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تقديم خدمات ذات قيمة مضافة
مستدامة 

ضمان جودة البرامج األكاديمية 

افقها مع سقف و  NCAAAوتو

اقع الفعلي واالحتياجات املستقبلية للعملية إظهار الو
التعليمية للمسؤولين والقيادات بالجامعة

شرية توفير إدارة فاعلة لجميع املوارد الب

.والتجهيزات العلمية

دعم اتخاذ القرار بالجامعة 

10 وكالة الجامعة الشؤون التعليمية  –جامعة أم القرى املنظومة التعليمية الشاملة                                              



أعضاء هيئة التدريس عمادة شؤون
واملوظفين 

اإلدارة العامة للخدمات التعليمية

والجودة النوعيةعمادة التطوير الجامعى

عمادة القبول والتسجيل

اإلدارة العليا
الكليات الشرعية

والعربية

كليات التربية والعلوم اإلنسانية

الكليات الهندسية 
والعلمية

الكليات الطبية والصحية

الكليات الجامعية والفروع

املنظومة 
التعليمية 
الشاملة

11 وكالة الجامعة الشؤون التعليمية  –جامعة أم القرى املنظومة التعليمية الشاملة                                              



ط منظومة متكاملة لكل ما يخص املناهج والخط
 من 

 
الدراسية من استحداث أو تحديث بدءا

.اقتراح الخطة وحتى تطبيقها

منظومة منهج
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أهداف منظومة متابعة
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ألعضاء هيئة التدريس

ذكورأناث
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 " متابعة"ظومة من
 
مستقبال

وأعدادسمللقالدراسيةبالخطةالعمليةاملقرراتفيللفنييناألكاديميةاألقساماحتياجاتربط
.املتوفرةاملعاملوأعداداملقدمةالعمليةاملجموعات

الدقيقةبالتخصصاتالتدريسهيئةألعضاءاألكاديميةاألقساماحتياجاتربط
ةالتخصصيللمقرراتالتدريسيةالوحداتوأعدادالتدريسهيئةألعضاء
.(اإلجراءحتت)بالقسمالكليالعجز او الفائضملقدار باإلضافةالدراسيةبالخطة

 تتحدثتفاعليةخريطةعمل
 
 آليا

 
عليميةالتالعمليةوضعإلظهار وأنيا

.بالجامعةاألكاديميةالبرامجلجميع

.(اإلجراءتحت)الفنيينمنالكلياتإحتياجات



منظومة منهج

02



منظومة منهجأهداف 
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توفير قاعدة بيانات متاحة للخطط
.االعتمادواملناهج ملتابعة التطوير والتحديث وتلبية متطلبات

التكامل مع الوكاالت والعمادات 
. نذات العالقة باالستفادة من مؤشرات األداء وآراء الخريجي

مشاركة األقسام املتناظرة في 
.إعداد الخطة املوحدة

توحيد إجراءات تحديث الخطط
.الدراسية واستحداثها وتيسيرها
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"منهج"فوائد منظومة 

ناظرة توحيد الخطط الدراسية لجميع األقسام املت
افق مع متطلبات االعتماد  بالجامعة بما يتو

.األكاديمى

ات إتاحة توصيفات املقررات والبرامج للجه
.املستفيدة بالجامعة

"  فسق"تحقيق شروط اإلطار السعودي للمؤهالت 
رامج من حيث عدد الساعات واملستويات لجميع الب

NCAAAومتطلبات االعتماد األكاديمى 

حظات سهولة مخاطبة املحكمين ومتابعة املال 
.والتعديالت

طلبات تفادي أخطاء ترميز املقررات أو املت
.السابقة

ريع االستفادة من نظام اللجان واملجالس لتس
.عمليات املصادقة واالعتماد وتوثيقها
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مراحل تحديث خطة أو استحداثها

