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عمادة التطوير والجودة
 

الرؤية :
بناء بيت خربة فى دعم ممار�صات اجلودة والتح�صني امل�صتمر 

فى التعليم العايل .

الرسالة : 
تعم��ل العم��ادة عل��ى متابع��ة وتقيي��م اإدارة نظ��م اجلودة 

ال�صاملة والتح�صني امل�صتمر فى كافة الوحدات االأكادميية 

والبحثي��ة واالإداري��ة وتق��دمي الدع��م الفن��ى ال��ازم لها 

لتحقيق روؤية ور�صالة اجلامعة واأهدافها اال�صرتاتيجية.
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اإيجاد قاعدة للتقومي الذاتي للربامج االأكادميية املختلفة يف اجلامعة.1. 

امل�صاهم��ة يف �صياغ��ة االأه��داف للربامج املتنوعة يف اجلامع��ة والتحقق من تنفيذها م��ن خال التقومي  2. 

امل�صتمر للعملية التعليمية ومراقبتها.

تطوير مهارات التعليم الأع�صاء هيئة التدري�س من خال الدورات والندوات وور�س العمل.3. 

تطوير مهارات االإداريني واالإداريات.4. 

تهيئة الربامج االأكادميية والكليات لاعتمادات املوؤ�ص�صية والرباجمية املحلية واالإقليمية والعاملية.5. 

تطوير مهارات التعلم لدى الطاب والطالبات.6. 

حت�صني طرق تقومي املقررات مبا يتاءم مع االأهداف اخلا�صة للمنهج.7. 

تقومي اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س.	. 

اإر�صاء مبداأ التطوير امل�صتمر لعنا�صر العملية التعليمية.9. 
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األهداف : 
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االإ�صراف العام على عمل اجلهات املرتبطة باإدارات ووحدات عمادة التطوير واجلودة باجلامعة.. 1

تنظيم مهام الوحدات واالإدارات املرتبطة بالعمادة واإقرار خطط عمل هذه الوحدات وتطويرها.. 2

اإقرار ت�صكيل اللجان فيما يتعلق مبهام اجلهات املرتبطة بالعمادة مبا يخدم اأهدافها.. 3

متابع��ة ا�صتيف��اء معايري االعتماد االأكادميي املوؤ�ص�ص��ي والرباجمي بجميع الوحدات االأكادميي��ة واالإدارية باجلامعة . 4

واقرتاح اللوائح واالإجراءات التنظيمية واالإجرائية الازمة.

تقدمي الدعم وامل�صورة لوحدات اجلامعة االأكادميية واالإدارية املختلفة الإعداد خطط التقومي واالعتماد االأكادميي . 5

و�صمان اجلودة واالإ�صراف على خطط التح�صني. 

العم��ل عل��ى اإقامة عاقات علمي��ة ومهنية بناءة ب��ني اجلامعة واملوؤ�ص�صات املهتم��ة بجودة التعليم الع��ايل واالعتماد . 6

االأكادميي لتبادل اخلربات يف جميع جماالت حت�صني جودة االأداء.

متابعة تطبيق املقرتحات والتو�صيات املر�صلة اإىل الوحدات االأكادميية واالإدارية املختلفة باجلامعة.. 7

المهام : 
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اخلط��ط . 	 لدع��م  واال�صت�ص��ارات  الدرا�ص��ات  اإع��داد 

اال�صرتاتيجي��ة واأولوي��ات التطوي��ر ملختل��ف وحدات 

اجلامعة االأكادميية واالإدارية.

االإ�ص��راف عل��ى و�ص��ع وتنفي��ذ اخلط��ط التطويري��ة . 9

بن��اءاً عل��ى التقومي الذات��ي الدوري لكاف��ة الوحدات 

االأكادميية واالإدارية باجلامعة  باالإ�صافة اإىل درا�صات 

التقومي امل�صتخدمة للمراجعة اخلارجية الدورية.

مراجع��ة وحتديث اخلط��ط اال�صرتاتيجي��ة لوحدات . 10

للجامعة ح�صب امل�صتجدات يف نظم التعليم العايل.

اقرتاح اإن�صاء وحدات ومراكز واإدارات لدعم متطلبات . 11

اجلودة والتطوير باجلامعة.
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الهيكل التنظيمي لعمادة التطوير والجودة
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يف ال�صفحات التالية اأهم اإجنازات عمادة التطوير واجلودة بجامعة جنران، 

املختلفة،  واجلودة  التطوير  عمادة  وحدات  خال  من  تنفيذها  مت  والتي 

جنران   بجامعة  العليا  االإدارة  ودع��م  العمادة،  من�صوبي  كافة  وبجهود 

 برعاية معايل مدير اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور/ حممد بن اإبراهيم احل�صن 

واجل���ودة للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ���ص��ع��ادة  م��ن  م�صتمرة   ومب��ت��اب��ع��ة 

كل  من  مثمر  وبتعاون   ، املالكي  اأبوع�صي  علي  بن  �صعيد  الدكتور/  االأ�صتاذ   

كليات اجلامعة املختلفة وعمادتها امل�صاندة ووحداتها االإدارية.

اأه���م امل�ن�����جزات
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15وحدة تنمية المهارات

التميز يف تنمية املوارد الب�صرية للجامعة واملجتمع.

التدريب امل�صتم��ر لكافة من�صوبي اجلامعة لتنمي��ة قدراتهم ومهاراتهم 

لتحقيق روؤية ور�صالة اجلامعة واأهدافها اال�صرتاتيجية.

وحــدة تنـمــية المــهارات

رؤية الوحدة :

رسالة الوحدة :
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ت�صميم واعتماد اخلطة �صنوية لوحدة تنمية املهارات للعام اجلامعي 1433ه�/1434ه� واالنتهاء من تنفيذها.. 1

تعزيز مكانة عمادة التطوير واجلودة على م�صتوى اجلامعة من خال دعمها لن�صاط وحدة تنمية املهارات كقبلة . 2

لن�صر ثقافة التدريب والتطوير بني من�صوبي اجلامعة.

تنفيذ وحدة تنمية املهارات لعدد )131( برنامج تدريبي متنوع لكافة فئات من�صوبي اجلامعة )قيادات اأكادميية، . 3

اأع�ص��اء وع�صوات هيئ��ة التدري�س، قيادات اإدارية، اإداري��ني واإداريات، املجتمع اخلارج��ي ، باالإ�صافة اإىل دورات 

تخ�ص�صية بالكليات( خال العام اجلامعي 1434/1433ه� وبن�صبة زيادة بلغت �أكرث من �صعف اإجمايل عدد الربامج 

املنج��زة خال الع��ام ال�صاب��ق 1432/ 1433ه� والتي بلغ��ت )50( برنامج، وال�ص��كل التايل يو�صح مع��دل زيادة عدد 

الربامج التدريبية.

أهم اإلنجازات : 



17وحدة تنمية المهارات

�صكل )1( معدل زيادة عدد الربامج التدريبية بوحدة تنمية املهارات 

عن العام اجلامعي 1432-1433ه� وحتى العام اجلامعي 1433-1434ه�
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جدول )1( توزيع الربامج التدريبية على الفئات املختلفة من من�صوبي اجلامعة

 خال العام اجلامعي 1433- 1434ه�

عدد الربامجالفئة

4قيادات اأكادميية

	قيادات اإدارية

43اأع�صاء هيئة التدري�س

32ع�صوات هيئة التدري�س

9اإداريني

16اإداريات

3دورات الهيئة الوطنية

14دورات تخ�ص�صية الأع�صاء وع�صوات هيئة التدري�س بالكليات ال�صحية

2املجتمع اخلارجي

131اإجمايل



19وحدة تنمية المهارات

�صكل )2( توزيع الربامج التدريبية على الفئات املختلفة من من�صوبي اجلامعة
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بلغ اإجمايل عدد احل�صور يف الربامج التدريبية التي مت تنفيذها )3057 متدرب( لكافة فئات من�صوبي اجلامعة )قيادات اأكادميية، اأع�صاء . 4

وع�ص��وات هيئ��ة التدري�س، قيادات اإدارية، اإداريني واإداريات، املجتمع اخلارجي ، باالإ�صاف��ة اإىل دورات تخ�ص�صية بالكليات( خال العام 

اجلامع��ي 1433ه�/1434ه��� وبن�صبة زيادة بلغت �أكرث من �صعفي عدد احل�صور يف الربامج التدريبي��ة التي مت تنفيذها خال العام اجلامعي 

ال�صابق 1432-1433ه�  والبالغ )	131متدرب( ، وال�صكل التايل يو�صح معدل زيادة عدد احل�صور:

�صكل )3( معدل زيادة عدد احل�صور يف الربامج التدريبية
 من العام اجلامعي 1432-1433ه� وحتى العام اجلامعي 1433-1434ه�



21وحدة تنمية المهارات
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مت جتهي��ز قاع��ة التدريب رقم )2( بالعمادة مبا يلزم من اأثاث وتقنيات بحيث اأ�صبح لدى العمادة قاعتني للتدريب تعمان . 5

معًا يف وقت متزامن.

