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كلمة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية:
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان ،وعلمه البيان ،والصالة والسالم على نبينا محمد المبعوث بأبلغ بيان ،وأفصح لسان ،وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.
أما بعد.
فإن الدعم الالمحدود الذي تلقاه التعليم من والة األمر حفظهم هللا ،ومن مقام وزارة التعليم العالي ومن توجيه معالي مدير
الجامعة ،ليدفعنا دائما ً لتحقيق أرقى معايير الجودة العالمية في التعليم والتعلم بهدف الخروج بمخرجات تعليمية تنافسية تتناغم مع ما
تنشده خطط التنمية الشاملة بالمملكة.
وحيث أن العملية التعليمية هي الشغل الشاغل لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية ومن ورائها الكليات والعمادات المساندة ،لذا
فقد جاء تركيز الوكالة على تحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي فيما يتعلق بمعيار التعليم والتعلم كمعيار حاكم على جميع أنشطة
الوكالة ،وموجه للقواعد التي تنطلق منها الوكالة في عملها مع مختلف اللجان الدائمة والكليات والعمادات المساندة ،ويعتبر تطوير
المناهج والخطط الدراسية من أحد أهم أولويات الوكالة في المرحلة المقبلة ،وكذلك تحقيق التميز في التعلم والتعليم ،وتطوير آليات
اإلرشاد األكاديمي بما يتيح للطالب فرصة الدراسة العلمية وفق األسس المرعية وأصول نظام الساعات المعتمدة التي تنمي حرية
الطالب في االختيار من بين المقررات المدرجة في الخطة الدراسية ،وكذلك تنمية شخصيته القيادية ،في إطار من الحرية األكاديمية.
وبتوفيق من هللا تعالى تعمل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ضمن منظومة وحدات جامعة المجمعة المختلفة على تقديم
برامج أكاديمية متميزة ،وتطوير البيئة التعليمية لتشجيع اإلبداع ،وتحفيز التميز.
ويستند التميز في برامج الوكالة على منظومة شراكات مع مجموعة من أعرق المؤسسات الداخلية والخارجية في كافة
التخصصات األكاديمية.
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كما أن صفحة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ضمن الموقع اإللكتروني للجامعة ،تمثل جسرا ً نوعيا ً للتواصل الفعال مع
المجتمع المحلي خاصة والعالمي عامة للمزيد من التواصل والتفاعل بما يحقق الطموح واآلمال المنشودة ومساهمة في تحقيق
الحكومة اإللكترونية في مملكتنا الحبيبة.
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
د  .أحمد بن علي الرميح
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مقدمة:
منذ أن نشأت جامعة المجمعة والعناية بالتعليم وتطويره هدفها الرئيس ،حيث تضمن الهيكل اإلداري للجامعة عند إنشائها وكالةً
مخصصة للشؤون التعليمية ،وقد سعت جامعة المجمعة لتفعيل دور هذه الوكالة ،حيث تم في شهر شوال من عام 1433هـ تكليف
سعادة الدكتور محمد بن عبد هللا الشايع مشرف عليها لتبدأ الوكالة في ممارسة دورها في االهتمام بالتعليم في الجامعة ،وفي يوم
األحد الموافق 1434/4/14هـ صدر قرار معالي مدير الجامعة ،بتكليف سعادة األستاذ الدكتور محمد بن عثمان الركبان وكيالً
للجامعة للشؤون التعليمية بنا ًء على موافقة معالي وزير التعليم العالي ــ رئيس مجلس الجامعة ــ وذلك للقيام بكافة المهام
واالختصاصات المنصوص عليها في دليل الصالحيات واالختصاصات ،الصادر بالقرار اإلداري لمعالي مدير الجامعة رقم 10
بتاريخ 1431/7/1هـ ،وفي تاريخ 1436/2/29هـ ،صدر قرار معالي مدير الجامعة بتكليف سعادة الدكتور أحمد بن علي الرميح
وكيالً للجامعة للشؤون التعليمية ،بنا ًء على موافقة معالي وزير التعليم ـ رئيس مجلس الجامعة ـ.
وتتبع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بشكل مباشر ،كافة كليات الجامعة وهي ( كلية التربية بالمجمعة – كلية التربية بالزلفي
– كلية الهندسة بالمجمعة – كلية الطب بالمجمعة – كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة – كلية طب األسنان بالزلفي – كلية العلوم
بالزلفي – كلية المجتمع بالمجمعة – كلية إدارة األعمال بالمجمعة – كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  -كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية برماح  -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
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كلية علوم الحاسب والمعلومات بالمجمعة  -وما يستحدث من

كليات) كما يتبعها أيضا ً العمادات المساندة ذات العالقة ،وهي  ( :عمادة القبول والتسجيل –عمادة شؤون الطالب ــ عمادة الجودة
وتطوير المهارات – عمادة السنة التحضيرية)  ،كما يتبعها أيضا ً ( ،مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ).
وتضم الوكالة في مرافقها الداخلية عددا ً من اإلدارات المنظمة للعمل ،والعديد من الوحدات الفاعلة واللجان النشطة والبرامج النوعية.
الرؤية:
 بيئة تعليمية متميزة تحقق معايير الجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي.الرسالة:
 تسعى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية إلى التحسين والتطوير المستمر في البرامج التعليمية لتحقيق متطلبات سوق العمل،وذلك من خالل رفع كفاءة األداء في كليات الجامعة وتهيئة البيئة التعليمية الداعمة للطالب وعضو هيئة التدريس.
القيم:
 العدالة -التطوير

 -المحاسبية

 االتقان -المؤسسية
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األهداف االستراتيجية للوكالة:
الهدف الرئيس األول :تهيئة بيئة تعليمية تساعد على اإلبداع والتميز.


األهداف الفرعية:

 رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات المساندة. تنمية مهارات الطالب والعناية باحتياجاته المهنية والتربوية. استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين والرقي المستمر بأدائهم.الهدف الرئيس الثاني :التطوير والتحسين المستمر للبرامج التعليمية.


األهداف الفرعية:

 تطوير البرامج التعليمية وفق معايير الجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي. االرتقاء باستراتيجيات التعليم والتعلم لتحسين المخرجات التعليمية المستهدفة. تطوير أساليب تقويم الطالب بما يسهم في تحقيق العدالة والرفع من كفاءة المخرجات.الهدف الرئيس الثالث :تعزيز الشراكات المؤسسية بما يخدم عملية التعليم.


األهداف الفرعية:

 توثيق الصلة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع ذات العالقة. إقامة برامج التبادل المعرفي بما يساعد على تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة. -التواصل مع الخريجين واالستفادة من تجاربهم.
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الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية:
وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية

املجلس االستشاري
لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية

املشرف على
مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

املجلس االستشاري الطالبي
املتابعة

مديراإلدارة

العالقات العامة

السكرتارية

اللجان الدائمة

إدارة التقويم والقياس

الكليات

إدارة الخطط والبرامج

إدارة التميزفي التعليم

الدراسية

والتعلم

عمادة الجودة وتطوير

عمادة القبول

املهارات

والتسجيل

إدارة دعم الطالب

عمادة شئون الطالب

إدارة شؤون الخريجين

عمادة السنة التحضيرية

إدارة التخطيط والتطوير

مركزتعليم اللغة العربية
للتاطقين بغيرها
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 اإلدارات الفنية التي تتشكل منها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية:
يتبع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية اإلدارات الفنية التالية:
)1

إدارة التقويم والقياس.

)2

ادارة الخطط والبرامج الدراسية.

)3

إدارة التميز في التعليم والتعلم.

)4

إدارة دعم الطالب.

)5

إدارة شؤون الخريجين.

)6

إدارة التخطيط والتطوير.
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 إدارات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية:
تضم وكالة الجامعة للشؤون التعليمية عددا ً من األقسام اإلدارية التنظيمية على النحو التالي:
أوالً :مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية:
ثانياً :المشرف على مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية:
ثالثاً :إدارة الوكالة:
أقسام اإلدارة:

 -مدير اإلدارة بالوكالة.

 -شؤون الموظفين.

 -االتصاالت اإلدارية

 -العالقات العامة.

 -تنسيق اللجان.

المشتريات والمستودعات.
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 -السكرتارية

 الجهات المرتبطة بوكالة الجامعة الشؤون التعليمية:
يرتبط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية عدد من الجهات التي لها عالقة بالعملية األكاديمية داخل الجامعة ،ويمكن تقسيم هذه
الجهات إلى األقسام التالية:
 .1الكليات وتتمثل الكليات التي ترتبط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية فيما يلي:
 كلية التربية بالمجمعة-

 كلية التربية بالزلفي -كلية المجتمع

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير.

 -كلية العلوم

 -كلية إدارة األعمال

 -كلية العلوم الطبية التطبيقية

 -كلية الهندسة

-

-

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

 -كلية طب األسنان

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

 -كلية الطب

 كلية علوم الحاسب والمعلومات. .2العمادات المساندة وتتمثل في:
 -عمادة القبول والتسجيل

 -عمادة شؤون الطالب

 -عمادة الجودة وتطوير المهارات

 -عمادة السنة التحضيرية
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إنجازات الوكالة

15

أوالً :اهم إنجازات اإلدارات الفنية التابعة للوكالة.

16

ادارة الخطط والبرامج الدراسية
أوال:مهام اإلدارة :















الوقوف على ما هو جديد من خطط وبرامج دراسية تحاكي التطور العلمي والتقني من حيث األدوات المستخدمة وحقول المعرفة.
توفير النماذج وشرح اآلليات المتبعة في إعداد الخطط والبرامج الدراسية ،والعمل على مسـاعدة األقسام األكاديمية لوضع برامجها بما يتناسب مع الخطط التنموية،
وتفعيل الوسائل التي تحقق ذلك.
اإلشراف والمتابعة لألقسام األكاديمية لتطوير خططها وبرامجها وفق اآلليات الجديدة التي تقترحها اإلدارة.
التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في مجال الخطط والبرامج الدراسية.
إعداد خطة عمل سنوية ودورية لعمل اإلدارة والوحدات التابعة لها.
متابعة وحث الكليات واألقسام األكاديمية على عملية تطوير الخطط والبرامج الدراسية بما يضمن نجاحها.
إدارة األمور المالية واإلدارية والفنية التي تحتاجها الوحدات واللجان التابعة لها.
العمل على متابعة ودراسة المستجدات الحديثة في مجال تطوير الخطط والبرامج الدراسية مع الجامعات والمؤسسات العلمية المتميزة داخل الجامعة وخارجها.
االستعانة بمتخصصين وخبراء محليين ودوليين في الخطط و البرامج الدراسية من داخل الجامعة أو خارجها لغايات المساعدة والتحكيم.
المتابعة المستمرة ألعمال ونشاطات لجان الخطط الدراسيّة في األقسام والكليّات ،وعقد االجتماعات مع المعنيين لغايات التقييم والتحسين وتوفير الوسائل واإلمكانات
الضرورية لها.
اقتراح تشكيل اللجان اآلتية حسب الحاجة؛ لدراسة الخطط والبرامج الدراسيّة ،واقتراح مكافآت ألعضاء اللجان.
مخاطبة الكليّات واألقسام العلميّة بقرارات اللجنة الدائمة للبرامج والخطط الدراسية بعد اعتمادها من معالي مدير الجامعة ،وعرض المقترحات المقدَّمة من لجان
الخطط والبرامج الدراسيّة بالكليّات ،ومتابعة تنفيذها في حالة إقرارها من اللجنة الدائمة.
إعداد التقرير السنوي لإلدارة ورفعه إلى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لعرضه على اللجنة الدائمة للخطط والبرامج الدراسية.
المدرجة في جدول أعمال االجتماعات عليها.
أمانة اللجنة الدائمة للخطط والبرامج الدراسية ،وإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة ،وعرض الموضوعات
َ
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دليل النماذج والوثائق إلدارة الخطط والبرامج الدراسية
جدول رقم ()1
النماذج والوثائق إلدارة الخطط والبرامج الدراسية
1
م

