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افتتاحية
كلمة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات:
الحمـ ـ ــد هلل ال ـ ـ ـ ي وف ـ ـ ـ وسـ ـ ــخر وأع ـ ـ ــان ويسـ ـ ــر والش ـ ـ ـ ر ل ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ م ـ ـ ــا أوالنـ ـ ــا م ـ ـ ـ كـ ـ ــريم نعم ـ ـ ـ
وأفضل والصالة والسالم عل نبي الهدى محمد علي أفضل الصالة وأتم التسليم ..وبعد:
فإنـ ـ ـ ـ يطي ـ ـ ــب لعمـ ـ ـ ــادة الدراس ـ ـ ــات الجامعيـ ـ ـ ــة للطالب ـ ـ ــات أن تضـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـ ن أي ـ ـ ــدي م ال ريمـ ـ ـ ــة
التقري ـ ـ ـ ــر الس ـ ـ ـ ــنوي للع ـ ـ ـ ــام الج ـ ـ ـ ــامعي املنص ـ ـ ـ ــرم 1438-1437هـ ـ ـ ـ ـ وه ـ ـ ـ ــو تقري ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــو ألعم ـ ـ ـ ــا
وأنشـ ـ ــطة ومنجـ ـ ـ ات لعـ ـ ــام حافـ ـ ــل مـ ـ ـ العطـ ـ ــا والبـ ـ ـ لجامعتنـ ـ ــا سـ ـ ــا ل ن هللا أن ي تـ ـ ــب لنـ ـ ــا بـ ـ ـ
القبو والنف .
وقـ ـ ــد سـ ـ ــعت عمـ ـ ــادة الدراسـ ـ ــات الجامعيـ ـ ــة إل ـ ـ ـ تحقي ـ ـ ـ الجـ ـ ــودة والتم ـ ـ ـ عل ـ ـ ـ الصـ ـ ــعيدي
األكـ ـ ــاديمي واإلداري وفـ ـ ـ اسـ ـ ــت اتيجيات الجامعـ ـ ــة وأهـ ـ ــدافها التـ ـ ــي تسـ ـ ــهم مـ ـ ـ خاللهـ ـ ــا فـ ـ ــي تحقي ـ ـ ـ
رؤي ـ ــة اململ ـ ــة  2030وإنن ـ ــا نظ ـ ـ أنن ـ ــا تم ن ـ ــا بفض ـ ــل هللا م ـ ـ تحقي ـ ـ
املستقبلية إن لم ي

ـ ــل األه ـ ــداف والتطلع ـ ــات

ميعها.

ً
وختامـ ـ ـ ــا ..تتقـ ـ ـ ــدم عمـ ـ ـ ــادة الدراسـ ـ ـ ــات الجامعيـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــوافر الش ـ ـ ـ ـ ر والتقـ ـ ـ ــدير ملعـ ـ ـ ــالي مـ ـ ـ ــدير
الجامعـ ـ ــة ال ـ ـ ــدكتور /ب ـ ـ ــري ب ـ ـ ـ معت ـ ـ ــو عسـ ـ ــاس ..عل ـ ـ ـ مـ ـ ــا يولي ـ ـ ـ م ـ ـ ـ دعـ ـ ــم واهتم ـ ـ ــام بعم ـ ـ ــادة
الدراس ـ ــات الجامعي ـ ــة والشـ ـ ـ ر موص ـ ــو لس ـ ــعادة وكي ـ ــل الجامع ـ ــة ال ـ ــدكتور /ياس ـ ــر بـ ـ ـ س ـ ــليمان
شوش ـ ـ ــو ..ولس ـ ـ ــعادة وكي ـ ـ ــل الجامع ـ ـ ــة للش ـ ـ ــؤون التعليمي ـ ـ ــة األس ـ ـ ــتا ال ـ ـ ــدكتور /عب ـ ـ ــد الع يـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـ
رشـ ـ ـ ــاد سـ ـ ـ ــرو ي كمـ ـ ـ ــا نثنـ ـ ـ ــي بج يـ ـ ـ ــل الش ـ ـ ـ ـ ر والتقـ ـ ـ ــدير لوكيلـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ــادة الدراسـ ـ ـ ــات الجامعيـ ـ ـ ــة
ال ـ ــدكتورة /فري ـ ــدة بن ـ ــت محم ـ ــد الغام ـ ــدي وس ـ ــعادة وكيل ـ ــة عم ـ ــادة الدراس ـ ــات الجامعي ـ ــة للش ـ ــؤون
التعليمي ـ ــة والتط ـ ــوير األس ـ ــتا ة ال ـ ــدكتورة /ش ـ ــي ة بن ـ ــت س ـ ــعود عاش ـ ــور والش ـ ـ ر موص ـ ــو لكاف ـ ــة
اإلدارات واملراك ـ ـ ـ ـ الخدمي ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــاهمت ف ـ ـ ـ ــي تحقي ـ ـ ـ ـ وإنج ـ ـ ـ ــا أه ـ ـ ـ ــداف عم ـ ـ ـ ــادة الدراس ـ ـ ـ ــات
الجامعية.

عميدة الدراسات الجامعية للطالبات
د /هالة بنت سعيد العمودي
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تتول عميدة الدراسات الجامعية للطالبات االشراف العام عل العمادة وكافة اقسامها باملقر
و لك م النواحي االدارية واملالية واالمور املرتبطة بالعملية التعليمية والسعي إل تيس العمل
وتنظيم و لك م خال الرف للجهات املعنية ولعمادة الدراسات الجامعية للطالبات العديد م
االنجازات والفعاليات املنعقدة داخل املقر والتي منها املؤتمرات واملعارض وامللتقيات والب امج
(التعليمية والثقافية والتدريبية والتوعوية واملجتمعية) واستقبا الوفود م داخل وخارج
اململ ة.
1ـ الرؤية:
الريادة والتم في دعم ومساندة األقسام والكليات وكافة اإلدارات بشطر الطالبات بالجامعة
والرقي ب دماتها األكاديمية واإلدارية لتواكب املعاي العاملية للجودة بما يحق رؤية اململ ة
2030م وللتنافس عل املستوى املحلي والعاملي.
2ـ الرسالة:
تسع عمادة الدراسات الجامعية بشطر الطالبات بجامعة أم القرى إل دعم ومساندة األقسام
والكليات وكافة اإلدارات بتهيئة البيئة املحف ة لإلبداع واالبتكار األكاديمي واإلداري والتي تم األقسام
واإلدارات م العمل الدؤوب واالضطالع بدورها العلمي والعملي والتوظيف األمثل لكافة اإلمكانات
املادية والتقنية والبشرية املتوفرة كما تسع لت ليل الصعوبات والعوا التي تحو دون تحقي
األهداف املنشودة للجامعة.

