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)1/2( البرامج المعتمدة 

فيامييل توضيح للربامج املعتمدة يف الجامعة يف العام الجامعي 1442/1441هـ بتقسيامتها املختلفة:

 )1/1/2( الربامج املعتمدة داخلًيا 

يبني الجدول )1/1/1/2( عدد الربامج املعتمدة خالل األعوام الجامعية من 1437/1436هـ إىل 1442/1441هـ.

جدول )1/1/1/2( الربامج املعتمدة داخلًيا من العام الجامعي1437/1436هـ  إىل العام الجامعي 1442/1441 هـ

عدد الربامج املعتمدةعدد الربامج الكليةالكلياتالعام
عدد الربامج الغري 

معتمدة
نسبة الربامج 
املعتمدة للكلية

نسبة الربامج الغري 
املعتمدة للكلية

0%100%1437/14361246460 هـ

0%100%1438/14371248480 هـ

0%100%1439/14381248480 هـ

0%100%1440/14391248480 هـ

5.88%94.12%1441/14401251483 هـ

0%100%1442/14411251510 هـ

)2/1/2( الربامج املعتمدة خارجًيا 

 .ASIINو ،AHPGو ،ABET اســتمر خــالل العــام الجامعــي 1442/1441 هـــ اعتــامد عــدد 12 برنامجــاً خارجًيــا، حيــث تنــوع االعتــامد مــا بــني

ويبــني الجــدول التــايل تفاصيــل ذلــك. 
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جدول )1/2/1/2( الربامج املعتمدة خارجًيا وجهات اعتامدها خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

نوع االعتامداالعتامدالربنامجالنسبةالكليةم

علوم الحاسب واملعلومات1

%16.67

أمرييكABETعلوم الحاسب

أمرييكABETنظم املعلوماتعلوم الحاسب واملعلومات2

العلوم الطبية التطبيقية3

%33.33

أملاينAHPGSالتمريض

أملاينAHPGSالتمريضالعلوم الطبية التطبيقية4

أملاينAHPGSالعالج الطبيعيالعلوم الطبية التطبيقية5

أملاينAHPGSاملختربات الطبيةالعلوم الطبية التطبيقية6

العلوم بالزلفي7

%25

أملاينASIINعلوم الحاسب واملعلومات

أملاينASIINالرياضياتالعلوم بالزلفي8

أملاينASIINالفيزياءالعلوم بالزلفي9

كلية الهندسة10

%25

أمرييكABETالهندسة الكهربائية

أمرييكABETالهندسة املدنيةكلية الهندسة11

أمرييكABETالهندسة امليكانيكيةكلية الهندسة12
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0

1

2

3

4

علوم الحاسب
والمعلومات 

ة العلوم الطبي
التطبيقية

العلوم 
بالزلفي

ةكلية الهندس

2

4

33

هـ 1442/1441المعتمدة خارجيًا خالل العام الجامعي البرامج 
موزعة على جهات الجامعة الحاصلة على االعتماد

عدد االعتمادات الخارجية

16.67%

33.33%25.00%

25.00%

المعتمدة خارجيًا خالل العام الجامعي نسب البرامج 
هـ موزعة على جهات الجامعة الحاصلة على 1442/1441

االعتماد

علوم الحاسب والمعلومات  العلوم الطبية التطبيقية

العلوم بالزلفي كلية الهندسة

شكل )1/2/1/2( الربامج املعتمدة خارجًيا وجهات اعتامدها 

خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )2/2/1/2( نسب الربامج املعتمدة خارجًيا موزعة عىل الجهات 

الحاصلة عىل االعتامد خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

جدول )2/2/1/2( عدد الربامج املعتمدة خارجًيا من العام الجامعي 1437/1436 إىل العام الجامعي 1442/1441 هـ

العام
عدد 

الكليات
عدد الربامج 

الكلية
عدد الربامج املعتمدة 

خارجًيا
عدد الربامج الغري 

معتمدة خارجًيا
نسبة الربامج املعتمدة 

للكلية
نسبة الربامج الغري 

املعتمدة للكلية

82.6%17.4%1437/14361246838هـ

83.4%16.6%1438/14371248840هـ

75%25%1439/143812481236هـ

75%25%1440/143912481236هـ

75%25%1441/144012481236هـ

69.23%30.77%391227*1442/144112هـ

*نم حذف الربامج املتوقف القبول بها إلعادة هيكلة بعض األقسام والربامج.
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٣٠٫٧٧%