إسم الوثيقة  /النموذج

 1نموذج استحداث أو تطوير خطة دراسية

2
3
4
5

نموذج التقرير الفني الشامل
استمارة تحكيم خطة دراسية
استمارة تحكيم توصيف مقرر دراسي
أليات التحكيم العلمي والمعرفي للخطط الدراسية

 6الدورة المستندية لعمليات التحكيم
 7مقترح توزيع الساعات المعتمدة على المقرر الدراسي
مقترح لخطة عمل قصيرة المدى لتفعيل المبادرات
8
التشغيلية لإلدارة
نموذج تحديد الموقف الحالي للخطط الدراسية في
9
الكليات

الجهة المصدرة للوثيقة

الجهة المستخدمة للوثيقة

قسم الخطط والبرامج الدراسية

األقسام األكاديمية

قسم الخطط والبرامج الدراسية
قسم الدراسات العلمية و المعرفية
قسم الدراسات العلمية و المعرفية
قسم الدراسات العلمية و المعرفية

األقسام األكاديمية
األقسام األكاديمية
األقسام األكاديمية
األقسام األكاديمية
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
 ،األقسام األكاديمية
األقسام األكاديمية
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
 ،األقسام األكاديمية

قسم التخطيط والتطوير

األقسام األكاديمية

قسم الدراسات العلمية و المعرفية
قسم الخطط والبرامج الدراسية
قسم التخطيط والتطوير
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ثانيا ً  /ملخص إلنجازات اإلدارة :
رغم عمق التحديات التي واجهتها في عامها األول للتأسيس  ،تكللت جهود إدارة الخطط والبرامج الدراسية برسم أولى دعـائم البناء بصياغـة رؤيتها ورسالتها وأهدافها
ومهامها وهيكلتها التنظيمية تبعا لتوجهات وكالة الجامعة للشئون التعليمية .وعليه  ،فقد قامت اإلدارة بإصدار دليل تعريفي وبعض النماذج المعينة على فهم اآلليات الالزمة
إلعداد وتطوير الخطط والبرامج الدراسية.
وقد استهدفت اإلدارة منذ بداية انطالقتها بنهاية الفصل الجامعي األول لعام  1434/1433هـ االطالع على واقع الخطط الدراسية لبرامج الجامعة للنظر في مدى حداثتها
والعوائق التي تقف في سبيل تطويرها في خطوةٍ جادّة نحو الوصول بها إلى أرقى مستويات العلم والمعرفة المواكبة لتحديثات التطور العلمي و النمو المهني تحقيقا ً لرؤية
الجامعة المستقبلية المنشودة – بإذن هللا .ولتأكيد مدى حرصها على ذلك  ،وبهدف الوصول إلى ترقية الشئون التعليمية في الجامعة وتماشيا مع سياسة فريق العمل بوكالة
الجامعة للش ؤون التعليمية برئاسة سعادة وكيل الجامعة للشئون التعليمية  ،قام فريق العمل بزيارات ميدانية لكافة كليات الجامعة  ،حيث تضمنت برامج الزيارات استطالع ممثل
سبًل تطويرها مستقبليا .وقد عقبت هذه الزيارات
إدارة الخطط والبرامج الدراسية لواقع الخطط الدراسية بالكليات والمعوقات التي تحول دون تطويرها  ،باإلضافة إلى مناقشة ُ
منافسات جادة بين كليات الجامعة لمراجعة وتحسين خططها بغرض تقديمها لالعتماد األكاديمي.
وقد تم هنا إلقاء بعض الضوء على مستجدات اإلدارة خالل العام الجامعي  1436/1435هـ والذي تعاقبت فيه التطورات على النحو التالي:
العمل على ما تضمنته الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للشئون التعليمية.
تقييم ودراسة مجموعة من الخطط الدراسية المحالة لها من كليات الجامعة .
تحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي.
وهو ما يش ّكل منحنى متقدما ً للنهوض بشئونها التعليمية المتمثلة برفع مستوى مخرجات طالبها واإلفادة المستقبلية المنشودة لتفعيل أدوارهم الوظيفية في سوق العمل .ويمكن
تلخيص أهم اإلنجازات كما يلي:
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 .1تحديد األهداف الرئيسية لإلدارة في ضوء الخطة األستراتيجية لوكالة الجامعة للشئون التعليمية.
 .2استكمال هيكلة اإلدارة وتنظيم مهام أقسامها بما يتناسب مع أهدافها:
فقد تضمنت اإلدارة أربعة أقسام أساسية بعدة استكمال الهيكلة وهي كما يلي:
o
o
o
o

.3
.4
.5
.6
.7
.8

قسم الخطط والبرامج الدراسية
قسم الدراسات العلمية والمعرفية
قسم الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم التخطيط والتطوير

أستكمال أنشطة فحص واعتماد الخطط الدراسية في الجامعة.
وضع اآلليات واألسس التنظيمية للتحكيم العلمي والمعرفي الموحد للخطط الدراسية.
البدء في التحول االلكتروني لإلدارة باستخدام برنامج الكتروني خاص بفحص واعتماد الخطط الدراسية.
وضع نظام ونماذج تحكيمية للخطط الدراسية لمستحدثة والمطورة
إعادة اصدار دليل اعتماد وتطوير الخطط الدراسية
االستمرار في فحص واستكمال ومتابعة ما يحال إلى قسم الخطط والبرامج الدراسية باإلدارة من برامج دراسية  ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة من توجيه وربط مع
العمادات المساندة الستكمال العناصر األساسية لتعديل واستحداث الخطط والبرامج الدراسي ة ومن ثم رفعها للجنة الدائمة للخطط والبرامج الدراسية بالجامعة العتمادها.
مرت إدارة الخطط والبرامج الدراسية بأربعة مراحل رئيسية وهي:
.1
.2
.3
.4

حصر البرامج األكاديمية في الجامعة وربطها بقرارات إنشائها ومعرفة وضع هذه الخطط الدراسية من الناحية الفنية ومن الناحية النوعية .
وضع اآلليات والنماذج والسبل لتنظيم عملية إعداد وإعتماد البرامج األكاديمية في الجامعة
الوقوف على وضع توصيفات البرامج وتوصيفات مقرراتها ومدى مالئمتها واستكمالها لمعايير الجودة ومعايير الجامعة
تجويد الخطط الدراسية من حيث المحتوى المعرفي والمحتوى الف ني وذلك بالبدء باعتماد الخطط الدراسية تحت مظلة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
وبالتعاون مع العمادات المساندة وخاصة عمادة الجودة وتطوير المهارات وعمادة القبول والتسجيل.
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مناقشة المالحظات والتعديالت
• ممثل مقدم الطلب
• ممثل عمادة الجودة وتطوير
المهارات
• ممثل عمادة القبول والتسجيل
• ممثل وحدة الخطط والبرامج
الدراسية

فحص الطلب المقدم
•عمادة الجودة وتطوير
المهارات
• اعمادة القبول والتسجيل
• الوحدة المعرفية والعلمية

استقبال الطلبات
• استحداث قسم أكاديمي
• إستحداث أو تعديل خطة
دراسية

اعداد التقرير الفني األولي
• مشرف إدارة الخطط والبرامج
الدراسية

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
• تزويد الكلية العلمية بالتقرير
الفني األولي إلجراء التعديالت

استقبال الطلب المعدل
• إعداد التقرير النهائي

إعتماد البرامج األكاديمية :ولغاية بيان وضع جميع البرامج داخل الجامعة بالنسبة لإلعتماد من قبل الجامعة فإن اإلدارة تورد لكم الجدول رقم  3الذي يبين أن البرنامج األكاديمي
يمر ضمن خمسة مراحل إعتماد رئيسة كما تم ذكره في المقدمة:
وتكون الدالالت لألرقام والرموز وفق الجدول التالي:
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جدول رقم ()2
دالالت األرقام والرموز
دالالت األرقام والرموز
1
2
3
4
5


تم تقديم طلب االعتماد
اجتاز البرنامج التقييم األولي (عمادة الجودة وتطوير المهارات وعمادة القبول والتسجيل)
اجتاز البرنامج التقييم النهائي
تم اعتماد البرنامج الدراسي من اللجنة الدائمة
تم اعتماد البرنامج الدراسي من مجلس الجامعة
مستوفى
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جدول رقم ()3
وضع البرامج األكاديمية وفق مراحل اإلعتماد وموزعة وفق الكليات
جدول :وضع البرامج األكاديمية وفق مراحل اإلعتماد وموزعة وفق الكليات:
الكلية

التربية
(المجمعة)

المجموع

التربية
(الزلفي)

المجموع

العلوم والدراسات
االنسانية
(حوطة سدير)

البرامج االكاديمية
اللغة العربية
األحياء
الرياضيات
اللغة اإلنجليزية
التربية الخاصة
رياض األطفال
الدراسات اإلسالمية
7
الدراسات اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
6
الدراسات االسالمية
اللغة االنجليزية
الكيمياء
الرياضيات
الحاسب االلي
إدارة األعمال

المجموع

6

البرامج والمسارات
اللغة العربية
األحياء
الرياضيات
اللغة اإلنجليزية
تربية خاصة
رياض األطفال
الدراسات اإلسالمية
7
الدراسات اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
6
الدراسات االسالمية
اللغة االنجليزية
الكيمياء
الرياضيات
الحاسب االلي
موارد بشرية
إدارة مالية
7
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جدول :وضع البرامج األكاديمية وفق مراحل اإلعتماد وموزعة وفق الكليات:
العلوم والدراسات
االنسانية
(الغاط)
المجموع
العلوم والدراسات
االنسانية
(رماح)
المجموع
إدارة األعمال
(المجمعة)
المجموع
العلوم الطبية
التطبيقية
المجموع
العلوم
المجموع

اللغة االنجليزية
تقنية المعلومات
نظم المعلومات اإلدارية
القانون
4
الدراسات االسالمية

اللغة االنجليزية
تقنية المعلومات
نظم المعلومات اإلدارية
القانون
4
الدراسات االسالمية











ادارة األعمال

ادارة األعمال











2
المحاسبة
القانون

2
المحاسبة
القانون
ادارة األعمال
مالية
تسويق
4
العالج الطبيعي
التمريض
تقنية االجهزة الطبية
المختبرات الطبية
4
الرياضيات
علوم الحاسب والمعلومات
الفيزياء
3
الهندسة المدنية والبيئية
اإللكترونيات واإلتصاالت
القوى

ادارة األعمال
3
العالج الطبيعي
التمريض
تقنية االجهزة الطبية
المختبرات الطبية
4
الرياضيات
علوم الحاسب والمعلومات
الفيزياء
3
الهندسة المدنية والبيئية

الهندسة

الهندسة الكهربائية

المجموع

الهندسة الميكانيكية
والصناعية
3

الهندسة الميكانيكية والصناعية
4
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جدول :وضع البرامج األكاديمية وفق مراحل اإلعتماد وموزعة وفق الكليات:
علوم الحاسب
والمعلومات
المجموع
الطب
المجموع
طب األسنان
المجموع

نظم المعلومات
هندسة الحاسب
علوم الحاسب
تقنية المعلومات
4
الطب والجراحة العامة
1
طب األسنان
1

نظم المعلومات
هندسة الحاسب
علوم الحاسب
تقنية المعلومات
4
الطب والجراحة العامة
1
طب األسنان
1


































المتغيرات األساسية في وضع الخطط الدراسية:
جدول رقم ()4
نسب و أعداد البرامج والبرامج المتناظرة
جدول  :5أعداد ونسب البرامج والبرامج المتناظرة
عدد البرامج
العدد الكلي للبرامج عدد البرامج األكاديمية
األكاديمية المفردة
والمسارات المفعلة
األكاديمية المفعلة
44
%100

