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ت�سعى جامعة امللك �سعود �إلى ا�ستحداث الربامج التطويرية واملبادرات النوعية التي تدعم امل�سرية التعليمية لطالب
وطالبات اجلامعة  ،وحتقيق ًا لأهداف اخلطة اال�سرتاتيجية للتعلم والتعليم التي تن�ص على ما يلي:
الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الثالث :تطوير برامج �أكادميية متميزة ت�ستويف املعايري الأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
فقد �صدرت موافقة معايل مدير اجلامعة لت�شكيل جلنة �إ�شرافية لتطوير العملية التعليمية واخلطط الدرا�سية برئا�سة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية بالقرار الإداري رقم  1/4/165664وتاريخ 1434/04/23هـ ،وحتظى
حالي ًا بع�ضوية كل من:
 1.1م�ساعد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ل�ش�ؤون اخلطط الدرا�سية (نائب ًا للرئي�س).
 2.2م�ساعد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ل�ش�ؤون التطوير التعليمي ومدير مركز التميز يف التعلم
والتعليم (من�سق ًا للم�شروع).
 3.3م�ساعد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ل�ش�ؤون التدريب والتعلم التطبيقي.
 4.4م�ساعد وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية ل�ش�ؤون الطالب.
 5.5عميد التطوير واجلودة.
 6.6م�ست�شارة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية.
 7.7الأ�ستاذ� /أحمد الدوي�ش (الإدارة املالية).
 8.8امل�شرف على مكتب وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية.
 9.9حممد بن عبداهلل ال�شايع (املتابعة).
� 1010أحمد بن حممد ال�شهري (�سكرتري ًا).
وتركزت مهام اللجنة الأ�سا�سية يف حتديد امل�شاريع ذات الأولوية بالدعم لتطوير العملية التعليمية و�إقرارها ومقدار
الدعم املايل املخ�ص�ص لها ،ومتابعة امل�شاريع املعتمدة والت�أكد من �سريها يف حتقيق �أهدافها.
ونظر ًا لأن الكليات �شركاء يف العملية التعليمية فقد قامت اللجنة مبكاتبتهم لتزويدها مب�شاريعهم املقرتحة ،حيث
مت اال�ستفادة من امل�شاريع واملبادرات املقرتحة من الكليات بالإ�ضافة �إلى اخلطة اال�سرتاتيجية للتعلم والتعليم،
وقامت اللجنة بتحديد مناذج للتقدمي على امل�شاريع (مرفق رقم  ) 1يتم تعبئتها حالي ًا �إلكرتوني ًا من خالل اخلدمات
الإلكرتونية املتاح على موقع اجلامعة ،كما حددت اللجنة �ضوابط يتم حتكيم امل�شاريع املقدمة واختيارها وفق ًا لاللتزام
بها ،حيث تقوم جلنة مبراجعة كافة امل�شاريع املقدمة وتقدم تو�صيتها للجنة الإ�شرافية بقبول �أو تعديل امل�شاريع �أو عدم
املوافقة ،ومن �أبرز ال�ضوابط ما يلي:
•امل�شروع املقرتح وثيق ال�صلة وله �إ�سهام مبا�شر يف تطويرها.
•و�ضوح النواجت املتوقعة للم�شروع وم�ؤ�شرات الأداء و�إمكانية قيا�سها.
•و�ضوح الربنامج الزمني للمهام و�آلية تنفيذ امل�شروع.
•توافق امليزانية املقرتحة مع بنود ال�صرف املحددة باللوائح.
•خربات الفريق امل�شرف على امل�شروع يف الكلية.
•العائد املبا�شر املتوقع على الفئة امل�ستفيدة من امل�شروع.
•دميومة �أثر امل�شروع على الفئة امل�ستفيدة
•وجود جتارب ناجحة داعمة للم�شروع

كما �أعدت اللجنة ميثاق للم�شروع يتم توقيعه بني رئي�س اللجنة ومدير امل�شروع تو�ضح فيه االلتزامات بني الطرفني
(مرفق رقم  ،) 2بالإ�ضافة لذلك فقد �أعدت اللجنة مناذج للتقارير التي ُيطلب من فرق �إدارة امل�شاريع تزويد اللجنة
الإ�شرافية بها ب�شكل دوري (مرفق رقم  ) 3وكذلك �أعدت منوذج للتقرير النهائي يتم رفعه عند اكتمال امل�شروع
(مرفق رقم  )4وقد مر م�شروع تطوير العملية التعليمية بعدد من املراحل �أُطلقت �أول مرحلة يف العام اجلامعي
1435/1434هـ ثم �أطلقت املرحلة الثانية يف العام اجلامعي 1440/1439هـ و�أخري ًا مت �إطالق املرحلة الثالثة يف العام
اجلامعي 1441هـ.
املرحلة
الأولى
الثانية
الثالثة
املجموع
*متت املوافقة وقيد البدء بها.

عدد امل�شاريع
20
13
*17
50

امل�شروع كان له دور كبري يف حتفيز الكليات يف تقدمي �أفكار رائدة كان لنجاحها �أثر يف التو�سع يف امل�شروعات على
م�ستوى اجلامعة كمركز اخلريجني والتعليم عن بعد وبرنامج الواعدين الذي حاز على جائزة خليفة يف امل�شروعات
املبتكرة وبرنامج  OBEيف كلية الهند�سة ،واملناف�سة يف م�سابقة طالب اجلامعات يف مارثون �شل لت�صميم �سيارة
�صديقة للبيئة وكذلك م�سابقات علوم الطريان والف�ضاء لطالب الكليات العلمية ،ومن �آخر تلك الإجنازات هو
احل�صول على براءة اخرتاع من مكتب االخرتاعات يف �أمريكا يف جمال التقنية النانوية مب�شاركة عدد من الطالبات
من امل�ستفيدات من هذا امل�شروع الذي ت�شرف عليه الوكالة� ،إن هذا امل�شروع قد ا�ستطاع �أن يفتح �آفا ًقا لتطوير العملية
التعليمية والتي تبد�أ ك�أفكار م�صغرة ثم تتو�سع لتحقق �إجنازات مرموقة.
والتقرير التايل يو�ضح ملخ�ص ًا موجز ًا للم�شاريع التي مت اعتمادها وتنفيذها باملراحل املختلفة:
م�شاريع املرحلة الأوىل5.....................................................................
م�شروع حت�سني املهارات ال�شخ�صية واملهنية للطالب التي ت�ساعدهم على النجاح امل�ستدام يف جمايل التعلم
والعمل 6.............................................................................................................
م�شروع دعم �سيا�سات توظيف قوى ب�شرية م�ساندة لأع�ضاء هيئة التدري�س وتعيني وتدريب م�ساعدي التدري�س10.....
م�شروع مركز التدريب اللغوي 12.....................................................................................
م�شروع مركز الكتابة 15..............................................................................................
م�شروع تطوير نظام ملتابعة معدالت التح�سن الأكادميي للطالب 20..................................................
م�شروع برنامج الواعدين يف التدري�س اجلامعي 22...................................................................
م�شروع �أنظمة اال�ستجابة ال�شخ�صية (كليكرز) 26...................................................................
م�شروع بناء حا�ضنات �أعمال لدعم ورعاية م�شاريع طلبة كلية ال�سياحة والآثار 30....................................
م�شروع ت�شجيع ودعم �شراكات الأق�سام من خالل املناهج واملقررات ذات التخ�ص�صات البينية 32..................
م�شروع تطوير م�شاريع متعددة التخ�ص�صات بني �أق�سام الكلية وبني الكلية وكليات �أخرى 34.........................
م�شروع �إن�شاء مركز للخريجني باجلامعة 36..........................................................................
م�شروع تطوير �إجراءات تقييم نواجت التعلم وفعالية التدري�س 39......................................................
م�شروع حتديد �أف�ضل املمار�سات يف دعم وم�ساندة طلبة ال�سنة الأولى والطلبة املعر�ضني للتعرث ون�شر من هذه
املمار�سات يف اجلامعة 46.............................................................................................
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م�شروع وحدة الت�أخر الدرا�سي و الدعم النف�سي 48....................................................................
م�شروع برنامج التلمذة 51.............................................................................................
م�شروع برنامج التعرث الدرا�سي53.....................................................................................
م�شروع تطوير برامج تدريبية تطبيقية غري �صفية ،وبرامج تعاونية للطلبة لزيادة فر�ص توظيفهم بعد التخرج55.....
م�شروع التدريب ال�صيفي لطالب وطالبات ال�سنة الرابعة واخلام�سة لكلية الطب يف مراكز عاملية 58.................
م�شروع برنامج التعليم التعاوين 60....................................................................................
م�شروع �إن�شاء ودعم مركز خلدمات التوظيف والتخطيط املهني62....................................................
م�شاريع املرحلة الثانية65....................................................................
م�شروع تقدمي دعم �أكادميي للطالب بق�سم الفيزياء والفلك 66.......................................................
م�شروع نقل وتوطني اخلربات يف التقنيات املتقدمة لطلبة الكليات العلمية والهند�سية وال�صحية 68...................
م�شروع �إنتاج الكتب اجلامعية الإلكرتونية التفاعلية مقرر  100عرب 71...............................................
م�شروع الوقاية من اللحن اخلفي واللحن اجللي 73....................................................................
م�شروع ا�ستقطاب م�ستخدمني جدد لنظام �إدارة التعلم عن طريق برنامج الطالب امل�ساعد 75........................
م�شروع تفعيل التعليم عن بعد يف جامعة امللك �سعود78................................................................
م�شروع تطوير الربامج الدرا�سية بالكليات81..........................................................................
 .1حتديث برنامج التمري�ض ملرحلة البكالوريو�س81.......................................................... :
 .2تطوير وا�ستحداث اخلطط الدرا�سية بكلية العمارة والتخطيط83......................................... :
 .3تطوير العملية التعليمية واخلطة الدرا�سية لق�سم اللغة والثقافة85.........................................:
م�شروع �إن�شاء بوابة اخلريجني 86......................................................................................
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م�شروع نحو خريج ٍ
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مشروع تحسين المهارات الشخصية والمهنية للطالب
التي تساعدهم على النجاح المستدام في مجالي التعلم والعمل
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .زياد بن �أحمد الأحمد

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .عبداهلل بن �أحمد الزهراين( عمادة �ش�ؤون الطالب)
د .فهد بن علي احل�سني (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار)
د� .سلطان ال ثقفان (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�صيدلة)
د .عبد املح�سن البداح (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الهند�سة)
د� .إميان عبدالقادر كمال (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الآداب)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

		

منتهي.

الفترة الزمنية:

الف�صل الدرا�سي الأول والثاين للعام  1435-1434هـ .
وصف المشروع:

ي�سعى امل�شروع �إلى خدمة الطلبة يف االرتقاء مب�ستوى املهارات ال�شخ�صية واملهنية التي ت�سهم يف تكوين �شخ�صية
الطالب اجلامعي املتكامل واملتوازن ،وا�ستثمار �أوقات الطلبة يف برامج هادفة للك�شف عن مهارات جديدة و�صقلها
والتدريب على القيادة وحتمل امل�س�ؤولية وتهيئتهم ل�سوق العمل.
أهداف المشروع:

 .1 1العمل على حت�سني مهارات الطلبة ال�شخ�صية واملهنية لت�أهيلهم ل�سوق العمل.
 .2رفع كفاءة التدريب للطلبة يف الربامج غري ال�صفية.
 .3زيادة فر�ص ح�صول الطلبة على وظائف بعد التخرج.
 .4 4فتح جمال التعليم امل�ستمر.

الفئة المستفيدة :

طالب وطالبات جامعة امللك �سعود.
الجهات المشاركة في المشروع :

•عمادة �ش�ؤون الطالب
•كلية الآداب (�شطر الطالبات)
•كلية ال�سياحة والآثار
•كلية الهند�سة (دعم الإبداع واالبتكار)

مراحل تنفيذ المشروع:

 1.1ت�شكيل فريق العمل بامل�شروع.
 2.2عقد االجتماعات الدورية.
 3.3ا�ستطالع ر�أي الطالب حول الدورات التدريبية املقرتح طرحها.
 4.4حتليل نتائج ا�ستطالعات الر�أي.
 5.5و�ضع ت�صور للدورات التدريبية.
 6.6عقد برامج تدريبية للكليات ال�صحية.
 7.7عقد برامج تدريبية للكليات العلمية.
 8.8عقد برامج تدريبية للكليات الإن�سانية.