٦٩٫٢٣%

  نسب البرامج المعتمدة خارخيًا إلى غير المعتمدة
هـ١٤٤١/١٤٤٠خارجيًا للعام الجامعي 

البرامج المعتمدة خارجًيا البرامج الغير معتمدة خارجًيا

8 8

12 12 12 12

0
2
4
6
8

10
12
14

من  تطور عدد البرامج المعتمدة خارجًيا خالل االعوام
هـ١٤٤٢/١٤٤١إلى  هـ ١٤٣٨/١٤٣٧

شكل )3/2/1/2( نسب الربامج املعتمدة خارجًيا إىل غري املعتمدة 

خارجًيا للعام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )4/2/1/2( تطور عدد الربامج املعتمدة خارجًيا خالل األعوام 

الجامعية من 1438/1437هـ 1442/1441هـ

)3/1/2( الربامج املعتمدة وطنًيا*

بلغت نسبة برامج الجامعة املعتمدة يف العام الجامعي 1442/1441 هـ وطنًيا 17.95% من إجاميل الربامج بواقع )7( برامج.

جدول )1/3/1/2( الربامج املعتمدة وطنًيا خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

عدد الكليات
إجاميل عدد 

الربامج 

عدد الربامج 
تحت إجراء 

االعتامد الوطني

عدد الربامج 
املعتمدة وطنًيا

عدد الربامج 
الغري معتمدة 

وطنًيا

نسبة الربامج 
املعتمدة وطنًيا 
إلجاميل الربامج

نسبة الربامج 
تحت اإلعتامد 
وطنًيا إلجاميل 

الربامج

نسبة الربامج 
الغري معتمدة 

وطنًيا إلجاميل 
الربامج

الرؤية 
املستقبلية

12397725%17.95%17.95%64.10
اعتامد 25 

برنامج
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عدد البرامج تحت 
إجراء االعتماد 

الوطني

عدد البرامج المعتمدة
وطنًيا

عدد البرامج الغير 
معتمدة وطنًيا

7 7

25

توزيع االعتماد الوطني 

17.95%

17.95%
64.10%

نسب االعتماد الوطني 

نسبة البرامج المعتمدة وطنًيا إلجمالي البرامج
نسبة البرامج تحت اإلعتماد وطنًيا إلجمالي البرامج

شكل )2/3/1/2( توزيع االعتامد الوطني للعام جامعي 1442/1441هـشكل )1/3/1/2( توزيع االعتامد الوطني للعام الجامعي 1442/1441 هـ

*االعتامد من املركز الوطني للتقويم واالعتامد

)2/2( دعم وتطوير الطلبة والخريجين

حرصــت الجامعــة عــىل تكثيــف دعــم وتطويــر  الطلبــة والخريجــني من خــالل الجهــات املســؤولة، وقد نفذت عــدداً مــن املبــادرات املتنوعة 

لتحقيــق  لهــذا الغرض، ومــن أهمها:

جدول )1/2/2( مبادرات دعم وتطوير الطلبة والخريجني خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

املستفيدونعدد الربامجاملبادرةم

الطلبة4تحسني الرتتيب يف تصنيف األنشطة الطالبية1

الطلبة2تطوير كفايات التعلم الذايت2

الطلبة1تعزيز مهارات املستقبل3

الطلبة1تنمية قيم املواطنة واالنتامء4

الخريجونمركز يُعنى بالطلبة الخريجني وتأهيلهم لسوق العملمركز التوظيف وخدمات الخريجني5
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)3/2( القبول والتسجيل

يف إطــار جهــود الجامعــة للتخفيــف عــن الطــالب والطالبــات عنــاء التنقــل والســفر يف ظــل جائحــة كورونــا واإلجــراءات االحرتازيــة 

املتبعــة، وقعــت اتفاقيــة مــع مؤسســة الربيــد الســعودي يتــم مبوجبهــا إيصــال وثائــق تخــرج الطــالب والطالبــات لهــم حســب العنــوان 

الوطنــي املدخــل مــن قبــل الطالــب، حيــث تــم تهيئــة بوابــة النظــام األكادميــي ليقــوم الطــالب بإدخــال بيانــات العنــوان الوطنــي 

عــرب حســاباتهم ليتــم إيصــال وثيقــة التخــرج لهــم.

