.

•  مقــرر اللجنــة مســؤول عــن إعــداد جــدول أعــامل االجتامعــات ومحارضهــا واعتــامد القــرارات والتأكــد 

مــن تنفيذهــا.

•  مقرر اللجنة مسؤول عن إعداد تقارير دورية عن أعامل اللجنة وإرسالها إىل مجلس الجامعة.

•  عــىل أعضــاء اللجنــة اإلفصــاح عــن تعــارض املصالــح التــي قــد تظهــر حيــال القضايــا واملوضوعــات التــي 

يتــم مناقشــتها والحفــاظ عــىل رسيــة وســالمة املســتندات والقــرارات التــي يتــم اتخاذهــا أثنــاء عضويتهــم 

يف اللجنــة وبعدهــا. 

اللجنة الدائمة لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي

ــة إىل  ــر ذات العالق ــع التقاري ــوم برف ــذي يق ــر األكادميــي والجــودة ال ــد التطوي ــة عمي ــرأس هــذه اللجن ي

وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة. ويكــون وكيــل عــامدة التطويــر األكادميــي والجــودة مقــررا وأمينــا لهــا 

ومســؤوال عــن الدعــوة النعقــاد اجتامعــات اللجنــة عنــد غيــاب العميــد. عــىل أن متثــل كليــات الجامعــة يف 

عضويــة اللجنــة بشــكل يغطــي كافــة التخصصــات، مــع متثيــل مناســب للعنــر النســايئ، ولرئيــس اللجنــة 

دعــوة أعضــاء آخريــن مــن كليــات وأقســام أخــرى حســب الحاجــة.

املهام:

تعــد اللجنــة الدامئــة لضــامن الجــودة واالعتــامد األكادميــي مســؤولة عــن نظــام ضــامن الجــودة بالجامعــة 

وعمليــات االعتــامد املؤســي والربامجــي. وتعمــل أيضــا عــىل التخطيــط لتطويــر آليــات ضــامن الجــودة 

وفــق التوجهــات أو نتائــج التقييــامت الداخليــة والخارجيــة، وتتــوىل اللجنــة إنجــاز املهــام التاليــة:

•  بناء ثقافة ضامن الجودة بالجامعة وتوفري الدعم الالزم للمستفيدين.

•  تنفيذ املراجعات الدورية ألداء نظام ضامن الجودة والتوصية بالتحسينات الرورية.

•  متابعة ونرش وتعزيز معايري الجودة وأفضل املامرسات من أجل التحسني املستمر.

•  توســيع الخــربات املتعلقــة بضــامن الجــودة عــىل مســتوى الجامعــة والتنســيق مــع مراكــز ضــامن الجــودة 

ــات األخرى.   بالجامع

•  إعداد أدلة اسرشادية للعمل عند الرورة.

ــي  ــز الوطن ــايل، املرك ــم الع ــس التعلي ــن مجل ــدر ع ــي تص ــري الت ــادية واملعاي ــة اإلرش ــم كل األدل •  تعمي

ــامد. ــات االعت ــن جه ــريه م ــي وغ ــامد األكادمي ــم واالعت للتقوي
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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•  إعــداد وتوحيــد ومراجعــة منــاذج التقاريــر والنقــاط املرجعيــة ومــؤرشات األداء ومــا يتعلــق بهــا مــن عمليــات 

ملواءمتهــا مــع معايــري االعتــامد وغريهــا مــن املقاييــس الروريــة.  

•  تحديد املجاالت التي تحتاج إىل تحسني واقراح الحلول املناسبة.

•  اإلرشاف عىل أنشطة تحفيز أعضاء هيئة التدريس واملوظفني عىل مستوى الجامعة.

•  التعامل مع القضايا األخرى ذات العالقة بالجودة واالعتامد.

أحكام أخرى: 

•  تجتمــع اللجنــة الدامئــة لضــامن الجــودة واالعتــامد األكادميــي مــرة شــهريا مــا مل يتــم دعوتهــا بواســطة رئيــس 

اللجنــة.

•  النصاب القانوين النعقاد اجتامعات اللجنة هو حضور نصف أعضائها.  

•  يكون اتخاذ القرارات بتصويت األغلبية عليها.

ــن  ــد م ــرارات والتأك ــامد الق ــا واعت ــات ومحارضه ــامل االجتامع ــداد جــدول أع ــن إع ــة مســؤول ع ــني اللجن •  أم

ــا. تنفيذه

ــة الدامئــة لضــامن  ــة وإرســالها إىل اللجن ــة عــن أعــامل اللجن ــر دوري ــداد تقاري ــة مســؤول عــن إع ــني اللجن •  أم

الجــودة.

•  يتــم تجديــد عضويــة اللجنــة بطريقــة التجديــد النصفــي كل عامــني بحيــث يبقــى 50% عــىل األقــل مــن أعضائهــا 

يف التشــكيل الجديــد.

•  عــىل أعضــاء اللجنــة اإلفصــاح عــن تعــارض املصالــح التــي قــد تظهــر حيــال القضايــا واملوضوعــات التــي يتــم 

مناقشــتها والحفــاظ عــىل رسيــة وســالمة املســتندات والقــرارات التــي يتــم اتخاذهــا أثنــاء عضويتهــم يف اللجنــة 

وبعدهــا. 

اللجنة الدائمة للجوائز

ــر األكادميــي والجــودة. وتضــم يف  ــد التطوي ــة هــو عمي ــر والجــودة، وأمــني اللجن ــة للتطوي ــل الجامع يرأســها وكي

عضويتهــا أعضــاء ميثلــون األقســام األكادمييــة واإلداريــة أو العــامدات، وتعمــل اللجنــة بالتنســيق مــع وكالء الكليــات 

للتطويــر والجــودة.

املهام:

تقــوم اللجنــة مبراجعــة ملفــات املرشــحني مــن الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــني وتقييــم محتوياتهــا 

ــة،  ــري املكتمل ــات غ ــتبعاد امللف ــة واس ــة رسي ــات بطريق ــة امللف ــم مراجع ــدة. وتت ــري املعتم ــد واملعاي ــا للقواع وفق

ثــم إعــداد قامئــة باملرشــحني للفــوز، عــىل أن تخصــص قامئــة للرجــال وأخــرى للنســاء يف حــال كان فــرع الجائــزة 

يســتهدف العنريــن. ثــم يتــم الرفــع بتلــك القوائــم األوليــة إىل وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة حتــى 

يتــم اعتامدهــا مــن صاحــب الصالحيــة يف صورتهــا النهائيــة.   

جلان ضمان اجلودة على مستوى الكلية

يتضمــن الهيــكل التنظيمــي لــكل كليــة / عــامدة بجامعــة امللــك خالــد وحــدة أو لجنــة لضــامن الجــودة، وتقــوم 

عــامدة التطويــر األكادميــي والجــودة بــدور رئيــس يف التأكــد مــن اتســاق نظــام الجــودة وإجراءاتــه بهــا، عــىل أن 

تقــوم تلــك الوحــدات / اللجــان الفرعيــة برفــع تقاريــر الجــودة الدوريــة الخاصــة بهــا إىل عــامدة التطويــر األكادميــي 

والجــودة، هــذا باإلضافــة إىل كافــة متطلبــات الجــودة ونتائــج قيــاس مــؤرشات األداء واملقارنــات املرجعيــة الخاصــة 

بهــا، حتــى تتــم مراجعتهــا قبــل تضمينهــا يف التقاريــر النهائيــة التــي تعدهــا العــامدة متهيــدا للرفــع بهــا إىل معــايل 

مديــر الجامعــة ووكالئهــا.

وحدة ضمان اجلودة

تهــدف وحــدة ضــامن الجــودة إىل تطبيــق مبــاديء ومعايــري الجــودة واآلليــات املســتدامة إلدارتهــا، واإلســهام يف 

ــس الخطــوات  ــع كل وحــدة نف ــىل أن تتب ــامدة، ع ــة / ع ــكل كلي ــة ل ــة الديناميكي ــة األكادميي ــز جــودة البيئ تعزي

ــم واالعتــامد  ــي للتقوي ــل املركــز الوطن ــم طــرح برامــج معتمــدة مــن قب ــاديء بغــض النظــر عــام إذا كان يت واملب

ــام يــي: ــرز مهــام وحــدات ضــامن الجــودة في ــد أب ــات االعتــامد. وميكــن تحدي األكادميــي أو غــريه مــن هيئ

•  تعزيز ودعم نرش ثقافة الجودة.