47
--

41
%93.2
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عدد تكرار
المكررة بسبب
التناظر
14
--

عدد البرامج
المتناظرة
9
%20.5

جدول رقم ()5
أعداد البرامج المعتمدة من اللجنة الدائمة ومجلس الجامعة والغير معتمدة
جدول  :5البرامج المعتمدة نسبة الى البرامج في الجامعة
العدد الكلي
للبرامج

عدد البرامج المعتمدة
من قبل اللجنة الدائمة

عدد البرامج المعتمدة
من مجلس الجامعة

البرامج الغير معتمدة
وفي طور اإلعتماد

البرامج التي لم تقدم
لإلعتماد

44
%100

43
%97

40
%90

%0

1
%3

جدول رقم ()6
البرامج وفق المراحل
جدول  :6إحصائية ونسب البرامج وفق مراحل اإلعتماد
العدد الكلي
للبرامج

المرحلة ()1

44
%100

43
%97

عدد البرامج التي اجتازت المرحلة
المرحلة ()4
المرحلة ()3
المرحلة ()2

43
%97

43
%97

43
%97

المرحلة ()5

البرامج التي لم
تقدم لإلعتماد

40
%90

1
%3

تعليق على النتائج الواردة سابقا ً :
-1
-2
-3
-4

لقد تم التركيز في حساب األعداد والنسب على أعداد البرامج وليس أعداد المسارات.
اإلحصائيات تشير إلى انتهاء  %97من الخطط الدراسية للبرامج المفعلة في هذا العام في حين كانت في العام الماضي % 86.4
االحصائيات تشير النتهاء استكمال متطلبات الخطط الدراسية و البدء في مرحلة المراجعة و التطوير.
يوجد برنامج وحيد لم يتقدم لالعتماد بعد و الذي يعني عدم استكمال متطلبات الخطة الدراسية.
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شكل رقم ()1
نسبة البرامج المعتمدة إلي البرامج غير المعتمدة للعام الدراسي  1436هـ

نسبة البرامج المعتمدة الى البرامج الغير معتمدة للعام الدراسي للعام الدراسي
 1436هـ
الخطط الدراسية المكتملة والمعتمدة من مجلس
الجامعة

%2

الخطط الدراسية التي لم تستكمل كافة متطلبات
اعتمادها من مجلس الجامعة

%98
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جدول رقم ()7
البرامج المتناظرة

اسم البرنامج

جدول :البرامج المتناظرة
موقع الكلية
اسم الكلية
التربية

المجمعة

التربية

الزلفي

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

التربية

المجمعة

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

التربية

الزلفي

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

العلوم والدراسات االنسانية

حوطة سدير

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

التربية

الزلفي

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

العلوم والدراسات االنسانية

حوطة سدير

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

العلوم والدراسات االنسانية

الرماح

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

التربية

المجمعة

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

التربية

الزلفي

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

العلوم والدراسات االنسانية

حوطة سدير

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

العلوم والدراسات االنسانية

حوطة سدير

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

العلوم

الزلفي

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

علوم الحاسب والمعلومات

المجمعة

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

التربية

المجمعة

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

اللغة العربية

اللغة االنجليزية (تربوي)

الدراسات االسالمية

الرياضيات (تربوي)

الحاسب االلي

الفيزياء

مالحظات
تم اإلعتماد من مجلس الجامعة
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اسم البرنامج

جدول :البرامج المتناظرة
موقع الكلية
اسم الكلية
التربية

الزلفي

التربية

الزلفي

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

العلوم والدراسات االنسانية

حوطة سدير

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

العلوم والدراسات االنسانية

حوطة سدير

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

إدارة االعمال

المجمعة

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

العلوم والدراسات االنسانية

الرماح

تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

ادارة االعمال
العلوم والدراسات االنسانية

المجمعة
الغاط

الكيمياء

ادارة االعمال

القانون

-

مالحظات
تم اإلعتماد من مجلس الجامعة

تم اإلعتماد من اللجنة الدائمة
لم يتقدم لالعتماد

يجب مالحظة توصية مجلس الجامعة أنه يعتمد برنامج واحد لجميع البرامج المتناظرة لذا ال بد من األخذ بعين اإلعتبار ان التنسيق ضروري بين الكليات المعنية
بالبرامج المشتركة من اجل اعتماد خطة موحدة و متفق عليها من األقسام االكاديمية المعنية.

رابعا /تفعيل اآلليات واألسس التنظيمية للتحكيم العلمي والمعرفي الموحد للخطط الدراسية
تمر الخطة الدراسية في البرنامج بمراحل متعددة للتأكد من جودتها بعد االنتهاء من الخطوات االجرائية بتشكيل اللجان العلمية للخطط الدراسية و تجاوزها لعمليات
المراجعة من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية "إدارة الخطط والبرامج الدراسية" و عمادة الجودة وعمادة القبول والتسجيل و التأكد من عمل التعديالت طبقا لنتائج هذه
المراجعات  ،تأتي عمليات التحكيم العلمي والمعرفي و الذي يقوم به القسم المعني تحت إشراف مباشر من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية "إدارة الخطط والبرامج
الدراسية".
مع بداية هذا العام جاء توجيه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية إلدارة الخطط و البرامج الدراسية بأن تتولى جميع إجراءات التحكيم و تبدأ بتفعيل الدراسات العلمية
والمعرفية ووضع الضوابط و النماذج لعمليات التحكيم العلمي للخطط الدراسية.
وم ن اجل ذلك تم الرجوع الكثر من أربعين جامعة و كلية على مستوى العالم لحصر أهم الممارسات و معرفة اهم الجوانب التي تؤخذ في اإلعتبار في عمليات التحكيم
العلمي والمعرفي وكان نتائج هذا العمل هو األنتهاء من إعداد دليل التحكيم العلمي والمعرفي وجميع النماذج و الوثائق المتعلقة بعمليات التحكيم و هي على النحو التالي
:
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ارشادات إجراءات التحكيم العلمي و المعرفي للخطط الدراسية .
نماذج عرض بيانات الخطة الدراسية للتحكيم (عدد  7نماذج).
نماذج الخاصة بالمراسالت لتحويل وتحكيم خطة دراسية للتحكيم (عدد  8نماذج).
استمارة تحكيم خطة دراسية.
استمارة تحكيم توصيف مقرر دراسي.
الالئحة الموحدة لمكافات تحكيم الخطط الدراسية.
استمارة طلب مكافأة تحكيم.

و لتفعيل عمليات التحكيم تم اتخاذ االجراءات التالية:
-

تم رفع جميع اآلليات و النماذج المقترحة للجنة الدائمة للخطط و النظام الدراسي من أجل اعتمادها و هذا ما تم وهلل الحمد.
تدرجت إدارة الخطط في تطبيق التحكيم العلمي حيث راعت أن تكون هناك مرحلة انتقالية تسمح بالتحول التدريجي لعمليات التحكيم المثالية.
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خامسا /بدء التحول االلكتروني لإلدارة
وفي ظل التغيرات المواكبة للتحول االلكتروني  -والذي سارت على منهجه الجامعة منذ إنشائها  -أولت اإلدارة ُج ّل اهتماماتها إليجاد التقنيات الالزمة لتسهيل
التواصل مع الجهات المعنية بالخطط والبرامج الدراسية ؛ فقامت بطرح مقترح إنشاء البرنامج االلكتروني "اعتماد الخطط والبرامج الدراسية" قدمته لوكالة الجامعة
للشئون والتي اعتمدته – بدورها  -وأوصت بتنفيذه .كما تعاونت عمادة تقنية المعلومات لتنفيذه مع مطلع العام الدراسي 1435/1434هـ وانتهت منه في الخامس عشر
من شهر شوال  ،ومن ثم راجعت اإلدارة محتوياته ثم تم تعديله وفق المالحظات المرصودة.
ويعدّ هذا البرنامج رائدا ً في تصميمه إلدخال واعتماد الخطط والبرامج الدراسية ويمكن الوصول إليه من خالل الموقع االلكتروني للجامعة  ،ويعتبر نقلة نوعية وفريدة
في المؤسسات الجامعية الوطنية في التحول من التعامل الورقي إلى التعامل االلكتروني فيما يتعلق بالخطط والبرامج االلكترونية حيث يوفر الوقت والجهد بالمراسالت
 ،وكذلك يسهل عملية التسلسل اإلداري واتخاذ القرار بكل يسر وسهولة .وقد صمم البرنامج على النحو التالي:







تصنيف األقسام اإلدارية الرئيسة ذات العالقة في اإلدخال واالطالع والفحص والتوصية واالعتماد للبرامج.
إدراج نماذج إدخال متطلبات استحداث وتعديل الخطة الدراسية بما يتفق مع األسس والمعايير والضوابط المعمول بها في وكالة الجامعة للشئون التعليمية بشكل
عام وإدارة الخطط والبرامج الدراسية بشكل خاص.
التسلسل اإلداري في اتخاذ القرار ورفع محاضر االجتماعات المتعلقة بلجان الخطط والوحدات والوكالة واللجنة الدائمة انتهاء باالعتماد من قبل مجلس الجامعة.
إمكانية إرفاق الملفات والوثائق المتعلقة بأعمال الجودة من توصيفات للبرامج والمقررات  ،وكذلك ملفات التحكيم والملفات والشواهد األخرى المتعلقة بالمرجعيات
والمقارنة وورش العمل واللقاءات والزيارات  ،ونحو ذلك مما يوثق ويجود الخطة الدراسية.
إمكانية وجود نوافذ مختلفة للبرنامج اإللكتروني وفق الصالحيات والمهام واتخاذ القرار كل حسب موقعه ومسؤوليته.
تخزين جميع الخطط والتوصيفات والمقررات في قاعدة بيانات تحفظ المعلومات وتسهل عملية البحث والوصول إليها.

هذا وبناء على تصميم هذا البرنامج  ،فإنه سوف يساعد على إنشاء قاعدة بيانات مرجعية رئيسة تعتمد عليها جميع كليات وعمادات الجامعة مستقبال – بإذن هللا.
سادسا /ورشة عمل " دور وحدات الخطة الدراسية في الكليات في ضوء مبادرات الخطة التنفيذية لوكالة الشؤون التعليمية".
أولت جامعة المجمعة م مثلة باإلدارة العليا للجامعة ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية اهتماما كبيرا في وضع األسس والقواعد لبناء خطط دراسية تتعامل مع الحاضر وتحاكي
المستقبل .وحيث ان تبادل الخبرات واالستفادة من التجارب ومعرفة متطلبات المجتمع المحلي له انعكاس ايجابي على تطوير هذه الخطط وصقلها وتوأمتها مع احتياجات سوق
العمل ،فقد بادرت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان دور وحدات الخطة الدراسية في الكليات في ضوء مبادرات الخطة التنفيذية لوكالة الشؤون
التعليمية " حيث تم دعوة وكالء الكليات للشؤون التعليمية و مسؤولي وحدات الخطط الدراسية في الكليات.
ولتعظيم االستفادة من هذه الورشة تمت دعوة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وذلك بهدف مناقشة النقاط الهامة و و التحديات و الصعوبات المتعلقة بالخطط الدراسية ودور
الوحدات  ،التي تم طرحها أثناء حلقات النقاش للورشة للوصول الى إجابات لالستفسارات التي تدور بأذهان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة نحو الخطط والبرامج الدراسية.
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مواعيد وأماكن االنعقاد :

أقيمت الورشة في يوم اإلثنين بتاريخ  1436 /5 /18هـ  ،في قاعة التدريب في عمادة الجودة وتطوير المهارات في المدينة الجامعية في المجمعة.
.
أهداف الورشة
.1
.2
.3

توضيح دور وحدات الخطط الدراسية في الكليات في ضوء الخطة التنفيذية.
المشاركة في معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية تطوير الخطط الدراسية.
التعرف على أهم االعتبارات األكاديمية المطلوبة في الخطط والبرامج الدراسية في ضوء االطار الوطني للمؤهالت ومعايير االعتماد االكاديمي الوطني
والدولي.