كــام اســتمرت جهــود الجامعــة يف اإلتاحــة للطلبــة االطــالع مــن خــالل عــامدة القبــول والتســجيل عــىل املعلومــات التــي يحتاجونهــا 

عــن الجامعــة وكلياتهــا وتخصصاتهــا، ورشوط القبــول والتســجيل فيهــا، وذلــك مــن خــالل وســائل التواصــل مــن بعــد عــىل النحــو 

التــايل:

)1/3/2( القبول

جدول )1/1/3/2( تيسري إجراءات القبول للعام الجامعي 1442/1441هـ 

إجراءات القبولم

فتح بوابات القبول اإللكرتونية للطالب والطالبات.1

فتح بوابات القبول اإللكرتونية اإللحاقية للمقاعد الشاغرة للفصل الدرايس الثاين للطالب والطالبات.2

التواصل مع الطالب والطالبات عرب بوابة النظام األكادميي ايقونة الطلبات واالستفسارات.3

التواصل مع الطالب والطالبات واملراجعني عرب خدمة الواتس اب وقنوات التواصل االجتامعي الرسمية.4

تفعيل االنسحاب من القبول إكرتونياً عرب بوابة النظام األكادميي.5

)2/3/2( التسجيل

جدول )1/2/3/2( تيسري إجراءات التسجيل للعام الجامعي 1442/1441هـ 

إجراءات التسجيلم

التأكد من جاهزية الخطط الدراسية للكليات واألقسام العلمية والتأكد من وجودها عىل النظام األكادميي1

استالم الجداول الدراسية من الكليات ومطابقتها مع الخطط الدراسية.2
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إجراء تهيئة ما قبل التسجيل للتأكد من عدم وجود خلل يف الجداول املدخلة عىل النظام األكادميي.3

عمل إحصائية ما قبل التسجيل.4

إجراء عملية التسجيل اآليل للطالب حسب املقرات والكليات والتخصصات.5

عمل إحصائية ما بعد التسجيل الكتشاف األخطاء واملشاكل يف عملية التسجيل.6

فتح بوابة النظام األكادميي للطالب والطالبات إلجراء الحذف واالضافة إلكرتونياً وفقا للتقويم األكادميي املعلن7

التواصل مع الطالب والطالبات عرب بوابة النظام األكادميي ايقونة الطلبات واالستفسارات 8

التواصل مع الطالب والطالبات عرب خدمة الواتس اب وقنوات التواصل االجتامعي الرسمية 9

تفعيل االنسحاب النهايئ إلكرتونياً عرب بوابة النظام االكادميي 10

تفعيل رفع طلبات الفرص األكادميية إلكرتونياً عرب بوابة النظام األكادميي 11

)4/2( األنشطة الطالبية

أولــت الجامعــة اهتامًمــا باألنشــطة الطالبيــة لدورهــا يف تكويــن شــخصية الطالــب، وتنشــئته وغــرس قيــم االنتــامء الوطنــي 

لديــه، وحثــه عــىل املشــاركة واالندمــاج والتفاعــل مــع زمالئــه وأســاتذته ومجتمعــه الخارجــي.

)1/4/2( عدد فعاليات األنشطة الطالبية املقدمة يف كل نشاط خالل العام الجامعي 1442/1441هـ

نفــذت الجامعــة خــالل العــام الجامعــي 1442/1441 هـــ العديــد مــن األنشــطة الطالبيــة املتنوعــة، والجــدول )1/1/4/2( يوضــح توزيــع 

األنشــطة الطالبيــة وفــق كل نــوع.

جدول )1/1/4/2( توزيع األنشطة الطالبية وفق نوع النشاط خالل العام الجامعي 1442/1441هـ

النسبة للمجموععدد الفعالياتنوع النشاط

52.96%206األنشطة العلمية والثقافية

30.08%117األنشطة االجتامعية
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4.88%19األنشطة الرياضية

3.86%15األنشطة الكشفية

8.23%32األنشطة التطوعية

100%389املجموع  
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األنشطة 
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والثقافية

األنشطة 
االجتماعية

األنشطة 
الرياضية

األنشطة 
الكشفية

األنشطة 
التطوعية

206

117

19 15
32

العام الجامعي خاللعدد فاعليات كل نشاط طالبي
هـ1442/1441

52.96%
30.08%

4.88%
3.86% 8.23%

نسب األنشطة الطالبية المنفذة خالل العام الجامعي 
هـ1442/1441

األنشطة العلمية والثقافية األنشطة االجتماعية األنشطة الرياضية

األنشطة الكشفية األنشطة التطوعية

شكل )1/2/4/2( عدد الفعاليات يف كل نشاط طاليب

 خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )2/2/4/2( نسب األنشطة الطالبية املنفذة

 خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

)2/4/2( تطور عدد فعاليات األنشطة الطالبية من العام الجامعي 1437/1436 هـ إىل العام 1442/1441هـ

يبني الجدول )1/2/4/2( تطور عدد فعاليات األنشطة الطالبية من العام الجامعي1437/1436 هـ إىل العام 1442/1441هـ.