ــة وغريهــا  ــة األقســام العلمي ــامد يف كاف ــات االعت ــري املالمئــة لهيئ ــق املعاي ــاديء ضــامن الجــودة وف ــق مب •  تطبي

ــة. بالكلي

•  التأكد من استيفاء متطلبات اعتامد الربامج يف الوقت املحدد 

•  التأكــد مــن تنفيــذ إجــراءات تقديــم الربامــج واملقــررات بشــكل نظامــي واالســتفادة املثــىل مــن مصــادر التعلــم 

وإدارة العمليــة التعليميــة عــىل الوجــه األمثــل ومتابعــة مخرجــات الربامــج األكادمييــة. 

•  التأكد من تطبيق الربامج آلليات الجودة وفق معايري االعتامد املناسبة محليا ودوليا. 

•  الرفع بطلبات االعتامد بعد موافقة لجنة ضامن الجودة واالعتامد األكادميي بالقسم عليها.

•  تحديــد الفجــوة يف الربنامــج واملناهــج وعمليــات التقويــم واقــراح خطــط التحســني الروريــة عــىل لجنــة ضــامن 

الجودة.

إدارة الوحدة

ــىل أن  ــد، ع ــل للتجدي ــام قاب ــدة ع ــس مل ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــدة م ــر الوح ــني مدي ــة بتعي ــد الكلي ــوم عمي يق

تكــون لديــه خــربة يف التقويــم وضــامن الجــودة، ويتــم تعيــني موظفــني للقيــام باملهــام واألعــامل اإلداريــة. وتتمثــل 

املهمــة الرئيســة ملديــر الوحــدة يف تطبيــق آليــات وإجــراءات ضــامن الجــودة، ومالحظــة أيــة تغــريات أو اختالفــات 

ــة باالعتــامد، ورفــع  يف تطبيــق الجهــات أو األفــراد لهــا. كــام أن مــن مهامــه أيضــا إدارة األنشــطة ذات الصل

التقاريــر إىل الجهــات األعــىل والتنســيق مــع وحــدات ضامن الجــودة بالجامعــة واملشــاركة يف اجتامعات 

لجنــة ضــامن الجــودة. ويقــوم عميــد الكليــة بإخطــار عــامدة التطويــر األكادميــي والجــودة بأيــة 

تغــريات أو تعيينــات جديــدة يف منصــب مديــر الوحــدة.
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جلنة ضمان اجلودة

يــرأس هــذه اللجنــة وكيــل الكليــة للتطويــر والجــودة وعضويــة أعضــاء هيئــة التدريــس من الكليــة، وبعــض املوظفني 

حســب الحاجــة، عــىل أن يكــون نائــب رئيســها وأمينهــا هــو مديــر وحــدة ضــامن الجــودة )أو مــن مياثلــه(. وتتضمــن 

عضويــة اللجنــة أيضــا منســقي الجــودة وممثلــني عــن الطــالب )كلــام أمكــن(. وميكــن أن يحــر اجتامعــات اللجنــة 

ممثــل عــن عــامدة التطويــر األكادميــي والجــودة بصفتــه الوظيفيــة كعضــو مــن خــارج اللجنــة. 

املهام:

ــإدارة ضــامن الجــودة يف الكليــات والعــامدات املســاندة وغريهــا مــن وحــدات الجامعــة، وتناقــش  تقــوم اللجنــة ب

تقاريرهــا يف املجالــس الدوريــة لتلــك الوحــدات، وتتــوىل اللجنــة إنجــاز املهــام التاليــة:

•  متابعة تطبيق معايري ضامن الجودة بهدف تعزيز جودة األداء وتقليل درجات عدم االتساق. 

•  إعداد طلبات الربامج األكادميية التي تطرحها الكلية للتقدم إىل جهات االعتامد الوطنية و/أو الدولية.

•  قيادة عملية االعتامد داخل الربامج األكادميية.

•  مراجعة التقارير ومؤرشات األداء واملقارنات املرجعية التي ترفعها مختلف الوحدات.

•  مراجعة توصيفات وتقارير الربامج األكادميية ومقرراتها.

•  تنسيق إجراءات تقييم مخرجات تعلم الربنامج واملقررات وتقديم تقارير حول تقارير املقررات والربنامج.

•  إنشاء فرق عمل إلنجاز معايري محددة لالعتامد أو مشكالت أو جوانب مطلوب تحسينها.

•  إجراء مناقشات جادة مع الوحدات أو اللجان املسؤولة عن املناهج األكادميية أو الربامج التدريبية.

•  تحديد املجاالت التي تحتاج إىل تحسني واقراح الحلول املناسبة.

•  تحديد املبادرات والربامج الهادفة إىل تطوير أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

   أحكام أخرى: 

•  يستمر تشكيل اللجنة عام، وتجتمع مرة شهريا ما مل يتم دعوتها بواسطة رئيس اللجنة.

•  يف حال غياب رئيس اللجنة ميكن لنائبه الدعوة لعقد اجتامعاتها الدورية.

•  النصاب القانوين النعقاد اجتامعات اللجنة هو حضور نصف أعضائها.  

•  يكون اتخاذ القرارات بتصويت األغلبية عليها.

•  أمني اللجنة مسؤول عن إعداد جدول أعامل االجتامعات ومحارضها واعتامد القرارات والتأكد من تنفيذها.

ــج  ــة والربنام ــس الكلي ــا إىل مجل ــة ورفعه ــامل اللجن ــن أع ــة ع ــر دوري ــداد تقاري ــن إع ــؤول ع ــة مس ــني اللجن •  أم

ــي. ــامد األكادمي ــودة واالعت ــامن الج ــة ض ــي(، ولجن ــم العلم )القس

•  عــىل أعضــاء اللجنــة اإلفصــاح عــن تعــارض املصالــح التــي قــد تظهــر حيــال القضايــا واملوضوعــات 

التــي يتــم مناقشــتها والحفــاظ عــىل رسيــة وســالمة املســتندات والقــرارات التــي يتــم اتخاذهــا 

أثنــاء عضويتهــم يف اللجنــة وبعدهــا. 

جلان ضمان اجلودة على مستوى البرنامج

جلنة اجلودة بالقسم

ــه  ــة التدريــس، عــىل أن يكــون نائب ــة أعضــاء هيئ ــة رئيــس القســم العلمــي / رئيــس الربنامــج وعضوي يــرأس اللجن

ــه  ــة بصفت هــو منســق الجــودة بالقســم. وميكــن أن يحــر اجتامعــات اللجنــة ممثــل عــن وحــدة الجــودة بالكلي

الوظيفيــة كعضــو مــن خــارج اللجنــة. 

املهام: 

تقــوم اللجنــة مبعالجــة القضايــا ذات الصلــة بالتطويــر والجــودة مــن خــالل تطبيــق معايــري املركــز الوطنــي للتقويــم 

ــات  ــدات والعملي ــة الوح ــم لكاف ــمول التقيي ــة يف ش ــهم اللجن ــودة. وتس ــم الج ــي كأداة لتقوي ــامد األكادمي واالعت

ــة: ــام التالي ــة إنجــاز امله ــوىل اللجن ــة، وتت واملخرجــات فضــال عــن أداء كل األنشــطة االســراتيجية والروتيني

•  نرش ثقافة الجودة يف القسم العلمي.

•  املشاركة يف إعداد الخطط التنفيذية / التطويرية بالقسم.

•  متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية / التطويرية بالقسم.

•  تنفيذ ومتابعة أنشطة التقييم واالعتامد األكادميي يف القسم.

•  املشاركة يف اقراح أهداف ومخرجات تعلم الربامج األكادميية التي يطرحها القسم.

•  اإلرشاف عىل عمليات التقويم الذايت للربامج األكادميية التي يطرحها القسم واملشاركة

 يف كتابة تقرير الدراسة الذاتية لها.

•  الجمع املستمر للبيانات واملعلومات ذات الصلة مبتطلبات االعتامد األكادميي

 وأنشطة الجودة وتطبيقها يف القسم.

أحكام أخرى: 

•  تجتمع لجنة الجودة بالقسم مرة كل فصل درايس ما مل يتم دعوتها بواسطة رئيس اللجنة.

•  يكون اتخاذ القرارات بتصويت نصف أعضائها عليها.

•  أمني اللجنة مسؤول عن إعداد جدول أعامل االجتامعات ومحارضها واعتامد القرارات والتأكد من تنفيذها.

•  أمني اللجنة مسؤول عن إعداد تقارير دورية عن أعامل اللجنة ورفعها إىل لجنة ضامن الجودة بالكلية.