كلية الهند�سة (دعم الإبداع واالبتكار):
•تكوين اللجنة وو�ضح �آلية لتنفيذ امل�شروع.
•برنامج دعم مهارات الطالب يف ت�صميم ال�سيارات .
•حتديد ع�ضو هيئة تدري�س للإ�شراف على الفريق من ذوي التخ�ص�ص.
•قامت اللجنة بتوجيه الدعوة للطالب للم�شاركة يف الربنامج وتقدم  80طالب للم�شاركة واختري منهم 54
طالب بنا ًء على امل�ؤهالت واملقابلة ال�شخ�صية.
•بد�أ الربنامج ب�إجراءات امل�شاركة يف م�سابقة �شركة  SHELLلل�سيارات ال�صديقة للبيئية والتي �ستقام يف
مدينة مانيال يف دولة الفلبني يف فرباير 2015م.
•متت م�شاركة الطالب يف ور�شة �أقيمت يوم  4مار�س 2014م من قبل �شركة  SHELLللتعريف بامل�سابقة.
•قامت اللجنة ب�إعداد دورة للطالب على برنامج  Solidwork-Essentailاملتخ�ص�ص يف الت�صميم والنمذجة
مب�ساعدة احلا�سب الآيل وح�ضرها عدد ( )24طالب.
•قامت اللجنة ب�إعداد دورة للطالب على برنامج  Solidwork-Surface modelingاملتخ�ص�ص يف الت�صميم
والنمذجة مب�ساعدة احلا�سب الآيل وح�ضرها عدد ( )14طالب.
•قامت اللجنة ب�إعداد دورة للطالب على برنامج  CFDاملتخ�ص�ص يف املوائع.
كلية ال�سياحة والآثار:
•تكوين اللجنة.
•و�ضع اخلطة التنفيذية.
•�إعداد دورات امل�شروع.
•�إعداد دورة لتحكيم املادة العلمية للدورات.
•تنفيذ الدورات.
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اإلنجازات والمخرجات:
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الأعمال املنجزة بنهاية العام الدرا�سي 1435-1434هـ (كلية الآداب�-شطر الطالبات):
•التوا�صل مع جهات تدريب خارجية لإقامة برامج للطالبات ومت تنفيذ دورات تدريبية.
•عقد دورة تدريبية لتح�سني املهارات العملية واملهنية لطالبات كلية الآداب املتوقع تخرجهن بعنوان (امليول
املهنية والوظيفية املنا�سبة).
•عقد دورة تدريبية لتح�سني املهارات العملية واملهنية لطالبات كلية الآداب املتوقع تخرجهن بعنوان (مهارات
كتابة الر�سائل والتقارير) .
•عقد دورة تدريبية لتح�سني املهارات ال�شخ�صية لطالبات كلية الآداب بعنوان ( احلوار احل�ضاري ) .
•عقد دورة تدريبية لتح�سني املهارات ال�شخ�صية لطالبات كلية الآداب بعنوان( ن�شر ثقافة العمل التطوعي ) .
•�إعداد ا�ستبانات لقيا�س ر�ضا الطالبات عن الربامج التدريبية املقدمة.% 97
•عدد الطالبات امل�ستفيدات من امل�شروع هو  ٣٠٤طالبة.
الأعمال املنجزة بنهاية العام الدرا�سي 1436-1435هـ ( كلية ال�سياحة والآثار):
•ت�صميم وحتكيم واعتماد ( )16دورة تدريبية.
•عدد الطالب امل�ستفيدين  20طالب لكل دورة.
الأعمال املنجزة بنهاية العام الدرا�سي 1436-1435هـ ( عمادة �ش�ؤون الطالب):
•ا�ستطالع ر�أي الطالب وحتليل نتائج اال�ستطالع للربامج التدريبية املقرتحة.
•عقد ( )5برامج تدريبية تقنية ومهارية يف كل كلية من خمتلف الكليات ال�صحية والعلمية والإن�سانية بحيث
يكون عدد �إجمايل للربامج ( ١٠٠برنامج تدريبي).
•ت�صميم وطباعة احلقائب التدريبية.
•ت�صميم �أدوات لأخذ �آراء الطالب يف الربامج بعد تنفيذها وللتعرف على ر�ضا امل�ستفيدين (الطالب).
•عدد الطالب امل�ستفيدين من الدورات التطويرية بلغ  ٢٠٠٠طالب ًا.
الأعمال املنجزة بنهاية العام الدرا�سي 1436/1435هـ (كلية الهند�سة -دعم الإبداع واالبتكار):
•مت توفري جميع التجهيزات الالزمة (الربامج احلا�سوبية واملواد وبع�ض الآالت الب�سيطة) مل�شاركة الطالب يف
م�سابقة �شل لل�سيارات ال�صديقة للبيئة.
•انتهى فريق الطالب امل�شارك يف امل�سابقة من عمل الت�صاميم وتركيب �أجزاء ال�سيارة املختلفة (حمرك،
نظام التوقف ،نظام الوقود... ،الخ) وقام بعمل االختبار الأويل.
•مت ترتيب دورة للطالب يف الت�صنيع با�ستخدام املواد املركبة.
•قام الفريق ببناء ج�سم ال�سيارة اخلارجي من مادة الألياف الكربونية.
•زيارة نائب رئي�س �شركة �شل للفريق الطالبي امل�شارك يف امل�سابقة و�أثنى على م�ستوى الإجناز واالهتمام
بالتفا�صيل مقارنة بالفرق ال�سعودية الأخرى امل�شاركة (جامعة حممد بن فهد وجامعة الفي�صل).
•مت االختبار الأول لل�سيارة وكانت ن�سبة النجاح عالية.
ُ
•قام الفريق بالإعداد النهائي للم�شاركة يف ال�سباق الذي �أقيم يف فرباير 2015م.
•برنامج دعم مهارات الطالب يف ت�صميم وبرجمة الروبوت.
•و�ضعت اللجنة ت�صور لت�شجيع انخراط الطالب يف الأن�شطة املتعلقة بالروبوت .
•مت �إن�شاء فريقي روبوت يف الكلية لإجراء املناف�سة بينهم ومت اختيار الأف�ضل للم�شاركة يف امل�سابقات الإقليمية
والدولية.
•مت ت�شكيل الفريق الأول والذي يتكون من جمموعة من الطالب من ق�سمي الهند�سة امليكانيكية والكهربائية
وي�شرف عليهم �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني.
•مت توفري التجهيزات (روبوتات وبرامج حا�سوبية) الالزمة للبدء بالربنامج.

•دورة :االبداع واالبتكار الهند�سي« :طالب �إلى رائد �أعمال» قدمت من قبل خمترب �أعمال �أرامكو وح�ضر ما
يقارب ( )40طالب من الكلية بالإ�ضافة لبع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س.
•بد�أ العمل يف م�شروع م�شرتك بني طالبي ق�سم الهند�سة امليكانيكية والكهربائية لت�صميم وت�صنيع روبوت
خادم .حيث انتهى الطالب من الت�صميم وبد�أوا يف ت�صنيع �أجزاء الروبوت من مكونات ب�سيطة.
•يف نهاية الف�صل الثاين  1435/1434هـ عر�ض فريق مكون من  5طالب ،روبوت متت برجمته لأداء حركات
ال�صالة.
•مت عمل ور�شة تدريبية للطالب ملدة � 3أيام عن برجمة الروبوتات ال�شبيهة بالإن�سان (.)humanoid robot
•مت عمل دورة تدريبية للطالب ملدة يومني على جتميع وتفكيك الروبوتات ال�شبيهة بالإن�سان (humanoid
.)robot
•دورة مبادئ الع�صف الذهني وح�ضرها عدد  23طالب مرفقه �أ�سما�ؤهم يف �آخر التقرير.
•دورة عن منهجية بدء الت�شغيل االن�سيابي للم�شاريع ) Lean Startup Methodology (EBوح�ضرها عدد
( )11طالب.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .زياد بن �أحمد الأحمد

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .عبداملح�سن البداح (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الهند�سة)
د .حممد بن �سعيد الغامدي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العمارة والتخطيط)
د .حممد بن �سعود العنزي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العلوم)
�أ� .أحمد بن �سمري العريني (عمادة املوارد الب�شرية)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الثاين� :أع�ضاء هيئة تدري�س متميزين.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

									

متوقف.

الفترة الزمنية:

1434-3-15هـ (�18شهر)
وصف المشروع:

يهدف امل�شروع لتعزيز معامل وخمتربات (كلية الهند�سة – كلية العلوم -كلية العمارة والتخطيط ) بكوادر فنية
متميزة وكافية ل�ضمان ا�ستمرارية �أداء املعامل واملختربات يف خدمة عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي ،و رفع
كفاءة اال�ستفادة من فن ّيي املعامل واملختربات يف عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي.
أهداف المشروع:

1.1امل�ساهمة يف م�ساندة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �إعداد املادة العلمية و تدريب طالب الفرق الأ�صغر على
الدرو�س العملية.
2.2تنمية قدرات الطالب املتميزة من خالل اال�ستفا�ضة يف درا�سة املواد التعليمية والعملية مبا يحافظ على
كفاءة الطالب و يرتفع مب�ستواه العلمي.
3.3رفع درجة املناف�سة بني الطالب للح�صول على طلبة متميزين.
4.4تعزيز املعامل واملختربات لكل كلية من الكليات املتقدمة بكوادر فنية متميزة خلدمة عمليات التعليم والتعلم.
5.5اال�ستفادة من الفريق امل�ساند يف دعم املقررات العلمية.

الفئة المستفيدة :

•طالب البكالوريو�س
•طالب الدرا�سات العليا
•اع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
•الفنيني

الجهات المشاركة في المشروع :

•كلية الهند�سة
•كلية العمارة والتخطيط
•كلية العلوم

مراحل تنفيذ المشروع:

�إجراءات التنفيذ واملتابعة:
1.1تكوين اللجان التنفيذية يف الكليات.
2.2درا�سة الو�ضع احلايل ومتديد االحتياجات من الفنيني لكافة الكليات.
3.3طلب احل�صول على �سري ذاتية والتوا�صل مع الباحثني للتقدمي.
4.4ا�ستالم ال�سري الذاتية للمر�شحني للتعيني على الوظائف املتاحة.
�5.5إجراء عملية املفا�ضلة بني املر�شحني.
6.6درا�سة الطلبات الواردة من الكليات �ضمن امليزانية املحددة.
7.7التن�سيق مع عمادة املوارد الب�شرية يف �إجراءات التعاقد واملتابعة.
8.8متابعة تكليف كل فني بعبء تدري�سي و تنفيذه وتقييم �أداء كل منهم.
9.9التقييم الدوري لأداء الكادر الذي مت تعيينه.
اإلنجازات والمخرجات:

1.1مت توظيف  15فني و باحث.
2.2ا�ستبانة لقيا�س ن�سبة ر�ضا �أع�ضاء هيئة التدري�س عن القوى الب�شرية امل�ساندة وم�ساعدي التدري�س.
3.3دعم م�ساندة �أع�ضاء هيئة التدري�س لزيادة فاعليتهم يف العملية التعليمية.
4.4متت اال�ستفادة من املعامل واملختربات التعليمية من خالل دعم املقررات العلمية ب�إجراء جتارب معملية
ميار�س فيها مما زاد احل�صيلة العلمية وربط اجلانب النظري باجلانب العملي لديهم.
5.5حث �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني على �إجراء الأبحاث التطبيقية وت�سهيل تنفيذها وتوفري البيئة املنا�سبة
لهم عرب توفري الكادر الفني امل�ؤهل.
�6.6إعطاء الفر�صة لطالب الدرا�سات العليا لال�ستفادة من هذه املعامل واملختربات يف �إجناز بحوثهم ور�سائلهم
العلمية.
التوصيات

�إنهاء امل�شروع حيث مت التعاقد ل�صالح بع�ض الأق�سام مما كان له �أثر يف حل النق�ص يف تدري�س املعامل .ولعدم
�إمكانية اال�ستمرار يف �إبرام عقود توظيف من خالل امل�شروع.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .زياد بن �أحمد الأحمد

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

�أ .يحيى القبي�سي (كلية الآداب)
�أ .عبداهلل العمري (كلية الآداب)

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

		

منتهي.

الفترة الزمنية:

� ٣أعوام اعتبار ًا من الف�صل الدرا�سي الأول 1435/1434هـ .
وصف المشروع:

يقدم مركز التدريب اللغوي خدماته انطالق ًا من مهارات اللغة الأربع  ،فيقدم جمموعة من الدورات يف جمال الكتابة
الوظيفية كدورة الكتابة الإدارية ،ويف جمال الكتابة الإبداعية كدورة الكتابة امل�سرحية وكتابة املقال والكتابة ال�صحفية
وتقنيات كتابة ال�سرية الذاتية ،اجلدير بالذكر هنا �أن املركز يبني الكثري من براجمه بال�شراكة مع تخ�ص�صات
�أخرى كالإعالم يف الدورات الإعالمية والقانون يف دورة الكتابة القانونية والق�ضائية ،كما يقدم املركز العديد من
الربامج الطويلة والتي ت�ستمر لف�صل درا�سي كامل كربنامج الكتابة وبرنامج تقدمي الكلمات وبرنامج القراءة املنهجية
للن�صو�ص ،كما يد ّرب يف جمال التدقيق اللغوي من خالل دورات ق�صرية وبرامج طويلة؛ بهدف اي�صال املتد ّرب �إلى
درجات متقدمة من االتقان يف كتابة الن�ص العربي.
أهداف المشروع:

1.1تقدمي دورات تدريبية يف مهارات اللغة العربية واال�ست�شارة اللغوية.
�2.2إعداد مدربني ومدربات معتمدين يف املركز ومتخ�ص�صني يف اللغة العربية.
3.3تقومي مهارات اللغة العربية للطالب والطالبات من خالل تقدمي برامج يف الكتابة والقراءة والإلقاء.
�4.4إنتاج وحتكيم حقائب تدريبية يف مهارات اللغة العربية.
5.5التدريب على بناء التميز يف الإلقاء والتحدث بالعربية الف�صحى.

الفئة المستفيدة:

طالب وطالبات اجلامعة.
الجهات المشاركة في المشروع:

ق�سم اللغة العربية و�آدابها.

مراحل تنفيذ المشروع:

1.1ا�ستكمال ت�أليف احلقائب.
2.2تنفيذ برامج ت�أهيل للطالب والطالبات مدة كل برنامج (� )50ساعة تدريبية خالل كل ف�صل درا�سي يف
القراءة ،الكتابة والإلقاء.
3.3تنفيذ برنامج مدته (� )50ساعة لكل ف�صل درا�سي لت�أهيل طالب وطالبات ق�سم اللغة العربية و�آدابها.
4.4تنفيذ برنامج لت�أهيل الطالب والطالبات ال�صم و�ضعاف ال�سمع يف مهارات اللغة العربية مدة الربنامج
(� )50ساعة تدريبية لكل ف�صل درا�سي.
5.5تنفيذ برنامج لت�أهيل الطالب والطالبات املكفوفني يف مهارات اللغة العربية بلغة برايل.
6.6العمل على �إن�شاء موقع �إلكرتوين للمركز.
7.7بناء �شراكات مع جهات داخل اجلامعة وخارجها.
8.8ا�ستكمال ت�أثيث مقر الق�سم الن�سائي.
9.9مطبوعات املركز (�إ�صدار الكتيب التعريفي – املطويات  -الإعالنات)
1010ور�ش وحما�ضرات للتعريف بخدمات امل�شروع.
� 1111إجراء درا�سة احتياج للفئات امل�ستهدفة.