مت جتهيز قاعة اجتماعات بالعمادة تت�صع حل�صور ) 25(  فرداً.. 6

اإعداد قاعدة بيانات باملدربني املتعاونني مع عمادة التطوير واجلودة يف تنفيذ الربامج التدريبية املخطط لها.. 7

يف اإط��ار م�صروع��ات اخلط��ة االإ�صرتاتيجي��ة جلامع��ة جن��ران انتهت وح��دة تنمية امله��ارات من تنفي��ذ املرحل��ة االأوىل من . 	

م�صروعات:

• م�صروع درا�صة االحتياجات التدريبية للكوادر االأكادميية ومن يف حكمهم. 	

• م�صروع ت�صميم وتنفيذ اخلطة التدريبية الأع�صاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم.	

• م�صروع ت�صميم وتنفيذ خطة تدريبية لتنمية قدرات اجلهاز االإداري واملايل.	



23وحدة تنمية المهارات

امل�صاهم��ة يف م�صروع التقومي التطوي��ري جلامعة جنران من خال تنفي��ذ ثاثة برامج تدريبية . 9

بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي.

دعم دور اجلامعة يف خدمة املجتمع من خال التعاون مع االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة . 10

جن��ران يف اإعداد وتنفيذ برناجميني تدريبيني ملن�صوب��ات االإدارة التعليمية من الكوادر والقيادات 

التعليمية.

اإعداد تقرير ن�صف �صنوي وتقرير �صنوي بالربامج التدريبية التي قامت الوحدة بتنفيذها خال . 11

العام اجلامعة 1433ه�/1434ه� والتعاون مع املكتب الفني لرفعها على املوقع االإلكرتوين للعمادة.

اإع��داد تقارير دورية بالربامج التى يتم تنفيذه��ا والتعاون مع املكتب الفني فى رفعها على املوقع . 12

االإلكرتوين لعمادة التطوير واجلودة.
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 ال��ت��م��ي��ز يف ت��ع��زي��ز مم��ار���ص��ات اجل����ودة ب��ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات امل�����ص��ان��دة 

        وفقًا لنظم اجلودة ال�صاملة.

تقوم الوحدة باالإ�ص��راف على اخلطط ال�صنوية لوح��دات التطوير واجلودة بالكليات 

والعم��ادات امل�صان��دة ، وتق��دمي الدع��م الفن��ي امل�صتم��ر له��ا، وتعم��ل مبثاب��ة اجل�صر 

الوا�ص��ل بني عمادة التطوير واجلودة باجلامعة ووح��دات التطوير واجلودة بالكليات 

والعمادات امل�صاندة.

رؤية الوحدة :

رسالة الوحدة :

وحــدة دعـم الـجودة بالـكليات والعـمادات المـسانـدة



25وحدة دعم الجودة بالكليات والعمادات المساندة

ت�صميم اخلطة الت�صغيلية الثالثة لوحدة دعم اجلودة بالكليات بناء على اخلطة اال�صرتاتيجية لوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة. . 1

الدعم الفني للكليات )وحدات اجلودة - الربامج االأكادميية( يف اأن�صطة الربع االأول للخطة ) 35  زيارة ( . . 2

تقييم االأداء بوحدات التطوير واجلودة وبرامج اجلامعة عن اأعمال اجلودة عن الف�صل الدرا�صي االأول ) 14 زيارة تقييم ( . . 3

الدعم الفني للعمادات امل�صاندة الإن�صاء النظام الداخلي للجودة بالعمادات وبلغ عدد زيارات الدعم الفني ) 12 زيارة (. . 4

الدعم الفني للكليات ) وحدات اجلودة / الربامج االأكادميية (  يف اأن�صطة الف�صل الدرا�صي الثاين ) 14 زيارة( .  . 5

أهم اإلنجازات : 
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تقييم االآداء بوحدات التطوير واجلودة وبرامج اجلامعة عن اأعمال اجلودة عن الف�صل الدرا�صي الثاين ) 14 زيارة تقييم ( . . 6

امل�صاركة مع وحدة التعليم والتعلم يف ت�صميم موؤ�صرات االآداء لربامج اجلامعة.. 7

الزيارات املكثفة لكليات اجلامعة وبراجمها ال�صبعة التي دخلت �صمن م�صروع التقومي التطويري مع الهيئة الوطنية للتقومي . 	

واالعتماد االأكادميي لتاأهيلها ب�صكل جيد لزيارات الهيئة.

التن�صي��ق بني كليات اجلامعة وبرامج فرع اجلامعة ب�صرورة لتوحيد اخلطط الدرا�صية وتو�صيفاتها وموؤ�صرات االآداء اخلا�صة . 9

بالربامج املعنية . 

تدريب القيادات االأكادميية وم�صريف هيئة التدري�س وروؤ�صاء من خال وحدة تنمية املهارات على الربامج التدريبية التالية . 10

معايري اجلودة يف العملية التعليمية. أ. 

م�صروع االعتماد املوؤ�ص�صي والرباجمي من الهيئة الوطنية املحور االأول ال�صياق املوؤ�ص�صي. ب. 

معايري اجلودة يف التعليم والتعلم. 	. 

معايري اجلودة يف حمور البنية التحتية .د. 

معايري اجلودة يف البحث العلمي .ه. 
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تقدمي ثاثة زيارات دعم فني لفرع اجلامعة ب�صرورة بق�صميها الرجايل والن�صائي وتقدمي عدد ) 7 ( ور�س تدريبية باأع�صاء . 11

وع�صوات هيئة التدري�س .

اإع��داد ت�ص��ور مقرتح لتطوي��ر اللجنة الدائمة للخط��ط واملناهج باجلامع��ة لتتوافق م��ع متطلبات الهيئ��ة الوطنية للتقومي . 12

واالعتماد االأكادميي . 

امل�صارك��ة م��ع وحدة االعتم��اد االأكادميي يف متابعة وتق��دمي الدعم الفني لكليت��ي العلوم الطبية التطبيقي��ة والتمري�س يف . 13

 .  AHPGS ا�صتيفاء متطلبات االعتماد من الهيئة االأملانية

التن�صيق مع الق�صم الن�صائي بكافة الوحدات االأكادميية باجلامعة ومتابعة التوا�صل بينها وبني الق�صم الرجايل . . 14

ا�صتيفاء متطلبات اللجنة امل�صرفة على تاأهيل وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة للح�صول على االأيزو من حيث تعريف اخلدمة . 15

التى تقدمها الوحدة . 

حتكيم مبادرة كلية الرتبية عن " اآلية التعلم الذاتي " كمقرتح للتنفيذ باجلامعة  . . 16

زيارة جامعتى امللك خالد والق�صيم لاإطاع على جتربة اجلامعتني يف االإعتماد االأكادميي . . 17

اأعم��ال م�ص��روع التق��ومي التطوي��ري. 	1 الهي��كل التنظيم��ي والو�ص��ف الوظيف��ى للجن��ة امل�صرف��ة عل��ى  اإع��داد   امل�صارك��ة يف 

 مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي . 
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29وحدة التخطيط االستراتيجي

    بناء اإدارة ا�صرتاتيجية للجامعة.