3ـ األهداف:
 تطبي

الخطط االست اتيجية للجامعة وف

أسس الجودة الحديثة لوحدات الجامعة

األكاديمية واإلدارية.
 ترسيخ ثقافة املشاركة املجتمعية والتنمية البيئية املستدامة لدى مي القطاعات وكافة
فئات املجتم وتحقي مبدأ الجودة الشاملة.
 السعي للحصو عل االعتماد الب امجي واملؤسس ي وف املعاي
ً
ً
ً
ً
طالبي را د ومبدع علميا ومعرفيا وتقنيا.
وصناعة مجتم
 تشجي البحث العلمي ال ي ُيسهم في االرتقا وبنا اقتصاد املعرفة.
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ً
املعتمدة محليا وعامليا

التقرير السنوي لعام 1437هـ 1438 -هـ

12

التقرير السنوي لعام 1437هـ 1438 -هـ

مبادرات عمادة الدراسات الجامعية للطالبات
ً
تعمل عمادة الدراسات الجامعية للطالبات دوما عل تحقي التم والتطور الدا م في تنفي
املهام املوكلة لها و لك م خال دعم املبادرات واإلنجازات والتي كان م أهمها:
ً
أوال :املبادرات التي تم دعمها وتفعيلها م عمادة الدراسات الجامعية للطالبات:
 .1برنامج "ابدأ ب مس":
وهو برنامج يهدف لتهيئة مهنية منتجة ملنسوبات الجامعة وقد أقامت عمادة الدراسات الجامعية
عدة فعاليات مو هة للموظفات ضم برنامج ابدا ب مس تضمنت دورات وورش تدريب وحمالت
توعوية خال الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 1438/1437هـ.
وم أهم الفعاليات املنظمة لتفعيل الب نامج:
 حفل التدش ن.
 حملة اغسل يديك واحمي حياتك وحياتك اآلخري .
 أي الغادي ن أنت؟
 سمات الشخصية املبدعة املبت رة.
 دورة مهارات املوظفة املتم ة.
 دور املوظف في االعتماد األكاديمي.
 أسرار التم الوظيفي.
 .2برنامج نشر ثقافة رؤية اململ ة :2030
تعد رؤية اململ ة ( )2030رؤية طموحة لوطننا وهي الخطوة األول في تو هنا الجديد نحو
تطبي أفضل املمارسات العاملية في بنا مستقبل أفضل لوطننا في مي الجوانب اال تماعية
والثقافية والتعليمية.
وقد نظمت العمادة ملتقى لكافة منسوبات املقر لنشر ثقافة (رؤية  )2030ومناقشة محاورها
وحث كافة الجهات إلعداد الخطط العملية واألفكار واملقت حات التي ت دم تحقي محاور الرؤية في
املجتم الجامعي ,وكانت هناك العديد م املشاركات لعدد م العمادات والكليات واإلدارات باملقر.
 .3برنامج التطوير (رواسم).
وهو برنامج تطويري يهتم باستقطاب األفكار واملبادرات واملقت حات لتطوير الجامعة م عقو
ً
منسوباتها كونه أكث دراية باحتيا ات الجامعة واألقرب اهتماما ووال لها.
13
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ويسع الب نامج في املستوى التنفي ي األو عل تحقي عدد م األهداف االست اتيجية والتي
تع س عدد م القضايا التي تم ضت م الوض الراه في امعة ام القرى.
وقد نظمت العمادة دورات تهيئة للمجموعة االستشارية في برنامج رواسم ملدة أسبوع ن ابتدا
م تاريخ 1439/4/3هـ
الت
دورات هيية لعضوات الهيية الاستشارية لبرنامج رواسم
30
25
20
15
10
5
0
كايزن

تطبيق كايزن وكيزنة
الخطوات

عمود1

.
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المهارات االستشارية
اإلداريات

فرق العمل

دورة التفكير
التصميمي

عضوات هيئة التدريس

.
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ً

ثانيا :أهم إنجازات عمادة الدراسات الجامعية :
 .1تفعيل الشراكة ب ن عمادة الدراسات الجامعية للطالبات ومرك يسر النسائي:
قدمت عمادة الدراسات الجامعية للطالبات الدعم الالزم لتفعيل الشراكة ب ن العمادة ومرك يسر النسائي م خال :
ّ
ّ
ّ
والت ّ
الت ّ
ّ
البحثي تم عقد ا تماع
طوع
طوع
 مبادرة (عطا ) والتي تهدف إليجاد صيغة للشراكة في مجا بحوث
ّ
ّ
الن ّ
العلمي وال ي عقد بمقر مرك يسر
سائي ومبادرة عطا إحدى مبادرات عمادة البحث
ب ن مرك يسر
ّ

مسا يوم الثالثا املواف 1438/ 7/ 21هـ.
 برنامج "قلبي وقلب والحب" في موسم الثالث بعنوان (فلنتف حتى ال نفت ):
حق برنامج "قلبي وقلب والحب" نجاحات متتالية وملدة ثالث مواسم واملم في املوسم األخ أن تم بالتنسي
ب ن مرك يسر وعمادة الدراسات الجامعية للطالبات تحت مظلة اللجنة الثقافية ليشمل كافة املنسوبات (عضوات

هيئة التدريس واملوظفات إضافة إل الطالبات) وقد تناو الب نامج املحاور التالية:
 معنى الت ييف وانواع واهمية
 مهارات الت ييف اال تماعي
 أهمية الت ييف في استقرار العالقات ال و ية واالسرية
 ماهي مجاالت التواف ب ن ال و ن
وتم تجسيد مشاركة الكليات بمعرض مصاحب وتم ت ريم الكليات الفا ة بتجسيد موضوع الب نامج.

.

.
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 .2اللقا املنعقد ملناقشة (تقويم األدا الوظيفي الجديد) بحضور مساعدات مديري اإلدارات
بالعمادة:
نظمت عمادة الدراسات الجامعية للطالبات لعقد لقا م مساعدات مديري اإلدارات بالعمادة
بحضور وكيلة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات ومساعدة مدير إدارة شئون أعضا هيئة
التدريس واملوظف ن ملناقشة كافة األمور اإلدارية املتعلقة (بتقويم األدا الوظيفي الجديد) و لك
بتاريخ 1439/3/23هـ.