اإلنجازات والمخرجات:

1.1عقد  ٩٠دورة تدريبية يف مهارات اللغة العربية.
2.2ت�أهيل عدد  ٩٠مدرب ومدربة معتمدين يف املركز ومتخ�ص�صني يف اللغة العربية والإعالم.
3.3ت�أهيل � ٢٤أخ�صائي ًا و�أخ�صائية و�إعداد حقائب تدريبية.
4.4درب املركز  ١٥٠٠متدرب ومتدربة.
5.5تقدمي  ١٠دورات تدريبية يف جمل�س ال�شورى.
6.6تقدمي  ١٠دورات تدريبية يف جمل�س التعاون اخلليجي.
�7.7إعداد  ١٢حقيبة تدريبة .
�8.8إعداد  ١٢برناجم ًا ت�أهيلي ًا .
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التوصيات
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�إنهاء امل�شروع حيث مت اكتمال جتهيز املقرين و�إعداد احلقائب الالزمة واملدربني واملدربات للقيام بتقدمي
الدورات .وبذلك ميكن للكلية والقائمني عليه مبوا�صلة العمل من خالل اخلطة املقدمة من قبل الكلية ال�ستمرار
عمل املركز من خالل عقد �شراكات وتقدمي خدمات ا�ست�شارية ودورات تدريبية.

مشروع مركز الكتابة

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .مرمي ترك�ستاين

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .ميمونة اخلليل (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الآداب)

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

		

منتهي.

الفترة الزمنية:

1433/3/21هـ املوافق 2012/2/13م ،ومت الإ�شراف عليه من قبل الوكالة بتاريخ ...
وصف المشروع:

يعمل مركز الكتابة على دعم الطالبات يف ق�سم اللغة الإجنليزية وتطوير مهاراتهم بالكتابة باللغة الإجنليزية � ،إ�ضافة
�إلى تقدمي الدعم جلميع الطالبات يف الكليات املختلفة يف املراحل التعليمية املختلفة (بكالوريو�س – درا�سات عليا).
أهداف المشروع:

1.1تقدمي الدعم اللغوي للواجبات  Assignmentsوالأبحاث العلمية  Research Papersالتي تتطلبها مقررات
وبرامج اجلامعة باللغة االجنليزية.
2.2بيان اال�ستخدامات اللغوية غري ال�سليمة باللغة االجنليزية ،و�شرح م�سبباتها ،وتقدمي البدائل لت�صحيحها.
3.3بناء مهارات التفكري النقدي من خالل ممار�سة بناء املحتوى على �أ�س�س منطقية ،وتو�ضيح الأفكار ،وتوثيق
امل�صادر ح�سب الأ�ساليب العلمية املعتمدة عاملي ًا.
4.4تقدمي ور�ش عمل خا�صة بتطوير مهارات الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزية.
�5.5إ�صدار �سل�سلة من الأوراق الإر�شادية لقواعد الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزية.
6.6تعزيز فر�ص امل�شاركة ب�أبحاث مكتوبة باللغة االجنليزية يف املحافل العلمية والن�شر يف املجالت الأكادميية.
7.7توفري مراجع معتمدة مل�ساندة الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزية.
�8.8إجراء درا�سات علمية يف جمال تطوير الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزية.
�9.9إقامة �أن�شطة تدعم االهتمام ب�أ�س�س الكتابة باللغة االجنليزية.
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الفئة المستفيدة:
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طالبات اجلامعة يف مراحل البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه من الكليات الإن�سانية والعلمية وال�صحية ،كما ي�ستفيد
من خدمات املركز �أع�ضاء هيئة التدري�س املهتمات بالن�شر العلمي باللغة االجنليزية.
الجهات المشاركة في المشروع:

كلية الآداب – ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها.
مراحل تنفيذ المشروع:

املرحلة التجريبية:
ا�ستقطاب كادر متخ�ص�ص يف الكتابة الأكادميية�إعداد جدول �أويل ل�ساعات عمل املركزا�ستحداث �آليات ل�ضمان فاعلية املركز�إعداد ور�شة عمل لتعريف ع�ضوات هيئة التدري�س باملركزاملرحلة الثانية:
اختيار كادر متخ�ص�ص يف الكتابة الأكادمييةتقدمي امل�شورة يف الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزيةتدريب الكادر على �آليات عمل املركز�إعداد جدول ل�ساعات عمل املركز و�ساعات عمل امل�ست�شاراتالبدء بتقدمي ا�ست�شارات للطالبات وفق �ساعات املركزاملرحلة الثالثة:
تقدمي امل�شورة يف الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزيةالإعالن عن تقدمي امل�شورة عرب الإنرتنت نظر ًا لتزايد الطلب على اال�ست�شاراتتدريب امل�ست�شارات اجلدد على �آليات عمل املركز�إن�شاء بريد �إلكرتوين خا�ص باملركزت�سجيل املركز ر�سمي ًا كمبادرة تعليميةاملرحلة الرابعة:
التعاون مع عدد ًكاف من املتخ�ص�صات يف الكتابة الأكادميية
تقدمي امل�شورة يف الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزيةزيادة �ساعات عمل مركز الكتابة ومتديد فرتة امل�شورةاال�شرتاك يف برنامج WCONLINEاملرحلة اخلام�سة:
جتهيز مقر يف املدينة اجلامعية للطالبات.تقدمي امل�شورة يف الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزيةاختيار كوادر متميزة من امل�ست�شاراتتهيئة فريق العمل اال�ست�شاري و الإداري لت�شغيل املركزتدريب الطالبات واختيار فريق لال�ستقبال و امل�ساندة الإدارية�-إعداد جدول ل�ساعات عمل املركز

املرحلة الثامنة:
التعاون مع كادر جديد متمكن من تقدمي امل�شورات يف الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزيةتدريب الكادر اال�ست�شاري على �أ�ساليب تقدمي امل�شورات على �أ�س�س علمية با�ستخدام الكتاب WritingCenter Theory and Practice

تدريب طالبات متطوعات على امل�ساندة الإدارية يف املركزتقدمي امل�شورة يف الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزية لطالبات مرحلة البكالوريو�س يف مقر املركز خم�سةايام يف الأ�سبوع من �8ص حتى 3م
تقدمي امل�شورة يف الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزية لطالبات مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه ولأع�ضاء هيئةالتدري�س عرب الإنرتنت
ا�ستحداث �آلية لالن�ضباط يف املواعيد�إقامة م�سابقة التهجئة الثانية�إقامة ور�ش عمل يف الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزية�إ�صدار �سل�سلة من الإر�شادات يف الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزية  Tip Sheetsمن وحي امل�شوراتاملقدمة يف املركز
امل�شاركة يف الفعاليات العاملية اخلا�صة مبراكز الكتابة على توترين�شر �أخبار “مركز الكتابة باللغة االجنليزية” يف املنافذ املتخ�ص�صة مبراكز الكتابة �إقليمي ًا وعاملي ًا�إثراء موقع مركز الكتابة باللغة االجنليزية باملحتوى باللغة االجنليزية والعربيةن�شر �أخبار “مركز الكتابة باللغة االجنليزية” يف منافذ اجلامعة الإخباريةاملرحلة التا�سعة:
تقدمي امل�شورة يف الكتابة الأكادميية باللغة االجنليزيةا�ستحداث �آلية ر�سمية لت�أمني عدد كاف من امل�ست�شارات املتخ�ص�صات يف الكتابة الأكادميية من كوادراجلامعة
�إعداد وتقدمي ور�ش عمل بطلب من الأق�سام العلمية يف اجلامعة يف موا�ضيع خمتارةا�ستخدام نظام �آيل جلدولة امل�شورات يف مركز الكتابةت�أمني امل�ستلزمات املكتبية للمركزاثراء موقع مركز الكتابة باللغة االجنليزية باملحتوى باللغتنيت�أمني كادر �إداري للمركزاملرحلة العا�شرة:
اال�ستمرار يف تقدمي امل�شورات ملن�سوبات املدينة اجلامعيةتقدمي خدمات مراجعة الرتجمة االجنليزية لعناوين ر�سائل املاج�ستري و الدكتوراهتقدمي ور�ش عمل خا�صة بالكتابة الأكادميية باللغة االجنليزيةتكملة �إثراء حمتوى املركز على االنرتنتتقدمي الت�صور للتحول �إلى مركز م�ستقلاعتماد حتويل م�شروع مركز الكتابة �إلى مركزاإلنجازات والمخرجات:

1.1عقد ( )41ور�شة عمل متخ�ص�صة يف الكتابة الأكادميية وكان عدد امل�ستفيدات ( )1069بالعناوين التالية:
(الأخطاء ال�شائعة يف الكتابة الأكادميية للطالبات ،كيفية كتابة �إمييل �أكادميي� ،أ�س�س الكتابة الأكادميية،
ال�سرقة العلمية :ما دواعي ال�ضجيج حولها؟ ،كيفية كتابة الر�سائل الإلكرتونية الأكادميية ،تفادي ال�سرقة
العلمية من خالل التوثيق العلمي ،كيفية �إعداد الهيكل التنظيمي للكتابة� ،أ�س�س �إخراج امل�ستندات الأكادميية

17

18

ب�أ�سلوب  ،APAكيفية كتابة امللخ�صات الأكادميية ،كيفية كتابة الفقرة الأكادميية بطريقة � ،OCIEإخراج
امل�ستندات الأكادميية ب�إ�سلوب  ،MLAالأخطاء ال�شائعة يف الكتابة الأكادميية� ،إر�شادات ملعاجلة امل�ستندات
االجنليزية يف  ،MS Wordكيفية كتابة �سرية ذاتية ،كيفية القراءة على نحو فعال (اجلزء الأول) ،تفادي
ال�سرقة العلمية يف العرو�ض ال�شفهية ،كيفية كتابة الهيكل التنظيمي ب�صيغة جمل ،كيفية كتابة خمطط
بحث ،كيفية قراءة الن�صو�ص بطريقة نقدية ،كيفية القراءة بذهنية الكاتب ،كيفية البحث وت�صنيف املراجع
الأكادميية ،معرفة الأجزاء التي تتطلب التوثيق يف املحتوى الأكادميي ،كيفية كتابة اجلملة التي حتتوي
�أطروحة املحتوى ،كيفية التدوين ب�أ�سلوب النقاط ،كيفية تطوير �أ�سلوب الكتابة ،امل�صطلحات التاريخية
باللغة االجنليزية ،كيفية قراءة ا الن�صو�ص با�ستخدام طريقة ال ،SQ3Rكيفية حتديد املعلومات املهمة
يف املقاالت العلمية ،كيفية كتابة مقدمة بحثية رائعة ،كيفية مراجعة امل�سودة الأولية للبحث العلمي ،كيفية
ت�صميم الأبحاث التجريبية وغري التجريبية)
�2.2إ�صدار جمموعة من الأوراق الإر�شادية يف الكتابة باللغة االجنليزية ،و �أوراق ًا �إر�شادية �إ�ضافية مل�ساندة
مهارات لوحظت �أهميتها لإجناز متطلبات املقررات ،مثل:
•العالمات التحريرية امل�ستخدمة يف مراجعة الكتابة الأكادميية.
•كيفية كتابة ملخ�ص البحث العلمي.
•كيفية ا�ستخدام احلروف الكبرية وال�صغرية يف اللغة االجنليزية.
•كيفية كتابة ملخ�ص كتاب.
•كيفية ا�ستخدام عالمات الرتقيم .
•كيفية معرفة املراجع الأكادميية من غري الأكادميية.
•كيفية تنقيح الكتابة الأكادميية قبل الت�سليم.
3.3تنظيم (  ) 8فعاليات على م�ستوى اجلامعة ،مت الإعالن عنها عرب و�سائل توا�صل املركز ،وهذه الفعاليات هي:
•قافلة التعريف بخدمات “مركز الكتابة باللغة االجنليزية”  CWE Caravanلزيارة �ست كليات �إن�سانية
وعلمية و�صحية تتطلب الكتابة باللغة االجنليزية.
•م�سابقة التهجئة الأولى .1st Annual Spelling Bee
•م�سابقة الكتابة الإبداعية الأولى .1st Creative Writing Competition
•م�سابقة التهجئة الثانية .2nd Annual Spelling Bee
•اال�شرتاك يف احلملة الدولية للكتابة .International Write-In 2015
•تن�سيق وا�ست�ضافة جل�سات امل�شورة العلمية للمنتدى الرابع لدرا�سات الأدب و اللغويات 2016م بجامعة
امللك �سعود.
•م�سابقة التهجئة الثالثة .3rd Annual Spelling Bee
•م�سابقة الكتابة الإبداعية الثانية .2nd Creative Writing Competition
4.4ت�سجيل “مركز الكتابة” يف احتاد مراكز الكتابة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا Middle East and
).North Africa Writing Centers Alliance (MENAWCA

5.5ت�سجيل املركز يف دليل مراكز الكتابة العاملية .Writing Center Directory
6.6قدم “مركز الكتابة” حالي ًا من � 6إلى  31م�شورة يف اليوم ،وقدم ما جمموعه ( )8274م�شورة خالل اخلم�س
�سنوات منذ �إن�شائه بواقع ( )20-12م�شورة يومي ًا ،وا�ستفاد منها طالبات مرحلة البكالوريو�س يف الكليات
الإن�سانية بالدرجة الأولى ،مع ا�ستفادة �أو�سع لفئات �إ�ضافية من من�سوبات اجلامعة من خمتلف املراحل
والكليات تدريجي ًا.