 تق��وم وح��دة التخطي��ط اال�صرتاتيج��ي باال�ص��راف عل��ى و�صع وتنفي��ذ اخلطط 

اال�صرتاتيجي��ة والتنفيذي��ة باجلامع��ة ، ومتابع��ة التنفي��ذ  ال�صنوي له��ا وتذليل 

العقب��ات وامل�صارك��ة يف احللول من خ��ال حتليل املخاطر ، وتعزيز مه��ارات اأع�صاء 

هيئة التدري�س واجلهاز االإداري  يف التخطيط والتفكري واالإدارة اال�صرتاتيجية.

رؤية الوحدة :

رسالة الوحدة :

وحــدة التخـطيط االسـتراتـيجي
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االنته��اء من التحكي��م الداخلي للخطط اال�صرتاتيجية لكلي��ات )الهند�صة – علوم احلا�ص��ب – التمري�س – العلوم . 1

االإدارية – الطب – ال�صيدلة – العلوم الطبية التطبيقية (.

تدريب القيادات االأكادميية وم�صريف وحدات التطوير واجلودة باجلامعة على اإدارة امل�صروعات. . 2

ت�صليم م�صروعات املرحلة االأوىل للخطة اال�صرتاتيجية للجامعة .. 3

ت�صميم مناذ	 املتابعة مل�صروعات اخلطة اال�صرتاتيجية كليات اجلامعة.. 4

ت�صليم ميزانية املرحلة الثانية للخطة اال�صرتاتيجية للجامعة للعام املايل املقبل 1434-  1435 ه� . . 5

ا�صتام التقرير االأول مل�صروعات اخلطط اال�صرتاتيجية من كليات وعمادات اجلامعة.. 6

اعداد مطوية عن اأمانة اخلطة اال�صرتاتيجية. . 7

ت�صميم منوذ	 تقييم العاملني مب�صروعات اخلطة اال�صرتاتيجية للجامعة. . 	

االإ�ص��راف والدعم الفني على م�صروع حتديد االحتياجات املجتمعية من وح��دات اجلامعة االأكادميية والبحثية . 9

بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع. 

أهم اإلنجازات : 



31وحدة التخطيط االستراتيجي

الدعم الفني لعمادة التعلم االإلكرتوين والتعليم عن بعد لت�صميم اخلطة اال�صرتاتيجية للعمادة . . 10

الدعم الفني لعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر لت�صميم اخلطة االإ�صرتاتيجية للعمادة . . 11

الدع��م الفن��ي لعم��ادة �ص��وؤون املكتب��ات يف ت�صمي��م اخلطط اخلا�ص��ة بالنظ��ام الداخلي للج��ودة بالعم��ادة �صمن . 12

م�صروعات اخلطة االإ�صرتاتيجية ) عدد 6 م�صروعات ( . 

الدعم الفني لكليات اجلامعة يف م�صروعات اخلطة اال�صرتاتيجية.. 13

متابعة م�صروعات اخلطة اال�صرتاتيجية التي تخ�س عمادة التطوير واجلودة عدد )10 م�صروعات(. . 14

التعاون مع وحدة القيا�س والتقومي يف مراجعة اال�صتبيانات وا�صتطاعات الراأي وتقارير موؤ�صرات االآداء وحتديد . 15

االأولويات اخلا�صة بالوحدة وفقا للخطة اال�صرتاتيجية للجامعة . 

 ا�صتيف��اء متطلب��ات اللجن��ة امل�صرف��ة عل��ى تاأهي��ل وكال��ة اجلامع��ة للتطوي��ر واجل��ودة للح�ص��ول عل��ى االأي��زو. 16

 9001 - 	200 من حيث تعريف اخلدمة التي تقدمها الوحدة . 

17 . .  " اإعداد تقرير بعنوان " جامعة جنران ) رحلة جناح من الن�صاأة اإىل البناء ( 

اإعداد ملخ�س اخلطة االإ�صرتاتيجية للجامعة . . 	1
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33وحدة االعتماد االكاديمي

جنران  بجامعة  االأكادميية  الوحدات  تاأهيل  على  القدرة  يف   التميز 

         للح�صول على االعتماد االأكادميي  من جهات اعتماد وطنية وعاملية.

 و�ص��ع االآلي��ات وتق��دمي الدع��م الفن��ي ور�ص��م خرائ��ط طري��ق منا�صب��ة 

ا�صتيف��اء م��ن  لتتمك��ن  التعليمي��ة  وبراجمه��ا  جن��ران  جامع��ة   لكلي��ات 

 معايري االعتماد اخلا�صة باجلهات املعرتف بها.

رؤية الوحدة :

رسالة الوحدة :

وحــدة االعـتماد األكـاديـمي
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االنتهاء من و�صع اخلطة ال�صنوية للوحدة واعتمادها للعام اجلامعي 1434/1433ه�.. 1

عمل ثاث درا�صات م�صتقلة تتعلق باملوا�صيع التالية:. 2

•  درا�ص��ة عن اإمكانية ح�صول برامج كليتي العلوم الطبية التطبيقي��ة والتمري�س على اعتماد براجمي عاملي 	

.AHPGS من هيئة االعتماد االأملانية

• 	.AACSB درا�صة عن اإمكانية ح�صول كلية العلوم االإدارية بجامعة جنران على اعتماد اأكادميي عاملي من 

•  درا�صة ع��ن اإمكانية ح�صول برام��ج كيمياء )بنات(، فيزي��اء )بنات(، ريا�صيات )بن��ات(، ريا�صيات )بنني( 	

بكلية العل��وم واالآداب بجامعة جنران، وبرامج ريا�صيات )بنات وبنني(، علوم احلا�صب )بنات وبنني( بكلية 

.ASIIN e. V العلوم واالآداب بفرع جامعة جنران ب�صروره، على اعتماد اأكادميي براجمي عاملي من

عق��د اجتماع��ات متوا�صلة لتق��دمي الدعم الفني لربام��ج كليتي العل��وم الطبية التطبيقي��ة والتمري�س بهدف . 3

.AHPGS تاأهيلها للح�صول على االعتماد االأكادميي الرباجمي العاملي من الهيئة االأملانية

مت اإج��راء مفاو�صات ناجحة مع الهيئ��ة االأملانية AHPGS بخ�صو�س املوافقة على تق��دم االأربعة برامج بكليتي . 4

العلوم الطبية التطبيقية والتمري�س للح�صول على االعتماد الرباجمي، ومتت املوافقة من قبل الهيئة االأملانية.

أهم اإلنجازات : 



35وحدة االعتماد االكاديمي

مت اإج��راء مفاو�صات ناجحة مع الهيئة االأملانية AHPGS بخ�صو�س تكالي��ف عمليات التقييم واالعتماد لربامج . 5

كليتي العلوم الطبية التطبيقية والتمري�س، ومت االتفاق بني االأطراف املعنية على هذا االأمر.

توقي��ع عق��د مع الهيئ��ة االأملاني��ة لاعتماد االأكادمي��ي AHPGS للح�ص��ول على االعتم��اد االأكادمي��ي األرباجمي . 6

للربامج الدرا�صية التالية بجامعة جنران:

• برنامج التمري�س العام بكلية التمري�س.	

• برنامج علوم املختربات االإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية.	

• برنامج العا	 الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية.	

• برنامج العلوم االإ�صعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية. 	

 تق��دمي الدع��م الفني لكلي��ة املجتم��ع بخ�صو�س جتدي��د االعتم��اد االأكادميي العاملي ال��ذي ح�صلت علي��ه الكلية . 7

من هيئة االعتماد االأمريكية COE  ، ومتت عملية التجديد بنجاح.

تق��دمي الدعم الفني لربامج كليتي الهند�صة، وعلوم احلا�ص��ب ونظم املعلومات بخ�صو�س التاأهل للتقدم للح�صول . 	