جدول )1/2/4/2( تطور عدد فعاليات األنشطة الطالبية من العام الجامعي 1437/1436 إىل العام 1442/1441هـ

معدل النموعدد الفعالياتالعام الجامعي

-1437/1436439 هـ

50.34%1438/1437660 هـ

3.94%1439/1438686 هـ
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15.74-%1440/1439578 هـ

81.6-%1441/1440106هـ

266.98%1442/1441389هـ
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هـ ١٤٣٦/١٤٣٧ هـ ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ ١٤٣٨/١٤٣٩ هـ ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ ١٤٤١/١٤٤٠ هـ ١٤٤٢/١٤٤١

هـ١٤٤٢/١٤٤١العام هـ إلى ١٤٣٧/١٤٣٦من العام  تطور عدد األنشطة الطالبية

شكل)1/2/4/2( تطور عدد فعاليات األنشطة الطالبية من العام الجامعي 1437/1436 إىل العام 1442/1441هــ

)5/2( الخدمات الطالبية

أولــت الجامعــة اهتامًمــا لتلبيــة كافــة احتياجــات الطلبــة وذلــك مــن خــالل تقديــم الخدمــات الطالبيــة التــي يحتاجونهــا والعمــل 

الدائــم عــىل تطويــر وصيانــة وزيــادة تلــك الخدمــات. 

)1/5/2( خدمات التغذية

يوضح الجدول )1/1/5/2( تتطور خدمات التغذية.
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جدول )1/1/5/2( تتطور خدمات التغذية من العام الجامعي 1437/1436 حتى 1442/1441 هـ

1442/1441 هـ1441/1440 هـ1440/1439 هـ1439/1438 هـ1438/1437 هـ1437/1436 هـالبيان

222222املطعم الجامعي 

02%0%0%0%-معدل النمو السنوي

193137535436الكافرتيات

3.33-%1.89%43.24%19.35%63.16%-معدل النمو السنوي

1471819310492مكائن البيع الذايت

13.2-%11.83%14.81%14.08%407.14%-معدل النمو السنوي
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١٤٣٧/  ١٤٣٦ 
هـ

١٤٣٨/  ١٤٣٧ 
هـ

١٤٣٩/  ١٤٣٨ 
هـ

١٤٤٠/  ١٤٣٩ 
هـ

١٤٤١/  ١٤٤٠ 
هـ

١٤٤٢/  ١٤٤١ 
هـ

هـ إلى العام  ١٤٣٧/١٤٣٦من العام  مات التغذيةدفي خالتطور 
هـ١٤٤٢/١٤٤١

المطعم الجامعي  الكافتريات مكائن البيع الذاتي

شكل )1/1/5/2( التطور يف خدمات التغذية من العام الجامعي 1437/1436 هـ إىل العام الجامعي 1442/1441 هـ
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)2/5/2( صناديق األمانات

يوضح الجدول )1/2/5/2( توزيع صناديق األمانات يف جهات الجامعة.

جدول )1/2/5/2( عدد صناديق األمانات وأماكنها املتاحة للطالب للعام 1442/1441 هـ      

النسبةعدد الصناديقاملكان

33.35%1450كلية الرتبية باملجمعة

7.36 %320كلية العلوم الطبية التطبيقية

31.05%1350كلية الرتبية بالزلفي

5.75%250كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

6.90%300كلية العلوم والدراسات االنسانية برماح

3.45%150كلية علوم الحاسب واملعلومات

0.46%20كلية طب األسنان

2.30%100كلية السنة التحضريية

5.75%250كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير

3.63%158الصالة الرياضية بكلية املجتمع

100%4348اإلجاميل

)3/5/2( أنشطة وخدمات الطالب الدوليني

يوضح جدول )1/3/5/2( توزيع الخدمات املقدمة للطالب الدوليني. 