ــم  ــي يت ــا واملوضوعــات الت ــال القضاي ــر حي ــد تظه ــي ق ــح الت ــة اإلفصــاح عــن تعــارض املصال •  عــىل أعضــاء اللجن

ــة  ــم يف اللجن ــاء عضويته ــم اتخاذهــا أثن ــي يت ــرارات الت ــة وســالمة املســتندات والق ــاظ عــىل رسي مناقشــتها والحف

ــا.  وبعده
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

29 28

املهامالتعريفاللجنة

يشكل مجلس القسم من مجلس القسم1

أعضاء هيئة التدريس 

به، وله صالحيات تتعلق 

بالشؤون العلمية واملالية 

واإلدارية يف حدود النظم 

واللوائح

يقرح مجلس القسم عىل مجلس الكلية ما يي:

•  تعيني أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم.

•  اقرار خطة الدراسة واملناهج والكتب املقررة واملراجع.

•  توزيع املحارضات واألعامل التدريبية عىل أعضاء هيئة التدريس 

واملعيدين.

•  تشكيل اللجان الدامئة واملؤقتة من بني أعضاء هيئة التدريس.

•  قواعد القبول بالربامج التي يقدمها القسم.

•  تدريس املقررات التي تدخل يف تخصصات القسم.

لجنة الخطط 2

واملناهج

تهدف إىل اإلسهام يف 

التطوير والتحديث املستمر 

للمناهج والربامج التي 

يطرحها القسم وفقا 

الحتياجات سوق العمل 

ونتائج التقييامت املختلفة 

واملتطلبات األكادميية

•  إعداد الدراسات الدورية حول احتياجات سوق العمل ذات الصلة 

بالربامج األكادميية املطروحة.

•  دراسة الوضع الراهن للمناهج بالقسم وتعديلها يف ضوء 

احتياجات سوق العمل.

•  التحديث املتواصل للسياسات التعليمية للقسم.

•  إعداد الخطط الالزمة لتفعيل السياسات التعليمية والتغلب عىل 

مختلف املشكالت التعليمية بالقسم.

•  متابعة تنفيذ خطط التطوير وفقا إلطارها الزمني.

تهتم بتطوير وتحديث لجنة االختبارات3

األساليب والطرق 

املستخدمة يف تقويم الطلبة 

بالربامج األكادميية التي 

يطرحها القسم

•  دراسة الوضع الراهن لنظم تقويم الطلبة بالربامج األكادميية التي 

يطرحها القسم وتطويرها.

•  وضع منوذج شامل للورقة االمتحانية بربامج القسم.

•  إعداد آلية للمراجعة الداخلية والخارجية لنظم تقويم الطلبة 

بالربامج األكادميية التي يطرحها القسم.

•  قياس رضا الطلبة حول نظم تقوميهم.

•  استقبال شكاوى الطلبة بشأن نتائج االختبارات وتفعيلها باستمرار.

لجنة التعليم 4

والتعلم

تهدف إىل اإلرشاف عىل 

شؤون الطلبة فام يتعلق 

بالنواحي التعليمية والتوجيه 

واإلرشاد والشكاوى وكذلك 

األنشطة الطالبية

•  توجيه الطلبة وإعالمهم باملقررات التي يتم تدريسها واملهارات 

الالزمة لها، ومتابعة الطلبة املتأخرين دراسيا وتقديم املساعدة 

األكادميية والنفسية لهم.

•  دراسة مشكالت الطلبة واقراح الحلول لها.

•  تلقي شكاوى الطلبة املتعلقة باملناهج وأعضاء هيئة التدريس.

•  تقديم املقرحات الخاصة بتطوير الربامج األكادميية التي يطرحها 

القسم

لجنة املختربات 5

والتجهيزات 

والخدمات 

الطالبية

تهدف هذه اللجنة إىل 

االهتامم ومتابعة شؤون 

املختربات والتجهيزات 

والخدمات املقدمة إىل 

الطلبة بالقسم

املهام

•  التأكد من توفر تجهيزات املختربات والخدمات التي يقدمها 

الربنامج للطلبة.

•  التأكد من توفر خطط صيانة املختربات وتجهيزات الخدمات التي 

يقدمها الربنامج للطلبة.

•  متابعة توفر إجراءات األمن والسالمة يف املختربات وقاعات 

الدراسة ورفع تقرير بذلك إىل رئيس القسم.

•  نرش الوعي وإعداد وتوزيع مطويات عىل الطلبة عن املخاطر 

املختلفة )كيامئية / كهربائية / إشعاعية(. يف بداية كل عام درايس.

•  إعداد تقرير دوري ورفعه إىل رئيس القسم بنهاية كل عام درايس 

حول أعامل الصيانة الالزمة. 

لجنة التطوير 6

والجودة

االهتامم بشؤون التطوير 

والجودة بالقسم

•  نرش ثقافة التطوير والجودة بالقسم.

•  إعداد الخطط التطويرية والتنفيذية للقسم ومتابعة تنفيذها.

•  تنفيذ ومتابعة األنشطة املتعلقة بالتقويم واالعتامد األكادميي 

بالقسم.

•  اقراح أهداف ومخرجات تعلم الربامج األكادميية التي يطرحها 

القسم.

•  اإلرشاف عىل عمليات التقويم الذايت للربامج األكادميية التي 

يطرحها القسم.

•  جمع البيانات باستمرار بشأن متطلبات االعتامد األكادميي 

وأنشطة الجودة وتطبيقاتها بالقسم.

تسهم لجنة التوظيف يف لجنة التوظيف7

اختيار أفضل أعضاء هيئة 

التدريس من مدارس علمية 

وخربات أكادميية متميزة، مبا 

يسهم يف رفع مستوى جودة 

التعليم والبحث العلمي 

وخدمة املجتمع يف القسم 

العلمي وجامعة امللك خالد 

عامة.

•  دراسة االحتياجات املستقبلية للقسم من املوارد البرشية.

•  فحص الشهادات العلمية للمتقدمني لشغل الوظائف األكادميية 

بالقسم العلمي.

•  التوصية بإجراء مقابالت شخصية مع املتقدمني لشغل الوظائف 

األكادميية بالقسم.

•  إجراء املقابالت الشخصية مع املتقدمني لشغل الوظائف األكادميية 

بالقسم مبارشة أو عن طريق وسائل التواصل األخرى

ترشف هذه اللجنة عىل لجنة الجداول8

تسجيل الطلبة للمقررات 

الدراسية وفتح شعب 

جديدة وإعداد جداول 

محارضات أعضاء هيئة 

التدريس وفقا ألعبائهم 

الدراسية وتخصصاتهم

•  اإلرشاف عىل تسجيل الطلبة للمقررات الدراسية.

•  فتح شعب جديدة للمحارضات واملختربات والدروس العملية 

واملرشوعات بناء عىل تسجيل الطلبة يف املقررات الدراسية.

•  إعداد جداول محارضات أعضاء هيئة التدريس.

•  معالجة املشكالت التي قد تطرأ عند تسجيل الطلبة للمقررات 

الدراسية.

اللجان بالقسم العلمي ومهامها
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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لجنة الرعاية 9

االجتامعية

تهتم اللجنة بالخدمات التي 

يقدمها القسم ملنسوبيه 

وترتيب الربامج التأهيلية 

ألعضاء هيئة التدريس 

الجدد املنضمني إىل القسم.

•  اإلعداد لربامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد.

•  اإلعداد للفعاليات العلمية واالجتامعية لتحفيز أعضاء هيئة 

التدريس.

•  اإلعداد للمناسبات االجتامعية الستقبال أعضاء هيئة التدريس 

الجدد أو توديع املغادرين منهم.

لجنة التعلم 10

اإللكروين

ترشف هذه اللجنة عىل 

دورة عمل التعلم اإللكروين 

وتفعيل أفضل املامرسات 

التقنية التي تسهم يف 

تحقيق أهداف الكلية 

وخطتها االسراتيجية. كام 

تقوم هذه اللجنة بتنفيذ 

السياسات والربامج املعتمدة 

للتحول اإللكروين والتعلم 

اإللكروين والخدمات 

التعليمية املساندة.

•  تقديم الدعم ألعضاء هيئة التدريس يف مجال التعلم اإللكروين.

•  إعداد برامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد يف مجال التعلم 

اإللكروين.

•  إعداد الخطط التطويرية للتعلم اإللكروين.

•  التنسيق مع عامدة التعلم اإللكروين بشأن تفعيل خدماتها يف 

الكلية.

•  تقييم أداء العاملني بوحدة التعلم اإللكروين.

•  متابعة أنشطة التحول اإللكروين والتعلم اإللكروين.

لجنة املرشوع 11

)إن وجد(

تدير هذه اللجنة األعامل 

الخاصة مبرشوعات الطلبة 

يف السنة النهائية.

•  جمع عناوين املشاريع وملخصاتها من أعضاء هيئة التدريس.

•  توزيع املشاريع عىل مجموعات ثالثية من الطلبة.

•  اإلرشاف عىل تقييم املرشوعات مرتان يف كل فصل درايس 

)املرشوع 1 و2( 

•  عرض ملصقات مشاريع الطلبة يف يوم معرض املشاريع.