. ABET على االعتماد االأكادميي العاملي من الهيئة االأمريكية
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تق��دمي الدع��م الفن��ي لكلي��ات املجتم��ع، والهند�ص��ة، وعلوماحلا�صب . 9

ونظم املعلوم��ات بهدف تاأهيلهم للح�صول على اعتماد براجمي وطني 

 . NCAAA من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي

امل�صارك��ة يف تق��دمي واإع��داد امل��ادة التدريبي��ة لور���س العم��ل الت��ي . 10

تقدمه��ا وح��دة تنمي��ة املهارات بعم��ادة التطوي��ر واجل��ودة ملن�صوبي 

جامع��ة جن��ران م��ن اجله��از االإداري واالأكادمي��ي، بغر���س تاأهيله��م 

للم�صاركة الفاعلة يف م�صروع التقومي التطويري الذي تنفذه جامعة 

جنران بالتع��اون مع الهيئة الوطني��ة للتقومي واالعتم��اد االأكادميي 

NCAAA، وال��ذي يه��دف للتاأهل للح�صول على االعتم��اد املوؤ�ص�صي 

للجامعة والرباجمي لبع�س الربامج بها.  

مت حتكيم اخلط��ة االإ�صرتاتيجية لكل من كلي��ة علوم احلا�صب ونظم . 11

املعلومات، وكلية ال�صيدلة.

متابعة تنفيذ م�صروع اخلط��ة االإ�صرتاتيجية جلامعة جنران "تاأهيل . 12

برامج كليات اجلامعة للح�صول على اعتمادات وطنية ودولية".



37وحدة االعتماد االكاديمي
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39وحدة التعليم والتعلم

مرجعية متميزة يف تطوير منظومة التعليم والتعلم بجامعة جنران.

تطوي��ر �صيا�ص��ات وا�صرتاتيجي��ات التعلي��م والتعلم بجامعة جن��ران ، وتقدمي 

الدع��م الفني جلمي��ع الربامج االأكادميية م��ن اأجل حت�ص��ني وتطوير العملية 

التعليمي��ة وا�صتيف��اء املعايري املرتبط��ة بالتعليم والتعلم الت��ي اأقرتها جهات 

االعتماد الوطنية والعاملية.

رؤية الوحدة :

رسالة الوحدة :

وحــدة التـعـليم والتـعـلم
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مت مراجعة اخلطط الدرا�صية للربامج واإعداد تقارير عنها باإجمايل )11( خطة درا�صية )1 دبلوم + 5 بكالوريو�س . 1

+ 5 درا�صات عليا(.

اإعداد منوذ	 موؤ�صرات اأداء الربامج واإر�صالها اإىل جميع برامج اجلامعة.. 2

 مراجع��ة اخلط��ط اال�صرتاتيجية لكلي��ات الطب وال�صيدل��ة والتمري�س والعل��وم الطبية التطبيقي��ة واالإ�صراف . 3

على اإعدادها حتى تقدميها اإىل وحدة التخطيط اال�صرتاتيجي للتحكيم.

حتكيم واإعداد تقرير عن اخلطة اال�صرتاتيجية لكلية املجتمع.. 4

اإعداد وثيقة احلقوق والواجبات الطابية جلامعة جنران.. 5

امل�صاركة يف اإعداد م�صروع االإبداع واالبتكار يف البيئة التعليمية املقدم اإىل وزارة التعليم العايل.. 6

حتكيم واإعداد تقارير عن خمرجات كلية التمري�س.. 7

تق��دمي ع��دد ) 11 ( ور�صة عمل �صمن ور�س وحدة تنمية املهارات يف جم��ال معايري اجلودة يف العملية التعليمية، . 	

ويف اإدارة م�صروع��ات اخلط��ة اال�صرتاتيجي��ة ويف ال�صي��اق املوؤ�ص�صي، ويف جم��ال التعليم والتعل��م، و دعم خدمات 

الطلبة، ودعم البنية التحتية، واالإ�صهامات املجتمعية للموؤ�ص�صة والربامج.  

أهم اإلنجازات : 



41وحدة التعليم والتعلم

مت تنفي��ذ اأربعة زيارات دعم فني لكلية الطب واأربعة زي��ارات دعم فني لكلية الرتبية، وزيارة دعم فني لكلية . 9

العل��وم واالآداب وزي��ارة دع��م فني لكلي��ة ال�صريعة وزيارة دع��م فني لكلي��ة ال�صيدلة وزيارتني دع��م فني لفرع 

اجلامعة ب�صرورة.

امل�صاركة يف اإعداد م�صروعات املرحلة االأوىل من اخلطة التنفيذية للخطة اال�صرتاتيجية على مناذ	 امل�صروعات.. 10

 اإع��داد م�صروع��ات املرحل��ة االأويل مت�صمنة الف��رتة الزمنية والتكلف��ة واملخرج��ات وموؤ�صرات النج��اح الإر�صالها . 11

اإىل االإدارة املالية.

التن�صي��ق الأحد م�صروعات اخلط��ة اال�صرتاتيجية التابع لعم��ادة التطوير واجلودة وهو م�ص��روع " ت�صميم خطة . 12

ملتابعة وتقييم اخلدمات االإر�صادية.

اإع��داد ا�صتبي��ان  عن االإر�ص��اد االأكادميي واخلدم��ات االإر�صادية االجتماعي��ة والنف�صية والطبي��ة من وجهة نظر . 13

طاب/طالبات جامعة جنران بالتعاون مع وحدة القيا�س والتقومي.

مراجعة اآلية التعلم الذاتي املعدة من قبل كلية الرتبية بالتعاون مع وحدة دعم اجلودة بالكليات.. 14

تقييم ومراجعة الروؤية والر�صالة واالأهداف لربنامج علوم احلا�صب بكلية علوم احلا�صب.. 15
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كتاب��ة الق�صاي��ا والتحديات التي تواجه اجلامعة خ��ال اخلم�س �صنوات القادمة يف جم��ال التعليم والتعلم  �صمن . 16

اأن�صطة اإعداد اخلطة التنموية العا�صرة للجامعة.

اإعداد درا�صات وافية تتبعها مقرتحات عن املو�صوعات املحالة اإىل الوحدة يف جماالت:. 17

• واقع الكوادر امل�صاندة يف اجلامعات ال�صعودية.	

• التعليم العايل وحراك الطاب الدوليني يف ظل اقت�صاد املعرفة.	

• تطبيق اجلودة ال�صاملة يف االإدارات احلكومية.	

• التعليم امل�صتمر والتعليم عن بعد باجلامعات.	

• جتارب جناح اجلامعات وجتارب جناح جامعة جنران.	

• درا�صة عن احلقوق والواجبات الطابية.	

• التنظيم االإداري جلامعة جنران.	

• درا�صة وت�صور مقرتح لهيكلة كليات العلوم واالآداب بجامعة جنران.	



43وحدة التعليم والتعلم

اإع��داد و�صف واإج��راءات اخلدم��ات التي تقدمها وح��دة التعليم . 	1

والتعلم يف اإطار االإعداد للح�صول على االأيزو.

مراجعة عدد من تو�صيف الربامج الدرا�صية بعد تقييم املراجع . 19

اخلارجي.

حتديث �صفحة وحدة التعليم والتعلم على موقع عمادة التطوير . 20

واجلودة بالتعاون مع املكتب الفني.

مراجع��ة قوائ��م اال�صتبيان��ات الت��ي ت�صدره��ا وح��دة القيا���س . 21

والتقومي وحتديد اال�صتبيانات ذات االأولوية.

اإعداد مطوية عن ال�صاعات املعتمدة.. 22

مراجعة منوذ	 التقرير ال�صنوي للكليات.. 23
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االرتقاء باتفاقيات التعاون والعاقات الدولية جلامعة جنران 

اإىل م�صتوى متميز.

ت�صع��ى الوح��دة الأن تك��ون ن�صط��ة وفعال��ة يف م��د ج�ص��ور التعاون 

ال��دويل بني جامعة جن��ران واجلامع��ات والهيئات ومراك��ز البحوث 

العاملي��ة  املرموق��ة ، وتق��دمي املعلوم��ات والدع��م الفن��ي للوحدات 

االأكادميي��ة واالإداري��ة باجلامع��ة لت�صهي��ل عق��د اتفاقي��ات دولية 

ثنائية ت�صاهم يف حتقيق روؤية ور�صالة اجلامعة.

رؤية الوحدة :

رسالة الوحدة :

وحــدة التـعاون الـدولي



45وحدة التعاون الدولي

االنتهاء م��ن و�صع اخلط��ة ال�صنوي��ة للوحدة واعتماده��ا للعام . 1

اجلامعي 1434/1433ه�.