-3تنظيم حفل لالحتفا باليوم الوطني لل كرى ( )87وحث كافة الجهات باملقر للمشاركة في
االحتفا .
نظمت عمادة الدراسات الجامعية حفل اليوم الوطني لل كرى السنوية ( )87لتوحيد وطننا
الغالي عل يد املغفور ل بإ ن هللا امللك عبد الع ي “طيب هللا ثراه” فحري بنا أن نف ر بوطننا
وإنجازات التي تحققت وتواصلت حتى العهد ال اهر لخادم الحرم ن الشريف ن امللك سلمان ب عبد
الع ي (يحفظ هللا) وقد تم حث كافة الجهات اإلدارية واألكاديمية للمشاركة م خال تجه رك
خاص بكل هة وقامت عميدة الدراسات الجامعية بجولة عل كافة الجهات املشاركة للوقوف عل
أعما املنسوبات ومشاركته في االحتفا به ا اليوم املم .

.
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ً
ثالثا :الفعاليات واألنشطة املنعقدة بإشراف عمادة الدراسات الجامعية للطالبات
ً
اوال :املناسبات واللقا ات السنوية:

ً
تسع عمادة الدراسات الجامعية للطالبات ووكاالتها دوما للوصو ملجتم

امعي حيوي متفاني

للعمل بكل إخالص ومحبة و لك م خال توثي أواصر الت ابط املجتمعي والثقافي ب ن كافة
املنسوبات وم أهم اللقا ات السنوية املنعقدة خال العام:
 اللقا السنوي بعضوات هيئة التدريس بعنوان (العطا تم

ونجا ) و لك بتاريخ

1438/3/30هـ.
 اللقا السنوي باملوظفات والفنيات :بعنوان( :امتنان للعطا )
 اللقا السنوي الطالبي ضم برنامج شركا النجا (لتوضيح املسار ...وتباد الحوار...
لتتكاتف الجهود ...نتشارك النجا )
 حفل ت ريم املشاركات والفا ات في اللقا العلمي الثام لطالب وطالبات الجامعة بتاريخ
1438/7/19هـ واملقام م قبل عمادة شؤون الطالب
 حفل املعايدة السنوي لالحتفا بعيد الفطر املبارك ملوظفات العمادة م

اإلداريات

والفنيات و لك بتاريخ 1438/10/15هـ.
 حفل املعايدة السنوي لالحتفا بعيد األضح املبارك وال ي ت ام م بداية العام الدراس ي
بتاريخ 1438-12-19هـ.

18

التقرير السنوي لعام 1437هـ 1438 -هـ

 حفل ت رج طالبات الدفعة (:)44
يعد حفل ت رج طالبات امعة أم القرى م املناسبات السنوية املهمة وتشرف عل إقامت
عمادة الدراسات الجامعية للطالبات وقد احتفت ه ا العام بت ريج الدفعة ( )44بتاريخ
1438/6/12هـ وه خريجات الفصل الدراس ي الثاني والصيفي للعام 1437-1436هـ باإلضافة
إل خريجات الفصل الدراس ي األو للعام 1438-1437هـ وبلغ عدده ( )8300طالبة وعقد
الحفل بقاعة امللك سعود -رحم هللا-بالعابدية وفيما يلي رسم بياني يوضح عدد الخريجات بكل
مرحلة م مراحل التعليم بالجامعة:
خريجات طالبات ام القرى الدفعة()44
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212
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.

.
ً
ثانيا :حفالت الت ريم:
 حفل ت ريم أ.د .وفا بنت عبد هللا امل روع لحصولها عل

ا ة (املؤرخون العرب) بتاريخ

1438 /4/10هـ.
 حفل تدش ن برنامج إبدأ ب مس لتحقي رؤية  2030بتاريخ 1438/5/23هـ
 حفل تدش ن الب نامج التطويري (رواسم) بتاريخ 1438/6/23هـ
 حفل ت ريم املتقاعدات بتاريخ 1438 / 6 / 24هـ.
 حفل ت ريم اللجان املشاركة في حفل الت رج دفعة  44بتاريخ 1438 / 7 / 26هـ.
 حفل املعايدة السنوي لعام 1439/1438هـ بتاريخ 1438/10/15هـ
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ً
ثالثا :االفتتاحات والتدش ن والرعاية لفعاليات منظمة م هات م تلفة:
اهتمت عمادة الدراسات الجامعية للطالبات بكافة الجوانب التي ت دم الطالبات ومنسوبات
الجامعة بشكل عام وبما يسهم في االرتقا املعرفي والعلمي واال تماعي حيث أشرفت وشاركت في
تنظيم وافتتا العديد م املؤتمرات وامللتقيات واملعارض والفعاليات بم تلف املقار وم أهم ه ه
الفعاليات:
الرعاية واالفتتا
عنوان الفعالية

الجهة املنظمة

حفل اختتام برنامج موهبة 2017م

امعة أم القرى بالتعاون م مؤسسة امللك عبد الع ي
ور ال للموهبة واإلبداع

افتتا اللقا السنوي لطالبات الدراسات
العليا1438/5/10هـ
اللقا العلمي للجنة الثقافية بعمادة الدراسات
الجامعية م طالبات البكالوريوس وطالبات
الدراسات العليا 1438/5/30هـ
تدش ن برامج وفعاليات مرك التو ي
واالرشاد1438/6/2هـ
افتتا مقرأة معهد اللغة العربية لغ الناطق ن
ب 1438/6/ 13هـ
اللقا العلمي للجنة الثقافية بعمادة الدراسات
الجامعية م طالبات البكالوريوس وطالبات
الدراسات العليا 1438/6/29هـ
رعاية افتتا اللقا العلمي الثام لطالب
وطالبات الجامعة بتاريخ 1438/7/14هـ

عمادة الدراسات العليا

عمادة الدراسات الجامعية

عمادة شؤون الطالب
معهد اللغة العربية لغ الناطق ن بها

عمادة الدراسات الجامعية

عمادة شؤون الطالب

املشاركة في لقا املنح الدراسية 1438/7/20هـ

عمادة شؤون الطالب

املشاركة في امللتقى 32لعلوم الحياة

كلية العلوم التطبيقية

1438/7/21هـ
اللقا العلمي للجنة الثقافية بعمادة الدراسات
الجامعية م طالبات البكالوريوس وطالبات
الدراسات العليا 1438/7/28هـ
زيارةعميدة الدراسات الجامعية ووكيالتها شركة
م ة وادي م ة للتقنية