جدول )1/3/5/2( الخدمات املقدمة للطالب الدوليني خالل العام الجامعي 1442/1441 هــ

النسبةعدد الطالب املستفيدينالبيان

3.30%17مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية 

0.58%3ملتقى الطالب الثالث 
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7.77%40رشح ثالثة األصول 

0.19%1مسابقة اليوم الوطني 

0.19%1أفضل فيديو تعريفي مبنجزات الوطن 

0.19%1مسابقة مبدعو أرشدين 

14.17%73رشح كتاب الصيام من عمدة األحكام 

7.77%40حفظ أحاديث الصحيحني من رياض الصالحني 

7.77%40رشح املنظمة البيقونية

14.17%73درس عمدة االحكام فقه املرياث

14.17%73درس كتاب التوحيد

14.17%73درس فقه الشافعي

7.77%40درس رشح منت فروع الفقه

7.77%40رشح تفسري جزء عم 

100%515إجاميل

يتضــح مــن الجــدول تنــوع األنشــطة التــي تقــدم للطــالب الدوليــني، فبجانــب اشــرتاك طــالب املنــح يف األنشــطة الطالبيــة العاديــة 

فــإن لهــم برامــج مخصصــة لهــم تركــز عــىل تعليــم الديــن الحنيــف والتفقــه فيــه.

)4/5/2(  صندوق الطالب

يوضح الجدول )1/4/5/2( توزيع الخدمات التي يقدمها صندوق الطالب وعدد املستفيدين والقيمة املالية لها.

ججدول )1/4/5/2( خدمات صندوق الطالب وعدد املستفيدين والقيمة املالية لها خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ  

نسب القيم املاليةالقيمة املاليةعدد املستفيدينالخدمة

2.1%26800 ريال29التشغيل الطاليب

93.50%1200160 ريال958سلف الطالب

4.4%56750 ريال102اإلعانات

100%1283710 ريال1089املجموع
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يالتشغيل الطالب سلف الطالب اإلعانات

26800

1200160

56750

القيم المالية لخدمات صندوق الطالب للعام الجامعي 
هـ1442/1441

القيمة المالية

2.20%

97.80%

نسب القيم المالية لخدمات صندوق الطالب للعام 
هـ1442/1441الجامعي 

التشغيل الطالبي سلف الطالب اإلعانات

شكل )1/4/5/2( خدمات صندوق الطالب وعدد املستفيدين والقيمة 

املالية لها خالل العام الجامعي 1442/1441هـ

شكل )2/4/5/2( خدمات صندوق الطالب وعدد املستفيدين والقيمة املالية لها 

خالل العام الجامعي 1442/1441هـ

جدول )2/4/5/2( تطور خدمات صندوق الطالب من العام 1437/1436 حتى العام 1442/1441 هـ

1442/1441هـ1441/1440هـ1439 / 1440هـ1438 / 1439هـ1437 / 1438هـ1436 / 1437هـالبيانالنشاط

التشغيل 
الطاليب

26822534329املستفيدين 

32.6-%18.87-%140.91%175%69.23-% -معدل النمو السنوي

15960818037430587304664026800القيمة املالية

42.5-%20.59-%56.91%357.58%48.75-%- معدل النمو السنوي

سلف الطالب

483647442631953املستفيدين 

51%42.76%840.43%30.56%25-%- معدل النمو السنوي

48000400003100515973509866501200160القيمة املالية

21.6%65.17%92.66%675.13%16.67-%- معدل النمو السنوي

اإلعانات

20714220715469102املستفيدين 

47.8%55.19-%25.60-%45.77%31.40-%- معدل النمو السنوي

740007748571500859003940056750القيمة املالية

44%54.13-%20.14%7.72-%4.71%- معدل النمو السنوي
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خدمات صندوق الطالب من العام عدد المستفيدين من تطور 
هـ1442/1441حتى العام 1437/1436

التشغيل الطالبي سلف الطالب اإلعانات

شكل )3/4/5/2( تطور عدد املستفيدين من خدمات صندوق الطالب من العام الجامعي 1437/1436 إىل العام الجامعي 1442/1441هـ
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هـ1437/1436خدمات صندوق الطالب من العام القيم المالية في تطور 
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التشغيل الطالبي سلف الطالب اإلعانات

شكل )4/4/5/2( تطور القيم املالية لخدمات صندوق الطالب من العام الجامعي 1437/1436إىل العام الجامعي 1442/1441هـ
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)5/5/2( التوجيه واإلرشاد

يوضح الجدول )1/5/5/2( والجدول )2/5/5/2( أنشطة التوجيه واإلرشاد املختلفة.