•  الرفع بدرجات تقييم املرشوعات إىل لجنة االختبارات.

لجنة التدريب 12

وخدمة املجتمع

تهدف هذه اللجنة إىل 

تدريب أعضاء هيئة 

التدريس والطلبة عىل 

التقنية، وتقديم الخدمات 

املجتمعية.

•  إعداد فعاليات تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة عىل بعض 

املوضوعات ذات الصلة بالربنامج.

•  اإلرشاف عىل ترتيبات فعاليات خدمة املجتمع.

شكل )٥( الهيكل التنظيمي لضامن الجودة بالربنامج

 لجنة الجودة

عىل مستوى القسم
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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ثالثا: مكونات ضمان جودة البرنامج األكادميي

يتبــع الربنامــج األكادميــي خطــوات محــددة يف ســبيله نحــو تحقيــق ضــامن جــودة بــه، ويكــون الركيــز فيهــا عــىل عــدة 

مكونــات وعنــارص يحــرص عــىل التخطيــط لهــا بشــكل جيــد وتطبيقهــا وتفعيلهــا والخــروج مــن ذلــك ببيانــات وأرقــام 

يتــم تحليلهــا وتحديــد جوانــب القــوة فيهــا ومــا يحتــاج منهــا إىل تحســني وتطويــر. وتعــد هــذه العنــارص – يف الوقــت 

ذاتــه – مــن متطلبــات التأهــل لالعتــامد األكادميــي والتــي ينبغــي توفرهــا يف الربنامــج األكادميــي وكدليــل عــىل اتباعــه 

ملعايــري الجــودة املطلوبــة وفيــام يــىل عــرض لهــذه املكونــات:  

مخرجات تعلم البرنامج

ــادراً  ــون ق ــه ويك ــب أن يعرف ــن الطال ــع م ــو متوق ــا ه ــف م ــا؛ لتص ــم صياغته ــارات يت ــن امله ــع م ــدى واس ــي م وه

عــىل أدائــه بعــد دراســته ملقــرر/ مقــررات دراســية محــددة أو بعــد انتهائــه مــن برنامــج تعليمــي. ويشــرط لصياغــة 

مخرجــات التعلــم أن تكــون مرتبطــة برســالة الربنامــج وأهدافــه، وأن تتضمــن خصائــص الخريجــني، وأن تكــون واضحــة 

ومحــددة بدقــة، وتركــز عــىل ســلوك املتعلــم، وليــس عــىل نشــاط التعلــم، وأن تكــون قابلــة للمالحظــة والقيــاس.

وتتوقــع هيئــات االعتــامد األكادميــي أن املؤسســة التعليميــة ومــا تتضمنــه مــن برامــج أكادمييــة التــي تســعي للحصــول 

ــام  ــا القي ــن أبرزه ــل م ــي. ولع ــامد األكادمي ــري االعت ــع معاي ــق م ــات تتواف ــا متطلب ــر فيه ــا، يتواف ــامد منه ــىل االعت ع

بإكســاب الخريــج مهــارات ناتجــة عــن تحقيــق مخرجــات التعلــم، وهــي ركيــزة أساســية للربنامــج األكادميــي. ذلــك 

أن ملخرجــات التعلــم أهميــة كــربى لكافــة املســتفيدين مــن املنظومــة التعليميــة كالطالــب وعضــو هيئــة التدريــس 

ــة نفســها. والخريــج وجهــات التوظيــف واملؤسســة التعليمي

وتعــد مخرجــات التعلــم وقياســها )بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة( وســيلة للحكــم عــىل جــودة أداء الربنامــج، ومــن 

ــاء عــىل مصــادر محــددة وكذلــك اســراتيجيات التدريــس واألنشــطة  ثــم يقــوم بتحديــد مخرجــات التعلــم بدقــة بن

التــي تســهم يف تحقيقهــا وطــرق تقييمهــا، وإعــداد خطــة لقياســها، مــع الركيــز عــىل مقــررات نهايــة الربنامــج؛ ألنــه من 

املتوقــع أن يكــون الطالــب قــد وصــل إىل مســتوى يعكــس تحقــق مخرجــات تعلــم الربنامــج. ويتــم تنفيــذ هــذه الخطــة 

للتحقــق مــن مــدى اكتســاب الطالــب لهــا ومناقشــة نتائجهــا وإعــداد التقاريــر ذات الصلــة، ووضــع خطــط التحســني 

املناســبة، مــام يســهم يف تحســني جــودة الربنامــج، وذلــك يف دورة مســتمرة. وهكــذا يتحقــق ضــامن جــودة الربنامــج 

ــدى املجتمــع واملســتفيدين  ــة عامــة، مبــا يعنــي تحقيــق رســالتها وأهدافهــا، واكتســاب ســمعة ل واملؤسســة التعليمي

وجهــات االعتــامد.

مخرجات تعلم املقررات

وهــي وصــف للمهــارات املرتبطــة مبخرجــات تعلــم الربنامــج ويتوقــع أن يعرفهــا الطالــب ويكــون قــادراً 

عــىل أدائهــا بعــد انتهائــه مــن دراســة املقــرر. وباإلضافــة إىل الــرشوط الســابق ذكرهــا فيــام يتعلــق صياغــة 

ــم املقــررات،  ــاك رشوط ينبغــي توافرهــا عنــد صياغــة مخرجــات تعل ــم الربنامــج، فــإن هن مخرجــات تعل

مثــل: أن تخــدم مخرجــات تعلــم الربنامــج وتحققهــا، وأن يســتخدم فيــه أنشــطة وخــربات تعلــم متنوعــة، 

ــة أو  ــدات التعليمي ــرن بالوح ــم، وأن تق ــج التعل ــق نوات ــدى تحق ــر م ــم تظه ــاليب تقيي ــن أس وأن تتضم

املحتــوى املناســب لتحقيقهــا، وأن تقــرن باألنشــطة الصفيــة والالصفيــة املناســبة لتحقيقهــا.

ــم  ــق مخرجــات تعل ــن تحق ــد م ــارشة للتأك ــاليب املب ــن األس ــررات م ــم املق ــاس مخرجــات تعل ــد قي ويع

الربنامــج. ومــن هنــا فــإن خطــة قيــاس مخرجــات تعلــم الربنامــج تتضمــن تحديــدا دقيقــا للمقــررات التــي 

ــاس  ــل لقي ــىل األق ــررات ع ــة مق ــم اســتخدام ثالث ــا – يت ــه – غالب ــه فإن ــك الســياق، وعلي تســتخدم يف ذل

مخــرج واحــد مــن مخرجــات تعلــم الربنامــج. كــام أنــه يفضــل أن يتــم اســتخدام مقــرر واحــد لقيــاس )2 

– 3( مــن مخرجــات تعلــم الربنامــج كحــد أقــى. والشــكل )6( يبــني خطــوات تقييــم ومراجعــة مخرجــات 

تعلــم الربنامــج.

                   شكل )٦( خطوات تقييم ومراجعة مخرجات تعلم الربنامج
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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استطالعات الرأي

تعــد االســتبانات أو اســتطالعات الــرأي مــن األدوات التــي حددهــا املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي 

ــع مــن أن  ــه ال مان ــد، إن ــة عامــة. ورغــم هــذا التحدي ــة واملؤسســات التعليمي يك تســتخدمها الربامــج األكادميي

تبكــر املؤسســة التعليميــة أو الربنامــج أدوات أخــرى يقيــم بهــا جوانــب غــري التــي يــويص بهــا املركــز. ومتكــن 

تلــك األدوات املحــددة مــن تقييــم جــودة الربنامــج ســواء عــىل مســتوى محــدود والــذي يتمثــل تقييــم الطــالب 

ملقــرر درســوه، وصــوال إىل تقييمهــم )أو الخريجــني( للجامعــة برمتهــا. 

ــل  ــارشة )مث ــري املب ــرق غ ــإن الط ــب، ف ــم الطال ــىل تعل ــة ع ــر أدل ــارشة تظه ــاس املب ــاليب القي ــت أس وإذا كان

اســتطالعات الــرأي والدراســات املســحية( توفــر معلومــات وبيانــات ميكــن اســتخالص اســتنتاجات منهــا حــول 

ــم  ــرأي املحــدد اســتخدامها يف تقيي ــق باســتطالعات ال ــام يتعل ــب األخــرى. وفي ــا والجوان ــن القضاي ــد م العدي

جــودة الربنامــج األكادميــي و/ أو الجامعــة عامــة. ومــن هنــا فــإن تطبيــق تلــك االســتطالعات ومــا تســفر عنــه 

مــن نتائــج وتحليلهــا يعــد وســيلة مهمــة يف تحديــد نقــاط القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إىل تحســني، وأساســا 

تقــوم عليــه خطــط التطويــر. وميكــن حــر تلــك االســتطالعات يف:

ــا(  ــوس / دراســات علي ــوم / بكالوري ــة )دبل ــة الجامع ــة طلب ــوم كاف ــررات الدراســية؛ ويق ــم املق اســتبانة تقيي

بتعبئتهــا بعــد االنتهــاء مــن دراســة كافــة املقــررات كل فصــل درايس، وقبــل اطالعهــم عــىل درجاتهــم يف تلــك 

املقــررات، وذلــك بطريقــة إلكرونيــة عــرب عــامدة القبــول والتســجيل. ويعــد تطبيــق هــذه االســتبانة آليــة غــري 

مبــارشة لتقييــم جــودة التدريــس يف الربنامــج.