اإج��راء مفاو�ص��ات م��ع كلي��ة الرتبي��ة بجامع��ة IOWA لعق��د . 2

اتفاقية تعاون دويل مع كلية الرتبية بجامعة جنران.

امل�صارك��ة يف اللجنة امل�صكلة يف جامع��ة جنران بخ�صو�س درا�صة . 3

الوثيق��ة الدولي��ة ال�صادرة ع��ن املوؤمتر الدويل ل��اأمم املتحدة 

املنعق��د بريودي جان��ريو 2012م، واخلا�ص��ة بالت��زام موؤ�ص�صات 

التعليم العايل مبمار�صات التنمية امل�صتدامة.

ن�صر ثقافة امل�صاركة يف امل�صروعات البحثية التناف�صية الدولية . 4

من خال ) ور�س عمل – لقاءات جماعية – ن�صرات(.

 ن�ص��ر ثقاف��ة التعاون ال��دويل داخ��ل جامعة جن��ران من خال. 5

 ) ور�س عمل – لقاءات جماعية – ن�صرات(.

أهم اإلنجازات : 
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لنظم وف���ق���ًا  اجل��ام��ع��ة  ب���وح���دات  م��ت��ط��ور  اإداري  ج��ه��از  ب��ن��اء     

              اجلودة ال�صاملة.

 تق��وم وح��دة التطوي��ر االإداري بتق��دمي اخلدم��ات اال�صت�صاري��ة لتطوي��ر

ال�صامل��ة،  اجل��ودة  لنظ��م  وفق��ا  باجلامع��ة  واملالي��ة  االإداري��ة  النظ��م    

االإداري باجله��از  الوظيف��ي  والر�ص��ا  االأداء  جل��ودة  امل�صتم��ر   والر�ص��د 

 لعم��ل خط��ط التح�صني امل�صتم��ر ، ومتابعة االلتزام مبواثي��ق   واأخاقيات 

املهنة .

رؤية الوحدة :

رسالة الوحدة :

وحــدة التطوير اإلداري
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تق��دمي الدع��م الفني الازم من  اأج��ل تقدم وكالة اجلامعة للتطوي��ر واجلودة للح�صول على �صه��ادة االيزو 9001-

	200 وبكاف��ة مكوناتها )وكالة التطوير واجل��ودة، عمادة التطوير واجلودة ، اإدارة الدرا�ص��ات والتخطيط(، وباإ�صراف 

من اإدارة الدرا�صات والتخطيط  حيث مت :

• بناء االجراءات القيا�صية للنظام وفق معايري اجلودة العاملية بالت�صارك مع كافة من�صقي وحدات عمادة 	

التطوير واجلودة.

•   اإع��داد وحتدي��د اخلدم��ات املقدمة من الوكال��ة لتكون دلي��ا يف تعري��ف العمليات واالج��راءات و�صواًل 	

اإىل تعريف بطاقة الو�صف الوظيفي لكل وظيفة من وظائف وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.

• مراجع��ة الهيكل التنظيم��ي للوكالة حيث مت درا�صة الواقع الوظيفي اجلدي��د والتطور الذي حدث على 	

م�صتوى الوكالة والعمادة وبالتعاون مع ال�صركة املنفذة.

أهم اإلنجازات : 
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   جهة مرجعية رائدة يف قيا�س وتقومي مكونات املنظومة اجلامعية.

تق��دم وحدة القيا���س والتقومي الدعم الفن��ي واال�صت�ص��ارات العلمية لكافة 

الوح��دات االأكادميية واالإداري��ة باجلامعة يف جمال قيا�س وتق��ومي االأداء ، 

وتق��وم بتحديد وت�صميم وتطوير اآليات واأدوات القيا�س والتقومي ، ومتابعة 

التطبيق االأمثل لها مبا ي�صمن التطوير امل�صتمر لكافة االأن�صطة واالإجراءات 

واملمار�صات للو�صول اإىل التميز االأكادميي واالإداري.

رؤية الوحدة :

رسالة الوحدة :

وحــدة القــياس والتــقويــم
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اإعداد اخلطة ال�صنوية لوحدة القيا�س والتقومي واعتمادها .1. 

عق��دت وح��دة القيا�س والتقومي �صل�صل��ة اجتماعات )اأربعة اجتماعات ( خ��ال الف�صل الدرا�ص��ي االأول ، مت خالها مناق�صة . 2

اخلط��ة الف�صلية لقيا�س موؤ�صرات االأداء ح�صب اخلطة اال�صرتاتيجي��ة للجامعة ، وكذلك مناق�صة الروؤية والر�صالة واالأهداف 

واملهام.

مراجعة روؤية ور�صالة وحدة القيا�س والتقومي واالأخذ باآراء اخلرباء وتوجيهاتهم وتطويرها واإقرارها ب�صورتها النهائية .3. 

حتلي��ل من��اذ	 تقييم ال��دورات التدريبية لعم��ادة التطوير واجل��ودة ، وا�صتخرا	 التقاري��ر االإح�صائية للربام��ج التدريبية 4. 

والبالغة )117( برنامج تدريبية من حيث تقييم الربنامج التدريبي وتقييم املدربني.

اإعداد م�صودة » دليل م�صطلحات القيا�س والتقومي « .5. 

اعداد م�صودة » دليل خطوات بناء وحتليل االختبارات التح�صيلية« �صمن االأ�ص�س العلمية لت�صميم وحتليل االختبارات.6. 

ت�صميم منوذ	 حتليل االختبار التح�صيلي . 7. 

اإعداد التقرير االح�صائي مل�صتوى املهارات املهنية وال�صخ�صية خلريجي كلية املجتمع من وجهة نظر اأرباب العمل .. 	

أهم اإلنجازات : 
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اإعداد م�صودة ن�صرة بعنوان » ا�صرتاتيجيات واأدوات التقومي الواقعي يف �صوء معايري الهيئة الوطنية«.. 9

اإعداد م�صودة ن�صرة تو�صيحية بعنوان »العاقة بني القيا�س والتقييم والتقومي«.. 10

اإعداد م�صودة دليل تف�صيلي خلطوات بناء بنك االأ�صئلة.. 11

اإعداد تقارير تقييم املقررات الدرا�صية واالأداء التدري�صي الأع�صاء هيئة التدري�س على م�صتوى الكليات وعلى م�صتوى اجلامعة.. 12

ت�صميم ا�صتبيانات لقيا�س موؤ�صرات اأداء اخلطة اال�صرتاتيجية بجامعة جنران واإعداد التقارير لهذه املوؤ�صرات التي ت�صمنت االآتي :. 13

• ا�صتبيان لقيا�س الر�صا الوظيفي للعاملني بجامعة جنران للعام 1433 - 1434ه� .	

• ا�صتط��اع راأى اأع�ص��اء هيئة التدري�س بجامعة جنران حول ) نقاط القوة– مكامن ال�صعف – الفر�س املتاحة – التحديات ( ملحاور 	

التحليل البيئي )املوؤ�ص�صي – الرباجمي – املجتمعي(.
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• ا�صتط��اع راأي االأط��راف املجتمعي��ة مبنطقة جنران يف درج��ة تاأثري م�صفوف��ة التحليل البيئ��ي علي اخلطة 	

االإ�صرتاتيجية جلامعة جنران.

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا اأع�صاء هيئة التدري�س عن تقنية االت�صاالت التي توفرها اجلامعة .	

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا امل�صتفيدين من اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلانب الرجايل والن�صائي عن خدمات املكتبة.	

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا الطلبة عن اخلدمات املكتبية.	

• ا�صتبيان لقيا�س اخلدمات املكتبية التي تقدمها مكتبة جامعة جنران من وجهة نظر الطاب والطالبات.	

• ا�صتبي��ان لقيا���س ر�ص��ا �ص��وق العم��ل واملجتمع املحل��ي لاإج��راءات التطويري��ة التي تتبعه��ا اجلامع��ة لاإيفاء 	

مبتطلبات املجتمع . 

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا املجتمع و�صوق العمل عن خدمات واأن�صطة الربامج االأكادميية للجامعة .	

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا االأطراف املجتمعية و�صوق العمل عن م�صتوى اأداء اخلريجني.	

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا جهات التوظيف عن املهارات املهنية وال�صخ�صية خلريجي اجلامعة.	

