
 :الدورات التدريبية التي قامت بها وحدة الجودة ألعضاء لمنسوبي الكلية  

 مشارك 30( دورات تدريبية لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وإداريين بمتوسط عدد الحضور بكل دورة 6أقامت وحدة الجودة والتطوير بالكلية عدد ) 

 وفيما يلي بيان تفصيلي بتلك الدورات:

 أو الورشة التدريبية الدورةاسم  م
 تاريخ الدورة

 
 الجهة المنفذة للدورة اسم العضو القائم بالتدريب

 شطر الطالبات –وحدة التطوير والجودة بالكلية  د/ أمل عويس صابر هـ1439-6-6 آليات تجميع بيانات المؤشرات 1

 شطر الطالبات –وحدة التطوير والجودة بالكلية  صابرد/ أمل عويس  هـ1439-6-10 تصنيف ملفات االعتماد االكاديمي ومحتوياتها 2

 شطر الطالبات –وحدة التطوير والجودة بالكلية  د/ أمل عويس صابر هـ1439-6-12 إعداد التقرير السنوي للبرنامج 3

 شطر الطالبات –وحدة التطوير والجودة بالكلية  د/ أمل عويس صابر هـ1439-6-16 إعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج 4

 شطر الطالبات –وحدة التطوير والجودة بالكلية  د/ أمل عويس صابر هـ1439-3-12 ) تقييم المعيار الرابع (متطلبات االعتماد األكاديمي 5

 شطر الطالبات –وحدة التطوير والجودة بالكلية  د/ أمل عويس صابر هـ1439-4-10 )معيار التعليم والتعلم نموذجا (التقويم الذاتي للبرنامج  6

 ويوضح المخطط التالي أعداد المستفيدين بكل دورة
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مسميات الدورات

الدورات التي أقامتها وحدة الجودة وأعداد المستفيدين منها



 بشطري الكلية :بها وحدة التطوير والجودة  الفعاليات التي قامت

 تاريخ النشاط القائم بالنشاط الهدف من النشاط اسم النشاط  م

 : في مجال نشر ثقافة الجودةأوال 

 هـ1439-2-25 وحدة الجودة والتطوير تعريف المنسوبين بمصطلحات الجودة وملصقات عن الجودة مطويات  .1

تحفيز الطالبات والمنسوبين على تعبئة   .2

 االستبانات االليكترونية

قياس مؤشرات األداء المرتبطة 

 باالستبانات

 -وحدة الجودة والتطوير

 األقسام العلمية

بنهاية كل فصل 

 دراسي

اشراك الطلبة في عضوية بعض لجان   .3

 الجودة 

تفعيل دور الطلبة في عمليات الجودة ونقل 

 المعرفة الى زمالئهم

 -وحدة الجودة والتطوير

 األقسام العلمية

خالل الفصل الدراسي 

 الثاني

 : في مجال تطبيق معايير ضمان الجودة لالعتماد األكاديميثانيا 

توزيع األعضاء على لجان الجودة وتحديد  العلميةتشكيل لجان الجودة باألقسام   .1

 مسئوليات كل لجنة

بالتنسيق مع  – األقسام العلمية

 وحدة الجودة

 هـ29-12-1438

تحديد أعضاء لجان تطوير المناهج  تشكيل لجان تطوير البرامج والمقررات  .2

 والمقررات وتفعيلها لتحقيق الهدف منها

بالتنسيق مع  – األقسام العلمية

 وحدة الجودة

 هـ29-12-1438

استخدام التقييم في تجميع تقييم المعيار  تقييم المعيار الرابع على مستوى البرامج  .3

 على المستوى المؤسسي

بالتنسيق مع  – األقسام العلمية

 وحدة الجودة

 هـ25-3-1439

تجميع تقييم المعيار الرابع على مستوى   .4

 الكلية

إعداد مقاييس المعيار وتقرير عنه الدراجه 

في تقييم التعليم والتعلم على مستوى 

 الجامعة

 هـ1439-3-29 وحدة الجودة 

تقييم المعيار العاشر) البحث العلمي(   .5

 على مستوى األقسام

استخدام التقييم في تجميع تقييم المعيار 

 على المستوى المؤسسي

استخدام التقييم في تجميع تقييم 

المعيار على المستوى 

 المؤسسي

 هـ5-4-1439



تجميع تقييم المعيار العاشر على مستوى   .6

 الكلية

إعداد مقاييس المعيار إلدراجه في تقييم 

 البحث العلمي على مستوى الجامعة

 هـ1439-4-15 وحدة الجودة 

عشر)خدمة  يتقييم المعيار الحاد  .7

 المجتمع( على مستوى األقسام

تجميع تقييم المعيار  استخدام التقييم في

 على المستوى المؤسسي

استخدام التقييم في تجميع تقييم 

 المعيار على المستوى المؤسسي

 هـ5-4-1439

تجميع تقييم المعيار العاشر على مستوى   .8

 الكلية

إعداد مقاييس المعيار إلدراجه ضمن تقييم 

 معيار)خدمة المجتمع( على مستوى الجامعة

 هـ1439-4-23 وحدة الجودة 

تجميع احصائية الساعات التطوعية على   .9

 مستوى الكلية

توفير بيانات مؤشر العمل التطوعي 

 المطلوبة من آفاق

 هـ1439-5-1 وحدة الجودة 

بنهاية كل فصل  األقسام العلمية –وحدة الجودة  توفير البيانات اإلحصائية لمؤشرات االداء تطبيق االستبانات االليكترونية  .10

 دراسي

 –أعضاء هيئة التدريس  استيفاء أحد متطلبات الجودة  إعداد تقارير المقررات  .11

 بالتنسيق مع وحدة الجودة

بنهاية كل فصل 

 دراسي

رصد قياس مؤشر نسبة المقررات التي تم  إعداد إحصائية تقويم المقررات   .12

 تقويمها

بنهاية كل فصل  وحدة الجودة -األقسام العلمية

 دراسي

إحصائية استيفاء معايير الورقة إعداد   .13

 االختبارية

ضمان جودة االختبارات وتوافقها مع 

 مخرجات التعلم

بنهاية كل فصل  وحدة الجودة -األقسام العلمية

 دراسي

استكمال توفير متطلبات الجودة المطلوبة   .14

 من البرامج والكليات

توفير المتطلبات الالزمة لالعتماد 

 المؤسسي والبرامجي

 طوال العام الجودة واالقسام العلميةوحدة 

رفع ملفات المتطلبات على المجلد   .15

 المشترك المخصص للكلية

توثيق األنشطة والمتطلبات وحفظها 

 وأرشفتها إلكترونيا

خالل الفصل الدراسي  وحدة الجودة

 الثاني

 