المحاور العلمية للندوة :
تم تتناول أربعة محاور رئيسية هي:





مراحل إعداد الخطة الدراسية.
مراحل تطوير الخطة الدراسية.
مهام وحدات الخطط الدراسية في الكليات (ما قبل اإلعداد وما بعد اإلعداد)
مبادرات الخطة التنفيذية لوكالة الشؤون التعليمية في الجامعة ،وتم التركيز فيها على دور وحدات الخطط الدراسية في الكليات في تنفيذ مبادرات
الخطة التنفيذية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية في منظورها االستراتيجي للعمل على االعتماد األكاديمي
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الحضور :
بالنسبة ألعداد الحضور:
كان الحضور أكبر من توقعات اللجنة المنظة للورشة :حيث كان مجمل الحضور  25من وكالء الكليات ومشرفي وحدات الخطط الدراسية ،إضافة لتشريف وكيل الجامعة
للشؤون العليمية و عميد عمادة الجودة وتطوير المهارات.
.
التوصيات الخاصة بورشة العمل:


عقد لقاءات دورية بين إدارة الخطط ومشرفي الوحدات في الكليات.



تقوم إدارة الخطط بإرسال مسودات األدلة اإلجرائية المتعلقة بالمجلس االستشاري للبرامج ودليل تطوير الخطط الدراسية ودليل تعديل الخطط لمشرفي الوحدات
ومسؤولي إعداد وتطوير الخطط الدراسية ألخذ آرائهم واستشارة اللجان في األقسام العلمية



وضع جميع األدلة المعتمدة وارشادات في موقع الجامعة في بوابة خاصة إلدارة الخطط الدراسية وإحالة وحدات الكليات إليها لالستفادة منها.



عمل دورات تدريبية في جميع الكليات حسب احتياجات الوحدات في الكليات واللجان واألقسام.



اعتماد أسماء الورشات المقترحة في العرض التقديمي للورشة وتسجيلها ضمن احتياجات الوحدات.



ترفع الوحدات في الكليات احتياجاتها من الدورات التدريبة إلدارة الخطط لمساعدتها في تقديمها أو لتقديمها لهم



معادلة اإلشراف على الوحدات بساعات تدريسية تدخل في احتساب العبئ التدريسي.



طلب من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وضع آلية محددة للجامعة الستطالع رأي أصحاب العمل في المشاركة في بناء وتطوير الخطط التدريسية.



المسارعة في عقد اتفاقيات بين الجامعة وجهات التوظيف والمساهمة في إدماجها في البرامج.
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سابعا /وضع الخطة التنفيذية لإلدارة
 -1في إطار تفعيل مبادرات الخطة االسترتيجية للوكالة فقد خالل الفصل األول من هذا العام وضع خطة عمل مرحلية لالدارة.
األهداف :
معرفة الجهات التي سوف يتم التعاون معها خالل تنفيذ الخطة االسترتيجية للوكالة في مايتعلق بإدارة الخطط والبرامج الدراسية.

تحديد مسؤليات االدارة تجاه األهداف التي تشترك في نحقيقها مع جهات أخرى.

تعريف الكليات و الجهات المختلفة بدور االدارة ومسؤلياتها.

تجميع البينات االحصائية االساسية لعمل إدارة الخطط خالل المرحلة قادمة مثل عدد البرامج ...

التعرف على مقترحات الكليات و الجهات األخرى تجاه عمل االدارة .

التعرف على المعوقات.

التفاهم بشأن تسمية مسؤول لكل برنامج دراسي.

خطة العمل:







إعداد مسودة لترتيب اللقاءات طبقا لطبيعة التعاون بين الوحدات والجهات المستهدفة في اللقاءات و النواتج المتوقعة لكل لقاء و تأثيرها على باقي اللقاءات.
تحديد نقاط التفاهم المستهدفة لكل لقاء.
تصميم وتوفير النماذج المطلوبة .
تصميم دعوات االجتماعات.
االتصال بالجهات المعنية .
تزويد الجهات المعنية بالنماذج و غيرها الخاصة باالجتماعات قبل عقد االجتماع بوقت كافي.
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جدول رقم ()8
نقاط التفاهم المستهدفة خالل اللقاء باإلدارات التابعة للوكالة
اإلدارات
االستراتيجية

االهداف الفرعية

الهدف االستراتيجي

مسؤلية االدارة

قياس االداء التعليمي من خالل مؤشرات أداء
واضحة و فاعلة.
إعداد وصف وضيفي للتخصصات المختلفة في
الوكالة و الكليات و العمادات المساندة و
االدارات
ربط كفاءة الاداء
االولى :تهيئة بيئة تساعد للوكالة وما يرتبط بها
من الكليات و العمادات
على االبداع و التميز
المساندة و االدارات

رفع كفاءة التواصل بين الوكالة و الكليات و
العمادات المساندة و االدارات
ميكنة التعامالت االكاديمية في الوكالة و الكليات
و العمادات المساندة و االدارات
تطوير التنظيم االداري في الوكالة و الكليات و
العمادات المساندة و االدارات بما يحقق بيئة عمل
إدارية مناسبة تساعد على رفع الكفاءة االدارية
الداخلية

 -2في إطار تنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة وتوجه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية نحو إعتماد جميع الخطط والبرامج الدراسية بالكليات من قبل اللجنة الدائمة للخطط والنظام
الدراسي بالجامعة مع نهاية هذا العام ،تعمد الوكالة في إتخاذ بعض اإلجراءات لتقديم الدعم المناسب للكليات لتطوير وإعتماد البرامج والخطط الدراسية لديها وتشمل هذه
اإلجراءات:



عمل أستبيان للتعرف على الموقف الحالي للخطط الدراسية بالكليات،
يعقب ذلك ،عمل لقاءات مع ممثلي البرامج الدراسية بكل كلية للتشاور واستطالع الرأي والتعرف على المعوقات لدراستها إلتخاذ اإلجراءات المناسبة لتزليلها،

كما تم تصميم استبيان مفصل لتجميع البيانات حول وا قع الخطط الدراسية في كليات الجامعة مكون من ثماني صفحات و إرساله لجميع الكليات في الجامعة مع وجود تفاعل محدود من بعض
الكليات.

35

وشملت االستبانة على:
بيان باألقسام األكاديمية بالكلية
 بيانات البرامج بكل قسم
 بيانات خاصة بإحتياجات كل برنامج
 بيانات خاصة بواقع كل برنامج
 oأهم المعوقات التي تسبب تأخر في إعتماد الخطط من اللجنة الدائمة للخطط والبرامج الدراسية بالجامعة:
 oطبيعة الدعم الذي تحتاج اليه من الوكالة لتتمكن من التقدم إلعتماد الخطط من اللجنة الدائمة للخطط والبرامج الدراسية بالجامعة
 بيانات خاصة بالخطط الدراسية التابعة لكل برامج
 بيانات خاصة بالخطط الغير معتمدة
 بيانات بجاهزية الخطط لإلعتماد
 -3مراجعة شاملة للضوابط الخاصة بتوصيف البرامج لإلعتماد الداخلي من قبل اللجنة الدائمة وذلك في ضوء معايير اإلطار الوطني للمؤهالت حيث جاءت عملية
المراجعة لتغطي النقاط التالية.
 مدى ضرورة استخدام برامج مرجعية
 آلية إقرار الخطط والبرامج الدراسية
 توصيف المقررات
 لغة الخطة
 اسم الخطة
 ساعات الخطة
 أسماء المقررات
 المتطلبات السابقة والمتزامنة
 عدد الوحدات الدراسية
 توزيع الساعات المعتمدة
 توزيع المقررات
 الساعات المعتمدة للبرنامج
 متطلبات التدريب الميداني
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رابعا ً  /االنتاج العلمي لإلدارة للعام الجامعي 1436/1435هـ :
في ضوء اهتمامها بمتابعة كفاءة الخطط والبرامج الدراسية بالكليات وتطويرها وحرصها على تتبّع اإلجراءات السليمة العتمادها والتحقق من موافقتها لمتطلباتاالعتماد
االكاديمي  ،قامت اإلدارة باستكمال اصدارتها العلمية و التي تهتم بالجانب االجرائي.

أوال/دليل مراجعة وتطوير البرامج والخطط الدراسية بالجامعة لمرحلة البكالوريوس:
أهداف الدليل:
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية تسعى من هذا الدليل التنظيمي لمراجعة البرامج والخطط الدراسية في الجامعة  ،أن يكون العمل منظما وأكثر احترافيا و بطريقة مؤسسية
بحيث يكون وفق أنظمة وأطر أكاديمية  ،بعيدا عن العشوائية واالجتهادات الشخصية حتى يتحقق التطور المستمر بما يتالءم مع حاجات سوق العمل المحلي ويتوافق مع
التطورات العلمية والتكنولوجية على المستوى العالمي لمد المجتمع بالخريجين األكفاء القادرين على المساهمة الفاعلة في بناء جيل قادر على التعامل مع التنمية المستدامة و
التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على القيم الدينية والمقدرات الوطنية  ،لذا يمكن القول بأن الدليل يهدف لـ:
-

توحيد اإلجراءات في وكاالت الشؤون التعليمية في الكليات للخروج بصورة موحدة للبرامج الدراسية لتأهيل هذه البرامج لالعتماد األكاديمي.
تنظيم عمل الوحدات المعنية بالخطط الدراسية في الكليات وكذلك اللجان الخاصة بتطوير البرامج في األقسام العلمية وفق أطر تنظيمية أكاديمية.
تحسين المخرجات المتعلقة بمهارات الطلبة لتلبية احتياجات سوق العمل.

المستفيدون من الدليل:
يستهدف الدليل وكاالت الشؤون التعليمية في الكليات – وحدات الخطط الدراسية في الكليات – لجان تطوير البرامج الدراسية في األقسام العلمية.
ثانيا /دليل المجالس االستشارية للبرامج:
يهدف هذا الدليل لتحقيق متطلبات االعتماد في وجود مجالس استشارية للبرامج وذلك من أجل:



وجود هيئة استشارية للبرنامج تساهم في التحسين المستمر للبرنامج.
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توظيف الخبرات العملية والممارسات الميزة ألعضاء المجلس في وضع وتطوير صفات خريجي البرنامج المستهدفة.



المساهمة في رسم السياسات المستقبلية و تقويم الخطط االستراتيجية للبرنامج.



التواصل مع القطاعات العامة والخاصة ذات العالقة بالبرنامج من أجل خلق شراكة مجتمعية فاعلة.



استكمال متطلبات الجودة واالعتماد االكاديمي.

مهام المجلس االستشاري للبرنامج


تقديم المشورة في رسم خطط التطوير للبرنامج .



تقديم المشورة في ما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي للبرنامج.



تقديم المشورة في ما يتعلق بالبرنامج وجودته وحاجة سوق العمل.



المشاركة في وضع صفات الخريج للبرنامج.



المساعدة في التواصل مع القطاع العام والخاص لتحقيق شراكة فاعلة ومنتجة.



مناقشة موضوعات و قضايا تقترحها الكلية أو القسم الذي يقدم البرنامج و تقديم المشورة بشأنها.

خامسا ً  /خطة عمل إدارة الخطط والبرامج الدراسية للعام الجامعي 1436/1435هـ :
ي كيان إداري مستقل يبني أسسه على قواعد رصينة  ،تطمح اإلدارة في إنجاز بعض المهام في الفصل الدراسي للعام الحالي 1435/1434هـ وذلك ضمن توجهات
كأ ّ
وكالة الجامعة للشئون التعليمية ورؤاها المنشودة  ،وسعيها لتذليل كل ما من شأنه النهوض بمستوى أداء اإلدارة .