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا املجتمع و�صوق العمل عن الربامج اجلديدة باجلامعة.	
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• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا الطلبة عن برنامج الدرا�صات العليا.	

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا الطلبة عن اخلدمات االإر�صادية واالجتماعية والنف�صية.	

• ا�صتبيان لقيا�س الر�صا عن و�صوح التو�صيف الوظيفي جلميع من�صوبي اجلامعة.	

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا امل�صتفيدين من الطلبة عن املن�صاآت والتجهيزات من حيث الكفاية والكفاءة.	

• ا�صتبيان لقيا�س ر�ص��ا امل�صتفيدين من القيادات االأكادميية واأع�صاء هيئة التدري�س عن املن�صاآت والتجهيزات من 	

حيث الكفاية والكفاءة.

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا القيادات االأكادميية واالإدارية عن ال�صيا�صات واالإجراءات املالية.	

• ا�صتبيان لقيا�س جودة املوارد املالية .	

• ا�صتبي��ان لقيا�س م�صتوى اخلدمات الطابية الت��ي تقدمها عمادة �صوؤون الطاب لطاب اجلامعة  من وجهة  نظر 	

الطلبة.

• ا�صتبيان لقيا�س درجة ت�صمن اأ�صئلة االمتحان ملعايري اإعداد واإخرا	 االختبار اجليد.	

• ا�صتبانة البحث العلمي موجهة الأع�صاء هيئة التدري�س. 	
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• ا�صتبيان لقيا�س اجتاهات ومتطلبات ا�صتخدام التدري�س الفعال موجهة الأع�صاء الهيئة التدري�صية.  	

• ا�صتبيان لقيا�س فاعلية القيادة واالإدارة من وجهة نظر املروؤو�صني.  	

• ا�صتبي��ان لقيا���س درجة ممار�صة اأع�ص��اء هيئة التدري�س لاأن�صط��ة التدري�صية الفعال��ة من وجهة نظر 	

الطاب والطالبات.

• ا�صتبيان لقيا�س درجة ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س لاأن�صطة الامنهجية يف العملية التدري�صية.	

• ا�صتبيان لقيا�س اخلدمات املكتبية التي تقدمها مكتبة جامعة جنران من وجهة نظر الطاب والطالبات.	

•  ا�صتبيان تقييم املقررت الدرا�صية واالأداء التدري�صي الأع�صاء هيئة التدري�س من وجهة نظر الطاب.	

• ا�صتبي��ان لتقييم واقع خدمات الكافترييا واخلدم��ات ال�صحية واالأن�صطة الفني��ة والريا�صية من وجهة 	

نظر الطاب والطالبات.

• ا�صتبي��ان لقيا�س درجة ا�صتثم��ار اجلامعة الإمكانياته��ا يف خدمة املجتمع املحلي من وجه��ة نظر القيادات 	

االأكادميية واالإدارية.

• ا�صتبيان لتقييم الربامج االأكادميية جلامعة جنران من وجهة نظر الطاب والطالبات.	
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• ا�صتبيان لقيا�س درجة اإتقان اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة ملهارات التعلم االإلكرتوين.	

•  ا�صتبي��ان لقيا���س م�صتوى امله��ارات املهني��ة وال�صخ�صي��ة الت��ي يكت�صبها الطلبة م��ن الربام��ج االأكادميية 	

يف جامعة جنران.

• ا�صتبي��ان لتقيي��م الربامج االأكادميية الت��ي مت تطويرها يف �صوء احتياجات �ص��وق العمل من وجهة نظر 	

اأرباب العمل.

• ا�صتبي��ان ع��ن حتليل الواقع املوؤ�ص�ص��ي لعمادة  القب��ول والت�صجيل بجامعة جنران " التجهي��زات واملرافق - 	

الكوادر الب�صرية والفنية - ال�صيا�صات واالإجراءات - خدمة الطاب والطالبات ".

• ا�صتطاع راأي خا�س باأ�صحاب ال�صعادة عمداء ووكاء الكليات باجلامعة عن الئحة توظيف باآليات فعالة 	

لتعيني وا�صتقطاب الكوادر االأكادميية.

• حتكيم ا�صتبيان عن االختبارات االإلكرتونية من وجهة نظر الطاب.	

• ا�صتبيان لتقييم كفاءة املقاول يف تقدمي خدمات نقل الطالبات من وجهة نظر الطالبات.	
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ت�صمي��م جداول لقيا�س موؤ�ص��رات االآداء وحتويلها اىل �صورة الكرتونية على املوق��ع االلكرتونى لعمادة التطوير . 14

واجلودة بالتعاون مع املكتب الفني والتي تت�صمنت: 

• جداول جمع موؤ�صرات االأداء لعمادة البحث العلمي وتت�صمن عدد االأبحاث العلمية امل�صتخدمة يف التنمية 	

امل�صتدامة مبنطقة جنران باالإ�صافة اإىل عدد الكرا�صي العلمية التي تقدمها اجلامعة للعام 1434/1433ه�. 

• ج��داول جمع موؤ�صرات االأداء لعمادة التطوير واجلودة وتت�صمن ع��دد الربامج احلا�صلة على اعتماد من 	

هيئات عاملية .

• جداول جمع موؤ�صرات االأداء لعمادة  الدرا�صات العليا وتت�صمن عدد الطاب امل�صجلني يف برامج الدرا�صات 	

العلي��ا وعدد املبتعثني احلا�صلني على الدرجات العلمية من ابتعاثه��م بجامعة جنران للعام 1434/1433 ه� 

وعدد املبتعثني املقبولني يف جهات االبتعاث للعام 1434/1433 ه�.

• ج��داول جمع موؤ�صرات االآداء لعمادة �صوؤون الط��اب وتت�صمن ن�صبة االإنفاق على اخلدمات الطابية اإىل 	

االإنفاق الكلي للعام 1433/1432 ه�.

• ج��داول جمع موؤ�ص��رات االأداء لعمادة �ص��وؤون املكتبات وتت�صمن ع��دد الكتب امل�صتع��ارة يف مكتبة جامعة 	

جنران من خال بيانات �صهرية للعام 1434/1433 ه� .

• جداول جمع موؤ�صرات االأداء للكليات االأكادميية.	
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حتكيم اال�صتبيانات لكليات وعمادات جامعة جنران 1434/1433ه�� :. 15

اأ- كلية املجتمع :  

• ا�صتبيان تقييم برنامج نظم املعلومات .	

• ا�صتبيان تقييم اخلريجني لربنامج نظم املعلومات.	

• ا�صتطاع راأي حول راأي اخلريجني يف الربنامج الدرا�صي )برنامج نظم املعلومات- بنني(.	

• ا�صتبيان تقييم اخلريجني لربنامج احلا�صب االآيل .	

• ا�صتبيان تقييم برنامج حا�صب اآيل.	

• ا�صتبيان تقييم برنامج اإدارة االأعمال.	

• ا�صتبيان تقييم اخلريجني لربنامج اإدارة االأعمال.	

• ا�صتبانة اإن�صاء م�صارات فعالة للتوا�صل مع اخلريجني واأرباب العمل )كلية املجتمع بنني – بنات(.	
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ب- كلية الرتبية :  

• ا�صتمارة التوا�صل مع �صوق العمل  – ق�صم الرتبية اخلا�صة.	

• ا�صتمارة التوا�صل مع اخلريجني- ق�صم الرتبية اخلا�صة.	

• ا�صتطاع راأي اجلهات امل�صتفيدة وجهات التوظيف يف حمتويات برنامج الرتبية اخلا�صة. 	

• ا�صتطاع راأي اخلريجني يف حمتويات برنامج الرتبية اخلا�صة. 	

• ا�صتط��اع راأي اجله��ات امل�صتفي��دة وجه��ات التوظيف حول تقيي��م موا�صفات اخلريج تبع��ًا ملخرجات 	

التعلم امل�صتهدفة لربنامج الرتبية اخلا�صة – م�صار �صعوبات التعلم.

• ا�صتطاع راأي الطاب عن اخلدمات االإر�صادية- كلية الرتبية بنني.	

• اآلية دعم الطاب املتفوقني- كلية الرتبية بنني.	