ــج  ــة يف الربنام ــنوات النهائي ــالب الس ــوم ط ــة؛ ويق ــج األكادميي ــة للربام ــنة النهائي ــالب الس ــم ط ــتبانة تقيي اس

ــادر  ــك املص ــج، وكذل ــتهم بالربنام ــاء دراس ــم أثن ــا له ــم تقدميه ــي ت ــم الت ــاعدة والدع ــم املس ــي بتقيي األكادمي

ــام. ــكل ع ــي بش ــج األكادمي ــم والربنام ــم التعلي ــا تقوي ــم، وأيض ــم التعل ــة بدع الخاص

ــل  ــم مجم ــالب بتقيي ــس الط ــوم نف ــام يق ــة؛ ك ــم الجامعي ــن لخربته ــنتن األخريت ــالب الس ــم ط ــتبانة تقيي اس

خربتهــم بالجامعــة ال ســيام التــي مــروا بهــا يف الربنامــج حتــى اآلن، وال تقتــر عــىل مقــرر واحــد فقــط، ومــن 

بــني تلــك الخــربات املشــــــورة والــــدعم، ومصــادر وتجهيــزات التـــــعلم، والتعــــلم والتـــعليم. 

ــة،  ــة بالجامع ــج األكادميي ــة الربام ــي كاف ــىل خريج ــا ع ــم تطبيقه ــة؛ ويت ــن للجامع ــم الخريج ــتبانة تقيي اس

ــه  ــا وصــل إلي ــا تســاعد يف التعــرف عــىل م ــة، إال أنه ــب مختلف ــم الجامعــة يف جوان ــا وســيلة لتقيي ورغــم أنه

الخريجــون بعــد انتهائهــم مــن دراســتهم بالجامعــة واألعــامل التــي التحقــوا بهــا، ومــدى مناســبة تلــك األعــامل 

لتخصصاتهــم. وبصفــة عامــة يتــم تقييــم الجامعــة عــرب اســتطالع رأي الخريجــني حــول املهــارات التــي اكتســبوها 

أثنــاء دراســتهم بالجامعــة، وهــذه املهــارات هــي: املهــارات املعرفيــة، واملهــارات اإلدراكيــة، ومهــارات االتصــال، 

واملهــارات الشــخصية، ومهــارات العمــل.

اســتبانة تقييــم جهــات التوظيــف؛ ويتــم تطبيقهــا للتأكــد مــن جهــات التوظيــف لديهــا مســتوى جيــد مــن 

الرضــا بشــأن املهــارات التــي اكتســبها العاملــني لديهــا مــن خريجــي الجامعــة وبرامجهــا األكادمييــة، وتتطابــق 

قامئــة املهــارات التــي يتــم ســؤال جهــات التوظيــف حــول مــدى توافرهــا لــدي موظفيهــا، مــع مــا تــم ســؤال 

الخريجــني حولهــا أعــاله.   

مؤشرات األداء

تعــد مــؤرشات األداء وســيلة مهمــة يف التخطيــط للربامــج األكادمييــة وتقييــم جودتهــا وتحســني أداءهــا ودعــم 

ــا الجوهريــة، وتحديــد األولويــات  اتخــاذ القــرار. كــام تســاعد العاملــني عــىل تركيــز جهودهــم عــىل القضاي

واإلجــراءات الالزمــة للتغيــري، مبــا يســهم يف نهايــة املطــاف إىل التطويــر املســتمر عــرب مراقبة جودة املؤسســات 

التعليميــة والربامــج األكادمييــة، وكذلــك تقديــم معلومــات لهيئــات االعتــامد. كــام أن مــؤرشات األداء توفــر 

معلومــات وبيانــات إحصائيــة تســمح مبقارنــة الربنامــج مــع نفســه مــن خــالل مســتويات أداء ســابقة، ومــع 

غــريه مــن الربامــج املامثلــة مبــا يحفــز عــىل التنافــس والتحســني املســتدام.

ــم ملــؤرشات األداء الرئيســة عــىل املســتوى  ــامد األكادميــي قوائ ــم واالعت ــي للتقوي ولقــد حــدد املركــز الوطن

ــك املــؤرشات  ــاس تل ــوم بقي ــامد، وعــىل كل مســتوى أن يق ــري االعت املؤســي والربامجــي موزعــة عــىل معاي

ــم تضمينهــا يف خطــط  ــك والتوصــل إىل الجوانــب التــي يســتلزم تحســنها ومــن ث ــج ذل ــل نتائ ــا وتحلي دوري

التحســني. ولقــد حــدد املركــز – وفقــا ملعايــري االعتــامد املطــورة مؤخــرا – عــدد )17( مــؤرشا لربامــج 

البكالوريــوس و)19( مــؤرشا لربامــج الدراســات العليــا واعتربهــا الحــد األدىن املطلــوب قياســه بصــورة دوريــة، 

مــع إمكانيــة اســتخدام مــؤرشات إضافيــة )إن رأى الربنامــج رضورة ذلــك(. ويتــم قيــاس تلــك املــؤرشات مــع 

مقارنــة مرجعيــة مناســبة باســتخدام األدوات والطــرق املناســبة مثــل اســتطالعات الــرأي والبيانــات اإلحصائيــة 

تبعــا لطبيعــة كل مــؤرش والهــدف منــه.     

)FPP( ملف تقييم أداء عضو هيئة التدريس

وهــو أداة يتــم تقييــم أداء عضــو هيئــة التدريــس عــرب تجميــع إنجازاتــه يف ثالثــة جوانــب هــي التدريــس ومــا 

يرتبــط بــه مــن عــدد املقــررات الدراســية النظريــة و / أو العمليــة التــي قــام بتدريســها خــالل العــام الــدرايس. 

وأنشــطة مراجعــة وتطويــر الربامــج واملقــررات الدراســية. وكذلــك مجــال البحــث العلمــي ومــا يتضمنــه مــن 

ــراءات  ــة وب ــرات العلمي ــاركته يف املؤمت ــس ومش ــة التدري ــو هيئ ــا عض ــي نرشه ــة الت ــاث العلمي ــدد االبح ع

االخــراع واالبتــكارات واملشــاريع البحثيــة. وأخــريا الخدمــة املجتمعيــة ومــا تحتويــه مــن أنشــطة استشــارية 

ومشــاركات مجتمعيــة ولجــان داخــل الجامعــة وخارجهــا والــدورات التدريبيــة )مدربــا ومتدربــا(. وكل ذلــك 

يوفــر صــورة واضحــة عــن مــدى جــودة أداء املنتســبني للربنامــج األكادميــي، ومــن ثــم جــودة الربنامــج نفســه.
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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اإلرشاد األكادميي

ــا، ومــا  ــات إرشــاد الطــالب أكادميي مــن األنشــطة الالزمــة التــي ينبغــي أال يغفلهــا الربنامــج التخطيــط لعملي

يتضمنــه ذلــك مــن وضــع جــداول الســاعات املكتبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، وتقديــم االستشــارات بشــكل 

مبــارش للطــالب. ويشــمل ذلــك تقديــم النصائــح العامــة، مثــل نصائــح اختيــار املقــررات الــدرايس وتخطيــط 

ــاعات  ــالل الس ــا خ ــي يقدمونه ــالب الت ــدين والط ــني املرش ــخصية ب ــح الش ــك النصائ ــة، وكذل ــرية املهني الس

املكتبيــة. وهنــا ينبغــي عــىل الربنامــج أن يحــدد بدقــة آليــات للتأكــد مــن تفعيــل حقيقــي إلجــراءات مخطــط 

لهــا لتقديــم اإلرشــاد للطــالب، ومــدى فائدتهــا لهــم، وقيــاس مــدى رضــا الطلبــة عنهــا.