تبدأ بجمع األدلة 
ماد والبراهين وحتى اعت

الخطة من مجلس 
.القسم املعني

األقسام املتناظرة

تبدأ بإحالة توصية
مجلس القسم املعني
وحتى اعتماد الخطة 
من مجلس الكلية

الكليات

تبدأ بإحالة توصية
مجلس الكلية وحتي
ة التوصية باملوافق
على الخطة

ةوكالة الشؤون التعليمي

تبدأ بإحالة توصية
ة اللجنة العليا الدائم
ية للمناهج وحتى توص
مجلس الجامعة 

باملوافقة

مجلس الجامعة

س تنفيذ توصية مجل
الجامعة وتطبيق 
الخطة على جميع 
.األقسام املتناظرة

عمادة القبول والتسجيل

1 2 3 4 5
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القسم  األكاديمي

طلب إنشاء خطة من 
القسم املعني بإعداد

الخطة

ن تعيين املشاركين م
جميع األقسام

تعبئة النماذج
اعتماد الخطة من لجنة
مناهج القسم املعني

1

رفض

افقة مو

أو استحداثهاتحديث خطة

اعتماد األقسام املتناظرة

العرض على مجلس القسم

افقة2 مو

افقة مو
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الكلية 2

رفض

افقة مو

عرض الخطة املقترحة على 
لجنة مناهج الكلية

تحديث خطة أو استحداثها

العرض على مجلس الكلية افقة3 مو
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وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 3

تحديث خطة أو استحداثها

رفض

موافقة

وحدة املناهج والخطط 
الدراسية

اهج اللجنة العليا الدائمة للمن
افقةوالخطط الدراسية مو

بمالحظات
القسم املعنى

التحكيم ومراجعة 
املستندات الداعمة

1

عرض ومناقشة الخطة 
مع القسم املعنى

رفض

افقة مو
بمالحظات

حدة لم يتم إستيفاء مالحظات الو 
هجأو اللجنة العليا الدائمة للمنا

4

افقة مو

جنة تم إستيفاء مالحظات الل
العليا الدائمة للمناهج

مالحظات تم استيفاء 
وحدة املناهج



38 وكالة الجامعة الشؤون التعليمية  –جامعة أم القرى املنظومة التعليمية الشاملة                                              

مجلس الجامعة وعمادة القبول والتسجيل 4

تحديث خطة أو استحداثها

رفض

افقة مو

العرض على مجلس الجامعة

عرض الخطة على اللجنة 
مةاالستشارية العليا الدائ

1

قرار  يتطلب موافقة وزارة 
التعليم

رفض

5

افقة مو

ن تنفيذ قرار مجلس الجامعة م
لقبل عمادةالقبول والتسجي

5
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 " منهج"منظومة 
 
مستقبال

.أتمتة إجراءات استحداث األقسام والكليات وإستحداثها

.أتمتة إجراءات معادلة املقررات

.ةأتمتة إجراءات تعديل األنشطة واحتساب األعباء التدريسي

.والبرامجاملقرراتتقارير أتمتة



منظومة قاعدة خدمات

03



منظومة قاعدة خدماتأهداف 
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04

03

02

01

توفير قواعد البيانات للقاعات
ميةالدراسية واألستوديوهات التعلي

واملختبراتواملعامل

رفع الكفاءة بشكل عام 
على مستوى الخدمات واألفراد

تسهيل وتيسير اإلجراءات وإختصار 

مراحلها

زيادة سرعة اإلنجاز
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منظومة قاعدة خدماتالوضع قبل 

ضعف فى 

التوثيق وقلة 

الشفافية

صعوبة 

اإلجراءات 

وكثرة مراحلها

عدم وجود 

إجراءات 

وسياسات 

واضحة

عدم توفر 

قواعد متجددة 

للمعامل 

وتجهيزنها

عدم وجود مصادر 

دقيقة للبيانات

اإلدارة 

العليا
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منظومة قواعد خدماتمكونات وانجازات 

01 02

03 04

منظومة املعامل واملختبرات PMSمنظومة إدارة املشاريع 

قّيمنا التذاكر اإللكترونية

%90نسبة اإلنجاز  %40نسبة اإلنجاز 

%20نسبة اإلنجاز  %100نسبة اإلنجاز 
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مخطط املهام الرئيسة