امل�شورات املقدمة من قبل “مركز الكتابة ” منذ �إن�شائه ح�سب الفئات امل�ستفيدة:
الفئة امل�ستفيدة
الن�سبة املئوية
امل�شورات
طالبات البكالوريو�س
%96.7
8008
طالبات املاج�ستري
%1.2
100
طالبات الدكتوراه
%0.6
49
�أع�ضاء هيئة التدري�س
%0.9
74
فئات �أخرى (�إداريات ،خريجات)
%0.4
26
غري حمددة يف البيانات امل�سجلة
%0.2
17
الكليات امل�ستفيدة من خدمات “مركز الكتابة ” منذ �إن�شائه:
الكلية
الن�سبة املئوية
امل�شورات
كليات �إن�سانية
%95.9
7935
كليات علمية
%1.6
137
كليات �صحية
%1.2
97
غري حمددة يف البيانات امل�سجلة
%1.3
105

امل�شورات املقدمة يف م�شروع “مركز الكتابة باللغة االجنليزية ” يف كل ف�صل درا�سي منذ ان�شائه
7.7تقدمي ( )237م�شورة عرب الربيد الإلكرتوين.
عال من الر�ضا من قبل امل�ستفيدات من م�شورات املركز وذلك من خالل ت�صميم
8.8حقق مركز الكتابة م�ستوى ٍ
ا�ستبانة تقي�س ذلك.
9.9درب «مركز الكتابة « منذ ال�سنة الثانية من ت�أ�سي�سه ( )40طالبة متميزة يف الكتابة الأكادميية باللغة
االجنليزية ،وفق �إجراءات محُ ددة ،وذلك للتطوع لتقدمي اال�ست�شارات للطالبات .كذلك ا�ستعان املركز
ب ( )146طالبة لتقدمي امل�ساندة الإدارية ،كا�ستقبال الزائرات ،وت�سجيل بياناتهن ،وتن�سيق الفعاليات،
وت�صميم الإعالنات .ويتم منح جميع الطالبات �إفادات ب�ساعات عملهن يف املركز لتوثيقها يف ال�سجل املهاري.
التوصيات

�أو�صت جلنة م�شروع تطوير العملية التعليمية واخلطط الدرا�سية بتحويل م�شروع مركز الكتابة من م�شروع �إلى
مركز يتبع كلية الآداب ،ومت �إحالة الأمر �إلى الكلية إلكمال اإلجراءات النظامية.
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مشروع تطوير نظام
لمتابعة معدالت التحسن األكاديمي للطالب

20
المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د� .سعود الكثريي

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

عميد القبول والت�سجيل

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

		

منتهي.

الفترة الزمنية:

� 9أ�شهر
1434/10/18هـ

وصف المشروع:

ي�سعى امل�شروع �إلى �إعداد �آلية جلامعة امللك �سعود ملتابعة معدالت التح�سن الأكادميي للطالب .مما ي�ساعد يف تقييم
الو�ضع الراهن ملعدالت الطالب لكل م�ستوى درا�سي يف املقررات الدرا�سية لكل برنامج وي�سهم ب�شكل مبا�شر يف توفري
متطلبات االعتماد الوطني واخلارجي فيما يتعلق بتقييم م�ستوى الطالب والربامج.
أهداف المشروع:

•�إعداد �آلية جلامعة امللك �سعود ملتابعة معدالت التح�سن الأكادميي للطالب.
•توفري متطلبات االعتماد الأكادميي العاملية واملحلية فيما يتعلق ب�آليات متابعة معدالت التح�سن الأكادميي
للطالب .

الفئة المستفيدة :

الكليات بوحداتها املختلفة.
الجهات المشاركة في المشروع :

عمادة القبول والت�سجيل.

مراحل تنفيذ المشروع:

1.1ت�شكيل فريق عمل وحتديد مهامه.
2.2عمل درا�سة عن �آليات متابعة معدالت التح�سن الأكادميي للطالب باجلامعات املرجعية املتقدمة يف الت�صنيف
العاملي.
3.3التعرف على كافة متطلبات االعتماد الأكادميي العاملية واملحلية حول �آليات متابعة معدالت التح�سن الأكادميي
للطالب.
4.4تقدمي عر�ض بح�ضور فريق العمل حول ر�ؤية عمادة القبول والت�سجيل للم�ؤ�شرات املقرتح �إدراجها �ضمن
النظام ،وقد �شملت حمورين:
•الأول� :شا�شات تتعلق بالطالب �أو جمموعة من الطالب (قوائم).
•الثاين� :شاشات إحصائية تعكس واقع البرامج األكادميية (على مستوى القسم أو الكلية أو اجلامعة) .
5.5مناق�شة امل�ؤ�شرات املوجودة وتعديلها .

اإلنجازات والمخرجات:

1.1بناء نظام �إلكرتوين ملتابعة معدالت التح�سن الأكادميي للطالب .
2.2عمل ور�شة عمل ت�ضم اجلهات املعنية وجمموعة من اخلرباء يف املجال الأكادميي والتقييم ملناق�شة مقرتح
لنظام متابعة تقدم الطلبة.
 %803.3ن�سبة ر�ضا اجلهات املعنية عن املوا�صفات والبيانات املطلوبة يف النظام.
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مشروع برنامج الواعدين في التدريس الجامعي
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

مركز التميز يف التعلم والتعليم

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

من�سوبي مركز التميز يف التعلم والتعليم

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الثاين� :أع�ضاء هيئة تدري�س متميزين.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم
وضع المشروع:

					

م�ستمر.

الفترة الزمنية:

الدورة الأولى لربنامج الواعدين عام 2016/2015م.
الدورة الثانية لربنامج الواعدين عام 2019/2018م.
وصف المشروع:

يعمل م�شروع الواعدين على تعزيز قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين مل مي�ضي على ح�صولهم على درجة �أ�ستاذ
م�ساعد �أكرث من � 3سنوات ،ويرتكز حمتوى الربنامج على حماور رئي�سية هي  4حماور يف الدورة الأولى و 3يف الدورة
الثانية وهي كالتايل:
املحور الأول :توظيف التقنية يف التعليم ،ويت�ضمن ا�ستخدام ثالث تقنيات :البالك بورد و�أنظمة اال�ستجابة
ال�شخ�صية  Clickersوالف�صول املقلوبة.
املحور الثاين :تقييم تعلم الطلبة ،ويت�ضمن �سيا�سة التقييم والتغذية الراجعة و�أدوات تقييم تعلم الطلبة
بحيث يتم تقدمي تغذية راجعة م�ستمرة وفعالة لكل طالب لتح�سني �أدائه يف املقرر.
املحور الثالث :مبادئ وا�سرتاتيجيات التعليم ويت�ضمن تطبيق نوعي ملجموعة من املبادئ واال�سرتاتيجيات
املعتمدة على نتائج البحوث العلمية .ومن هذا املنطلق فقد اعتمد الربنامج على كتاب (كيف يحدث التعلم:
�سبعة مبادئ تعتمد البحث للتعليم الذكي) .وقد قام املركز بتوفري ن�سخ من الكتاب بلغته الأ�صلية (الإجنليزية)
للم�شاركني يف الدورة الأولى كما قام برتجمة الكتاب �إلى اللغة العربية وتوفريه للم�شاركني يف الدورة الثانية.
ويتكون الربنامج من � 60ساعة تقري ًبا يح�ضرها ع�ضو هيئة التدري�س يف الدورة الأولى و� 30ساعة يف الدورة الثانية
حيث اقت�صر تطبيق الربنامج يف دورته الثانية على ف�صل درا�سي واحد .وقد توزعت هذه ال�ساعات على لقاءات
دورية وف�صلية مع امل�شاركني .وي�شمل الربنامج تقدمي تقارير �إجناز ح�سب مناذج معتمدة من املركز ملا مت �إجنازه

من �أن�شطة يف برنامج الواعدين ،و�إرفاق م�ستندات لتوثيق الإجنازات ،كالتقارير الن�صفية مبجموع تقريرين طيلة
الربنامج والتقرير اخلتامي للربنامج .وتت�ضمن التقارير معلومات وبيانات عن كافة املهام التي مت حتقيقها وم�ستوى
جودة تنفيذها والإجنازات التي حتققت و�إمكانية قيا�س �أثرها على حت�صيل الطلبة.
تعد ا�ست�شارة النظراء يف التدري�س من الروافد الهامة للعملية التعليمية وتلعب دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف �ضمان جودة التعليم
حيث مت ت�ضمني ا�ست�شارة النظراء يف الدورة الأولى كمحور �إ�ضايف �أما يف الدورة الثانية وبعد درا�سة جتربة الربنامج
فرعا من املحور الثالث و�أن
يف الدورة الأولى ونتائجها ،وجد املركز �أن يعيد النظر يف ا�ست�شارة النظراء لت�صبح ً
تكون حتت �إدارة املركز حيث يقوم امل�شاركني �أنف�سهم بدور امل�ست�شار النظري ولهذا مت �إعداد منوذج خا�ص بذلك
قام امل�شاركون با�ستخدامه لتحقيق هذه املهمة التي هي من متطلبات الربنامج .كما ا�شتملت الدورة الأولى للواعدين
على حمور رابع مت ا�ستبعاده كمحور �أ�سا�سي يف الدورة الثانية واالكتفاء بجعله اختيار ًيا وذلك لق�صر الفرتة الزمنية
للربنامج يف دورته الثانية والتي كانت خالل ف�صل درا�سي واحد ويركز هذا املحور على املبادرات والتطوير الأكادميي
للم�شاركني يف الربنامج.
أهداف المشروع:

1.1ا�ستثمار نوعي ملجموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة وتطوير �أدائهم على نحو علمي ليكونوا مناذج
رائدة يف التدري�س اجلامعي.
2.2ا�ستثمار الفر�ص واملوارد املتاحة يف اجلامعة مل�ساندة �أع�ضاء هيئة التدري�س الواعدين وتقدمي الدعم والتحفيز
بكافة �أنواعه لهم لتحقيق �أف�ضل املمار�سات التعليمية.
3.3متكني �أع�ضاء هيئة التدري�س من ا�ستخدام �أ�ساليب تعليم جاذبة وفاعلة لتن�شيط تعلم الطلبة وحت�سني �أدائهم
الأكادميي مبا ي�ساهم يف رفع م�ستوى جودة العملية التعليمية يف جامعة امللك �سعود.
4.4ن�شر املمار�سات الناجحة داخل اجلامعة وخارجها كنماذج تحُ تذى يف التعليم اجلامعي.

الفئة المستفيدة:

�أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود من الكفاءات الوطنية ممن تنطبق عليهم ال�شروط التالية:
•�أن يكون املتقدم على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد ممن مل تتجاوز خرباته يف التعليم اجلامعي ثالث �سنوات منذ تاريخ
احل�صول على �شهادة الدكتوراه.
•�أن يكون املتقدم غري مفرغ �إدار ًيا كل ًيا �أو جزئ ًيا.
•�أن يلتزم باحل�ضور والتفرغ للربنامج.
•�أن يلتزم بتقدمي تقارير �إجناز دورية ح�سب مناذج معتمدة من املركز.
•�أال يقل ن�صاب ع�ضو هيئة التدري�س من مقررات البكالوريو�س عن �ست �ساعات تدري�س كحد �أدنى خالل فرتة
الربنامج.
•�أال يقل عدد الطلبة امل�سجلني يف كل مقرر�/شعبة عن  20طال ًبا/طالب ًة.
الجهات المشاركة في المشروع:

جميع كليات جامعة امللك �سعود
مراحل تنفيذ المشروع:

•الإعالن عن الربنامج:
مت الإعالن عن الربنامج با�ستخدام جميع و�سائط التوا�صل املتاحة للو�صول �إلى �أع�ضاء هيئة التدري�س حيث
قام مدير مركز التميز يف التعلم والتعليم ب�إر�سال تعميم �إلى عمداء الكليات لإ�شعارهم ببدء الربنامج مرف ًقا
اً
تف�صيل عن ال�شروط واملتطلبات .كما مت الإعالن عن الربنامج يف موقع
بالن�شرة التنظيمية التي تعر�ض
املركز وعلى ح�ساب تويرت التابع للمركز ويف ر�سالة اجلامعة وبا�ستخدام الربيد الإلكرتوين الذي ي�صل �إلى
جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س من خالل خدمة توا�صل التي توفرها اجلامعة.
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•�إجراءات االلتحاق بالربنامج:
1.1يقوم ع�ضو هيئة التدري�س بتعبئة منوذج طلب االلتحاق بربنامج الواعدين يف التدري�س ،والذي يت�ضمن موافقة
رئي�س ق�سم املتقدم على ان�ضمامه �إلى الربنامج مع �إرفاق �سرية ذاتية حديثة للمتقدم.
2.2ير�سل املتقدم النماذج �إلى الربيد الإلكرتوين للمركز  celt@ksu.edu.saخالل فرتة التقدمي على الربنامج.
•�إجراءات قبول امل�شاركني:
بعد الإعالن عن بدء ا�ستقبال الرت�شيح لالن�ضمام للربنامج لكافة �أع�ضاء هيئة التدري�س تتاح فرتة ال�ستقبال
الطلبات وبعد انتهائها تتم مراجعة الطلبات من قبل جلنة لتحكيم طلبات املتقدمني ومراجعة �ضوابط القبول
يف الربنامج .وبعد ذلك يتم التوا�صل مع املقبولني لإ�شعارهم عن طريق الربيد الإلكرتوين كما يتم �إعالن
�أ�سمائهم يف موقع املركز الإلكرتوين وكذلك يف ح�ساب تويرت.
•�إجراءات تنفيذ الربنامج:
يتولى مركز التميز يف التعلم والتعليم الدور التنفيذي لربنامج الواعدين وهي كما يلي:
1.1الإ�شراف املبا�شر :يتم قبل البدء بالربنامج تق�سيم امل�شاركني �إلى جمموعات ليتولى كل جمموعة م�شرف
من املركز كما يقوم مدير املركز بالإ�شراف العام على امل�شاركني.
2.2تنظيم اللقاءات واالجتماعات الدورية :يتم �إعداد خطة زمنية للقاءات واالجتماعات وهي كالتايل:
-لقاء متهيدي لتعريف امل�شاركني بالربنامج ومتطلباته ومواعيد اللقاءات.-لقاءات دورية ملناق�شة حماور ا�سرتاتيجيات ومبادئ التعلم ،حيث بلغت  10لقاءات يف الدورة الأولى و6يف الدورة الثانية.
-لقاءات ن�صفية وقد كانت لقاءين يف الدورة الأولى ولقاء واحد يف الدورة الثانية وكان الهدف منها�إعطاء امل�شارك جمال لتقدمي �أهم الإجنازات وفق املحاور والنماذج املخطط لها و�أثر الربنامج على
تقييم وحت�صيل الطلبة وفق املحاور.
-لقاء ختامي يف كل دورة ويهدف �إلى �إعطاء امل�شارك الفر�صة لعر�ض جميع الإجنازات التي حققهاخالل فرتة الربنامج.
 3.3التوا�صل مع امل�شاركني :يقوم الربنامج مبا يلي:
-توفري مادة بنظام �إدارة التعلم مب�سمى (برنامج الواعدين) وتتم �إ�ضافة جميع امل�شاركني مع امل�شرفنيللتوا�صل والت�شاور.
-تزويد امل�شاركني ب�أرقام التوا�صل مع امل�شرفني واملوظفني الإداريني يف الربنامج لتكون متوفر ًة لهم طيلةفرتة الربنامج.
-التوا�صل عن طريق الربيد الإلكرتوين للمركز ب�شكل دوري ودائم للرد على ا�ستف�سارات امل�شاركني.4.4التقييم امل�ستمر للم�شاركنيُ :يطلب من امل�شاركني تقارير �أداء وعر�ض �إجنازاتهم وم�شاركتها مع
اجلميع ،ومن ثم تقوم جلنة ا�ست�شارية بتقييم �أدائهم وتقدمي تغذية راجعة تبني جوانب التميز واجلوانب
التي حتتاج لتطوير وحت�سني ،كما تقوم ب�إعداد تقرير لكل م�شارك يت�ضمن درجة تقييم الأداء من 100
درجة وفق حتكيم امل�ست�شارين وكذلك تغذية راجعة نوعية حول �أداء ه مع تو�ضيح اجلوانب التي حتتاج �إلى
حت�سني وكذلك الإ�شادة مبواطن القوة لديه وقد �ساعدت تلك الإجراءات يف حت�سن �أداء كافة امل�شاركني
على حد �سواء.
5.5الدعم وامل�ساندة :يحر�ص املركز على تقدمي كافة �أنواع الدعم و�سد احتياج امل�شاركني مبا ي�ساعد يف
رفع م�ستوى �أدائهم كما مت تكليف من يقوم بتدريب امل�شاركني على ا�ستخدام �أجهزة �أنظمة اال�ستجابة
ال�شخ�صية (كليكرز).
6.6ا�ست�شارة اخلرباء الرتبويني :تتم اال�ستعانة بخربات تربوية يف جماالت متخ�ص�صة يف املناهج وطرق
التدري�س وتقنيات التعليم وعلم النف�س الرتبوي للتحكيم واال�ست�شارة ولتطوير الأداء.

•�إجراءات تقييم �أداء امل�شاركني:
مت ت�صميم وبناء اال�ستبانات والنماذج التقييمية لكل حمور على حدة والتي تهدف �إلى قيا�س �أداء امل�شارك
مف�صل ًة تف�صيلاً دقي ًقا كما تهدف � ً
أي�ضا �إلى معرفة مقدار التح�سن الذي يطر�أ على امل�شارك طيلة فرتة
الربنامج وقد مت ا�ستخدام هذه اال�ستبانات والنماذج يف الدورة الأولى للربنامج وقد مت مراجعتها وتطوريها
يف الفرتة الثانية � ً
أخذا باالعتبار اختالف املدة الزمنية للربنامج يف الدورتني وكذلك املالحظات التي وردت
من حمكمي وم�ست�شاري الربنامج.
•تقييم الربنامج:
يقوم املركز با�ستخدام عدد من الأدوات والأ�ساليب لقيا�س فعالية الربنامج كما يلي:
-اختيار عدد من املحكمني املتخ�ص�صني يف التعليم من ذوي اخلربة الأكادميية وا�ستثمار خرباتهم يفحتكيم �أداء امل�شاركني وعرو�ضهم.
-تقارير الأداء املقدمة من امل�شاركني والتي توثق جهودهم وتنفيذ مهامهم التي يقومون بها.-تقارير ا�ست�شارة النظراء القبلية والبعدية �سواء التي مت ا�ستخدامها يف الدورة الأولى �أو النماذج التي�أعدها املركز يف الدورة الثانية.
-تقارير الأداء الرقمية التي تعدها عمادة التعامالت الإلكرتونية والتي تبني مدى ا�ستخدام كل م�شاركللبالك بورد ومدى ا�ستخدام طالبه � ً
أي�ضا.
-نتائج اال�ستبيانات التي تعدها عمادة اجلودة يف نهاية كل ف�صل درا�سي والتي يقوم طلبة كل مقرر بتعبئتها�إلكرتوني ًا.
-نتائج تقييم الربنامج من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني فيه.-من خالل مراجعة نتائج تلك الأدوات ميكن التو�صل �إلى نتائج عميقة عن �أثر كل حمور وفعاليته على ع�ضوهيئة التدري�س وعلى طالبه والق�سم والكلية ب�شكل عام ،و� ً
أي�ضا ميكن التو�صل �إلى مدى جناح الربنامج يف
حتقيق التطلعات التي ت�صبو �إليها اجلامعة.
اإلنجازات والمخرجات:

•الفوز بجائزة ال�شيخ خليفة بن زايد الرتبوية :كان من �شواهد جناح برنامج الواعدين يف التدري�س اجلامعي
ح�صوله يف دورته الأولى على جائزة خليفة الرتبوية لعام 2016م يف جمال(امل�شروعات والربامج الرتبوية
املبتكرة) وذلك على م�ستوى الوطن العربي.
•ن�سبة �إجناز امل�شاركني ملتطلبات الربنامج بلغت ( %80تقارير حمكمة).
•ن�سبة حت�سن الأداء التدري�سي للم�شاركني يف الربنامج بلغت ( %70تقارير حمكمة).
•بلغ عدد امل�ستفيدين من الربنامج يف الدورة الأولى� 8 :أع�ضاء هيئة تدري�س و  750طالب وطالبة و يف الدورة
الثانية� 9 :أع�ضاء هيئة تدري�س و  973طالب وطالبة.
التوصيات

1.1احلاجة �إلى عدد �أكرب من �أع�ضاء هيئة التدري�س من ذوي الكفاءات يف جمال الرتبية كم�شرفني للربنامج.
2.2اال�ستفادة من خربات املتميزين يف كل دورة للتعاون كم�شرفني وم�ست�شارين يف الدورات القادمة.
�3.3إيجاد و�سائل ت�ضمن متابعة اال�ستمرارية ونقل الأثر من امل�شاركني لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة
ولهذا مت درا�سة فكرة �سفراء الواعدين لتحقيق نقل �أثر الربنامج �إلى الزمالء يف الق�سم �أو الكلية حيث
ميكن �أن يح ّدد املركز مهام ال�سفراء اخلا�صة بنقل الأثر ويطلب منهم تقارير حول ما مت �إجنازه من مهام
يف هذا ال�صدد.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د� .سعود الكثريي

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

من�سوبي مركز التميز يف التعلم والتعليم

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثاين� :أع�ضاء هيئة تدري�س متميزين.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

م�ستمر ب�شكل ف�صلي من عام 1435هـ �إلى عام 1441هـ (حتى تاريخ �إعداد هذا التقرير).
الفترة الزمنية:

بد�أ امل�شروع يف عام 1435/1434هـ .حيث يديره مركز التميز يف التعلم والتعليم وا�ستمر الربنامج ليعقد دورته الثانية
يف العام الدرا�سي 1437-1436ه ،ثم دورته الثالثة يف العام الدرا�سي 1438-1437ه ،ثم الدورة الرابعة يف العام
الدرا�سي 1439/1438ه ثم دورته اخلام�سة يف العام الدرا�سي 1440 -1439هـ..
وصف المشروع:

مع تقدم التقنية وتوفرها� ،أ�صبح من ال�ضرورة ا�ستخدامها حلل امل�شاكل املتعلقة بالتعليم والتي من �أهمها
خلق قاعة درا�سية تفاعلية يكون فيها الطالب املحور الأ�سا�سي و ُيعطى الوقت وامل�ساحة للم�شاركة والتفاعل مع املادة
العلمية املطروحة .من جهة �أخرى ا�ستثمار وتوفري الو�سائل التقنية املتاحة لع�ضو هيئة التدري�س لتقييم الطلبة وحتديد
م�ستوياتهم .من هنا جاءت فكرة م�شروع �أنظمة اال�ستجابة ال�شخ�صية ( ،)Clickersوالذي يهدف �إلى دمج التقنية
يف التعليم خللق قاعة درا�سية تفاعلية بني ع�ضو هيئة التدري�س وطالبه لتوفري الوقت واجلهد وتعزيز عملية التعلم
وجعلها �أكرث متعة و حتفيز.
أهداف المشروع:

1.1زيادة التفاعل بني ع�ضو هيئة التدري�س والطلبة داخل القاعات الدرا�سية.
2.2حت�سني وتعزيز التوا�صل بني ع�ضو هيئة التدري�س والطلبة داخل القاعات الدرا�سية.
3.3اال�ستفادة من التقنية احلديثة وتفعيلها داخل القاعات الدرا�سية لتح�سني العملية التعليمية.
4.4ن�شر ثقافة ا�ستخدام التقنية يف التعليم لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة.

5.5اال�ستعا�ضة عن التقييم الورقي بالتقييم الآيل التفاعلي ملتابعة حت�صيل الطالب ورفع اجلودة.
6.6زيادة ا�ستيعاب الطلبة.
الفئة المستفيدة :

الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
الجهات المشاركة في المشروع :

يف بداية امل�شروع كانت الكليات امل�شاركة هي �أربع كليات :كلية العلوم والطب وطب الأ�سنان وعلوم احلا�سب .حتى تو�سع
املجال يف الوقت احلايل لي�شمل جميع كليات جامعة امللك �سعود.
مراحل تنفيذ المشروع:

الدورة الأوىل يف العام الدرا�سي 1435/1434هـ
•بد�أت الدورة بت�شكيل جلنة تنفيذية مب�شاركة ممثلني للكليات امل�شاركة(كلية العلوم والطب وطب الأ�سنان
وعلوم احلا�سب) ،وكذلك مب�شاركة من عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد.
•االنتهاء من الإجراءات النظامية يف �شراء الأجهزة من �إدارة امل�شرتيات حيث ح�صل املركز على  1000جهاز
(جهاز لكل طالب) بالإ�ضافة �إلى �أجهزة �أع�ضاء هيئة التدري�س والأجهزة الفنية الأخرى.
•الإعداد والتهيئة �إدار ًيا وفن ًيا وتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س والفنيني يف الكليات يف الف�صل الدرا�سي الأول.
•البدء بالتطبيق العملي يف املقررات الدرا�سية للكليات امل�شاركة يف الف�صل الدرا�سي الثاين حيث بلغ جمموع
الطلبة امل�شاركني  ،979منهم  440طال ًبا و 539طالب ًة ،موزعني على الكليات امل�شاركة.
الدورة الثانية يف العام الدرا�سي 1437/1436هـ
•مراجعة وحتديث التقارير الدورية ومقيا�س ر�ضا الأع�ضاء ور�ضا الطلبة عن ا�ستخدام الأجهزة.
•�شارك يف هذه املرحلة من الأع�ضاء  18ع�ض ًوا من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،يف حني بلغ عدد الطلبة امل�ستفيدين
من امل�شروع 1593طال ًبا.
الدورة الثالثة يف العام الدرا�سي 1438/1437هـ
•ت�شكيل جلنة من ممثلني يف الكليات العلمية والإن�سانية.
• تقدمي ور�ش عمل لأع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات و توفري الدعم الفني لهم ملتابعة امل�شاكل التقنية وحلها.
• حتفيز امل�شاركني لالبتكار يف ا�ستخداماتهم للأجهزة والو�صول �إلى م�ستويات �أعمق يف اال�ستخدامات وقد
مت ذلك من خالل الإعالن عن م�سابقة �أف�ضل ا�ستخدام لكليكرز.
•مناق�شة ا�ستخدام بدائل لأجهزة الطالب مثل تطبيق الهواتف الذكية اخلا�صة بكليكرز � REEFإال �أنه مل يتم
تفعيل ذلك ملا يقوم به التطبيق من جمع لبيانات الطالب وا�ستجاباتهم وهو ما يتعار�ض مع �أنظمة اجلامعة.
• بلغ عدد امل�شاركني يف هذا الدورة من �أع�ضاء هيئة التدري�س خالل العام الدرا�سي  115ع�ض ًوا �أما الطلبة
امل�ستفيدون فقد بلغ عددهم  4843طال ًبا وطالب ًة.
الدورة الرابعة يف العام الدرا�سي 1439/1438هـ
•ت�شكيل من�سقني من خمتلف الكليات للتن�سيق بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلياتهم وبني املركز لت�سهيل
ا�ستخدام وتفعيل كليكرز يف العملية التعليمية.
• بلغ عدد امل�شاركني من الأع�ضاء يف هذا العام الدرا�سي  127ع�ض ًوا �أما الطلبة فقد بلغ عددهم  5702طال ًبا
وطالب ًة.
•توفري دليل حتديث ودمج برنامج كليكرز مع نظام �إدارة التعلم  LMSمل�ساعدة امل�ستخدمني على ربط
ا�ستخدامهم لأجهزة كليكرز مع النظام .
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•اال�ستغناء عن عمادة التعامالت الإلكرتونية يف توفري الدعم للم�شاركات الن�ساء من الأع�ضاء من خالل
تدريب �إحدى موظفات املركز وت�أهيلها لتقدمي الدعم الفني الالزم للم�شاركات عند احلاجة.
•دعم عدد من الأبحاث من خالل تزويد الباحثني من امل�شاركني بالبيانات اخلا�صة بكليكرز.
الدورة اخلام�سة يف العام الدرا�سي 1440/1439هـ
•مت ح�صر عدد اال�ستخدامات من خالل تقارير  Overall Summaryالتي ت�ستخل�ص من برنامج كليكرز
وعلى الرغم من الوقت واجلهد الذي تتطلبه قراءة التقارير من قبل موظفي املركز �إال �أنها عك�ست اال�ستخدام
احلقيقي للأع�ضاء.
•بلغ عدد امل�شاركني يف هذه الدورة من �أع�ضاء هيئة التدري�س  55ع�ض ًوا بالإ�ضافة �إلى � 9أع�ضاء من برنامج
الواعدين ومن الطلبة  1294طال ًبا وطالب ًة وكان من �ضمن الطلبة امل�ستفيدين 18طالب ًة من فئة ال�صم
و�ضعاف ال�سمع.
•مت ت�شكيل جلنة لدرا�سة مقرتحات ا�ستخدام �أجهزة اال�ستجابة ال�شخ�صية ( )Clickersوحت�سني م�شروع
�أنظمة اال�ستجابة ال�شخ�صية وخرجت بالتو�صيات التالية:
 1.1ا�ستبعاد مقرتح ت�سليم الأجهزة للطلبة لأن ذلك قد يقلل من حجم تفعيل اجلهاز.
2.2ا�ستمرارية خيار �أن تكون الأجهزة عهدة مع �أع�ضاء هيئة التدري�س وهو خيار مت جتريبه و�سلبياته حمدودة.
3.3ا�ستمرارية مقرتح ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية التي تقوم بنف�س الدور الذي تقوم به �أجهزة كليكرز
على �أن تكون حتت متابعة املركز .
4.4ا�ستبعاد مقرتح ا�ستخدام التطبيق البديل لأجهزة كليكرز( )Reefلأنه يفر�ض ر�سوم على الطلبة وال يتيح
متابعة �أداء امل�شاركني.
5.5التقدمي على م�شروع ت�صميم تطبيق �إلكرتوين خا�ص باجلامعة �ضمن م�شاريع وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية.
6.6يكون احلافز املادي للأع�ضاء اجلدد وكذلك للأع�ضاء الذين ي�ساهمون يف ا�ستقطاب �أع�ضاء جدد مع
حتديد �ضوابط ذلك.
7.7الإعداد للقاء مفتوح مع الأع�ضاء امل�شاركني بكليكرز لتبادل اخلربات.
8.8متييز امل�ستخدمني املتميزين ب�شهادات �شكر عن طريق الق�سم والتي قد تلعب دور املحفز للأع�ضاء يف
الق�سم.
9.9متييز امل�ستخدمني املتميزين بعر�ض �أ�سمائهم على موقع املركز.
1010حتديث الدليل ليت�ضمن املمار�سات الناجحة واخلدمات التي يقدمها املركز.
1111يكون الربط بنظام البالك بورد اختياري.
1212تدريب موظفي الدعم يف الكلية على تقدمي الدعم الفني مل�ستخدمي كليكرز ويتم البدء بالكليات ذات
العدد الأكرب من امل�شاركني.
1313فتح املجال للباحثني الراغبني يف �إجراء درا�سات عن ا�ستخدام كليكرز يف العملية التعليمية على �أن يتم
تقدمي �شكر للمركز وال يتحمل املركز تقدمي دعم مادي ولكن يوفر لهم خدمات بحثية كامل�ساعدة يف ن�شر
�أدوات القيا�س �أو توفري البيانات.
اإلنجازات والمخرجات:

•حت�سني العملية التعليمية داخل القاعات الدرا�سية وذلك بتعزيز نقاط القوة لدى الطالب ومعاجلة نقاط
ال�ضعف.
•تعزيز الدافعية للتعلم لدى الطالب وحتفيزهم على املراجعة الدورية ملا يعطى خالل املحا�ضرات.
•حتفيز الطالب على امل�شاركة والتفاعل داخل القاعات الدرا�سية (التعلم الن�شط).
•رفع م�ستوى حت�صيل الطالب.
•بلغ عدد جمموع امل�ستفيدين من الربنامج  411ع�ض ًوا من �أع�ضاء هيئة التدري�س رجال ون�ساء و  19201طال ًبا وطالبةً.

التوصيات:

1.1اال�ستمرار يف امل�شروع وتو�سيع نطاقه واال�ستفادة من اجلوانب الإيجابية ودعمها ومعاجلة جوانب الق�صور
التي بينتها جتربة املراحل ال�سابقة.
2.2تهيئة العوامل املنا�سبة يف اجلامعة ويف الكليات وتهيئة قاعات املحا�ضرات والأجهزة املتطلبة وتهيئة
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
3.3اال�ستمرار يف دعم امل�شروع ون�شره وتوثيقه �إعالم ًيا وعر�ض نتائجه على اجلهات املعنية داخل وخارج
اجلامعة والتعريف بجوانب الإجناز املتحققة والذي يعك�س اهتمام اجلامعة و�إجنازها امللمو�س يف املجال
التعليمي.
�4.4ضرورة ا�ستمرار تعاون اجلهات املعنية ممثلة يف (�إدارة امل�شرتيات�-إدارة امل�ستودعات-الإدارة املالية) يف
بكل من �إمتام �شراء الأجهزة وكذلك بت�سجيل العهد وطريقة ت�سجيلها
تذليل ال�صعوبات الإدارية املتمثلة ٍ
�سواء على امل�أمور �أو الطلبة �أو �أع�ضاء هيئة التدري�س مبا الحتد من فعالية ا�ستخدامها.
5.5ل�ضمان ا�ستمرار حتقيق الإجنازات هناك �ضرورة للمتابعة الدورية من ِقبل اللجنة التنفيذية وجلان داخل
الكليات ورفع التقارير الدورية عن �سري العمل ول�ضمان التطبيق وفق املعايري ال�صحيحة كما تعك�سها
التجربة واملمار�سات العاملية الأخرى.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .عبدالرحمن العنقري

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .عبد اهلل ال�شارخ (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار)
د .فهد بن علي احل�سني (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار)
د .عالء ال�سرابي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار)
د .حممد العتيبي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار)
د .م�شلح املريخي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار)
د .دوغال�س (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار)
�أ .حممد العنزي (كلية ال�سياحة والآثار)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثالث :تطوير برامج �أكادميية متميزة ت�ستويف املعايري الأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
وضع المشروع:

									

متوقف

الفترة الزمنية:

الف�صل الأول 36/35هـ حتى الف�صل الأول 1437/36هـ
وصف المشروع:

تطوير وت�سويق املبادرات الإبداعية يف قطاع ال�سياحة والآثار والتي �ستدعم تطور م�شاريع الأعمال اخلا�صة بطالب
كلية ال�سياحة والآثار من خالل تزويدهم بحزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال ذات اجلودة العاملية ،والتي
�سيكون لها دور يف تعزيز ودعم �إمكانية الت�سويق التجاري للأفكار وحت�سني تطور منو امل�شاريع الف ّعالة.
أهداف المشروع:

1.1حتويل البحوث والدرا�سات �إلى م�شاريع ومنتجات ميكن ت�سويقها.
2.2توفري البيئة املنا�سبة لتمكني الطاقات االبداعية من حتقيق النمو واالزدهار وخدمة املجتمع .
3.3البحث عن الطالب املبدعني و�صقل مهاراتهم باملعرفة الالزمة لتطوير �أفكارهم و�أعمالهم امل�ستقبلية.
4.4امل�ساهمة يف حت�سنب الو�ضع االقت�صادي للخريجني مب�ساعدتهم يف بناء �أعمالهم اخلا�صة.
5.5تعريف اجلهات اال�ستثمارية بالإمكانات احلقيقية من موارد مادية وب�شرية.

6.6العمل على بناء عالقة ترابطية وفاعلة بني الكلية وال�سوق تركز على تطوير منهج يف ال�سياحة والآثار وبجودة
عاملية.
الفئة المستفيدة :

طلبة كلية ال�سياحة والآثار
الجهات المشاركة في المشروع :

كلية ال�سياحة والآثار

مراحل تنفيذ المشروع:

املرحلة الأوىل :ت�شكيل الفريق الرئي�س للم�شروع
املرحلة الثانية :الدخول لقواعد البيانات يف اجلامعات العاملية واجلهات ذات العالقة ور�صد �أف�ضل املمار�سات.
املرحلة الثالثة� :إجراء املقارنات املرجعية.
املرحلة الرابعة :ن�شر وتوثيق النتائج.
املرحلة اخلام�سة :تقييم امل�شروع.
اإلنجازات والمخرجات:

1.1دليل ب�أف�ضل املمار�سات يف اجلامعات العاملية واجلهات ذات العالقة.
2.2درا�سة مقارنة لنتائج ودور احلا�ضنات امل�شابهة.
التوصيات

•ا�ستمراره حتى نهاية امل�شروع بنهاية  الف�صل الأول من العام الدرا�سي 1437/36هـ .
•نظر ًا لتعدد الإ�شراف على امل�شروع ب�سبب تغري وكالء الكلية للتطوير و اجلودة وحماولة امل�شرف على
امل�شروع التوا�صل مع الكلية لتكليف رئي�س للم�شروع من الكلية و ت�سديد ال�سلفة و ا�ستكمال امل�شروع �إال �أن
الأمر مل يتغري مما �أدى التخاذ اللجنة الإ�شرافية قرار �إيقاف امل�شروع.
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مشروع تشجيع ودعم شراكات األقسام
من خالل المناهج والمقررات ذات التخصصات البينية
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .عبدالرحمن العنقري

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

كلية الطب:
د� .سامي الن�صار (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الطب)
د .نهال نور الدين خمي�س (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الطب)
د .حمزة عبد الغني (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الطب)
�أ� .شاهر العتيبي (�سكرتارية)

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

								

متوقف

الفترة الزمنية:

2014/1/11م

وصف المشروع:

ت�سعى الكلية من خالل م�شروعها لتطوير م�شاريع التخرج لطلبتها بحيث تركز على التعددية يف التخ�ص�صات �سواء
داخل الكلية �أو خارجها من الكليات الأخرى ،ويرتكز امل�شروع على ت�أ�صيل فل�سفة التخ�ص�صات البينية يف مقررات
ال�سنة الأولى والثانية من برنامج البكالوريو�س و�إجراء مراجعة عامة ملقررات ال�سنتني الأولى من املنهج من خالل
تطبيق معايري اجلودة والرتكيز على فل�سفة التخ�ص�صات البينية وتقدمي ور�ش عمل لأع�ضاء هيئة التدري�س للتعريف
بهذه الفل�سفة و�أثر تطبيقها.
أهداف المشروع:

1.1ت�شجيع �شراكات الأق�سام يف تطوير وحت�سني املقررات القائمة على التكامل بني التخ�ص�صات الطبية املختلفة.
2.2تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على تطوير هذه املقررات و تقييمها.
3.3مراجعة املقررات التعليمية لتحفيز الطالب على حتقيق الأهداف التعليمية من خالل �إيجاد �إطار تعليمي
مماثل لواقع املمار�سة الطبية بعد التخرج .

الفئة المستفيدة:

•�أع�ضاء هيئة التدري�س
•الطالب والطالبات
•الفنيون يف الأق�سام

الجهات المشاركة في المشروع:

•كلية الطب
•كلية الهند�سة

مراحل تنفيذ المشروع:

•تكوين فرق العمل و و�ضع التو�صيف للمهام.
•التوا�صل مع مقرري الوحدات التعليمية ومع الأق�سام لتحديد �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني.
•التوا�صل مع خرباء دوليني لتقييم ومراجعة املقررات و امل�شكالت التعليمية بعد االنتهاء من مراجعتها من
خرباء ق�سم التعليم الطبي.
•�إعداد خطة ور�ش العمل ودعوة املدربني و �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني.
•�إقامة ور�شة عمل �إعادة ت�صميم الوحدات التعليمية ذات التخ�ص�صات البينية بوا�سطة الأ�ستاذة الدكتورة/
ديانا دوملنز والأ�ستاذة الدكتورة� /إينيك وولفهاجن من جامعة ما�سرتيخت بهولندا ح�ضرها  27ع�ضو هيئة
تدري�س من امل�ستهدفني بامل�شروع.