اإلرشاد املهني

ــه عــرب مســاعدتهم عــىل  ــر قــدرات ومهــارات طالب ــة مبــكان أن يراعــي الربنامــج األكادميــي تطوي مــن األهمي

ــدر  ــه يج ــام أن ــل. ك ــوق العم ــات س ــع احتياج ــب م ــا يتناس ــم مب ــاذ قراراته ــة واتخ ــم املهني ــد أهدافه تحدي

ــح لهــم  ــدء بالعمــل. ورمبــا يتي ــم للب ــز ثقته ــف وتعزي ــم نحــو الوظائ ــل اتجاهاته بالربنامــج أن يحــاول تعدي

ــة التعــرف عــىل فــرص العمــل املتاحــة بالقطاعــات املختلفــة خاصــة ملــن يبحــث عــن ذلــك. وميكــن  إمكاني

ــة التخطيــط املهنــي حســب تخصصاتهــم  ــة نحــو أهمي ــة وعــي الطلب للربنامــج عقــد ورش عمــل حــول تنمي

ــن  ــك م ــري ذل ــخصية، وغ ــة الش ــة واملقابل ــرية الذاتي ــة الس ــون كتاب ــن فن ــك ع ــخصية، وكذل ــم الش ومهاراته

ــة. ــات املختلف ــامت واملؤسس ــدى املنظ ــل ل ــة العم ــيات ثقاف أساس

مشروع التخرج

وهــو عمــل مســتقل يقــوم بــه الطالــب ويتــوىل إنجــازه وفــق جــدول زمنــي محــدد مدتــه فصــل درايس واحــد 

ــث/ ــداد بح ــه بإع ــب خالل ــوم الطال ــرى. ويق ــات أخ ــل يف تخصص ــام درايس كام ــات أو ع ــض التخصص يف بع

مــرشوع يف موضــوع مــن موضوعــات فــروع التخصــص الرئيســية التــي يتــوىل دراســتها يف الكلية، وتحــت إرشاف 

أحــد أســاتذتها، ويتــم تقدميــه بشــكله النهــايئ مطبوعــاً، وتتــم مناقشــته مــن قبــل لجنــة مشــكلة مــن مجلــس 

القســم ويكــون األســتاذ املــرشف عضــوا فيهــا.

 

ــه أو  ــار عنوان ويكــون للطالــب دور رئيــس يف تحديــد موضــوع مرشوعــه، وذلــك مــن خــالل تحديــده واختي

ــك  ــب جمــع املعلومــات بنفســه، وبذل ــوىل الطال ــث يت ــه مبســاعدة األســتاذ املــرشف، حي مــن خــالل مضمون

يختلــف هــذا املــرشوع عــن بقيــة املقــررات ملــا يتيــح لــه مامرســة حريــة كبــرية، مــام يعمــق قدراتــه الفكريــة 

والعلميــة. كــام يتطلــب إنجــاز املــرشوع قــدرا أكــرب مــن االســتقاللية مــن جانــب الطالــب عــرب البحــث وجمــع 

املعلومــات مــن مصــادر مختلفــة، وكذلــك عــرض األفــكار وتسلســلها. ويكتســب الطالــب أيضــا الثقــة بالنفــس 

واالعتــامد عــىل الــذات يف الوصــول إىل املعلومــة وإظهــار إمكاناتــه العقليــة والفكريــة وتوفــري فرصــة التعبــري 

عــن الــرأي. باإلضافــة إىل التأكــد مــن مــدى اكتســابه للمعرفــة واملهــارات املتضمنــة يف املقــررات التــي درســها يف 

الربنامــج التــي تؤهلــه للتطبيــق العلمــي عــىل مــدى دراســته.

اخلبرة امليدانية 

ويقصــد بهــا مجموعــة الخــربات التــي تقدمهــا املؤسســة التعليميــة بشــكل مقصــود، بهــدف نقــل الطــالب مــن 

مســتوى محــدود مــن الفهــم واملهــارة واالتجاهــات إىل مســتوى متكنهــم مســتقبال مــن مامرســة املهنــة بشــكل 

مســتقل. وتكــون تلــك الخــربة امليدانيــة متطلبــا الجتيــاز بعــض الربامــج تحــت إرشاف أعضــاء هيئــة التدريــس 

مــن أجــل تطبيــق الجوانــب النظريــة واملبــادئ والنظريــات بطريقــة عمليــة مهنيــة، وذلــك مــن خــالل العمــل 

ــم  ــكال التعل ــن أش ــك م ــري ذل ــب، وغ ــادات( أو التدري ــذة يف العي ــة )املنف ــة أو العيادي ــام املهني ــداين وامله املي

امليــداين والتطبيقــي الــذي يعــد جــزءا أساســيا مــن الربنامــج األكادميــي.

وتعــد أنشــطة الخــربة امليدانيــة أحــد الركائــز الرئيســة للربامــج املهنيــة التي تســاعد عــىل تعزيز وترســيخ املعارف 

واملهــارات التــي يكتســبها الطالــب خــالل دراســته بالربنامــج. كــام تســاعد الطلبــة عىل تكويــن الشــخصية املهنية 

املتكاملــة التــي تقــوم عــىل التفكــري النقــدي وحــل املشــكالت التطبيقيــة مــن خــالل منظومــة علميــة متكاملــة 

ــة(  ــداين )الخــربة امليداني ــد عــىل تضمــني التدريــب املي ــك خال ــة. وتحــرص جامعــة املل أنشــطة الخــربة امليداني

بصــوره املختلفــة يف كافــة التخصصــات ســواء عــىل مســتوى مرحلــة البكالوريــوس أو برامــج كليــات املجتمــع. 

ويتــم يف هــذا اإلطــار اســتخدام منــاذج التوصيفــات والتقاريــر الصــادرة عــن املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد 

األكادميــي وذلــك حتــى تكــون عمليــات التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم متبعــة ملعايــري الجــودة ومتطلباتهــا. 

اللجنة االستشارية للبرنامج

مــن املتطلبــات األساســية للتأهــل لالعتــامد قيــام الربنامــج األكادميــي بتشــكيل لجنــة استشــارية تضــم أعضــاء 

ــره  ــج وتطوي ــم الربنام ــهام يف تقيي ــة اإلس ــا الرئيس ــون مهمته ــج، تك ــص الربنام ــرباء يف تخص ــني والخ ــن املهني م

ــن  ــاذج م ــة ومن ــك اللجن ــكيل تل ــرار تش ــامده ق ــن أوراق اعت ــج ضم ــر الربنام ــد أن يوف ــه. وال ب ــني أدائ وتحس

اجتامعاتهــا والتقاريــر التــي توضــح تطبيــق توصياتهــا. وتســهم اللجنــة االستشــارية بفعاليــة يف تخطيــط الربنامــج 

وتطويــره وتقويــم جودتــه. وميكــن تحديــد أبــرز األدوار التــي ميكــن أن تلعبهــا اللجنــة االستشــارية للربنامــج 

فيــام يــي:

•  مناقشة توافق رسالة وأهداف الربنامج مع مثيالتها عىل مستوى الجامعة والكلية. 

•  تقييم مدى مناسبة املهارات واملعارف املقدمة لطلبة الربنامج. 

•  تيسري التعاون والتواصل بني الربنامج واملجتمع.

•  املســاعدة يف تقييــم الربنامــج وتحســني أدائــه مــن خــالل االســتفادة مــن الخــربات املهنيــة امليدانيــة لجهــات 

التوظيــف. 

•  مساعدة الربنامج يف تحديد أولويات خططه التشغيلية.
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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رابعا: أعضاء هيئة التدريس

توظيف أعضاء هيئة التدريس 

متثــل هــذه العمليــة جانبــا مهــام يف اســتقطاب أفضــل أعضــاء هيئــة التدريــس املؤهلــني للقيــام باألعبــاء األكادميية 

والقياديــة بالجامعــة يف ضــوء احتياجاتهــا. وتقــوم عــامدة املــوارد البرشيــة بالتنســيق مــع وكيــل الجامعــة املختــص 

بوضــع خطــة متكاملــة )يعتمدهــا مديــر الجامعــة( للتعاقــد مــع األكفــاء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف كافــة 

التخصصــات املطلوبــة. ويشــرك يف هــذه اإلجــراءات املتكاملــة كافــة املســتويات اإلداريــة عــىل مســتوى الجامعــة 

والكليــات واألقســام العلميــة. وتبــدأ بإعــالن عــامدة املــوارد البرشيــة )بعــد موافقــة مديــر الجامعة( عــن الوظائف 

األكادمييــة الشــاغرة عــرب مختلــف الوســائل محليــا ودوليــا، ثــم يتــم جمــع الســري الذاتيــة للمتقدمــني لشــغل تلــك 

الوظائــف وفرزهــا وتصفيتهــا وفــق معايــري محــددة مثــل املهــارات والخــربة والبحــث العلمــي والتميــز األكادميــي 

واملرشوعــات البحثيــة املمولــة والخــربة يف مجــال االعتــامد والشــهادات املهنيــة واملؤهــالت العلميــة والدراســات / 

الخــربات يف الجامعــات املرموقــة. وبعــد التوصــل إىل القامئــة النهائيــة للمرشــحني يتــم إجــراء مقابــالت شــخصية 

معهــم إمــا بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش )إلكرونيــا( أو بكليهــام وذلــك بواســطة لجنــة مــن األســاتذة بــكل كليــة. 