منظومة قاعدة خدمات

الوسائلأجهزةتوفير
وصيانتهاالتعليمية

ةالتعليمياألجهزةتوفير
وصيانتهااملتخصصة

وادواملاملستهلكاتتوفير
الكيميائية

املشاريعإدارة

واملختبراتاملعاملإنشاء

واملعاملالقاعاتحصر
واملختبرات

بمختلفاألنشطةتوثيق
أنواعها

التكاليفإدارة

واألنظمةالسياساتوضع
التقاريروإعداد

اإلجراءاتأتمتةتتملماألتمتةتمت
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مسار طلبات املهام

طلبات
الخدمات

الطلباتمعالجة

دوريةطلبات

جديدةمشاريع

صيانة

تمستهلكا

عاملشاريمتابعة
التكاليفوإدارة

اإلجراءاتأتمتةتتملماألتمتةتمت
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 " قاعدة خدمات"ظومة من
 
مستقبال

.  استكمال تطوير ثالثة أنظمة داعمة ملنظومة الخدمات التعليمية

.تحسين أداء الخدمات التي سبق أتمتة إجراءاتها

استكمال أتمتة الخدمات الرئيسة وإجراءاتها الفرعية للخدمات الخمس

.املتبقية باستخدام منظومة الخدمات التعليمية
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منهج متابعة قاعدة خدمات

ذ

مـمـقـ
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.كلياتاملتابعة التعليمية لألقسام األكاديمية وال

تتقييم وضع العملية التعليمية بالكليا

احتياجات الكليات من أعضاء هيئة التدريس
ومن في حكمهم والفنيين

 دراس يمقرر توصيف
 
NCAAAلنموذجطبقا

 أكاديميبرنامجتوصيف
 
NCAAAلنموذجطبقا تحديث خطة أو استحداثها

التعليمية وصيانتهاتوفير األجهزة

توثيق األنشطة بمختلف أنواعها

توفير املستهلكات واملواد الكيميائية

حصر القاعات واملعامل واملختبرات

"قمم"الخدمات اإللكترونية ملنظومة



49 وكالة الجامعة الشؤون التعليمية  –جامعة أم القرى املنظومة التعليمية الشاملة                                              

فعاليات هامة

مشاركة التجارب الناجحة

ى املنظومة التعليمية الشاملة بجامعة أم القر 1.
(إنجازات وتحديات)

ةوكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمي
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:حيثمنهللابفضلالرقميالتحول إلىالوكالةنقلتقدالتعليميةللشؤونالجامعةبوكالة "قمم"منظومةبأنالقول نستطيعالختامفي

 والفنيينالتدريسهيئةأعضاءمناألكاديميةواملعاهدالكلياتاتاحتياجتحديد❑
 
:لخالمنوعادلةمنهجيةبطريقةإلكترونيا

 )أستاذ-مشارك.أ-مساعد.أ-لغةمدرس-محاضر–معيد(للبرنامجالحقيقياألكاديميةالوظائفاحتياجاتمعرفة✓
 
.آنيا

.علميةبطريقةللجامعةالفنيةالوظائفاحتياجمعرفة✓

 الدراسيةوالخططاملناهجإعداد❑
 
.الجامعةفيوتطبيقهاالجامعةمجلسمناعتمادهاوحتىالقسممنالخطةاقتراحبدءا من إلكترونيا

.إلكترونيافيرهاوتو وإدارتهاالعلميةواملختبراتواملعاملالتعليميةواالستديوهاتالدراسيةالقاعاتباحتياجاتتعليميةخدماتقاعدةعمل❑

الخدماتوتوفيرةالدراسيوالخططاملناهجوإقرارللكلياتوالفنيينحكمهمفيومنالتدريسهيئةأعضاءتوفيربينواآلنياملباشرالربط❑

 وتكامليةتفاعليةبطريقةمجاللبر الالزمةالتعليمية
 
.إلكترونيا

 الحبيبةلجامعتنامحدودالطموحنحوالطريقبدايةفيزلنامانحن❑
جامعة(200)مئتيأفضلبينمنسعوديةجامعاتخمسضمنلتكون 

 هللابتوفيق-وذلكالعالممستوى على
 
 أوال

 
.2030الطموحةرؤيتهاخاللمنالرشيدةحكومتنامنمحدودالبدعمثم-.وآخرا

 وليسوأخيرا❑
 
 أصيلوجهد  املديرمعاليمنكبيربدعمآخرا

 
.جيلبعدجيال

الخاتمة
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