اإلنجازات والمخرجات:

1.1مقررات م�صممة بحيث حتقق الطبيعة البينية امل�ستهدفة يف امل�شروع.
2.2م�شاريع تخرج طلبة بني �أكرث من ق�سم �أكادميي.
3.3ور�ش عمل لأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة.
274.4ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين تلقوا تدريب على ت�صميم املناهج واملقررات ذات التخ�ص�صات
البينية.
التوصيات

�إنهاء امل�شروع :دعمت اللجنة امل�شروع لكن تنفيذ كلية الطب اعرت�ضته م�شكلة ت�سديد ال�سلفة رغم بذل الكلية
الإجراءات التي مت اعتمادها لتنفيذ امل�شروع .وبناء عليه وبعد عدد من املحاوالت لت�سديد ال�سلفة الأولى
(� 150ألف ريال) ،اتخذت اللجنة قرار ب�إيقاف ال�صرف على امل�شروع.
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مشروع تطوير مشاريع متعددة التخصصات
بين أقسام الكلية وبين الكلية وكليات أخرى
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .عبدالرحمن العنقري

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .عبداملح�سن بن �أحمد البداح (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الهند�سة)
�أ.د .خالد احلميزي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الهند�سة)
د .حممد �شرف (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الهند�سة)
د .جمال العريف (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الهند�سة)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثالث :تطوير برامج �أكادميية متميزة ت�ستويف املعايري الأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
وضع المشروع:

								

متوقف

الفترة الزمنية:

بد�أ امل�شروع بتاريخ  1435/4/23هـ (2014/2/23م)
(مدة امل�شروع  6ف�صول درا�سية .املرحلة الأولى مدتها ف�صلني درا�سيني).
وصف المشروع:

ت�سعى كلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود با�ستمرار �إلى تعديل وحت�سني مناهجها من �أجل �إعداد طالبها ملواجهة
حتديات مهنة الهند�سة .وميثل تنفيذ م�شاريع الت�صميم املتعددة التخ�ص�صات خطوة هامة لتحقيق هذه الغاية .و توفر
هذه امل�شاريع للطالب فر�صة لدمج معارفهم الأ�سا�سية مع جوانب متعددة التخ�ص�صات من الهند�سة لتطوير منتج
�أو نظام �أو عملية جديدة ,وهي فر�صة توفرها جامعة امللك �سعود لطالبها من الهند�سة وغريها من الكليات الأخرى
لدمج اخلربة واملعرفة متعددة التخ�ص�صات يف �إطار جتربة فريدة من نوعها :م�شروع التخرج متعدد التخ�ص�صات،
يف هذا امل�شروع ميكن للطالب من التخ�ص�صات الهند�سية املختلفة ومن الكليات الأخرى االن�ضمام مع ًا يف م�شروع
تخرجهم للعمل على م�شاكل هند�سية عملية موجودة يف واقع احلياة ،وم�شاركة ال�صناعة (�إذا �أمكن) �سيعطي هذا
امل�شروع ت�أثري وفائدة �أكرب.
أهداف المشروع:

1.1حت�سني جودة م�شاريع التخرج من �أجل تلبية متطلبات االعتماد.
2.2تعري�ض الطالب ملجموعة متنوعة من امل�شاكل الهند�سية احلقيقة.
3.3ت�شجيع ال�شراكات والتعاون بني الأق�سام الأكادميية املختلفة يف اجلامعة وتعزيز الروابط بني اجلامعة وال�صناعة.

4.4حت�سني مهارات العمل اجلماعي والتوا�صل واكت�ساب اخلربة يف اجلوانب املتعددة التخ�ص�صات.
5.5التطبيق العملي وممار�سة الت�صميم الهند�سي للطالب.
6.6م�ساعدة طالب الهند�سة يف توفري حلول للم�شاكل العلمية والتقنية املتعددة التخ�ص�صات.
الفئة المستفيدة:

طالب برامج البكالوريو�س لأق�سام كلية الهند�سة وكليات �أخرى و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
الجهات المشاركة في المشروع:

كلية الهند�سة

مراحل تنفيذ المشروع:

1.1و�ضع ت�صور مبدئي عن تنظيم امل�شاريع متعددة التخ�ص�صات.
2.2حملة تعريفية يف الكلية بامل�شاريع متعددة التخ�ص�صات.
3.3الإعالن عن التواريخ :ا�ستقبال مقرتحات امل�شاريع ،درا�سة املقرتحات.
4.4ا�ستقبال املقرتحات للدفعة الأولى من امل�شاريع.
5.5درا�سة املقرتحات للدفعة الأولى من امل�شاريع و�إعالن املقرتحات التي �ستُدعم.
6.6بدء العمل يف امل�شاريع متعددة التخ�ص�صات (الدفعة الأولى).

اإلنجازات والمخرجات:

1.1حت�سني جودة م�شاريع التخرج من �أجلة تلبية متطلبات االعتماد.
2.2زيادة قدرة الطالب على حل امل�شاكل الهند�سية احلقيقة واحل�صول على نتائج قابلة للتطبيق ب�إبداع ومرونة.
3.3زيادة م�ستوى ال�شراكة والتعاون بني الأق�سام الأكادميية املختلفة يف اجلامعة وكذلك تفعيل التعاون بني
اجلامعة وال�صناعة.
4.4نظام لت�سهيل العمل يف م�شاريع متعددة التخ�ص�صات بني الأق�سام وي�شمل ذلك طرق معايري تقييم مقرتحات
م�شاريع التخرج متعددة التخ�ص�صات كذلك معايري التقييم النهائي للم�شاريع.
5.5ابتكار م�شاريع ت�شاركية عالية اجلودة .

التوصيات

بعد االطالع على تقارير امل�شروع لعدد من الف�صول الدرا�سية ،تبني �أن هناك عدد من اجلهات الراعية مل�شاريع
تخرج الطالب وكذلك مالحظات الأع�ضاء على م�ستوى الدورات والور�ش التي تقدم للطالب مما ا�ستدعى
لقرار االكتفاء مبا مت من دعم للم�شروع.
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مشروع إنشاء مركز للخريجين بالجامعة

36

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د� .أن�س ال�شعالن

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

امل�شرف على امل�شروع  /د .عبداحلكيم بن عبد املح�سن �أبابطني( .ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العلوم)
نائب امل�شرف على امل�شروع /د� .أ�سماء بنت عبداهلل اليمني( .ع�ضو هيئة التدري�س بكلية �إدارة الأعمال)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف اخلام�س :بناء ج�سور التوا�صل.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
الهدف ال�سابع :م�ستقبل م�ستدام.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثالث :تطوير برامج �أكادميية متميزة ت�ستويف املعايري الأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

					

م�ستمر

الفترة الزمنية:

�صدر قرار معايل مدير اجلامعة رقم  1/1/374089وتاريخ 1435/20/28هـ بتكليف م�شرف على �إن�شاء مركز
اخلريجني باجلامعة .اخلطة الزمنية الالزمة لتنفيذ امل�شروع �أربع وع�شرين �شهر ًا من بداية �إقرار امل�شروع ويكون
ذلك على مرحلتني.
وصف المشروع:

حتر�ص جامعة امللك �سعود ك�سائر اجلامعات الرائدة يف العامل ،على ا�ستثمار كافة مواردها يف �سبيل الو�صول �إلى
التميز ومن ثم الريادة العاملية ،وحيث تعد الرثوة الب�شرية �أهم مكت�سبات اجلامعة الطاحمة للتميز ،فهي القوى
املحركة لكافة عمليات البناء والتطوير ،لذا كان من الأهمية و�ضع �آلية للتوا�صل الفعال واملثمر مع هذه القوى الداعمة
(اخلريجني) مبا يدعم اجلامعة ويعود بال�صالح على كافة من�سوبيها واملجتمع ،فكان لزام ًا �إن�شاء مركز اخلريجني،
وعمل اخلطط التنفيذية للبدء فيه ،حمقق ًا ر�ؤيته يف بناء عالقة ارتباطية تفاعلية دائمة بني اجلامعة وخريجيها.
أهداف المشروع:

1.1بناء �شراكة حقيقية بني اجلامعة وخريجيها لتحقيق ر�ؤيتها .KSU2030
2.2تعزيز االنتماء والوالء للجامعة.
3.3دعم اخلريجني يف جمال التوظيف والتدريب والإر�شاد املهني.
4.4التعاون مع القطاع اخلا�ص يف تنفيذ براجمه ومبادراته املتعلقة بالتدريب والت�أهيل والتوظيف.

5.5اال�ستفادة من خربات اخلريجني بعد االنخراط يف �سوق العمل.
6.6بناء قاعدة بيانات متكاملة من �إح�صائيات ودرا�سات متعلقة باخلريجني و�سوق العمل.
7.7توعية اخلريجني ب�أهمية دورهم يف تطوير خطط املناهج التعليمية.
8.8التوا�صل مع اخلريجني من خالل الأن�شطة الثقافية واالجتماعية.
9.9توفري منرب للخريجني لطرح ق�ضاياهم وتطلعاتهم.
1010ت�شجيع اخلريجني على تقدمي مقرتحاتهم ومرئياتهم ب�ش�أن تطوير خطط املركز وفق ما يتما�شى مع
احتياجاتهم ومتطلباتهم.
الفئة المستفيدة:

خريج/ـة جامعة امللك �سعود.
الجهات المشاركة في المشروع:

عمادة التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت.
مراحل تنفيذ المشروع:

املرحلة االوىل ومدتها( � 12شهر ًا) وهي مرحلة الإعداد والتجهيز وتت�ضمن:
ت�شكيل فرق العمل واللجان وحتديد مهامها مبا يتوافق وحتقيق �أهداف امل�شروع و�إعداد وثيقة نهائية للم�شروع تت�ضمن:
•ح�صر االحتياجات املادية والب�شرية والتقنية الالزمة لتنفيذ امل�شروع.
•�إعداد ا�ستبيان وحتكيمه لتحقيق متطلبات اجلامعة واالعتماد الأكادميي وامل�ستفيدين ويحقق م�ؤ�شرات الأداء
املطلوبة ذات العالقة.
•�إجراء درا�سة �أولية ال�ستطالع �آراء اخلريجني.
•�إعداد ا�ستبيان وحتكيمه ال�ستطالع �آراء �أرباب العمل.
•ت�صميم بوابة جامعة امللك �سعود ملركز اخلريجني بهدف الت�سجيل الإلكرتوين للخريجني والتوا�صل معهم
والرد على ا�ستف�ساراتهم واالطالع على جتاربهم العلمية واال�ستنارة ب�آرائهم يف تطوير الربامج الأكادميية
باجلامعة.
•فتح ح�سابات للتوا�صل يف ال�شبكات االجتماعية با�سم املركز لت�سهيل التوا�صل مع اخلريجني وليت�سنى لهم من
خاللها معرفة �أخبار اجلامعة.
•�إن�شاء موقع �إلكرتوين وربطه مبوقع مركز اخلريجني لإجراء امل�سوحات اال�ستطالعية.
•تبني وتنفيذ خطة �إعالمية للرتويج للمركز.
املرحلة الثانية ومدتها( � 12شهر ًا) وهي مرحلة التنفيذ والت�شغيل التجريبي وتت�ضمن:
•و�ضع خطة ات�صال للمركز ل�ضمان م�شاركة جميع اخلريجني يف �أن�شطة اجلامعة.
•�إعداد درا�سة ا�ستطالعية لأرباب العمل.
•�إعداد درا�سة ا�ستطالعية للخريجني ومقارنتها بالدرا�سة الأولية .
•موا�صلة العمل على حتديث قاعدة اخلريجني.
•موا�صلة العمل على حتديث قاعدة �أرباب العمل.
•ت�أ�سي�س املركز باجلامعة وت�أ�سي�س وحداته يف كافة كليات اجلامعة مبا فيها �أق�سام الطالبات.
•�إعداد ت�صور مقرتح ال�سرتاتيجية املركز امل�ستقبلية.
•العمل على تخ�صي�ص ميزانية �سنوية للمركز لل�صرف منها على برامج املركز ،وفق خطة جمازة من �صاحب
ال�صالحية.
ً
•العمل على تزويد املركز ووحداته بالكليات بكافة املتطلبات الب�شرية والإدارية والتقنية ،وربطها �إلكرتونيا مع
بع�ضها البع�ض واعطاء الكليات وممثلي الربامج ال�صالحيات فيما يخ�ص كلياتهم.
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•توحيد امل�سمى وتفعيل وحدات اخلريجني على م�ستوى اجلامعة.
•عمل دليل �سنوي للمركز ي�شتمل على خريجي برامج اجلامعة املختلفة.
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اإلنجازات والمخرجات:

م�ؤ�شرات الأداء ملخرجات املرحلة االولى
•ت�صميم قواعد البيانات اخلا�صة باملركز.
•اطالق بوابة جامعة امللك �سعود للخريجني.
•�إن�شاء موقع لإجراء امل�سوحات اال�ستطالعية.
•تقدمي تغذية راجعة من اخلريجني و�أرباب العمل.
•القيا�س من خالل م�ؤ�شرات الأداء املطلوبة ذات
العالقة.
•�إن�شاء ح�سابات توا�صل يف ال�شبكات االجتماعية.
•خطة ومواد �إعالمية للرتويج عن املركز.
•�إن�شاء وثيقة �إن�شاء املركز.
•عمل جلنة دائمة للمركز.
•�إن�شاء موقع املركز الإلكرتوين.

م�ؤ�شرات الأداء ملخرجات املرحلة الثانية
•�إن�شاء وحدات ملركز اخلريجني بكليات اجلامعة.
•وجود تغذية راجعة لربامج اجلامعة من
خريجيها.
•الرتتيب لقيام الدورات املهنية اال�سا�سية التي
يحتاجها خريجي اجلامعة.
•تفعيل اليات االت�صال والتوا�صل بني املركز وكافة
اجلهات امل�ستهدفة.
•بدء الت�شغيل التجريبي للمركز والوحدات التابعة
له ,وتدريب العاملني.
•و�ضع ا�سرتاتيجية م�ستقبلية للمركز.
•ا�سم موحد وتفعيل لوحدات اخلريجني على
م�ستوى اجلامعة.
•ترتيب وتنظيم عملية االفتتاح والتد�شني.
•كتابة التقرير النهائي للم�شروع.