جدول )1/5/6/2( أنشطة مركز التوجيه واإلرشاد بالجامعة وعدد املستفيدين عىل مستوى الطالب الذكور خالل العام الجامعي 1442/1441هـ 

عدد أنواع األنشطةم
األنشطة

نسب 
األنشطة

عدد الطالب 
املستفيدين

نسب 
املستفيدين

31.21%7.161201%27محارضات توجيهيه وإرشادية جامعية مبارشة يف كاّفة كليات الجامعة 1

2.10%21.4981%81استشارات عن طريق اإلمييل 2

0.55%5.5721%21جلسات إرشاد فردي 3

5.67%57.82218%218استشارات عىل واتس آب املركز 4

60.47%7.962327%30تغريدات توجيهية مبناسبات مختلفة )االختبارات كورونا - التطعيم(5

100%1003848%377اإلجاميل

كام تم عقد عدد )1( برنامج تدريبي لتنمية مهارات املرشدين بالكليات استفاد منه عدد )7( مرشدين للطالب.

جدول )2/5/5/2( أنشطة مركز التوجيه واإلرشاد بالجامعة وعدد املستفيدين عىل مستوى الطالبات خالل العام الجامعي 1442/1441هــ

أنواع األنشطة*م
عدد 

األنشطة
نسب 

األنشطة
عدد الطالبات 

املستفيدات
نسب 

املستفيدات

45.27%6.772702%27محارضات توجيهيه وإرشادية جامعية مبارشة يف كاّفة كليات الجامعة 1

1.81%27.07108%108استشارات عن طريق اإلمييل 2

0.42%6.2725%25جلسات إرشاد فردي 3

3.47%51.88207%207استشارات عىل واتس آب املركز 4

48.94%7.522921%30تغريدات توجيهية مبناسبات مختلفة )االختبارات كورونا - التطعيم(5

0.10%0.506%2مسابقات إرشادية6

100%1005969%399اإلجاميل

كام تم عقد عدد )1( برنامج تدريبي لتنمية مهارات املرشدات بالكليات استفاد منه عدد )12( مرشدة للطالبات.
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جدول )3/5/5/2( تطور عدد األنشطة واملستفيدين من مركز التوجيه واإلرشاد الطاليب من العام 1437/1436 حتى العام 1442/1441هـ

1442/1441هـ1441/1440هـ1439 / 1440 هـ1438 / 1439 هـ1437 / 1438 هـ1436 / 1437 هـالبيان

436940915557607776األنشطة

84.27%8.98%39.13-%2.66-%115.60%-  معدل النمو السنوي

49553219131981013063979817املستفيدين

53.46%85.63-%23.25-%310%35.04 -%- معدل النمو السنوي
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تطور عدد األنشطة والمستفيدين من مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي من العام 
هـ1441/1441حتى العام 1437/1436

األنشطة المستفيدين

شكل )1/5/5/2( تطور عدد األنشطة واملستفيدين من مركز التوجيه واإلرشاد الطاليب من العام 1437/1436 حتى العام 1442/1441 هـ

)6/5/2( التواصل مع الطلبة

يوضح الجدول )1/6/5/2( أنشطة التواصل مع الطلبة عرب مختلف قنوات التواصل يف الجامعة.
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جدول )1/6/5/2( االتصال مع الطلبة عرب مختلف قنوات االتصال خالل العام الجامعي 1442/1441هـ

العددبيانات الخدمات املقدمةالوسيلة 

30األخبار املنشورةصفحة العامدة عىل موقع الجامعة

تويرت

17900املتابعني

700الرسائل الخاصة

5751التغريدات املنشورة

800استفسارات وتعليقات الطالب 

يوتيوب

65املشرتكني

1الفيديوهات املنشورة

24عدد املشاهدين

واتس أب

81املشرتكني

150الرسائل املوجهة للطالب 

90الرسائل املوجهة من الطالب 

5)توعية - إعالن(األفالم والفيديوهات القصرية 

)6/2( جودة التعليم 

حققت الجامعة خالل العام الجامعي 1442/1441هـ عدداً من املنجزات  يف مجال االعتامد األكادميي، من أبرزها ماييل:  

)1/6/2( متابعة مالحظات وتوصيات املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي

 بعد الحصول عىل االعتامد األكادميي استمرت الجامعة يف متابعة توصيات املركز الوطني عىل النحو التايل



117

جدول )1/1/6/2( نتائج متابعة مكتسبات االعتامد املؤسيس

            وسائل االستمراريةاملكتسبات

نرش ثقافة الجودة عن بعد
توســيع  وتطويــر وأمتتــة ورش العمــل – الزيــارات امليدانيــة – اللقــاءات الدوريــة 

مــن خــالل العمــل عــن بعــد

استمرار املراجعة الداخلية للعامدات واإلدارات والكليات.استيفاء معايري االعتامد املؤسىس ومتطلباته

استيفاء معايري االعتامد الربامجى ومتطلباته
اســتمرار املراجعــة الداخليــة للربامــج األكادمييــة – توقيــع عقــود االعتــامد مــع 

املركــز الوطنــي.