وبعــد مراجعــة مســتندات املرشــحني ومقابلتهــم يتــم االختيــار النهــايئ ملــن ســيتم التعاقــد معهــم، ومــن ثــم تتوىل 

عــامدة املــوارد البرشيــة إعــداد عقــود توظيفهــم وفــق األنظمــة بعــد التأكــد مــن الشــهادات العلميــة وشــهادات 

الخــربة. ويــي ذلــك اســتكامل إجــراءات التعيــني والتعاقــد يف إطــار األنظمــة املعمــول بهــا وبعــد موافقــة صاحــب 

الصالحيــة. كــام يتــم اتخــاذ إجــراءات اســتقدام ذوي املتعاقديــن مــع الجامعــة ممــن يحــق لهــم ذلــك نظامــا.

وبنــاء عــىل إقــرار معايــري الجــودة يف عمليــات التوظيــف تكــون الجامعــة قــادرة عــىل اســتقطاب أعضــاء هيئــة 

التدريــس املؤهلــني وذوي الخــربة للعمــل بهــا.

التنمية املهنية والذاتية ألعضاء هيئة التدريس

تقــوم جامعــة امللــك خالــد ممثلــة يف العديــد مــن العــامدات والوحــدات ذات الصلــة، مثــل عــامدات التطويــر 

األكادميــي والجــودة والبحــث العلمــي والتعلــم اإللكــروين وكافــة كليــات الجامعــة وأقســامها العلميــة، بتوفــري 

الفــرص املناســبة لتنميــة أعضــاء هيئــة التدريــس مهنيــا وأكادمييــا. ولتحقيــق هــذا الهــدف، يتــم عقــد العديــد مــن 

ــامد واســراتيجيات  ــة بضــامن الجــودة واالعت ــف املجــاالت ذات الصل ــة وورش العمــل يف مختل الربامــج التدريبي

التدريــس وتقييــم مخرجــات التعلــم. كــام يتــم عقــد الســيمنارات العلميــة يف الكليــات بهــدف تحســني معــارف 

ومهــارات وخــربات أعضــاء هيئــة التدريــس يف إطــار تكامــي تعــاوين. ويســمح ألعضــاء هيئــة التدريــس اســتخدام 

ــة بشــبكة املعلومــات  ــة، وتلــك املختــربات بتجهيزهــا بنقــاط موصل ــام باملرشوعــات البحثي ــد القي املختــربات عن

العامليــة )االنرنــت(. 

الدعم املهني أعضاء هيئة التدريس

ــة  ــات البحثي ــك مــن خــالل ورش العمــل والحلق ــدة وذل ــا أشــكاال عدي ــس مهني ــة التدري ــة أعضــاء هيئ تأخــذ تنمي

واملؤمتــرات واملطبوعــات وخدمــة املجتمــع التــي تقدمهــا الجامعــة، وكذلــك عــرب عضويتهــم يف الجمعيــات املهنيــة. 

وتعمــل جامعــة امللــك خالــد عــىل توظيــف أفضــل الكفــاءات مــن خريجــي الجامعــات الســعودية لشــغل وظائــف 

مســاعدي هيئــة التدريــس يف مختلــف كلياتهــا، الذيــن يجــب أن يواصلــوا دراســتهم لنيل درجــة املاجســتري والدكتوراه 

يف الجامعــات الدوليــة املصنفــة خــالل فصلــني دراســيني بحــد أقــي بعــد تعيينهــم. وبعــد حصولهــم عــىل درجاتهــم 

العلميــة يعــودون إىل أقســامهم العلميــة للعمــل كأعضــاء هيئــة تدريــس بــدوام كامــل مــدة تســاوي الفــرة التــي 

قضوهــا يف االبتعــاث عــىل األقــل. وتتيــح الجامعــة لعضــو هيئــة التدريــس فرصــة حضــور املؤمتــرات العلميــة محليــا 

ــم العــايل  ــس التعلي ــا يف نظــام مجل ــدوات املنصــوص عليه ــط حضــور املؤمتــرات والن ــزام بضواب ــا. وبعــد االلت ودولي

والجامعــات ولوائحــه، تقــوم الجامعــة بــرف تذكــرة ســفر وبــدل انتــداب لعضــو هيئــة التدريــس املشــارك يف املؤمتــر 

العلمي/النــدوة.           
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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ــط  ــج واخلط ــر البرام ــاد وتطوي ــة العتم ــة والنظامي ــراءات اإلداري ــا: اإلج خامس

ــية  الدراس

متر عملية تطوير و/أو تحديث الربامج والخطط الدراسية بجامعة امللك خالد بالخطوات التالية:

- تقــوم لجنــة الخطــط واملناهــج بالقســم العلمــي بإعــداد ملــف الربنامــج الــدرايس الجديــد أو املطلــوب تطويــره 

ورفعــه إىل مجلــس القســم للنظــر فيــه واعتــامده أو إجــراء التعديــالت عليــه )إن وجــد(.

- يقــوم مجلــس القســم بدراســة الخطــة الدراســية، ويف حالــة وجــود تعديــالت أو مالحظــات عليهــا تعــاد إىل لجنــة 

الخطــط واملناهــج بالقســم العلمــي.

ــط  ــة الخط ــع إىل لجن ــة، تُرف ــختها النهائي ــم يف نس ــس القس ــن مجل ــية م ــة الدراس ــرار الخط ــة بإق ــد التوصي - بع

واملناهــج بالكليــة ملراجعتهــا والتأكــد مــن مطابقتهــا ملعايــري املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي، واإلطــار 

الوطنــي للمؤهــالت واســتيفائها لجميــع املراحــل اإلداريــة الســابقة.

- تعــرض الخطــة عــىل مجلــس الكليــة ملناقشــتها والتوصيــة برفعهــا إىل وحــدة املناهــج والخطــط بوكالــة الجامعــة 

للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة، أو إعادتهــا إىل لجنــة الخطــط واملناهــج بالكليــة مــع قامئــة املرئيــات واالقراحــات؛ 

إلعادتهــا للقســم.

ــة الجامعــة للشــؤون  ــم إرســالها إىل وحــدة املناهــج والخطــط بوكال ــة، يت ــس الكلي ــرار الخطــة يف مجل - بعــد إق

التعليميــة واألكادمييــة؛ حيــث تتــم مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة مراجعــة الربامــج والخطــط، للتأكــد مــن مطابقتهــا 

للمعايــري والــرشوط العامــة وفقــا لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وكذلــك متطلبــات هيئــة تقويــم التعليــم، مــع األخــذ 

بعــني االعتبــار الخطــة االســراتيجية للجامعــة ورؤيــة اململكــة 2030. بعــد ذلــك يتــم إقــرار الخطــة أو إعادتهــا إىل 

لجنــة الخطــط واملناهــج بالكليــة مــع توضيــح أســباب ذلــك.

ــة  ــم إرســال الخطــة إىل اللجن ــة، يت ــري املطلوب ــرشوط واملعاي ــن اســتيفاء الخطــة لإلجــراءات وال ــد م ــد التأك - بع

الدامئــة للخطــط واملناهــج بوكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة لدراســة بنودهــا ومراجعتهــا للتأكــد 

مــن موافقتهــا ملعايــري الجــودة ومتطلباتهــا.

- يف حالــة التوصيــة بإقــرار الخطــة الدراســية مــن ِقبــل اللجنــة الدامئــة للخطــط واملناهــج بالجامعــة، ترفــع الخطــة 

إىل مجلــس الجامعــة إلقرارهــا أو إعادتهــا إىل اللجنــة الدامئــة مــع تقديــم املــربرات. وهنــا تجــدر اإلشــارة إىل أنــه 

يف حــال كان الربنامــج يف مرحلــة الدبلــوم أو البكالوريــوس يتــم رفعــه مبــارشة اىل أمانــة مجلــس الجامعــة، أمــا إذا 

كان الربنامــج دبلــوم عــايل أو ماجســتري أو دكتــوراه فإنــه يتــم الرفــع بــه اىل عــامدة الدراســات العليــا، الســتكامل 

اإلجــراءات اإلداريــة حســب اللوائــح املنظمــة.