العمل على تطوير البرامج الدراسية والمراجعة الداخلية للبرامج.



تطوير الدليل الشامل إلعداد واعتماد الخطط الدراسية في الجامعة لما له من أهمية في توعية ذوي العالقة بآليات إعداد الخطط وفق الهيئة الوطنية والتعليمات
والضوابط الداخلية.



إنشاء قاعدة بيانات تتضمن توصيفا شامال لألقسام األكاديمية والخطط والبرامج الدراسية في كليات الجامعة لتساعد في عمليات التخطيط المستقبلية ودارسة مقترحات
إنشاء كليات أو أقسام أو برامج جديدة.



إنشاء صفحة الكترونية لإلدارة على موقع الجامعة تتضمن جميع ما يخصها من آليات وضوابط ونماذج وخطط معتمدة.
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استحداث (قسم اإلعالم والتعامالت االلكترونية) ضمن هيكلة اإلدارة للعناية باستفسارات الكليات ولجان الخطط الدراسية  ،وتنسيق المواعيد واللقاءات  ،ومتابعة
التقارير اإلعالمية  ،والتحضير اإلعالمي للفعاليات  ،وتحديثات الصفحة االلكترونية.



حصر المعوقات التي تواجهها كليات الجامعة في إعداد الخطط الدراسية وإعدادها في ورقة عمل  ،واإلفادة منها في مناشط اإلدارة .



إقامة المزيد من ورش العمل لتشمل  :ورش عمل تعريفية وورش عمل متخصصة.



مراجعة وفحص الخطط الواردة لإلدارة.



مساعدة الكليات المتعثرة في اتمام تحديث خطط البرامج.



تطوير عملية التحكيم وهذا يشمل وضع آلية للتحكيم وضوابط لعملية التحكيم.



إعداد دليل البرامج.



استكمال عمليات التنظيم.

التنظيم الداخلي
 استكمال تنظيم اللجان وبدء مهام عملها
 استكمال وتطوير اصدارات اإلدارة مثل نماذج الفحص  ،التحكيم
 مراجعة عمليات التوثيق لإلجراءات
التنظيم الخارجي
 تنظيم الوحدات داخل الكليات
 توثيق اجراءات العمل والتأكد من صحة اإلجراءات

التحول االلكتروني





متابعة تصميم النظام
تجريب النظام
وضع خطة إلدخال الخطط في النظام
تفعيل النظام
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مسابقة وكالة الجامعة للتميز في الخطط الدراسية




اعداد مقترح المسابقة
اعداد المعايير و االجندة للتقييم
تفعيل المسابقة

سادسا:الخاتمة






عدد الخطط الدراسية المعتمدة و التي استكملت جميع المتطلبات األكاديمية شمل جميع خطط البرامج الدراسية في الجامعة عدا برنامج القانون .
بدأت الجامعة في مرحلة جديدة وهي تطوير الخطط الدراسية والبرامج بعد استكمال جميع المتطلبات األكاديمية في الخطط الحالية.
عمادة الجودة و عمادة القبول والتسجيل قد ساهمتا في رفع كفاءة الجودة والحالة الفنية للخطط الدراسية.
إدارة الخطط والبرامج الدراسية وبإشراف مباشر من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية قد خطت الكم والنوع في الخطط الدراسية مما يبشر بتطور نوعي خالل المرحلة القادمة.
يوجد عدد كبير من التحديات التي تواجه إدارة الخطط على سبيل المثال عدم وجود فريق عمل متفرغ  ،التنسيق بين األقسام المتناظرة في الجامعة ،وقت طويل تستغرقة بعض
الجهات المشاركة في اعداد وفحص الخطط الدراسية.
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إدارة دعم الطالب
 1/1نبذة عن اإلدارة
تعد إدارة دعم الطالب إحدى اإلدارا ال ي تتمي لكاال ااجاعع للشؤون المعلييي وتعين ابلمخطيط والمتسيق واملمابع للخدعا املقدع
.للطالب والطالب يف مجيع املراحل الدراسي ابلكلي عن قبل مجيع قطاعا ااجاعع املعتي
رؤية إدارة دعم الطالب2/1 :
طالب متميز مهنيا وتربويا
رسالة إدارة دعم الطالب3/1 :
العمل مع القطاعات ذات العالقة على تنمية مهارات الطالب والعناية باحتياجاته املهنية والرتبوية
أهداف إدارة دعم الطالب4/1 :
حسب اخلطة االسرتاتيجية إلدارة دعم الطالب؛ فإن أهداف إدارة دعم الطالب تتمثل يف اآليت:
 .1تقكمي اخلدعا املكجه للطلب عن قبل قطاعا ااجاعع .
 .2حتديد االحمياجا املسمقبلي للطلب يف ظل رؤي ااجاعع وتطلعاهتا املسمقبلي .
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 .3تفعيل األنشط الطالبي العاع  ،واألنشط املرتبط ابخلطط الدراسي ؛ مبا فيها العليي والثقافي واالجمياعي والرايضي والكشفي والفتي .
 .4تفعيل الزايرا والمدريب الداخل واخلارج للطلب يف اجملاال العاع  ،واجملاال املرتبط ابخلطط الدراسي االلغا واحلاسب وعهارا
احلياة.
 .5الكشف عن الطلب ذوي االحمياجا اخلاص وتصتيفهم وتكفري الرباعج املتاسب هلم.
 .6تطكير سياسا القبكل مبا يسهم يف اسميعاب اخلرجيني ويف ابحمياجا اجملميع وحيافظ على الكفاءة والتكعي .
 .7نشر وتطكير ثقاف اإلرشاد األاادمي وآلياته مبا يسهم يف حل عشكال الطلب الدراسي والرتبكي .
 .8أتسيس عرااز اإلرشاد والمكجيه الطاليب واألاادمي على عسمكى ااجاعع والكليا مبا فيها أقسام الطالب والطالبا
 .9رفع قدرا الطلب وجدارهتم الدراسي مبا حيقق المتافسي اإلجيابي .
 .10بتاء براعج شرااا واتفاقيا تعاون عع املؤسسا احمللي والدولي ذا العالق
 .11فمح اجملال للكافدين واملمطلعني للدراس لاللمحاق اباجاعع داخليا وخارجيا
 .12تتيي عهارا المعلم لدى طلب ااجاعع

اهليكل التنظيمي إلدارة دعم الطالب5/1 :
تمككن إدارة دعم الطالب عن:
أ -عكمب املشرف على إدارة دعم الطالب:
وعهيمه :عمابع مجيع شؤون اإلدارة ،مبا فيها تتظيم اجمياعاهتا ،وعمابع ععاعالهتا ،وشؤوهنا اإلداري .
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ب -وحدة المخطيط والمتظيم:
وعهيمها :وضع خط اإلدارة؛ ووضع المتظييا الالزع لمفعيلها ،ورفع المقارير عن عتجزاهتا.
ج -وحدة اإلشراف واملمابع :
وعهيمها :اإلشراف على تتفيذ خط اإلدارة ،وعمابع ذلك عع العاعلني يف اإلدارة ،والكليا والعيادا املساندة ،وعع أي جها
أخرى ذا عالق .
د -وحدا دعم الطالب يف الكليا :
وعهيمها :تتفيذ خطط العيادا املساندة ذا العالق املباشرة ابلطالب ،عثل :عيادة شؤون الطالب ،وعيادة القبكل والمسجيل،
ابإلضاف على وضع خط خاص ابلكحدا يف الكليا  ،وتتفيذها ضين اخلط العاع للكلي .
مبادرات اإلدارة املستقاة من اخلطة االسرتاتيجية للوكالة:
 .1حتديد عهام العيادا املساندة وعا تقدعه عن خدعا للطلب لمحقيق التيك املمكاعل يف شخصي املمعلم
 .2اسمقصاء املقرتحا عن الكليا وعيادة القبكل والمسجيل جتاه حقكق الطالب املطكي قيدهم
 .3عمابع قياس درج رضا الطلب عن اخلدعا املقدع هلم عن العيادا املساندة والكليا (حتت اإلعداد)
 .4المتسيق بني الكليا وعيادة شؤون الطالب لمتظيم المدريب الدراس والعام ،والداخل واخلارج عن خالل تقييم آلي المتسيق واخلط
املمبع يف ذلك
 .5بتاء رؤي عسمقبلي وبرانعج عمكاعل لإلرشاد األاادمي أيخذ يف االعمبار تطكير العاعلني فيه وتطكير أدواته
 .6عمابع تطبيق تكصيا امللمقى العلي لإلرشاد األاادمي يف ااجها املخمص .
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 .7المحقق عن وضع براعج تكعي يف جمال خدعا اإلرشاد األاادمي
 .8حصر أفضل ااجها الفاعل  ،وذا األثر اإلجيايب على ااجاعع  ،وتكقيع الشرااا واالتفاقيا وتفعيلها
 .9عمابع تتفيذ براعج للمعرف على واقع عهارا المعلم لدى الطلب  ،وتبين املقرتحا والرباعج املساعدة على تطكيرها عن خالل:
 .10المحقق عن حصر االحمياجا المدريبي يف جمال عهارا المعلم.
 .11عمابع برانعج إعداد دورا تدريبي للطالب ملهارا المعلم وفقا الحمياجا الطالب واحمياجا سكق العيل.
 .12تفعيل اجملالس االسمشاري الطالبي والمحقق عن االلمزام بضكابطها وعمابعمها وتطكيرها

إجنازات اإلدارة للعام اجلامعي 1436-35هـ:

 .1طباع دليل إدارة دعم الطالب ،ودليل حقكق الطالب وواجباته.
 .2زايرة الكحدا املرتبط إبدارة دعم الطالب يف اليا ااجاعع  ،مبا فيها :وحدة األنشط الطالبي  ،ووحدة المسجيل واخلدعا الطالبي
ووحدة اإلرشاد واحلقكق الطالبي  ،والمعرف على نشاطاهتا وجهكدها ،وإعطاء المكجيها الالزع لمطكيرها.
 .3إعداد تصكر عقرتح ملهام الكحدا املرتبط إبدارة دعم الطالب يف الكليا .
 .4تقدمي فكرة عشروع عقرتح عن إدارة دعم الطالب إلعداد دليل الطالب ااجاعع جباعع اجمليع .
 .5عشروع إنشاء عراز ذوي االحمياجا اخلاص جباعع اجمليع .
 .6عيل دراس لقياس رضا الطلب عن اخلدعا ال ي تقدعها هلم جاعع اجمليع  .واان عن نمائجها عا يل :
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جدول رقم ()9
نتائج قياس رضا الطلبة عن اخلدمات اليت تقدمها هلم جامعة اجملمعة
العـــبارة

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

عامل االختالف

معامل االتفاق

املادة العلمية اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس

4.27
3.59
3.45
3.57
3.34
3.35
2.88
3.68
3.85
3.89
2.4
3.4
3.24
3.65
3.26
3.21
3.05
2.56
2.47
2.37
2.63

1,17
1,18
1,19
1,16
1,29
1,28
1,16
1,10
1,17
1,16
1,30
1,31
1,28
1,21
1,14
1,16
1,17
1,14
1,21
1,31
1,28

34%
35%
36%
36%
41%
43%
35%
34%
37%
39%
42%
43%
41%
37%
34%
38%
35%
35%
38%
40%
40%

66%
65%
64%
64%
59%
57%
65%
66%
63%
61%
58%
57%
59%
63%
66%
62%
65%
65%
62%
60%
60%