عمادة الدراسات الجامعية

شركة م ة وادي م ة للتقنية

1438/8/14هـ
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املعارض
عنوان املعرض

الجهة املنظمة

.1

معرض صن بحب

وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي

.2

معرض إبدأ

وكالة عمادة شؤون الطالب والتدريب الطالبي

م

املعرض املصاحب للملتقى األو للبحث

عمادة البحث العلمي

.3

العلمي بعنوان (تعارف -تواصل – تعاون )

.4

معرض كلية الت بية ( رؤية )2030

وكالة كلية الت بية

.5

معرض بيكاسو1438/7/29ه

وكالة عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي

.6
.7

معرض شغف الريادة املنعقد خال الفت ة م

عمادة شؤون الطالب

1439/3/4-2هـ

معرض ( ِحيك بشغف) لطالبات قسم

قسم الت بية االسرية

الت بية األسرية بكلية الت بية 1439/4/7هـ
الحمالت التوعوية

م
.1
.2
.3
.4

الجهة املنظمة

عنوان الفعالية
الحملة التوعية بسرطان الثدي بتاريخ
 5/30الى 1438/6/ 1هـ
الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان
1438/5 /30هـ1438 / 6 /1 -هـ
حملة تنظيف الحرم الجامعي بتاريخ
1438/6/2هـ
حملة حياتي أغل للتوعية بأضرار التدخ ن
1438 / 7 / 21هـ
حملة الجسم السليم في العقل السليم

كافة العمادات والكليات واألقسام واإلدارات
عمادة الدراسات الجامعية بالتعاون م املرك الطبي
الجامعي
كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية
عمادة الدراسات الجامعية بالتعاون م املرك الطبي
الجامعي
املرك الطبي الجامعي

.5

1438 / 3 / 19هـ

.6

حملة امعتي مرآتي تع س صورتي

قسم اإلعالم

.7

حملة ( مالك امعتي1-19

وكالة عمادة شؤون الطالب للتدريب الطالبي

.8

حملة (سأسمو ( 1439/2/26- 24هـ

املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي ع املن ر
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إدارة عمادة الدراسات الجامعية
هي و هة إدارية تق تحت اإلشراف املباشر م سعادة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات
وتتول اإلشراف عل كافة األعما اإلدارية مل تب العميدة وتشمل الوحدات التالية :مديرة عمادة
الدراسات الجامعية للطالبات مديرة م تب العميدة امل تب السري م تب الشئون اإلدارية م تب
وم تب متابعة املعامالت وم تب اللجان)

الس رتارية وم تب التحرير والتنسي
ً
أوال :إدارة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات:

 مبادرات إدارة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات:
ّ
 .1مبادرة (كلنا مسؤو ) والتي تهدف إل ــى تع ي مفهوم املسؤولية املجتمعية لدى مجتم
الجامعة م (طالبات هيئة التدريس واإلداريات باإلضافة ال ال ا رات) وحثه عل تحمل
املسؤولية وتر متها باملشاركة في تقديم اآلرا واملالحظات عل بيئة املقر م خال توف
قنوات اتصا مباشرة ب ن كافة فئات املجتم الجامعي وعمادة الدراسات الجامعية الستقبا
البالغات بشكل مباشر والتفاعل معها وحلها بشكل عا ل وفعا .
 .2اعداد نمو ج لألدا الشهري إلنجازات موظفات العمادة للوقوف عل نقاط القوة والضعف
والعمل عل تطوير ادائه .
 املشاركات واألعما إلدارة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات:
 .1ت ثيف الجوالت التفقدية عل أر ا املقر لتفقد ادا االدارات بالعمادة األمر ال ي انع س
ً
إيجابا لتحقي أعل مستوى لألدا م حيث الجودة والفاعلية.
 .2املشاركة في تنسي وتوزي مهام اللجان املشاركة في املسابقة الوظيفية املنعقدة بتاريخ
1438-6-5هـ.
 .3املشاركة في ملتقى املستجدات بعنوان (قصة نجا ) والتعريف بدور عمادة الدراسات
الجامعية للطالبات ونشر ثقافة (كلنا مسؤو ) وعمل استبيان ملعرفة مدى وعي الطالبات
ملفهوم املسؤولية وامكانية مشاركته في االعما التطوعية.
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ً
ثانيا :م تب عميدة الدراسات الجامعية للطالبات:
إحصا ية املعامالت الخاصة بم تب عميدة الدراسات الجامعية للعام الجامعي(1437هـ1438/هـ)

م

1
2
3
4
6
9
10
12
14
15
16
17
18

االسم
م تب عميدة الدراسات
الجامعية
عمادة الدراسات الجامعية
للطالبات
مديرة م تب العميدة
الس رتارية
الشئون اإلدارية
م تب التحرير والتدقي
امل تب السري
املراسالت
اللجنة الثقافية
لجنة متابعة س العملية
التعليمية
لجنة متابعة س االختبارات
مديرة إدارة عمادة الدراسات
الجامعية
املتابعة

معامالت
داخلية
إ مالي

معامالت
داخلية
مؤرشف

معامالت
داخلية
غ
محال

معامالت
داخلية
محال

معامالت
داخلية
محال
م

معامالت
داخلية
محال
ال

14

14

0

14

6.812

8.570

49

49

3

46

760

1.025

12
13
490
3
84
14
141

12
13
490
3
84
14
139

1
0
4
0
1
3
3

11
13
486
3
83
11
138

400
77
848
82
161
11
188

150
596
392
197
198
74
222

124

124

1

123

162

241

172

172

5

167

229

338

51

45

8

43

408

628

49

49

0

49

86

213
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رسم يباني يوضج ايجارات معاملات مكيب عميدة الدراسات الجامعية للطالبات

1248
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408
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161

224
77

400
200

0

معاملات مكيب عميدة الدراسات الجامعية للطالبات

مديرة العمادة

المكتب السري
الشئون اإلدارية
السكرتارية
التحرير والتدقيق
المتابعة
اللجنة الثقافية
سير العملية التعليمية
سير االختبارات
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ً
ثالثا :امل تب السري لعميدة الدراسات الجامعية:
هي و هة إدارية تق تحت اإلشراف املباشر م سعادة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات
تتول كافة األعما السرية الواردة مل تب سعادة العميدة.
إحصا ية املعامالت السرية للعام الدراس ي (1438هـ1439/هـ)
الخطابات املحاضر محاضر البالغات التعاميم
نوع
املعامالت السرية التأديبية اال تماعات السرية السرية
65