- يف حالــة التوصيــة بإقــرار الخطــة الدراســية مــن مجلــس الجامعــة - بعــد التأكــد مــن ســالمة اإلجــراءات املتبعــة 

واســتيفاء متطلبــات ومعايــري بنــاء الخطــة - تعتــرب الخطــة بعــد ذلــك وثيقــة تلتــزم جميــع الجهــات ذات الصلــة 

وكليــات الجامعــة التــي تقــدم نفــس الربنامــج بتنفيذهــا دون أيــة تعديــالت عــىل صورتهــا النهائيــة املعتمــدة مــن 

مجلــس الجامعــة. ويظهــر الشــكل )7( الــدورة التــي متــر بهــا عمليــة اعتــامد وتطويــر الربامــج والخطــط الدراســية
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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سابعا: إغالق دائرة التقييم

ــل يف  ــج التحلي ــم الربنامــج، واســتخدام نتائ ــل مخرجــات تعل ــم وتحلي ــاس وتقيي ــم قي ــرة التقيي يقصــد بإغــالق دائ

إقــرار التوصيــات الروريــة إلجــراء تغــريات تســتهدف تحســني تلــك املخرجــات، ومــن ثــم إعــادة تقييمهــا مــرة 

ــا يف تحســني تعلــم الطــالب.   أخــرى مبــا يســهم إيجاب

وتســتهدف عمليــة إغــالق دائــرة التقييــم بنــاء نظــام متكامــل لتقييــم مخرجــات تعلــم الربنامــج، والتأكــد مــن أن 

الربنامــج يكســب طالبــه املعــارف واملهــارات املحــددة يف توصيــف الربنامــج، وأن هــذا التقييــم يتــم وفــق مراحــل 

وخطــوات محــددة يــأيت تفصيــل ذكرهــا فيــام يــي. 

وميكن إجامل أهداف تطبيق إغالق دائرة التقييم فيام يي:

مناقشة املفاهيم املرتبطة بدائرة تقييم أهداف الربنامج ومخرجات تعلمه.   •

تحديد املراحل املتعاقبة إلغالق دائرة تقييم أهداف الربنامج ومخرجات تعلمه.  •

استيفاء مناذج إغالق دائرة التقييم وفق مراحلها املختلفة.  •

اإلفــادة مــن مزايــا إغــالق دائــرة التقييــم يف تحديــد شــجرة الربنامــج ومصفوفتــه والخطــة الزمنيــة لقيــاس   •

مخرجــات تعلــم الربنامــج.

تحديــد طــرق قيــاس وتقييــم مخرجــات تعلــم الربنامــج )بطريقــة مبــارشة / غــري مبــارشة(، وكيفيــة تحليــل   •

ــا. ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت البيان

ــج، والخــروج  ــم الربنام ــوة والضعــف يف مخرجــات تعل ــاط الق ــد نق ــاس يف تحدي ــج القي ــن نتائ ــادة م اإلف  •

العمــوم.    وجــه  عــىل  التعليميــة  والعمليــة  املخرجــات  تلــك  جــودة  لتحســني  وإجــراءات  بتوصيــات 

سادسا: قياس مخرجات التعلم 

يســعى الربنامــج األكادميــي نحــو إكســاب طالبــه مخرجــات التعلــم املعتمــدة يف توصيــف الربنامــج عــىل املســتوى 

املعــريف وغــريه مــن مهــارات عليــا كالتفكــري الناقــد والتواصــل الجيــد، مــام يــؤدي إىل تحســني حياتهــم املســتقبلية 

ــق  ــا يف تحقي ــرا محوري ــات عن ــك املخرج ــاس تل ــد قي ــج. ويع ــة للربنام ــداف التعليمي ــق األه ــم تحقي ــن ث وم

ــة مســتويات: املؤسســة  ــم عــرب ثالث ــاس مخرجــات التعل ــم قي ــم. ويت ــم والتعل ــي التعلي ــة لعمليت الجــودة الكلي

والربنامــج واملقــررات، وتســاعد هــذه العمليــة الربنامــج األكادميــي عــىل التأكــد مــن تحقيــق مخرجــات التعلــم 

والحصــول عــىل تغذيــة راجعــة تحــدد يف ضوئهــا إجــراءات التحســني املســتمر بتلــك الربامــج. ويتمثــل الهــدف 

الرئيــس لقيــاس مخرجــات التعلــم يف تحســني عمليــة تعلــم الطلبــة. ومــن خــالل الشــكل التــايل ميكــن التعــرف 

ــون  ــة. وتتك ــم الطلب ــني تعل ــة وتحس ــي يف متابع ــج أكادمي ــرر درايس / برنام ــا كل مق ــي يتبعه ــدورة الت ــىل ال ع

الــدورة مــن ســت خطــوات متتاليــة، ويتــم إدراج نتائــج القيــاس وتحليالتهــا يف تقريــر املقــرر الــدرايس والتقريــر 

الســنوي للربنامــج. ويوضــح الشــكل )8( التــايل الــدورة املتبعــة يف قيــاس مخرجــات تعلــم الربنامــج  . 

                           شكل )٧( دورة اعتامد وتطوير الربامج والخطط الدراسية
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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مراحل إغالق دائرة التقييم

3 – 1 املرحلة األولى: بناء شجرة البرنامج

وتشمل هذه املرحلة الخطوات التالية التي ينتج عن كل منها منوذج يتضمن مخرج تلك الخطوة:

مصفوفة االتساق بني رسالة الجامعة والكلية )منوذج 1(.  •

مصفوفة االتساق بني رسالة الكلية والربنامج )منوذج 2(  •

مصفوفة االتساق بني رسالة الربنامج وأهدافه )منوذج 3(  •

رسالة الربنامج وغاياته وأهدافه )منوذج 4(  •

مصفوفة االتساق بني مخرجات تعلم الربنامج وأهدافه )منوذج 5(  •

مصفوفة االتساق بني مخرجات تعلم الربنامج ومخرجات تعلم املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي   •

NCAAA )منوذج 6(

مصفوفة تغطية املقررات ملخرجات تعلم الربنامج )منوذج 7(.   •

مصفوفة الربط بني مخرجات تعلم الربنامج ومقرراته وفقا ملستويات املخرجات )منوذج 8(.  •

شجرة الربنامج )منوذج 8(.  •

3-2 املرحلــة الثانيــة: مواءمــة مخرجــات تعلــم املقــررات مــع مخرجــات تعلــم 

البرنامــج 

مصفوفة االتساق بني مخرجات تعلم املقررات مع مخرجات تعلم الربنامج )منوذج 10(.

3-3 املرحلة الثالثة: تخطيط عملية التقييم 

طرق التقييم املستخدمة يف قياس مخرجات تعلم الربنامج )منوذج 11(.   •

قامئة باملقررات املختارة لقياس مخرجات تعلم الربنامج )منوذج 12(.  •

الجدول الزمني لقياس مخرجات تعلم الربنامج )منوذج 13(.    •

                                    شكل )٩( إغالق دائرة التقييم 

3-4 املرحلة الرابعة: بناء مقاييس التقدير )Rubrics( لقياس مخرجات تعلم البرنامج

تحديد مخرجات تعلم الربنامج املطلوب قياسها.  •

تحديد مؤرشات أداء مخرجات التعلم.  •

تحديد مستويات األداء )الكمية / الكيفية( لقياس مؤرشات األداء.  •

وصف ملستويات األداء يف كل مؤرش )منوذج 14(.    •

 

3-5 املرحلة اخلامسة: إغالق دائرة التقييم   

نتائج قياس )تقييم( مخرجات تعلم الربنامج )لكل مقرر من املقررات املختارة( )منوذج 15(.  •

تحليل نتائج قياس مخرجات تعلم الربنامج )لكل مقرر من املقررات املختارة( )منوذج 16(.  •

التوصيات وإجراءات التحسني لكل مخرج من مخرجات تعلم الربنامج )منوذج 17(.  •

إجاميل نتائج قياس مخرجات تعلم الربنامج )لكافة املقررات املختارة(.  •

إجاميل تحليل نتائج قياس مخرجات تعلم الربنامج )لكافة املقررات املختارة(.  •

إجاميل التوصيات وإجراءات التحسني لكافة مخرجات تعلم الربنامج  •

وميكن توضيح إغالق دائرة التقييم من خالل الشكل )9( التايل؛ وذلك بالتعرف عىل مراحل بناء شجرة الربنامج وتخطيط 

عملية التقييم وإغالق دائرة التقييم والنامذج املستخدمة يف ذلك، كام يأيت تفصيال يف امللحق )1(
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة:

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون:

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة:

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح:

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات:

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة:

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

6059

مت بحمد الله وتوفيقه

@qualitykku

عمادة التطوير األكادميي واجلودة

   quality.kku.edu.sa

Designed by

Zekra Alwadai



62