جودة وسائل التعلم املتاحة للطلبة يف القاعة
جودة البيئة التعليمية من حيث اإلضاءة والتكييف
جودة البيئة التعليمية من حيث كثافة الطلبة يف القاعة
توفر املواد التعليمية ابملكتبة
توفر معامل اللغة واملختربات
توفر الشبكة االلكرتونية (االنرتنت)
تنوع طرق واسرتاتيجيات التعليم اليت يستخدمها األساتذة
تنوع أساليب تقييم األساتذة للطلبة يف الواجبات واالختبارات الفصلية والنهائي
حسن استقبال الطلبة واإلجابة على كافة االستفسارات ابلشكل املطلوب
توفر خدمات اإلسكان الطاليب
توفر وسائل النقل
توفر خدمات التوجيه واإلرشاد النفسي واالجتماعي
توفر خدمات التوجيه واإلرشاد الدراسي
توفر خدمات السلف واالعاانت للطلبة
توفر املصليات بنظافة ومساحة كافية
توفر صناديق األماانت واالستفادة منها بسهولة
توفر املرافق الرايضية وسهولة استخدامها
توفر املطاعم والبوفيهات ومكائن البيع الذايت
توفر الصرافات اآللية
توفر األنشطة والدورات والرحالت الطالبية وسهولة املشاركة فيها
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العـــبارة

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

عامل االختالف

معامل االتفاق

تنوع األنشطة والدورات والرحالت الطالبية مبا حيقق رغبات الطلبة

2.73
3.38
3.03
3.34
3.21
3
3.4
3.48
3.23
3.15
3.02

1,35
1,49
1,38
1,31
1,40
1,31
1,20
1,21
1,16
1,26
1,24

43%
53%
48%
41%
47%
44%
38%
37%
37%
42%
42%

57%
47%
52%
59%
53%
56%
62%
63%
63%
58%
58%

3.62

1,26

40%

60%

توفر مراكز خدمات الطالب كالطباعة والتصوير
توفر مراكز بيع الكتب اجلامعية
توفر مراكز بيع املستلزمات الدراسية
توفر وسائل التوعية أبنظمة الدراسة كالكتيبات والربوشورات والندوات واالجتماعات واللقاءات
مناسبة سعة مواقف السيارات مع عدد الطلبة
توفر وجودة العيادة الطبية
توفر ونظافة دورات املياه
توفر األدوات املساعدة للطلبة ذوي صعوابت التعلم يف التغلب على صعوابهتم
االهتمام ابلطلبة املوهوبني
توفر اخلدمات الالزمة للطلبة املعوقني

التقومي العام
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وجدول المايل يكضح املمكسط احلسايب وقيي االحميال ) (Sig.اجييع فقرا جكدة اخلدع المعلييي
جدول رقم ()10

املتوسط احلسايب وقيمة االحتمال لنتائج قياس رضا الطلبة عن اخلدمات اليت تقدمها هلم جامعة اجملمعة

املتوسط احلسايب

النسيب

املتوسط احلسايب

قيمة االختبار

(Sig).

مجيع فقرات جودة اخلدمة التعليمية

3.62

القيمة االحتمالية

البند

*0.000 7.17 72.35

 *   0.05 .املمكسط احلسايب دال إحصائياً عتد عسمكي دالل
وأن القيي  ،7.17قيي اخمبار اإلشارة  72.35أي أن املمكسط احلسايب التسيب 3.62ااجدول يكضح أن  :املمكسط احلسايب اجييع فقرا االسمبان يساوي

 ،مما يدل على أن عمكسط    0.05لذلك تعمرب مجيع فقرا جكدة اخلدع المعلييي ععاً دال إحصائياً عتد عسمكى دالل  )0.000تساوي Sigاالحميالي (.
درج االسمجاب اجييع فقرا جكدة اخلدع المعلييي قد زاد عن درج املكافق املمكسط وه  3وهذا يعين أن هتاك عكافق عن قبل أفراد العيت على مجيع فقرا
جكدة اخلدع المعلييي .
 -7تقدمي عقرتح "ععرض تدوير الكمب جباعع اجمليع " ويككن ععرض دوري ستكي.

إدارة التقويم والقياس
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بيانات أساسية:
أهداف إدارة القياس والتقويم :
-

1/1

تقديم الدعم الفني و االستشارات العلمية ألعضاء هيئة التدريس ،ووحدات الجامعة في مجال القياس والتقويم
تطوير وتحديث وسائل القياس والتقويم بما يسهم في تحقيق العدالة والرفع من كفاءة المخرجات التعليمية .
بناء إستراتيجية موحدة للتقويم على مستوى الجامعة .
إجراء ونشر وتطوير البحوث العلمية في مجال القياس والتقويم.
إنشاء بنوك لألسئلة فى التخصصات المختلفة مع التحديث المستمر لها وإدراجها ضمن قواعد بيانات الجامعة.

رؤية إدارة القياس والتقويم:

2/1

تحقيق أعلى مستوى ممكن من العدالة والموضوعية في اعمال التقويم .
رسالة إدارة القياس و التقويم :

3/1

تطوير أعمال التقويم لقياس المخرجات التعليمية لبرامج الجامعة بأدوات صادقة وموضوعية .
مهام وحدة القياس و التقويم1/ 4
 تقويم وقياس أعمال االختبارات بالكليات .
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عمل دورات تدريبية ال عضاء هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة فى التقويم والقياس.
تقديم الدعم الفنيفي القياس والتقويم بالوكالة.
عمل ورش عمل في التقويم والقياس ترعاها الوكالة.
مراجعة اللوائح والقوانين فيما يخص أعمال التقويم واالختبارات و تقديم مقترحات تطويرها.
عقد لقاءا ت تنويرية مع جميع المعنيين حول الجديد من اللوائح والقواعد المنظمة لعمليات ا لقياس والتقويم
عمل معايير االختبار الجيد ونشرة بين اعضاء هيئة التدريس بالجامعة
مراجعة المخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج والمقررات.
تقديم تغذية راجعة عن اعمال التقويم واالختبارات بكليات الجامعة.
وضع ميثاق أخالقي لعمليات التقويم بالجامعة
وضع معايير منظمة لالختبارات ألعضاء اإلدارة والعاملين بالجامعة .
معايير منظمة للقياس والتقويم ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة .
عمل تقرير نصف سنوي لوحدات التقويم والقياس بالكليات لتقييم اعمال االختبارات من خالل المعايير المحددة.
دراسة وتطوير اعمال القياس والتقويم فى االختبارات بالجامعة بالتعاون مع عمادة البحث العلمي .
عمل ورش عمل فى مجال تطوير نظم االختبارات فى المجاالت العلمية المختلفة.
الوصول الى نماذج معايرة لالمتحانات فى بعض المقررات ألخذها كنموذج يحتذى به فى باقي المقررات.
انشاء بنوك اسئلة فى التخصصات المختلفة

المؤشرات العامة لقياس أداء وحدة القياس والتقويم 1/ 5:
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 رضا الطالب عن أساليب التقويم .
 معدل البرامج التي تستخدم اختبارات تقويم مخرجات التعلم.
 معدل النجاح للطالب في البرامج المختلفة ( السنة األولى ) البرنامج ككل) .
 معدل التميز للطالب في البرامج المختلفة .
 معدل البرامج التي تجرى اعمال مراجعة داخلية ألعمال االختبارات .
 معدل اعضاء هيئة التدريس الذين حضروا دورات تدريبية في مجال القياس والتقويم.
إنجازات اإلدارة :
 تأسيس اإلدارة ،واستكمال هيكلها الفني واإلداري.
 تجهيز مقر اإلدارة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
 طباعة دليل إدارة القياس والتقويم .
 تأسيس الوحدات المرتبطة بإدارة القياس والتقويم في كليات الجامعة بما فيها من لجان اعمال االختبارات.
 زيارة الوحدات المرتبطة بإدارة القياس والتقويم في كليات الجامعة ،والتعرف على نشاطاتها وجهودها،
وإعطاء التوجيهات الالزمة لتطويرها
 تنظيم الملتقى العلمي لتقييم مخرجات التعلم عبر تولي كامل مهام الملتقى من قبل فريق العمل باإلدارة.
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 تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم ألعمال االختبارات بالكليات ،للمشاركة فى تحديد اهداف
الوحدات و مهامها كذلك تطوير استيانه رضاء الطالب عن االختبارات .
 تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم العمال االختبارات بالكليات ،لتفعيل دور لجان المراجعة
الداخلية العمال االختبارات .
 تنظيم لقاء بالمسؤولين عن وحدات القياس والتقويم العمال االختبارات بالكليات ،لتفعيل تقرير جودة
االختبارات .
 طباعة دليل االختبارات والذى يحتوى على كل مايتعلق باالختبارات و المواصفات الفنية لالختبار الجيد .
 إنشاء بريد الكتروني لإلدارة ،و التواصل مع الوحدات الخاصة بالكليات من خاللة.
 إعداد تقرير عن قياس جودة االختبارات لمعظم برامج الجامعة يحتوى على تحليل لنتائج الطلبة و تقرير من
خالل لجان المراجعة الداخلية باالقسام وتحليل لنسبة رضاء الطلبة عن االختبارات .

إنجازات الوحدات الفرعية:
 تأسيس وحدات للقياس والتقويم بمعظم الكليات.
 عمل تقرير بنهاية كل فصل دراسة لقياس جودة االختبارات فى معظم الكليات
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 عمل تحليل لنتائج الطلبة لكل قسم \برنامج و مناقشتها بمجالس االقسام ومجالس الكليات
 عمل استبانة لقياس رضاء الطلبة عن جودة االختبارات.
 عمل لجان للمراجعة الداخلية باالقسام والبرامج لقياس جودة االختبارات و ارتباطها بمخرجات التعلم.
مبادرات جديدة لإلدارة للعام القادم 1436 -35هـ المستقاة من الخطة االستراتيجية باالضافة للمبادرات السابقة:
 تفعيل دور المصحح الثانى و الخارجى فى بعض التخصصات .
 إجراء ونشر وتطوير البحوث العلمية في مجال القياس والتقويم.
 إنشاء بنوك لألسئلة فى التخصصات المختلفة مع التحديث المستمر لها وإدراجها ضمن قواعد بيانات الجامعة.
 عمل مقابالت مع الطالب خالل الزيارات ألخذ تغذيه راجعة عن أعمال التقويم
 عمل زيارات دورية لوحدات التقويم والقياس بالكليات
 للحصول على تغذية راجعة ألعمال االختبارات و تقديم الدعم الفني .
 عمل زيارات للكليات لتقديم الدعم الفنى واخذ تغذية راجعة عن القياس والتقويم بالكليات

إدارة شؤون الخريجين
اجنازات اإلدارة خالل العام اجلامعي  1436 \ 1435هـ.
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إعادة تشكيل الفريق اإلداري للوحدة.
تطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة.

-

تنفيذ الخطة التشغيلية لإلدارة والشعب المرتبطة بها.

مخاطبة الكليات لطلب إعادة تكوين وحدات الخريجين بالكليات المختلفة.
عقد لقاء تنسيقي مع مشرفي وحدات الخريجين بالكليات المختلفة.
استمرار متابعة إنشاء الموقع اإللكتروني لإلدارة.

-

-

-

باألخبار والمعلومات المختلفة وكذلك Facebook & Twitterتفعيل الحساب الخاص على مواقع التواصل االجتماعي
التعليمات الخاصة بالخريجين
استمرار بناء أدوات القياس والنماذج المختلفة والمتعلقة بتطوير خدمة الخريجين .

-

تحكيم النماذج واالستمارات واالستبيانات الالزمة للعمل باإلدارة ،من خلالل عرضها على المختصين ،وقد تمثلت هذه
النماذج واالستمارات واالستبيانات في:
 -استمارة بيانات للخريجين.

 -استمارة بيانات الجهات المستفيدة.

 استبانة قياس رضا الخريجين عن البرامج الدراسية والمها ا رت. -نموذج قاعدة بيانات الطالب.

 -نموذج قاعدة بيانات الجهات المستفيدة.

 نموذج حصر كليات الجامعة وتخصصاتها الفرعية المختلفة.53

-

-

 -نموذج وظائف تخصصات الجامعة من الخدمة المدنية.