العدد

8

26

22

املحاضر واالستفسارات
الخاصة باللجان
التعليمية
14

25

رسم بياني يوضح انجازات معامالت المكتب السري لعميدة الدراسات
الجامعية للطالبات
65

70
60
50
40

25

26

22

30
20

14
8

10
0

المحاضر
واالستفسارات الخاصة
باللجان التعليمية

التعاميم السرية

البالغات السرية
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ً
رابعا :مكاتب اللجان:
ً
 اوال :اللجنة الدا مة لس العملية التعليمية:
تعد لجن س العملية التعليمية م اللجان الدا مة بعمادة الدراسات الجامعية ويتاب
أعمالها وكالة العمادة للشئون التعليمية والتطوير وتهدف إل الرقي بالعملية التعليمية بجامعة أم
القرى وضبطها وتدارك بعض املالحظات عل املحاضرات الدراسية حتى يتم س العملية التعليمية
عل الو

املنشود واملال م ملصلحة الطالبات.
إحصا ية لعدد االستفسارات التي تم تو يهها ألعضا هيئة التدريس
املتجاوز غيابهم ع ( )3محاضرات للمقرر الواحد بحسب والت اللجنة

الكلية

القسم

الشريعة
والدراسات
االسالمية

املجموع

العلوم
التطبيقية

الدعوة
وأصو الدي

أعضا هيئة التدريس

أعضا هيئة التدريس

(العنصر النسائي)
الفصل الفصل
الفصل
الدراس ي الدراس ي
الصيفي
الثاني
األو

(العنصر الر الي)
الفصل الفصل
الفصل
الدراس ي الدراس ي
الصيفي
الثاني
األو

4

-

-

-

 4استفسارات للعنصر
النسائي

-

-

ال يو د

الرياضيات

1

-

-

-

-

-

الف يا

-

-

2

-

-

-

املجموع

 4استفسارات للعنصر
النسائي

ال يو د

القرا ات

1

2

-

-

-

-

الدعوة

14

-

-

-

-

-

ال تاب
والسنة

11

3

3

1

-

-

العقيدة

3

-

-

-

-

-

املجموع

 26استفسار للعنصر النسائي
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إحصا ية أعما اللجنة الدا مة ملتابعة س العملية التعليمية
للعام 1438/1437هـ
لجنة متابعة س العملية
التعليمية

اال تماعات املحاضر الخطابات

الفصل الدراس ي األو

2

1438/1437هـ
الفصل الدراس ي الثاني

2

1438/1437هـ
الفصل الدراس ي الصيفي
1438/1437هـ
الفصل الدراس ي األو
1439/1438هـ

2

2

30

التعاميم

االستفسارات

4

15

20

8

5

4

4

15

5

5

2

2

20

4

10

ال التع
ال
احصايية اعمال لجية الدائمة لمبايعة سبر عملية ليمية
للعام 1437هـ 1438 -هـ
30
20
10
0
الفصل الدراسي األول
1438/1439هـ

الفصل الدراسي الصيفي
1437/1438هـ

االستفسارات

التعاميم

الخطابات

الفصل الدراسي الثاني
1437/1438هـ
المحاضر

الفصل الدراسي األول
1437/1438هـ

االجتماعات

مقت حات تطويرية للجنة:
تم إنشا ايميل لكل كلية م تص باعت ار عضو هيئة التدريس ع املحاضرة حتى يتم
ّ
هيئة التدريس م االعت ار ال ت ونيا.
28
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ً
 ثانيا  :اللجنة الدا مة لس االختبارات:
تعد لجنة س االختبارات م اللجان الدا مة بعمادة الدراسات الجامعية ويتاب أعمالها
وكالة العمادة للشئون التعليمية والتطوير وتسع اللجنة لتحقي ما يلي:
ً
ً
ً
• تهيئة الجو املناسب لس االختبارات باملقر وتجه القاعات تجه ا مال ما ومتناسبا م عدد
الطالبات وطبيعة االختبارات وتوف الهدو داخل وخارج القاعات.
• حصر االختبارات الت صصية في مبنى واحد بحيث ييسر عل الطالبات سهولة التو

إل القاعات

املخصصة لالختبارات.
ً
• متابعة س االختبارات بصفة يومية تحقيقا لاللت ام بحضور املراقبات (املالحظات) ومتابعة
التحض إن و د.
• االشراف عل عملية استالم وتسليم األسئلة والحد م التأخر في تسليم األسئلة املقدمة عب
الشب ة التلف يونية.
• تغطية احتيا ات األقسام م القاعات بما يتناسب م عدد املقررات لكل قسم.
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بيان تفصيلي بما لوحظ خال الجوالت امليدانية لس االختبارات النها ية
للفصل الدراس ي األو للعام الجامعي 1438-1437هـ

نقص األسئلة

تأخ األسئلة

غياب املراقبة

1
0

تأخ املراقبة

الدعوة وأصو الدي
الشريعة والدراسات اإلسالمية
الت بية
العلوم التطبيقية
العلوم اال تماعية
اللغة العربية
الحاسب اآللي
الدراسات القضا ية واألنظمة
العلوم االقتصادية واملالية االسالمية

3
1

5
3

6
3

1

1
1
1

0

0

تسليم أسئلة
بالخطأ
تغ موعد
االختبار

الكلية

1
1
1
2
1

0

0

0

بيان م طط تفصيلي بالجوالت امليدانية لس االختبارات النها ية
للفصل الدراس ي األو للعام الجامعي 1438-1437هـ
7
6
5
4

3
2
1
0
الدراسات
القضائية
واألنظمة

الحاسب اآللي

تغير موعد االختبار

اللغة العربية

تأخير المراقبة

30

العلوم
االجتماعية

العلوم التطبيقية

غياب المراقبة

التربية

تأخير األسئلة

الشريعة
والدراسات
اإلسالمية
نقص األسئلة

الدعوة وأصول
الدين
سلسلة 1
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ّ
بيان توضيحي بتعاميم وخطابات وعدد الجوالت وا تماعات اللجنة الدا مة لس االختبارات املقامة
في العام الجامعي 1438-1437هـ
الفصل الدراس ي
الفصل الدراس ي األو

التعاميم

الخطابات

عدد الجوالت

عدد اال تماعات

9

38

29

3

ّ
بيان م طط تفصيلي بتعاميم وخطابات وعدد الجوالت وا تماعات اللجنة الدا مة لس االختبارات
للعام الجامعي 1438-1437هـ
40
35
30