االستمرار يف مراجعة الخطط الدراسية.تطوير الخطط الدراسية

تنويع ورش العمل والربامج التدريبية – املشاركة يف أعامل املراجعة.تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس

تطوير الربامج األكادميية 
مــن خــالل املراجعــة الداخليــة، ومراجعــة تقاريــر املقــررات والتقاريــر الســنوية 

للربامــج، وتقديــم التغذيــة الراجعــة.

التميز
ــي،  ــودة والتم ــة للج ــس الجامع ــاىل رئي ــزة مع ــيع جائ ــر وتوس ــالل تطوي ــن خ م

وتكريــم الربامــج والعــامدات واإلدارات.

من خالل أمتتة استطالعات الرأى.قياس رضا املستفيدين

)2/6/2( املراجعة الداخلية للربامج األكادميية والعامدات واإلدارات عن بعد

انفــاذا لإلجــراءات االحرتازيــة، تــم تنفيــذ املراجعــة الداخليــة للربامــج األكادمييــة عــن بعــد نظــرًا لكونهــا أحــد نظــم ضــامن الجــودة 

والتحســني املســتمر يف الجامعــة.

 )1/2/6/2( املراحل التنفيذية للمراجعة الداخلية 

مرت املراجعة الداخلية بالخطوات التالية: 

2- تشكيل الفرق.    3- تدريب املستهدفني. 1- التخطيط.   

 4- زيارة فريق املراجعة الداخلية لجميع الربامج.  5- إعداد تقرير لكل برنامج.
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6- مراجعة التقارير.   7- تحليل النتائج.   

8- اإلعالن عن النتائج النهائية واالحتفال بالربامج األكرث جاهزية.

9- تقديم التغذية الراجعة للربامج من خالل تقارير فنية.

10- تقويم عملية املراجعة الداخلية.

)2/2/6/2( اإلطار الزمني للمراجعة الداخلية

يوضح الجدول التايل اإلطار الزمني ملرشوع املراجعة الداخلية.

جدول )1/2/2/6/2( اإلطار الزمني للمراجعة الداخلية

التاريخالنشاطم

األسبوع الثالث من الفصل الدرايس األولالتخطيط للمراجعة واعداد األدوات1

األسبوع الثالث عرش من الفصل الدرايس األولاالعالن عن املراجعة والتعميم عىل الجهات2

األسبوع السادس من الفصل الدرايس الثاينتقديم الدعم الفني للمستهدفني )الرجال ونساء(3

األسبوع الثامن من الفصل الدرايس الثايناستالم الوثائق من الجهات4

األسبوع العارش من الفصل الدرايس الثاينفحص الوثائق وتقييمها5

األسبوع الرابع عرش من الفصل الدرايس الثاينإعالن النتائج وتقييم الفائزين6

األسبوع الخامس عرش من الفصل الدرايس الثاينالتغذية الراجعة7

)3/2/6/2( املراجعة الداخلية للربامج األكادميية 

اعتمدت املراجعة الداخلية للربامج األكادميية عىل معايري االعتامد الربامجي للمركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي.

يبني الجدول )1/3/2/6/2( توزيع بيانات الربامج األكادميية بكليات الجامعة.
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جدول )1/3/2/6/2( بيانات الربامج األكادميية التي تم مراجعتها داخلًيا

ملحوظة عدد الربامجعدد الكليات

32 برنامج13
باإلضافــة إىل الـــ )32( برنامــج التــي تــم مراجعتهــا، تــم مراجعــة الســبع )7( برامج التــي تقدمت 
لالعتــامد الوطنــي الربامجــي حيــث صمــم لهــا مــرشوع تهيئــة خــاص، والــذي انتهــى بحصــول 

)5( منهــا عــىل االعتــامد، والربنامجــان املتبقيــان يف انتظــار قــرار االعتــامد. 

ويُبني الجدول )2/3/2/6/2( النتائج النهائية للمراجعة الداخلية للكليات التي حصدت املراكز الثالثة األوىل. 