ثانياً :إنجازات اللجان والمجالس التابعة للوكالة.
اللجان التابعة تنظيميا ً لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية "


(اللجنة المركزية للتعاقد)

إنجازات اللجنة:
 آليات العمل وتحسينه وتطويره: التنسيق مع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بشأن التأشيرات المتاحة والتنسيق مع الكليات في هذا الشأن. تكليف عدد من أعضاء اللجنة لالطالع على التجارب المحلية في إجراءات التعاقد ونماذجه لإلفادة منه. إصدار (الئحة تنفيذية للتعاقد) كدليل إجرائي ينظم التعاقد في جميع خطواته ومراحله. وضع آليات وضوابط لرحالت اللجان المشتركة للتعاقد ،وتنظيم إجراء الرحالت. وضع ضوابط وآلية لمتابعة المرشحين من حين التعاقد إلى حين وصوله لمقر عمله وتشكيل لجنة فرعية لذلك. وضع ضوابط لصرف بدل طبيعة العمل بالمستشفيات في الكليات الطبية (الطب ،طب األسنان العلوم الطبية التطبيقية). إعادة تقييم صالحية عمداء الكليات لمنح الزيادة االستثنائية حسب التخصص لتتوافق مع سوق العمل. وضع ضوابط لتجديد عقود من لديهم زيادة استثنائية تتجاوز صالحيات عميد الكلية. وضع ضوابط في حال حاجة العمادات المساندة واإلدارات للتعاقد وارتباط ذلك بالكليات. وضع ضوابط العتماد الترقية العلمية للمتعاقدين من اعضاء هيئة التدريس.54



لجنة الجداول الدراسية والتعاون الخارجي للتدريس.

إنجازات اللجنة:
 اعتماد الالئحة التنفيذية إلجراءات التعاون الخارجي للتدريس من قبل مجلس الجامعة بعد دراستها وتعديلها. اعتماد الالئحة التنفيذية إلجراءات الساعات الزائدة عن النصاب. تحويل أعمال اللجنة " للتعامالت اإللكترونية" وجاري العمل على استكماله وتجربته. عقد( )34اجتماع. بلغ عدد طلبات التعاون التي تم البت فيها خالل العام الجامعي 137 بلغ عدد طلبات الساعات الزائدة التي تم البت فيها خالل العام الجامعي 139 بلغ اإلجمالي األسبوعي لعدد ساعات التعاون التي تم البت فيها خالل العام الجامعي 1447.5 بلغ اإلجمالي األسبوعي لعدد الساعات الزائدة التي تم البت فيها خالل العام الجامعي 418

لجنة شؤون المنح الدراسية:

إنجازات اللجنة:
 -1استنادا الى قرار معالي مدير الجامعة رقم  907وتاريخ 1435/5/1هـ بإنشاء إدارة المنح الدراسية فقد تم انشاء مقر إلدارة
المنح ليكون مقرا ومنطلقا للقيام بمهامه تجاه طالب المنح وما يحتاجون .
 -2تم التنسيق الستقبال طالب الدفعة االولى بإرسال الخطابات الى الملحق الثقافي السعودي في كل بلد لتسهيل استخراج
التأشيرة الدراسية للطالب.
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 -3تم تجهيز وتأثيث السكن المؤقت الذي أقرته اللجنة لحين جاهزية المبنى الرئيس الخاص بهم .
 -4تم استقبال الطالب في المطار بعد وصولهم استقباال ا يليق بهم وتم ايصالهم الى السكن الخاص بهم وذلك بتاريخ
1436/3/16هـ.
 -5تم االنتهاء من تجهيز وتأثيث السكن الدائم لطالب المنح استعدادا ا الستقبال الطالب للعام القادم.
 -6تم اقرار انشاء لجنة فرعية تعنى بفحص وفرز ملفات الطالب الجدد حيث تم ذلك بفرز ما يزيد على  120ملف وتم ترشيح
الطالب المتميزين منهم وبلغ عددهم  23طالبا ا تم الرفع بأسمائهم إلى وزارة التعليم بانتظار الموافقة النهائية لقبولهم في
الجامعة .
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 اللجنة االستشارية للشؤون التعليمية
إنجازات اللجنة:
 مناقشة الخطط التنفيذية لإلدارات الفنية. مناقشة هيكلة الكليات. مناقشة المجلس االستشاري الطالبي على مستوى الجامعة. مناقشة المجلس االستشاري الطالبي على مستوى الكليات. مناقشة إقامة اللقاء التعريفي ألعضاء هيئة التدريس. مناقشة موضوع تقارير الوحدات الفنية للعام الجامعي 1434 /1433هـ. مناقشة موضوع مشروع تطوير مهارات الطالب. مناقشة موضوع عقد ملتقى القياس والتقويم. استعراض موضوع عمل فريق الخطة االستراتيجية بالوكالة. مناقشة موضوع تصور يوم المهنة. مناقشة موضوع تقرير تقييم المواقع اإللكترونية للوحدات. االطالع على تقرير قائمة إصدارات الوكالة. االطالع على تقرير تقييم الموقع اإللكتروني للوكالة.58

 استعراض موضوع ردود الكليات تجاه الخطة االستراتيجية. استعراض التقرير الخاص بالحاالت الطالبية التي تم طي قيدها. استعراض خطة عمل أتمتة خدمات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية استعراض موضوع ميثاق مهنة التعليم استعراض موضوع معايير افتتاح برامج التجسير في فروع الجامعة. مناقشة موضوع تدشين الخطة االستراتيجية مناقشة موضوع مقترح دليل التربية الميدانية مناقشة مقترح اإلدارة النسائية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية استعراض تعميم معالي الوزير بخصوص مبادرة الريادة العالمية استعراض موضوع مقترح إنشاء مركز للغة اإلنجليزية مناقشة موضوع وحدات الوكالة المسؤولة عن قياس مؤشرات األداء االطالع على تقرير األدلة المطلوبة والمعد من قبل إدارة التخطيط والتطوير توصيف مهام وكيل الكلية للشؤون التعليمية والوحدات التابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية االطالع على موضوع االختصاصات. -استعراض موضوع األولويات البحثية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية
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 اللجنة العامة للجودة والتطوير األكاديمي
إنجازات اللجنة:
 تم تشكيل اللجنة العامة للجودة والتطير األكاديمي بقرار من معالي مدير الجامعة وبلغ اجمالي اجتماعات اللجنة خالل العامالجامعي 1436/1435هـ (  3اجتماعات ) .
 تم من خالل تلك االجتماعات مناقشة (  ) 15موضوع والخروج بتوصيات بلغ اجماليها (  ) 33توصية . من أهم تلك التوصيات ما يلي : 1ـ دراسة وضع البرامج المتناظرة والسنة التحضيرية بالجامعة .
 2ـ آلية تقدم البرامج األكاديمية لالعتماد الخارجي .
 3ـ دراسة الطلبات للتقدم على االعتماد الخارجي لبعض البرامج األكاديمية بكليات العلوم الطبية التطبيقية ،وكلية العلوم
بالزلفي ،وكلية التربية بالزلفي ،وكلية التريية بالمجمعة ،وكلية علوم الحاسب والمعلومات ،والرفع بها للجنة المركزية
العليا للجودة واالعتماد األكاديمي التخاذ القرار بشأنها .
 لجنة الشؤون التعليمية.
إنجازات اللجنة:
 إقرار عقد ملتقى التجارب الناجحة لوكاالت الشؤون التعليمية بكليات الجامعة بكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير،والتوصية بأن يكون عادة فصلية أو سنوية .
 الموافقة على مقترح وضع آلية على مستوى كليات الجامعة في حالة االعتراض من أحد الطالب على إحدى الدرجاتالنهائية للمواد ،وتم إحالة ذلك لعمادة القبول والتسجيل إلعداد الصياغة المناسبة له .
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 تأييد مقترح تبادل الزيارات بين وكالء الكليات للشؤون التعليمية بعد وضع جدول زمني خالل العام يتم من خاللها تبادلالخبرات واالطالع على التجارب العملية ونقل التجارب الناجحة من الكليات األخرى بما يعود ذلك على العمل في الكليات
بالكثير من الفائدة المرجوة .
 تثبيت وتحديد وقت امتحانات متطلبات الجامعة . حث الكليات على ضرورة إدخال رموز القاعات من خالل النظام بحيث يتمكن الطالب من معرفة القاعات أثناء حصولة علىالجداول .
 اللجنة الفنية لمتابعة تدريب خريجي المعاهد الصحية من حملة الدبلومات بعد الثانوية العامة.
إنجازات اللجنة:
 تشكيل اللجان الفرعية التي تقوم بتنفيذ البرنامج تشكيل اللجان المرتبطة بالتدريب اللغوي توقيع العقود مع المدربين في برنامج التدريب اللغوي تحديد منسق البرنامج مع الوزارة. رفع التقارير الخاصة ببرنامج اللغة اإلنجليزية ،إلى معالي مدير الجامعة تمهيدا ً لرفعه إلى وزارة التعليم العالي. إطالق البرنامج التدريبي الخاص بالجانب اللغوي تكليف فريق بإعداد تصور لتكاليف البرنامج في شقه النظري. تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة البرنامج في الشق التطبيقي السريري. إقرار آلية التعامل مع المنتقلين من جهات تدريبية أخرى إلى الجامعة.61

 تحديد مسؤوليات الجامعة تجاه المتدربين الموجهين إليها. إجراء العديد من المكاتبات مع الجهات ذات العالقة بالبرنامج خارج الجامعة. إنجاز موضوع صرف مكافآت المتدربين الشهرية. إنجاز خطة التدريب السريري الرفع بتكاليف البرنامج في الجانب السريري منه اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.

مهام اللجنة :
وتتلخص مهمات هذه اللجنة يف اآليت:
 -1استكمال وضع األطر العامة للخطط والنظام الدراسي ،والسقف األعلى واألدىن ألعداد الساعات يف كل كلية ،ومتطلبات اجلامعة ،و غريها من األطر العامة ،اليت تعني
الكليات على االنطالق يف وضع خططها التفصيلية.
 -2متابعة الكليات يف رفع خططها الدراسية ،ودراسة ما يرد منها بشأن اخلطط ،وإعادة اهليكلة ،والدمج ،وحنوها ،والتوصية بشأهنا.
 -3دراسة الوضع القائم يف كليات اجلامعة يف مقرها الرئيس ،وفروعها ،وتقدمي املقرتحات الالزمة بشأن إعادة هيكلتها ،ودمج ما حيتاج إىل الدمج ،ونقل ما حيتاج لنقل ،
واستحداث ما يلزم استحداثه.
 -4تقدمي املشورة يف ما يتعلق ابلنظام الدراسي يف اجلامعة بعامة  ،سواء من حيث الوقت  ،أو اآلليات  ،أو غريها اما يسهم يف رفع األداء و جودة خمرجات اجلامعة.
 -5مراجعة ما مت إقراره و العمل به وتقوميه  ،و العمل على تطويره  ،ورفع كفاءته وجودته.
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إنجازات اللجنة .
أوال يف اجال اخلطط الدراسية.


انقشت اللجنة عدد من اخلطط الدراسية املرفوعة لالعتماد ،و أوصت اللجنة ابملوافقة على اخلطط الدراسية التالية:

-

األحياء – كلية التربية.

-

التربية الخاصة – كلية التربية.

-

رياض األطفال – كلية التربية .

-

الرياضيات – كلية العلوم في الزلفي.

-

الفيزياء– كلية العلوم في الزلفي.

-

الحاسب اآللي– كلية العلوم في الزلفي.