25
20
15
10
5
0
القصل الدراسي األول
عدد الجوالت
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عدد االجتماعات

الخطابات

التعاميم
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ً
 ثالثا :اللجنة الثقافية:
تعد اللجنة الثقافية إحدى لجان عمادة الدراسات الجامعية والتي تهدف إل اإلشراف العام
عل األنشطة املنعقدة باملقر وت تص باألنشطة املو هة لفئة عضوات هيئة التدريس وفئة
املوظفات.
فعاليات تمت تحت مظلة اللجنة الثقافية:
 شراكات مجتمعية :مثل حملة سرطان الثدي م

معية زهرة – برنامج قلبي وقلب والحب

بموسم الثالث بعنوان (فلنتف حتى ال نفت ) م مرك يسرالنسائي .
 مبادرات :رواسم – نشر ثقافة 2030
 دورات الهيئة االستشارية
 أنشطة عامة :التوعية حو دا الس ري – ابدأ ب مس
الفعالية
حملة سرطان الثدي بالتعاون م
برنامج فلنتف حتى ال نفت

معية زهرة

بالتعاون م

مرك يسر النسائي

تاريخ الفعالية

مدة الفعالية

1438/1/22هـ

أسبوع

1438/7/26هـ

يوم ن

مبادرة رواسم

1438/6/23هـ

دورات الهيئة االستشارية

1439/3/22هـ

نشر ثقافة 2030

1438/3/19هـ

التوعية حو دا الس ري

1438/2/22هـ
1438/5/23هـ-

ابدا ب مس

1438/8/11هـ
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املعامالت الصادرة والواردة بم تب اللجنة:

ال
فعالبات يجب مطلة لجية التقافية
شراكات مجتمعية

أنشطة عامة

شراكات مجتمعية
مبادرات
دورات

مبادرات

أنشطة عامة
دورات

ال
احصايبات معاملات لجية التقافية
محاضر
خطابات

تصاريح
تعاميم

خطابات

خطابات الشكر
التعاميم
الدعوات
تعاميم
تصاريح
محاضر

خطابات الشكر
التعاميم

الدعوات
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وكالة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات
تتول الوكالة -بنا عل الصـ ـ ـ ــالحيات املمنوحة لها م عميدة الدراسـ ـ ـ ــات الجامعية للطالبات-
متابعة أعما اإلدارات والوحدات واملراك في العمادة للتأكد م سـ ـ ـ ـ العمل ومتابعة كل ما ي ص
ّ
األعما املنوطة بالعمادة .وملا كانت مهارات اإلداريات وقدراته م أهم موارد الجامعة وأكث ها قيمة
في دف عجلة التنمية والتطوير؛ حرصت وكالة عمادة الدراسات الجامعية في املقام األو عل تحقي
االس ـ ــتفادة القص ـ ــوى م طاقات املوظفات وإبداعاته و لك م خال تبني ثقافة التدوير الوظيفي
وإتاحة الفرصة للجمي وإكسابه املهارات الالزمة التي تم نه م تحقي أهدافه وطموحاته وحل
مشاكله وتع ي الوال الوظيفي باإلضافة إل متابعة األعما املناطة بم تب وكالة عمادة الدارسات
الجامعية والتي تتمثل فيما يلي:
 .1عقــد ا تمــاعــات دوريــة بمس ـ ـ ـ ــاعــدات مــديري اإلدارات والوحــدات واملراك بمعــد مرت ن في
الفص ـ ـ ـ ــل الـدراسـ ـ ـ ـ ي للنظر في احتيــا ــات إداراته واملعوقــات التي يوا هنهــا والسـ ـ ـ ــعي لحلهــا
واالستماع إل مقت حاته .
 .2املشـ ـ ـ ــاركة في عضـ ـ ـ ــوية بعض اللجان بهدف ّ
تلمس احتيا ات الجامعة والرف بها إل الجهات
املسؤولة وهي:
 اللجنة اإلدارية.
 اللجنة التأديبية.
 اللجنة الثقافية.
 اللجان التنظيمية.
-3ترؤس لجنة إصـ ـ ــال

ات الب ن وهي لجن تعنى بحل املشـ ـ ــاكل التي تحدث ب ن منسـ ـ ــوبات

الجامعة - - .وتس ـ ـ ــدي النص ـ ـ ــح وتب ن الخطأ وتنب الغافل وترش ـ ـ ــد الجاهل وتأمر باملعروف
وتنهى ع املن ر -وهي مرحلة ما قبل اللجو ال القضا واإل را ات القانونية -وتسع ال :
 التسوية ب ن منسوبات الجامعة وحل ن اعاتهم وإ ابة الخالفات بينهم
 االصـ ـ ــال في قضـ ـ ــايا الخالفات واملنازعات ب ن منسـ ـ ــوبات الجامعة والتي يم

تسـ ـ ــويتها دون

اللجو ال الشؤون القانونية.
 املحافظة عل تماس ـ ــك العالقات ب ن املنس ـ ــوبات بالس ـ ــعي الحثيث لحل كث م املش ـ ـ الت
والخالفات بينه

ودر ما يم

أن يت تب عل تلـك املشـ ـ ـ ـ الت م إضـ ـ ـ ــراب ع العمـل أو

تعطيل أو طلب النقل م املقر وانتفا الوال للجامعة وغ

لك.

ّ
املفوضة إليها م قبل عميدة الدراسات الجامعية للطالبات.
 .3القيام باألعما
34
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 .4الرف إل العميدة باالحتياج الوظيفي م إداريات وفنيات بعد دراسة مدى االحتياج الوظيفي
له .
 .5تهيئة البيئة املحف ة لإلبداع واالبتكار ع طري إقامة فعاليات للموظفات م خال اللجنة
الثقافية.
 .6العمل عل تليبة احتيا ات العمادات والكليات واإلدارات م التجه ات امل تبية .
وفيما يلي عرض إلحص ـ ـ ــا يات اعما م تب وكيلة عمادة الدراس ـ ـ ــات الجامعية للطالبات خال العام
الدراس ي 1439/1438هـ
ً
أوال :املعامالت الصادرة والواردة م م تب وكيلة عمادة الدراسات الجامعية:

المعامالت الصادرة والواردة خالل العام الدراسي
1438/1437هـ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ربيع
ذو
ذو
رمض
ربيع جماد جماد
محرم صفر
شوال
رجب شعبان
أول
القعدة الحجة
ان
ثاني أول ثاني
1439 1439
1438
1438 1438
1439
1438 1438
1438
1438 1438 1438
70 65 58 29 37 24 33 53 56 81 87 67
39

51

41

22

12

21

3

23

16

2

50
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ربيع
ثاني
1439
 22الصادر
13

الوارد

ً
ثانيا :طلبات النقل املقدمة م املوظفات:
عدد املوظفات الالتي تقدمن بطلب نقل خالل العام الدراسي
1438/1437هـ

عدد الموظقات اللاني في ظور التقل

عدد الموظقات اللاني ئم يقلهن

12

14
عدد الموظقات اللاني لم ييم يقلهن
8

35

التقرير السنوي لعام 1437هـ 1438 -هـ

ً
ثالثا :األعما التي تمت بم تب وكيلة عمادة الدراسات الجامعية:
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

محرم صفر ربيع ربيع
ربيع جماد جماد رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو
ثاني األول ثاني  1438 1438 1438 1438 1438الحجة  1439 1439األول ثاني
1439 1439
1438
1438 1438 1438
مجلس تأديبي

جولة

لقاء أعضاء هيئة التدريس

اجتماعات

لقاء موظفات

ً
رابعا :الفعاليات التي حضرتها وكيلة عمادة الدراسات الجامعية:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1
2
3
0
2

3

5

0

7

0

0
6

8

0
3
0

5

0
2

0

الفعاليات التي حضرتها نيابة عن العميدة

9

0

0
1

الفعاليات التي دعت إليها شخصيا

الاجيماعات اليي عقدت مع مشاعدات مديرى الادارات خلال العام الدراسي 1438/1437هـ
1438/1437هـ
15

11

10
5

1

1

ذو القعدة

ربيع أول

0
ربيع ثاني

1439/1438

1438/1437
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وكالة عمادة الدراسات الجامعية للشئون التعليمية والتطوير
تسع وكالة عمادة الدراسات الجامعة للشؤون التعليمية والتطوير -بنا عل الصالحيات املمنوحة
لها م عميدة الدراسات الجامعية للطالبات-إل تحقي الطموحات والتو هات التي ُوضعت وف
خطط التنمية في اململ ة ُوو هت بها وزارة التعليم وتعمل بالتعاون م الوكاالت والكليات األخرى
ّ
ُ
عل بنا بيئة تعليمية متم ة تلبي حا ات الطالبات وتم نه م تحق طموحاته .
وم اهم أهدافها:
 -1تهيئة بيئة تعليمية محف ة لإلبداع والتم .
 -2تهيئة االحتيا ات املناسبة لرف كفا ات األدا للكليات والعمادات املساندة املرتبطة بالوكالة.
 -3استقبا وحل مش الت الطالبات إ ا تع ر حلها ع طري األقسام.
 -4متابعة أعما اللجان التابعة لعمادة الدراسات الجامعية للطالبات (لجنة س العملية
التعليمية – لجنة س االختبارات – اللجنة الثقافية) عل النحو التالي:
 متابعة احتياج القاعات الدراسية واملعامل بجمي الكليات واملعاهد باملقر م خال الجوالت
التفقدية الدورية لالطمئنان عل س العملية التعليمية.
 متابعة س االختبارات النصفية والنها ية.
 القيام بجوالت يومية عل االختبارات للمقررات العامة ومقررات الت صص .
 اعداد تقارير فصلية ع أعما اللجان الدا مة لس

االختبارات ولجنة س

العملية

التعليمية .ورفعها لعمادة الدراسات الجامعية للطالبات .
 تنظيم اللقا ات العلمية تحت اشراف عميدة الدراسات الجامعية للطالبات.
 -5متابعة واعداد تقارير فصلية ع لقا ات املجلس االستشاري الطالبي
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إحصا يات ملعامالت م تب وكالة العمادة للشؤون التعليمية:
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إحصائية بعدد الطالبات
الاليت لديهن مشكالت ومت حتويلهن ملكتب الشؤون التعليمية حللها خالل
الفصل الدراسي الثاين من عام 1438-1437هـ

44
9
120
الطالبات املراجعات لالستفسارات
الطالبات احملاالت لعماده القبول
والتسجيل
الطالبات احملاالت لألقسام خبطاب

76

طالبات دراسات عليا

11

الطالبات احملاالت لألقسام بدون خطاب

إحصائية بعدد الطالبات
الاليت لديهن مشكالت ومت حتويلهن ملكتب الشؤون التعليمية حللها خالل
الفصل الدراسي األول من عام 1439-1438هـ

12

31

الطالبات احملاالت لألقسام خبطاب

الطالبات املراجعات لالستفسارات

وم أهم إنجازات وكالة الشؤون التعليمية والتطوير ما يلي:
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ً
أوال :اللقا ات العلمية.
تهدف اللقا ات العلمية إل خل و م التعاون البحثي ب ن عضوات هيئة التدريس الباحثات
وطالبات الدراسات العليا في مجاالت البحث املختلفة كما تشج عل التواصل البحثي بينه وتباد
الخب ات العلمية وعرض آخر املنج ات البحثية في املجاالت املختلفة مما يفتح آفا بحثية ديدة
للبحث العلمي.
ويعد برنامج اللقا ات العلمية فرصة يدة لالستفادة م الطاقات البحثية لدى عضوات
هيئة التدريس ومجا للتعاون البحثي املثمر بينه حيث تقدم عضوات هيئة التدريس املشاركات أورا
علمية ألبحاث منشورة أو مقبولة للنشر وب لك يتحق هدف التواصل العلمي ب ن العضوات وإثرا
املعرفة في املجاالت املختلفة.
وقد ّ
ضمت ه ا اللقا ات ن بة م الشخصيات العلمية وفيما يلي دو يوضح عدد اللقا ات
العلمية التي عقدت:

اللقا ات العلمية التي نظمتها وكالة عمادة الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية والتطوير
العضوات املشاركات
أ.د .مليا بنت أحمد
شافعي
د .فريدة بنت محمد
الغامدي
د .نوف بنت علي بركات
الجعيد

د .تهاني بنت محمد باوزير

الكلية

عنوان البحث

االثن ن -13ربي األو 1438
الشريعة والدراسات
الصرة العثمانية املو هة إل م ة امل رمة
اإلسالمية
974-791هـ1566-1389/م
قسم التاريخ
الخوف الفطري وعال في ضو
كلية الدعوة وأصو
القرآن ال ريم
الدي
كلية اللغة العربية
قسم البالغة والنقد