• اآلية دعم الطاب املتعرثين- كلية الرتبية بنني.	

• ا�صتطاع راأي اأرباب العمل وجهات التوظيف يف برنامج التخ�ص�س. 	

• ا�صتطاع راأي جهات التوظيف يف حمتويات برنامج االقت�صاد املنزيل. 	
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• ا�صتط��اع راأي اجله��ات امل�صتفيدة وجهات التوظي��ف يف نواجت التعلم واخلدمات الت��ي يقدمها برنامج 	

ريا�س االأطفال.

ج�- كلية العلوم واالآداب :  

• ا�صتبيانات الربامج االأكادميية بكلية العلوم واالآداب بجامعة جنران.	

• ا�صتبيانات موا�صفات اخلريج بكلية العلوم واالآداب بنني بجامعة جنران.	

د- كلية ال�صيدلة :  

• ا�صتبيان عن مدى ر�صا اأرباب العمل عن موا�صفات خريجي الربنامج الدرا�صي بكلية ال�صيدلة.	

•  ا�صتبي��ان لقيا�س ر�صا اخلريجني عن اخل��ربات املكت�صبة من الربنامج الدرا�ص��ي وعن فاعلية توا�صل 	

الكلية معهم.

ه�- كلية التمري�س :  

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي خريجات كلية التمري�س لتحديد نوعية الربامج اجلديدة املطلوبة.	

• ا�صتبي��ان ال�صتط��اع راأي  خريج��ات برنامج التمري���س يف املحتوى العلمي للربنام��ج ومدى ماءمته 	

ل�صوق العمل.
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• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي  خريجات برنامج  القبالة يف املحتوى العلمي للربنامج ومدى ماءمته ل�صوق 	

العمل.

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا  اخلريجني  عن  خرباتهم التي تعلموها  يف  برنامج التمري�س  وتوا�صل اجلامعة 	

معهم .

• ا�صتبي��ان ال�صتط��اع راأي الأرباب العم��ل فيما يتعلق بر�صاه��م عن موا�صفات خريج��ة برنامج قبالة 	

جامعة جنران.

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأى ارباب العمل عن ر�صاهم عن موا�صفات خريجي الربامج االأكادميية.	

و�- عمادة ال�صنة التح�صريية :  

• ا�صتبي��ان لتقيي��م ال�صنة التح�صريية من وجهة نظ��ر اأع�صاء هيئة التدري���س يف كليات اجلامعة التي 	

تتطلب �صنة حت�صريية.

• ا�صتبي��ان لتقيي��م ال�صن��ة التح�صريي��ة م��ن وجه��ة نظ��ر ع�ص��و هيئ��ة التدري���س يف عم��ادة ال�صن��ة 	

التح�صريية.

• ا�صتبيان لتقييم ال�صنة التح�صريية من وجهة نظر خريجي عمادة ال�صنة التح�صريية.	
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• ا�صتبيان لتقييم ال�صنة التح�صريية من وجهة نظر الطالب.	

• ا�صتبيان م�صروع حتديد اخلدمات االر�صادية والا�صفية للطاب  والطالبات.	

ز- كلية الهند�صة :  

• ا�صتطاع  اآراء خريجي كلية الهند�صة .	

• ا�صتبيان حتديد االحتياجات التدريبية.	

• حتكيم ومراجعة خارجية ال�صتبيانات درا�صة حديثة الحتياجات �صوق العمل. 	

ح- كلية العلوم واالآداب ب�صرورة :  

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي اأرباب العمل عن اخلريجني بكلية العلوم واالآداب ب�صرورة.	

ط- كلية العلوم االدارية :  

• ا�صتطاع الراأي عن التخطيط واالإدارة املالية من وجهة نظر من�صوبي الكلية )كلية العلوم االإدارية(.	
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ى- وحدة تنمية املهارات :  

• ا�صتبيان ل� " حتديد االحتياجات التدريبية" مطبقة على القيادات االأكادميية.	

• ا�صتبي��ان حتدي��د االحتياجات التدريبي��ة الأع�صاء وع�ص��وات اجلهاز املايل يف جامع��ة جنران- فئة 	

االإداريني واالإداريات- وحدة تنمية املهارات.

• ا�صتبي��ان حتدي��د االحتياجات التدريبي��ة الأع�صاء وع�ص��وات اجلهاز املايل يف جامع��ة جنران- فئة 	

القيادات االإدارية- وحدة تنمية املهارات.

• ا�صتبي��ان حتدي��د االحتياجات التدريبي��ة مطبقة على اأع�ص��اء وع�صوات  هيئ��ة التدري�س- وحدة 	

تنمية املهارات.

• ا�صتبيان حتديد االحتياجات التدريبية مطبقة على القيادات االأكادميية- وحدة تنمية املهارات.	

ك- كلية العلوم الطبية التطبيقية :  

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي اخلريجني عن ق�صم العلوم االإ�صعاعية.	

• ا�صتبي��ان ال�صتط��اع راأي اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س ع��ن برنام��ج العل��وم االإ�صعاعية - ق�ص��م العلوم 	

االإ�صعاعية.
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• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي الطاب عن برنامج العلوم االإ�صعاعية- ق�صم العلوم االإ�صعاعية.	

• ا�صتبي��ان ع��ن حاج��ة منطقة جن��ران لتخ�ص���س اأخ�صائي تقني��ة العل��وم االإ�صعاعية- ق�ص��م العلوم 	

االإ�صعاعية.

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي اأ�صحاب العمل عن خريجي وخريجات ق�صم العلوم االإ�صعاعية- ق�صم العلوم 	

االإ�صعاعية.

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي اخلريجني يف الربنامج الدرا�صي )برنامج تقنية املختربات- بنني(	

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي الطاب عن برنامج املختربات الطبية – كلية العلوم الطبية التطبيقية.	

• ا�صتبيان عن حاجة منطقة جنران لتخ�ص�س اأخ�صائي خمتربات- كلية العلوم الطبية التطبيقية.	

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي اأ�صحاب العمل عن خريجي وخريجات ق�صم املختربات الطبية.	

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي اأع�صاء هيئة التدري�س عن برنامج املختربات الطبية- كلية العلوم الطبية 	

التطبيقية.

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي جهات التوظيف يف خريجي ق�صم العا	 الطبيعي.	

• ا�صتبيان عن حاجة املجتمع املدين بنجران لتخ�ص�س اأخ�صائي العا	 الطبيعي.	
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• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا اأ�صحاب العمل عن خريجي ق�صم العا	 الطبيعي.	

• ا�صتبيان لقيا�س ر�صا اأع�صاء هيئة التدري�س عن برنامج العا	 الطبيعي.	

• ا�صتبيان ال�صتطاع راأي جهات التوظيف يف خريجي ق�صم العا	 الطبيعي.	

• ا�صتبيان ر�صا الطاب عن برنامج العا	 الطبيعي.	

• ا�صتبيان حتديد االحتياجات التدريبية – ق�صم املختربات الطبية.	

ل- عمادة التعلم االلكرتونى والتعليم عن بعد :  

• ا�صتبي��ان لقيا�س ر�ص��ا اأع�صاء هيئة التدري�س ع��ن خدمات عمادة التعلم االإلك��رتوين والتعليم عن 	

بعد.
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م- عمادة �صوؤون املكتبات :  

• ا�صتبيان حتديد احتياجات الوحدات االأكادميية باجلامعة من املكتبات املتخ�ص�صة.	

• ا�صتبيان حتديد احتياجات اأع�صاء هيئة التدري�س من املكتبات.	

االنته��اء م��ن املرحلة االأوىل من اإع��داد م�صروع اخلط��ة اال�صرتاتيجية »حتديد االحتياج��ات التدريبية . 16

للقيادات االكادميية ومن يف حكمهم.

االنته��اء من اجناز امل�صروع : درا�صة االحتياجات التدريبية للفئ��ات املختلفة من الكوادر االكادميية ومن . 17

يف حكمهم.

اعداد ت�صورا يحدد طبيعة العاقة بني وحدة القيا�س والتقومي وبني جلان القيا�س والتقومي . 	1

يف الكليات والعمادات امل�صاندة. 