جدول )2/3/2/6/2( ترتيب الكليات التي تضم الربامج األكادميية

املستوىالكليةالربنامجم

األولالهندسةهندسة كهربائية1

الهندسةهندسة مدنية2
الثاين

كلية الطبالطب والجراحة3

العلوم الطبيةالعالج الطبيعي4
الثالث

كلية املجتمعدبلوم املوارد البرشية 5

ويتضح من الجدول )3/3/2/6/2( اإلجراءات التي متت يف مجال نظام ضامن جودة الربامج.

جدول )3/3/2/6/2( إجراءات نظام ضامن جودة الربامج االكادميية

التوصيفاإلجراءم

أمتته مؤرشات األداء ومناذج الجودة1
- تــم اســتحداث بوابــة ألمتتــة متطلبــات الجــودة مــن خــالل توحيــد النــامذج املســتخدمة يف 
ــف  ــة بتوصي ــودة الخاص ــاذج الج ــر من ــك بتطوي ــة. وذل ــودة املختلف ــراءات الج ــات وإج عملي

وتقاريــر املقــررات كمرحلــة أوىل وإتاحتهــا عــىل البوابــة اإللكرتونيــة.
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مناقشة تقارير املراجعة يف مجلس الجامعة2

تم مناقشة التقارير التالية يف مجلس الجامعة:
           - التقرير العام ملراجعة برامج املاجستري

           - التقرير العام ملراجعة الربامج األكادميية
           - تقرير حالة االعتامد الربامجي للربامج املتقدمة لالعتامد.

           - التقرير السنوية
           - مؤرشات األداء

االعتامد الخارجي للربامج األكادميية  3
- ويُعنــى مبتابعــة االعتــامدات الخارجيــة مــن تجديــد الشــهادات  ومراجعــة مكتســباته 

باســتمرار

املراجعة الداخلية4
- وتُعنــى مبراجعــة مــدى اســتيفاء الربامــج ملتطلبــات االعتــامد الوطنــي مــن خــالل عمليــات 

املراجعــة الدوريــة

 

)4/2/6/2( املراجعة الداخلية للعامدات 

اهتمــت الجامعــة بــإدراج العــامدات يف عمليــة تقويــم األداء الســنوي حتــى تصبــح عمليــة التقويــم شــاملة لجميــع كيانــات الجامعــة. 

ويبــني الجــدول )1/4/2/6/2( ترتيــب العــامدات التــي حصــدت املراكــز الثالثــة األوىل.

جدول )1/4/2/6/2( ترتيب العامدات 

املستوىالعامدةم

عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر1

األول عامدة املوارد البرشية2

عامدة القبول والتسجيل3

عامدة شؤون الطالب4

الثاين عامدة الدراسات العليا5

عامدة شؤون املكتبات6
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عامدة السنة األوىل املشرتكة7

الثالث
عامدة البحث العلمي8

عامدة التعليم االلكرتوين والتعلم عن بعد9

عامدة تقنية املعلومات10

)5/2/6/2( املراجعة الداخلية لإلدارات واملراكز

ضامنــاً الســتمرارية التحســني والتكامــل بــني وحــدات الجامعــة املختلفــة، اهتمــت الجامعــة بتقويــم أداء جميــع اإلدارات واملراكــز بهــا. 

ويبــني الجــدول )1/5/2/6/2( ترتيــب اإلدارات التــي حصــدت املراكــز الثالثــة األوىل.

جدول )1/5/2/6/2( ترتيب اإلدارات واملراكز 

املستوىالعامدةم

مركز االبتكار وريادة األعامل1

األول إدارة االبتعاث والتدريب2

إدارة التعاون الدويل والجمعيات العلمية3

مركز النرش والرتجمة4

الثاين اإلدارة العامة للمرافق واإلسكان5

إدارة املراجعة الداخلية6

اإلدارة العامة للتطوير التنظيمي7

الثالث اإلدارة العامة للشؤون القانونية8

إدارة التخطيط االسرتاتيجي9
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إضاءة

ــج  ــح الربام ــل تتض ــذا الفص ــة ه يف نهاي

املعتمــدة داخلًيــا وخارجًيــا، وعمليــات 

وآليــات  والخريجــني،  الطــالب  دعــم 

التعليميــة،  قيــاس وتقويــم األنشــطة 

وجهــود الجامعــة يف القبــول والتســجيل، 

وتطــور األنشــطة والخدمــات الطالبيــة 

واإلرشــاد األكادميــي، ووســائل التواصــل 

مــع الطلبــة، ومــا يتعلــق بجــودة التعليم.