منسقة الحوار

اإلثن ن  30مادى األول 1438هـ
دراسة تأث املواد املست لصة م املسواك
عل أسطح االسنان املتآكلة حمضيا
كلية العلوم قسم
وخواصها عل امليكاني ية عل مستوى
ال يميا
اال سام النانوية

د .آال بنت محمد
القحطاني

كلية الصيدلة قسم
كيميا صيدالنية

التحليل ال يميائي لفصا ل نباتية م عا لة
االسب اق ي األفريقية

أ.رغد بنت أحمد ال هراني

كلية اللغة العربية
قسم

منسقة الحوار
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أ.د .ن هة بنت يقظان
الجابري
د .رانية بنت علي عبد
الرحم
د .بدرية بنت عيضة
املالكي

د .إيمان بنت عبد
الرحم مغربي

د أم ة بنت علي
الصاعدي
د .ليل بنت أحمد
ال هراني

الثالثا  30مادى األخرة 1438هـ
كلية العلوم
آليات النمو الحضري ملدينة م ة امل رمة
اال تماعية
قسم الجغرافيا
كلية التصاميم
األثاث وم مالت ال ينة في املس السعودي
قسم الس وإدارة
ب ن األصالة والتحديث
املن
كلية اللغة العربية
قسم األدب

منسقة الحوار

الثالثا  28ر ب 1438هـ
رحمة هللا بعباده في التكاليف الشرعية عل
كلية الدعوة وأصو
ضو سورة البقرة -دراسة تطبيقية عل
الدي
آيات الطال (-م اآلية -228إل
القسم ال تاب والسنة
اآلية.)241
معهد تعليم اللغة
" املرأة العاملة في العهد النبوي :تأصيل
العربية القسم تعليم
وتم "
اللغة
كلية اللغة العربية
قسم البالغة والنقد

منسقة الحوار

اإلثن ن  23ربي األو 1439هـ
د .هنا بنت عبد الرحيم
يماني

وكيلة عمادة التعلم
اإلل ت وني والتعليم
ع بعد

األلعاب التعليمية الرقمية :االسهامات
والفرص املحتملة لتطوير تعليم الرياضيات
في التعليم العام السعودي

د .نجوى بنت حس ن
سمرقندي

وكيلة قسم اإلبداع
واالبتكار

التعلم اإلل ت وني التقليدي في اململ ة
العربية السعودية

د .سعاد بنت فريح الثقفي

وكيلة كلية اللغة
العربية للشؤون
التعليمية والتطوير

منسقة الحوار
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إحصا ية توضح نسبة حضور اللقا ات العلمية

%20

اللقاء األول

%24

%34

اللقاء الثاني
اللقاء الثالث

%22

اللقاء الرابع

ً
ثانيا :املجلس االستشاري الطالبي.
 .1يهدف املجلس االستشاري الطالبي إل :
 .1تنمية املهارات القيادية لدى الطالبات وبنا شخصيتهم املتوازنة.
 .2تعويد الطالبة عل طر مش التها ومقت حاتها وإشراكها في وض الحلو املناسبة لها.
ً
 .3توعية الطالبات بحقوقهم ووا باتهم وفقا ألنظمة الجامعة املعمو بها.
 .4دعم األنشطة الطالبية في املجاالت العلمية والثقافية واال تماعية والرياضية.
 .2تش يل املجلس االستشاري الطالبي بالجامعة:
يتشكل املجلس االستشاري الطالبي بالجامعة م :
 .1ر يسة للمجلس.
 .2نا بة للر يسة.
 .3أمينة املجلس.
 .4وعضوة م كل قسم م أقسام الكليات باملقر.
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 .3إنجازات املجلس:
 .1اال تماعات
وم أ ل تحقي أهداف املجلس تم عقد عدد م اال تماعات ا ت عل النحو التالي:
ا تماعات املجلس االستشاري الطالبي
اليوم

التاريخ

اللقا

األربعا

1439/3/4هـ

لقا م وكيالت الشؤون التعليمية وطالبات املجلس

األربعا

1439/4/9

الخميس

1439/4/17هـ

الثالثا

1439/5/6هـ

لقا م

مي طالبات املجلس االستشاري

لقا م الطالبات املمثالت للمجلس
لقا م

مي طالبات املجلس

.2اللقا التعريفي:
م منطل حرص الوكالة عل التعريف باملجلس وأهداف واالستفادة م الخدمات التي
يقدمها للطالبات سيعقد بمشيئة هللا تعال لقا تعريفي باملجلس االستشاري الطالبي التاب لعمادة
الدراسات الجامعية للطالبات.
ً
ثالثا :وحدة التصحيح اآللي:
ً
ً
ً
ضروريا ي دم
مطلبا
نظرا ألهمية و ود وحدة للتصحيح اآللي بمقر الطالبات بال اهر كون
كافة كليات الجامعة ويسهم في ت فيف املهام امللقاة عل عات أعضا هيئة التدريس؛ ال سيما فت ة
االختبارات ويساعد عل تنفي االختبارات التطويرية والعمل بها بشكل مستمر فقد سعت وكالة عمادة
الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية والتطوير اهدة لتفعيل وحدة التصحيح اآللي.
وقد تم تفعيل الوحدة خال فت ة اختبارات الفصل الدراس ي األو م العام الجامعي -1438
ً
1439هـ و لك تحقيقا؛ ملتطلبات ممارسات املعيار الراب م معاي الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي
التي تتطلب ضرورة تجرد األسئلة م امل ا ية وال اتية األمر ال ي يدعوا إل موضوعية األسئلة وه ا
ما يهدف إلي التصحيح اآللي إضافة إل سهولة التحق م مصداقية األسئلة.
وتم تصحيح عدد خمسة عشر مقرر بما يقارب آلفان وثمان ما ة وسبعة وخمسون ورقة ا ابة
للطالبات بم تلف الكليات .
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اعداد
إدارة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات
باملشاركة م
م تب وكيلة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات
م تب وكيلة عمادة الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية والتطوير
أدارة العالقات العامة
تنسي
أ /ع ي ة سندي
م تب التحريروالتنسي بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات
مرا عة
وكيلة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات
د /فريدة محمد الغامدي
وكيلة عمادة الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية
أ.د /شي ة سعود عاشور
اعتماد
عميدة الدراسات الجامعية للطالبات
د .هالة بنت سعيد العمودي
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