-

إدارة العمال – كلية العلوم والدراسات اإلنسانية في رماح

-

نظم المعلومات االدارية – كلية العلوم والدراسات اإلنسانية في الغاط

-

اللغة اإلنجليزية – كلية العلوم والدراسات اإلنسانية في الغاط

-

تقنية المعلومات – كلية العلوم والدراسات اإلنسانية في الغاط

اثنيا يف تطوير وإعادة هيكلة الكليات و الربامج العلمية يف اجلامعة.
-

تعديل مسمى برنامج نظم المعلومات االدارية ليكون برنامج إدارة أعمال – نظم معلومات إدارية.

-

ناقشت اللجنة طلب افتتاح أقسام علمية (كيمياء  -أحياء) في كلية العلوم بالزلفي وقد وافقت اللجنة على الطلب و أحالته لمجلس الجامعة .

اثلثا يف تطوير النظام الدراسي يف اجلامعة.
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-

ناقشت اللجنة موضوع من الجهة المسئولة عن تقرير من يقدم المقررات وخرجت اللجنة بالتوصية التالية  :أن يكون القسم العلمي المعني بتقرير من يقدم المقررات الدراسية على أن
ال تسند المقررات لغير المتخصصين.

-

ناقشت اللجنة وضع ألية للحد األعلى للساعات التي يسمح للخريج بتسجيلها من المقررات الدراسية حيث خرجت اللجنة بعدد من الضوابط واألطر المقننة لها و تسمح بزيادة الحد
األعلى للساعات المسموح بها.

-

ناقشت اللجنة موضوع المراجعة الدورية للبرامج وخرجت اللجنة بااللتزام بالمراجعة الدورية لكل برنامج بعد تخرج أول دفعة من الطالب.

-

ناقشت اللجنة موضوع ادراج مقرر افتراضي باسم سنة االمتياز في نظام إدارة التعلم بعمادة التعليم االلكتروني وقد أوصت اللجنة باستطالع للمعمول به في الجامعات السعودية
ومخاطبة الكليات المعنية لدراسة المقترح في مجالسها العلمية.

-

ناقشت اللجنة ألية اعتماد برامج الدراسات العليا وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات المنظمة التي تتعلق باللجنة.

-

ناقشت اللجنة مقترح تدريس مقرر يعنى بفلسطين و القدس وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات  ،أهمها ضرورة مراجعة متطلبات الجامعة وتطويرها.

-

ناقشت اللجنة مقترح أحد أعضاء هيئة التدريس و المحال من مكتب معالي مدير الجامعة للجنة بشأن برامج الدراسات االسالمية في الجامعة حيث تمت احالة المقترح لألقسام ذات
العالقة ألخذ تصورها حول المقترح .

رابعا دراسة ما يرد للجنة بشان افتتاح أقسام أو كليات جديدة.
-

تدارست اللجنة في عدد من االجتماعات مقترح افتتاح كلية الصيدلة و قد تواصلت اللجنة مع عدد من الجامعات لالستفادة من تجاربهم و معرفة البعد االستراتيجي لهذا التخصص
حيث خرجت اللجنة بعدد من االستراتيجيات المقترحة حول افتتاح الكلية وتوجهاتها المستقبلية و التي من أهمها التنسيق لدعوة أحد المتخصصين ممن لهم الخبرة وكذلك االستمرار في
جمع المعلومات و التقصي حول جدوى مقترح افتتاح الكلية و التوجهات المستقبلية لهذا التخصص .

-

اإلحالة الواردة للجنة بشأن طلب المجلس المحلي بمحافظة الزلفي افتتاح كلية للعلوم الطبية وكلية للعمارة والتخطيط  ،وقد رأت اللجنة تشكيل لجنة تضم عميد المحافظة التي يتبع لها
المركز  ،لتقوم بمزيد من الدراسة و المناقشة بناء على االحتياج.

-

اإلحالة الواردة للجنة بشأن طلب رئيس مركز شوية ال فتتاح كلية أو فرع لخدمة سكان المركز  ،وقد رأت اللجنة تشكيل لجنة تضم عميد المحافظة التي يتبع لها المركز  ،لتقوم بمزيد
من الدراسة و المناقشة بناء على االحتياج.
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فترة عمل اللجنة
-

امتدت أعمال اللجنة من تاريخ صدور قرار اللجان الدائمة في بداية العام الدراسي  1436 / 1435هـ وحتى نهاية العام الدراسي .

خامسا ً اللجان الفرعية.

 اللجنة الفرعية المكلفة بوضع تصور للتدريب الميداني في الجامعة وقد انهت مهامها بوضع التصور شامل للتدريب الميدانيفي الجامعة وسوف يعرض على اللجنة إلقراره في العام القادم إن شاء هللا.
 اللجان الفرعية لألقسام المتناظرة في الجامعة والمشكلة بقرار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية لوضع توصيفات المقرراتوتوصيف البرنامج وقد أ نهت كل من لجنة برنامج الدراسات االسالمية ولجنة برنامج الكيمياء ولجنة برنامج اللغة العربية
ولجنة برنامج اللغة االنجليزية ولجنة برنامج الرياضيات أعمالها وتبقى لجنة برنامج إدارة األعمال ولجنة برنامج القانون لم
تنهي أعمالها بعد.
 اللجنة الفرعية لوضع تصور حول مستقبل أقسام الحاسب وعلومه في الجامعة "الزال العمل قائم ولم تنهي اللجنة أعمالها" الجنة الفرعية المكلفة بوضع مقترح إعداد الئحة تنفيذية للدراسة واالختبارات لبرامج خدمة المجتمع تتناسب مع متطلبات وزارة التعليم العاليوكذلك تحديد المرجعية فيما يتعلق بالخطط الدراسية والبرامج والقبول والتسجيل وشؤون الطالب إضافة لتحديد اللجان المتعلقة بتسيير أمور
الطالب ولم تنهي هذه اللجنة أعمالها ولم ترفع للجنة الرئيسية أي مقترح في هذا الخصوص.
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ثالثا :إنجازات مكتب الوكيل
-

المشاركة في مراجعة وتدقيق المسودة النهائية للخطة االستراتيجية الثانية لجامعة المجمعة . 1440/2020
إصدار دليل الغياب اإللكتروني .
تطوير برمجة نظام اإلرشاد األكاديمي .
تكوين لجان األقسام العلمية المتناظرة .
البدء في تطبيق مشروع التوأمة التطويرية .
إصدار دليل اإلرشاد األكاديمي باللغتين العربية واإلنجليزية .
إبرام اتفاقية تعاون مع مكتب رعاية الشباب بالمجمعة .
إبرام اتفاقية تعاون مع وكالة وزارة الشؤون االجتماعية للضمان االجتماعي .
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معوقات العمل وسبل التغلب عليها
على مدى العام الجامعي  1436/1435عملت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واإلدارات التابعة لها على تحقيق أهدافها
االستراتيجية وتنفيذ خطتها التنفيذية ،إال أنها جوبهت ببعض من المعوقات التي أثرت بشكل أو آخر على اإلنجاز ،ولقد سعت الوكالة
جاهدة للتغلب على هذه المعوقات والتي تتمثل في:
 ضعف إن لم يكن عدم وجود فريق عمل أكاديمي متفرغ للعمل بإدارات الوكالة المختلفة وتنفيذ األنشطة المطلوبة منها. تأخر تفعيل الوحدات التابعة إلدارات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية في الكليات المختلفة. عدم وجود ميزانية متخصصة لإلدارات المختلفة. قله الكوادر المؤهلة القيام بمهام االدارات في الكليات. العبء التدريسي المرتفع ألعضاء هيئة التدريس والذي حال دون حضور الكثير منهم لورش العمل واللقاءات العلمية لتنميةمهاراتهم.
 ضعف الوعي لدى الطالب بأهمية االستبانات في اعمال التطوير للجامعةوألن ال وكالة وإداراتها المختلفة قد أخذت على عاتقها تحقيق بذل كل جهد ممكن لكي تصل جامعة المجمعة لمكانة متقدمة بين
مثيالتها من الجامعات السعودية ،فقد اتخذت العديد من اإلجراءات للتعامل مع الكثير من هذه المعوقات والتي تتمثل في:
 مخاطبة الجهات المعنية بالجامعة وحثها على تفعيل أعمال الوحدات التابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية من خالل تعيينمشرفين متفرغين وكذلك تكوين فريق العمل الخاص بهذه الوحدات.
 تكثيف ساعات العمل التي يقوم بها فريق الوكالة وإنجاز الكثير من األعمال خارج الدوام. تكثيف انتشار فريق العمل بين الكليات المختلفة لرفع درجة الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بما يكلفون به من مهام. مخاطبة عمداء الكليات ورؤساء األقسام لمحاولة تخفيف العبء التدريسي قدر المستطاع لفريق العمل بالوكالة. الزيارات الدورية للكليات وذلك من أجل الوقوف على جميع المعوقات ورسم الخطط لمعالجتها.67

الرؤى المستقبلية والتطويرية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية
في ضوء الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والمنبثقة عن الخطة االستراتيجية لجامعة المجمعة ،وسعيا نحو
تحقيق التقدم والتطور المستمر لسير العمل بالوكالة ،ممثلة في إداراتها ووحداتها النوعية التابعة لها بوضع مجموعة من الرؤى
المستقبلية التي تسعى إلى تحقيقها بمشيئة هللا تعالى خالل العام الجامعي  1436 – 1435هـ ،وتتجلى أبرز تلك الرؤى فيما يلي وفقا
لألهداف االستراتيجية للوكالة:

الهدف الرئيس األول :تهيئة بيئة تعليمية تساعد على اإلبداع والتميز.
 استشراف االحتياجات المستقبلية للطلبة في ظل رؤية الجامعة وتطلعاتها المستقبلية. تفعيل األنشطة الطالبية العامة والمرتبطة بالخطط الدراسية بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وتلبية احتياجاتهم. تفعيل التدريب الداخلي والخارجي للطلبة في المجاالت العامة والمجاالت المرتبطة بالخطط الدراسية كاللغات والحاسبومهارات الحياة.
 رفع قدرات الطلبة وجدارتهم بما يحقق التنافسية اإليجابية. تبسيط اإلجراءات المتبعة في استقطاب الكفاءات النوعية من األكاديميين. العمل على سد احتياجات الكليات من أعضاء هيئة التدريس من الكفاءات الوطنية أو من المتعاقدين. -التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس واالرتقاء المستمر بمستواهم األكاديمي

الهدف الرئيس الثاني :التطوير والتحسين المستمر للبرامج التعليمية.
 رفع مستوى األداء في العملية التعليمية من خالل تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي68

 رفع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمواصفات المطلوبة في المقررات والبرامج والخطط الدراسية بمايتوافق مع معايير الجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي
 إعادة هيكلة البرامج والمقررات الدراسية ،طبقا لمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي إنشاء نظام الكتروني يساعد في إنجاز عمليات االستحداث والمراجعة والتحكيم واالعتماد للخطط والبرامج الدراسية وضع الضوابط التي تضمن تنوع استراتيجيات التدريس بحيث تسهم في تنمية اتجاهات الطلبة ومعارفهم ومهاراتهم عمل دورات تدريبية في مجال التقويم والقياس وضع دليل القواعد المنظمة ألعمال االختبارات والقياس والتقويم -قياس رضاء الطالب عن أساليب التقويم .

الهدف الرئيس الثالث :تعزيز الشراكات المؤسسية بما يخدم عملية التعليم.
 إنشاء قاعدة بيانات اصحاب االعمال ومؤسسات المجتمع ذات العالقة. قياس مستوى رضاء اصحاب االعمال الخريجين تنفيذ برنامج شراكات مجتمعية (مع المؤسسات الدولية والمجتمعية ذات العالقة) عقد شراكات تدريبية مع عدد من قطاعات التوظيف. تنفيذ برامج الزيارات المهنية للطالب داخل مؤسسات األعمال. -إقامة يوم المهني السنوي بشراكات أكبر وأسع وأكثر تنوعا عن العام الماضي.
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