ت�صميم )20( جدوال لر�صد ع�صرين موؤ�صرا من موؤ�صرات الهيئة الوطنية وموؤ�صرات اخلطة اال�صرتاتيجية.. 19







عمادة التطوير والجودة - التقرير السنوي 1433- 1434هـ 70



71وحدة جوائز التميز

التميز يف دعم من�صوبي اجلامعة لنيل جوائز حملية واإقليمية وعاملية.

ن�ص��ر ثقاف��ة التناف���س للح�صول على جوائ��ز يف املج��االت العلمية واالأدبي��ة واالإبداعية 

وو�صع معايري الرت�صيح جلوائز اجلامعة وتقدمي الدعم الفني ملن�صوبي اجلامعة يف جميع 

مراحل التقدم ومرا�صم ت�صليم اجلوائز.

االإع��ان عن احلوائز املحلية واالإقليمية وحث جمي��ع من�صوبي اجلامعة واإداراتها . 1

املختلفة للم�صاركة فيها.

و�صع االإعدادات االأولية لت�صميم الئحة للجوائز داخل اجلامعة.. 2

رؤية الوحدة :

رسالة الوحدة :

أهم اإلنجازات : 

وحــدة جــوائــز التــميز
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التميز يف اأن�صطة التن�صيق االإداري والتوثيق واالإعام.

 التن�صي��ق االإداري لكاف��ة وح��دات عم��ادة التطوي��ر واجل��ودة  

ومتابع��ة  والكرتوني��ًا  ورقي��ًا  واالأن�صط��ة  االأعم��ال  وتوثي��ق 

وال��دورات  العم��ل  ور���س  وتنظي��م  واملطبوع��ات  الت�صميم��ات 

التدريبية والندوات واملوؤمت��رات، وامل�صاهمة يف اإعداد التقرير 

ال�صن��وي والتوا�ص��ل م��ع امللحقي��ات الثقافي��ة الإنه��اء اإجراءات 

التعاقد مع خرباء التطوير واجلودة .

الرؤية :

الرسالة :

المــكتب الفــني



عمادة التطوير والجودة - التقرير السنوي 1433- 1434هـ 74

 
1 .. SQL ت�صميم موقع جديد للعمادة �أكرث مرونة ومدعم بقواعد بيانات

مت تد�صني املوقع فى حفل رعاه معايل مدير اجلامعة.. 2

متابعة و ن�صر اأخبار العمادة وتوثيقها على املوقع االإلكرتوين للعمادة.. 3

ت�صميم �صعار للعمادة .. 4

رفع مناذ	 العمادة على املوقع االإلكرتوين حتى تكون متوفرة لكل من�صوبي اجلامعة .. 5

ن�صر كافة مطويات ومطبوعات العمادة اإلكرتونيًا.. 6

ت�صميم كتيب التقرير ال�صنوي لعمادة التطوير واجلودة للعام اجلامعي 1433 /1434 ه�  ومتابعة طباعته باملطابع.. 7

ت�صميم كتيب اخلطط ال�صنوية لوحدات العمادة للعام اجلامعي 1433/ 1434 ه� .. 	

ت�صميم عر�س تقدميي عن اإجنازات عمادة التطوير واجلودة . . 9

ت�صميم جملد حفظ االأوراق للعمادة "فولدر العمادة" .. 10

أهم اإلنجازات : 
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متابعة ت�صميم وطباعة وتنفيذ لوحات تنظيمية للعمادة .. 11

ت�صميم كعب ملجلدات العمادة للحفظ املنظم باالأر�صيف.. 12

ت�صميم الغاف وال�صفحة الداخلية لكتيب "ملحة عن جامعة جنران".. 13

متابع��ة ملف مر�صح��ي من�صوبي جامعة جنران م��ن اأع�صاء وع�صوات هيئ��ة التدري�س ل��دورات الهيئة الوطنية . 14

للتقومي واالعتماد االكادميي للعام الدرا�صي 1434/1433ه�.

التع��اون م��ع وحدة تنمي��ة املهارات يف تنفي��ذ وتنظيم ع��دد) 117( برنام��ج تدريبي  من خال تق��دمي الدعم . 15

االإداري و اللوجي�صتي الازم الإقامة الربامج التدريبية .

االإعان عن الدورات من خال ال�صا�صات املوزعة باجلامعة وكذلك من خال املوقع االإلكرتوين للعمادة .. 16

حتميل املواد العلمية للربامج التدريبية على املوقع االإلكرتوين حتى تكون متاحة لكافة من�صوبي اجلامعة .. 17

 ت�صمي��م تقاري��ر الكرتوني��ة �صاملة ع��ن الربام��ج التدريبي��ة مدعمة بال�ص��ور والر�صوم��ات البياني��ة ون�صرها . 	1

على املوقع االإلكرتوين . 
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اإعداد قواع��د البيانات وت�صجيل بيانات الربامج التدريبية وتواريخها واأعداد املتدربني بكل برنامج وفئاتهم . 19

الوظيفية وكلياتهم وا�صتخرا	 التقارير االإح�صائية الازمة.

اإن�صاء �صبكة م�صاركة بني الق�صم الرجايل والق�صم الن�صائي للتزامن يف ت�صجيل البيانات على قاعدة البيانات .. 20

تن�صيق منوذ	 جديد لتقييم املدرب والربنامج التدريبي لتقييم الور�س التدريبية.. 21

بالتع��اون مع وحدة تنمية املهارات مت ت�صميم التقرير التف�صيل��ي لربامج تنمية املهارات عن الف�صل الدرا�صي . 22

االأول للعام اجلامعي احلايل.

برجم��ة وت�صميم ا�صتعامات بقواعد بيانات املتدربني للح�صول على البيانات املطلوبة لكل كلية على حده من . 23

اأع��داد واأ�صم��اء املتدربني والربام��ج التدريبية التي ح�صروه��ا وتق�صيم فئات املتدربني عل��ى ح�صب درجاتهم 

العلمية . 

ت�صميم �صهادة ح�صور دورات وحدة تنمية املهارات ومتابعتها باملطابع.. 24

ت�صميم كتيب "م�صطلحات القيا�س والتقومي " .. 25

التن�صي��ق والت�صميم الفني لتقرير "تقييم املقررات الدرا�صي��ة واالآداء التدري�صي الأع�صاء هيئة التدري�س من . 26

وجهة نظر الطاب" . 
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جلمي��ع. 27 التدري���س  هيئ��ة  الأع�ص��اء  واالأداء  الدرا�صي��ة  املق��ررات  "تقيي��م  لتقري��ر  الفن��ي  والت�صمي��م   التن�صي��ق 

 كليات اجلامعة".

 مت التع��اون م��ع وح��دة القيا���س والتق��ومي يف ت�صمي��م ع��دد ) 5 ( ا�صتبان��ات الكرتوني��ة ون�صره��ا عل��ى املوق��ع. 	2

 االإلكرتوين للعمادة.

مت التع��اون م��ع وح��دة القيا���س والتق��ومي يف ت�صمي��م ع��دد ) 19 (ج��دول جلم��ع بيان��ات  موؤ�ص��رات االأداء للخطة . 	3

االإ�صرتاتيجية للجامعة يف �صورة الكرتونية ون�صرها على املوقع االإلكرتوين للعمادة وهى :

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بعمادة البحث العلمي .أ. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بعمادة التطوير واجلودة .ب. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بعمادة الدرا�صات العليا.	. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بعمادة �صوؤون الطاب .د. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بعمادة �صوؤون املكتبات .ه. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بعمادة ال�صنة التح�صريية .و. 
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جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية الرتبية .ز. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية ال�صريعة واأ�صول الدين.ح. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية العلوم االدارية .ط. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية ال�صيدلة .ي. 

 جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية الطب.ك. 

 جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية العلوم ال�صحية .ل. 

 جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية العلوم الطبية التطبيقية.م. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية طب االأ�صنان.ن. 

 جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية العلوم واالآداب.س. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية العلوم واالآداب ب�صرورة .ع. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية املجتمع.ف. 
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جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية الهند�صة.س. 

جداول جلمع بيانات موؤ�صرات االأداء اخلا�صة بكلية علوم احلا�صب ونظم   املعلومات .ق. 
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