م�ؤ�شر الأداء
�إن�شاء وثيقة املركز
ت�شكيل جلنة دائمة للمركز
�إن�شاء مقر للمركز
�إن�شاء املوقع الإلكرتوين للمركز
احل�صول على �إح�صائيات عن خريجي اجلامعة
توقيع عقود مع �صندوق املوارد الب�شرية (هدف)
التن�سيق مع وحدات اخلريجني والتوظيف يف جميع الكليات
وتوحيد عملها واال�ستفادة من خربتها
ت�شكيل فريق عمل للمركز
التوصيات:

ن�سبة التحقق% :
%100
%100
%10
%20
%50
%0
%10
%60

مت �إجناز ن�سبة  %40تقريب ًا من �أعمال مركز اخلريجني يف املرحلة الأولى ،ومع تويل �سعادة الدكتور �أن�س بن حممد
ال�شعالن الإ�شراف على املركز ارتفعت الن�سبة �إلى  ، %46وتتطلب املرحلة الثانية االعمال التالية:
•التوا�صل مع وازرتي العمل واخلدمة املدنية وكذلك امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سة العامة
للتقاعد من �أجل احل�صول على �أكرب عدد ممكن من املعلومات اخلا�صة بخريجي اجلامعة.
•التوا�صل مع �صندوق املوارد الب�شرية فيما يتعلق مبلف التوظيف والبحث معهم عن بنود و�آلية احل�صول على
الدعم املايل ملركز اخلريجني باجلامعة.
•ت�شكيل فريق عمل للمركز للفرتة القادمة.
•التن�سيق مع وحدات اخلريجني والتوظيف بجميع الكليات ،وتوحيد عملها.
•العمل على �إطالق احلملة الدعائية للمركز.
•�إطالق موقع املركز ب�شكل ر�سمي.
•يف املرحلة الثانية يحتاج املركز يف حال �إن�شائه �إلى التجهيزات والكوادر الب�شرية.

مشروع تطوير إجراءات تقييم نواتج التعلم وفعالية التدريس

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .م�سفر ال�سلويل (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية)
د .جرب اجلرب (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية)
د� .سامر �سحله (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�سياحة والآثار)
د .عبداهلل احلربي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية �إدارة الأعمال)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثاين� :أع�ضاء هيئة تدري�س متميزين.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

		

منتهي

الفترة الزمنية:

1435/7/20هـ

وصف المشروع:

يعتمد امل�شروع على حت�سني جودة املخرجات التعليمية من خالل العمل على حت�سني �آليات التقييم والعمل على ربطها
ب�أهداف الربنامج الدرا�سي و�أهداف املقررات الدرا�سية وخمرجاتها مما يعمل على رفع م�ستوى اخلريجني وكفاءتهم،
كما ي�سعى امل�شروع �إلى تطوير �آليات تقييم �أداء الطالب ،وتطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف عمليات التقومي
و�إجراءاته ،مما يدعم عمليات تقومي الربنامج وتطويره.
مراحل تنفيذ المشروع:

1.1عقد اجتماع متهيدي للم�شروع.
2.2عقد ور�شة عمل مو�سعة ملناق�شة امل�شروعات التف�صيلية للكليات.
3.3البدء يف �صرف �سلف لكليات املجتمع ،معهد اللغويات العربية.
4.4اكتمال مقرتحات م�شروعات كليات الهند�سة والطب واملجتمع والرتبية واحلقوق والعلوم ال�سيا�سية وال�صيدلة،
ومعهد اللغويات العربية.
�5.5إعداد تقارير متابعة من قبل كليات الطب واملجتمع وال�صيدلة ومعهد اللغويات العربية.
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6.6عقد اجتماعات متهيدية وور�ش لفرق العمل بامل�شروع يف كليات الطب واملجتمع وال�صيدلة ومعهد اللغويات
العربية.
7.7البدء يف حتليل الو�ضع الراهن لعملية التقييم يف كلية الطب ومعهد اللغويات العربية.
8.8البدء يف �إجراء م�سوحات تخ�ص املمار�سات العاملية يف جمال التقييم بكلية ال�صيدلة ومعهد اللغويات
العربية.
أهداف المشروع:

�أهداف معهد اللغة العربية:
1.1االرتقاء بجودة العملية التعليمية من خالل �إيجاد �آلية و�أدوات قيا�س �شفافة وعادلة ميكن قيا�س مدى اكت�ساب
خريجي التعليم العايل للمخرجات التعليمية ،وتكون قابلة للتطبيق على جميع املجتمعات واللغات والثقافات.
2.2الو�صول �إلى �أ�سلوب لتقييم جودة العملية التعليمية وتقييم �أداء امل�ؤ�س�سات بطريقة مو�ضوعية تركز على
التعليم والتعلم وت�صلح لال�ستخدام يف خمتلف الدول وم�ؤ�س�سات التعليم العايل.
3.3حت�سني م�ستوى اخلريجني ،وزيادة قدرتهم التناف�سية ،و�ضمان ت�أهلهم ل�سوق العمل املحلي والإقليمي والعاملي.
4.4تعزيز �سيا�سات التطوير وعمليات التقييم الذاتي والتقييم اخلارجي للربامج التعليمية.
5.5حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية املتعلقة مبخرجات التعلم وفعالية التدري�س وفقا للخطة اال�سرتاتيجية للمعهد.
6.6حت�سني م�ستوى �أداء الدار�سني لتحقيق تعلم �أف�ضل يف �ضوء نتائج تقومي نواجت التعلم لدى الطالب.
7.7تنظيم �أعمال ع�ضو هيئة التدري�س مما يي�سر اكت�ساب طالبه نواجت التعلم املق�صودة بعيد ًا عن الع�شوائية.
8.8اختيار �أ�ساليب التقومي املو�ضوعية املالئمة للتحقق من مدى اكت�ساب الطالب لنواجت التعلم املق�صودة.
9.9معرفة نقاط القوة لدى الطالب وتعزيزها.
1010معرفة اجلوانب التي حتتاج �إلى حت�سني لدى الطالب وعالجها با�ستخدام برامج عالجية منا�سبة.
1111الت�أكد من فاعلية الأداء التدري�سي و�إعطاء التغذية الراجعة التي من �ش�أنها حت�سني �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س .
1212تنمية القدرات املهنية والتدري�سية لأع�ضاء هيئة التدري�س من خالل �إحلاقهم بدورات تدريبية.
�أهداف كلية الآداب:
1.1حت�سني املخرجات التعليمية  ،من خالل حت�سني �أ�ساليب التقييم.
2.2رفع كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س وحت�سني �أدائهم يف العملية التعليمية.
�3.3إعداد نخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين والواعدين يف �أ�ساليب التقييم يف كلية الآداب  ،لتح�سني
املخرجات التعليمية.
4.4تبادل اخلربات املهنية والوظيفية بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أ�ساليب التقييم.
5.5تنمية مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أ�ساليب التقييم.
6.6بناء فريق خرباء ا�ست�شاري يف �أ�ساليب التقييم يف كلية الآداب.
�أهداف كلية الطب:
1.1تطوير وحت�سني عملية تقييم نواجت التعلم.
2.2تطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف طرق التقييم املختلفة.
�3.3إعطاء التغذية الراجعة لكل من الطالب واع�ضاء هيئة التدري�س حتقيقا ملبد أ� ال�شفافية والعدالة.
4.4حتقيق عدالة التقييم وم�صداقيته بالن�سبة للطالب.
�5.5إن�شاء بنك للأ�سئلة.

�أهداف كلية الهند�سة:
1.1زيادة اال�ستفادة من قدرات ومزايا الربنامج عن طريق تعميم ا�ستخدام الربنامج على جميع املقررات
الدرا�سية.
2.2تطوير مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س عن طريق متابعة الأداء من خالل خمرجات الربنامج.
3.3حت�سني خمرجات التعليم الهند�سي مما يلبي احتياجات ال�صناعة ومتطلبات �سوق العمل معتمد ًا على
خمرجات الربنامج.
�أهداف كلية ال�صيدلة:
�1.1إ�شراك الطالب يف تقومي العملية التعليمية حيث �أنهم حمور العملية التعليمية ومن �أهم عنا�صرها.
�2.2إ�شراك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف عملية التقومي ،وزيادة تفاعلهم مع الطالب.
3.3قيا�س مدي حتقق خمرجات التعلم امل�ستهدفة من الربامج التعليمية.
4.4دعم عملية التقومي ،والتي هي �أ�سا�س للتطوير.
5.5حتديد نقاط القوة والنقاط التي حتتاج للتح�سني يف الربنامج التعليمي.
6.6تقدمي �أ�س�س لبناء خطط تنفيذية للتطوير والتح�سني امل�ستمر.
7.7تطوير الربنامج التعليمي مبا يخدم ويحقق ر�سالة الكلية واجلامعة.
�أهداف كلية الرتبية:
�1.1إعداد وت�أهيل الرتبويني املهنيني املتميزين واملتفاعلني اجتماعي ًا والقادرين تقني ًا ،وامل�ساهمة يف ا�ستمرار
منوهم املهني وفق قيم وحاجات املجتمع ومعايري االعتماد الأكادميي.
2.2تقدمي نتاج بحثي تربوي متميز كم ًا ونوع ًا ،ي�سهم يف تراكم املعرفة ،ويطور املمار�سات املهنية ،ويعزز جهود
الإ�صالح الرتبوي ،ويلبي احتياجات امليدان الرتبوي وحتديات التنمية ،وبالتحديد ف�إن الأهداف اخلا�صة
بامل�شروع تتمثل يف:
•�ضمان توافق املناهج واملقررات الدرا�سية وبرامج التعليم و�أ�ساليب التدري�س والتطبيقات العملية
والتدريبات امليدانية و�أ�ساليب التقومي مع الإطار املفاهيمي للكلية ومع املعايري املهنية التخ�ص�صية
واملعايري امل�ؤ�س�سية املعتمدة.
•الت�أكد من �أن املقررات الدرا�سية واخلربات امليدانية يف الكلية كافية وفعالة يف تزويد امللتحقني بالكلية
باملتطلبات الأ�سا�سية املتوقعة من خريج الكلية.
•�ضمان �سري عمليات التدري�س والتطبيق والتدريب للملتحقني بالكلية خالل فرتة �إعدادهم يف امل�سارات
ال�صحيحة وفق خطط وبرامج الإعداد وحتقق الأهداف املحددة لها.
�3.3إبراز �أدلة على �أن امللتحقني بالكلية يتخرجون منها وهم مزودون باملعلومات واملهارات واخلربات ال�ضرورية
لنجاحهم يف الأعمال التي يعدون لها ويتخ�ص�صون فيها.
4.4حتقيق التو�سع يف بناء اخلربات الأدائية املبكرة للطلبة يف مقررات تتوزع على امل�ستويات الدرا�سية املختلفة.
5.5ا�ستخدام �أ�ساليب تقومي تالئم اخلربات الأدائية وتطوير �أدوات التقومي بتنوع �أ�شكالها.
6.6توظيف التقنية احلديثة يف التقييم ور�صد م�ستوى التقدم يف الربنامج الأكادميي.
�أهداف كلية املجتمع:
1.1ت�شخي�ص مواطن القوة وال�ضعف يف كل برنامج من برامج الكلية.
2.2حتديد املعوقات وامل�شكالت التي حتول دون عملية التجديد واالبتكار واملبادرة.
3.3حتديد مدى التوافق واالختالف بني نوع املكونات ملقررات الربنامج النظرية والتطبيقية من ناحية ،وحاجات
ومتطلبات �سوق العمل من ناحية �أخرى.
�4.4إيجاد �أ�ساليب تقومي مرنة قادرة على ا�ستيعاب امل�ستجدات يف حينها ،والتكيف مع الظروف وخ�صو�صية كل
برنامج .
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5.5حتديد م�ستوى �أداء كل برنامج من خالل حتديد نوع املعارف واالجتاهات واملهارات التي يحتويها.
6.6توفري معلومات موثقة ،ت�ؤدي �إلى اتخاذ قرارات مو�ضوعية لها عالقة بتوفري وحت�سني برامج الكلية وحتول
دون تراكم الأخطاء.
7.7توفري معلومات موثقةُ ،تع ّرف الطالب الراغبني بااللتحاق يف الكلية مب�ستوى فعالية برامج الكلية.
8.8حتديد مدى احلاجة �إلى ا�ستحداث برامج تدريبية لتنمية ع�ضو هيئة التدري�س علميا وحت�سني �أدائه املهني.
�أهداف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية:
�1.1ضمان جودة خمرجات العملية التعليمية يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية.
2.2حت�سني العملية التدري�سية التعليمية بق�سم العلوم ال�سيا�سية.
3.3متكني ق�سم العلوم ال�سيا�سية من �إجراء التعديالت يف املنهجية القائمة بنا ًء على قيا�س الأداء العام لطالبه.
الفئة المستفيدة :

•الطالب (البكالوريو�س ،الدرا�سات العليا ،االمتياز).
•�أع�ضاء هيئة التدري�س.
•�إدارة الكليات ووحداتها املختلفة.

الجهات المشاركة في المشروع :

معهد اللغة العربية  -الآداب  -الطب  -الهند�سة  -ال�صيدلة  -الرتبية  -املجتمع  -احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.
الفترة الزمنية للمشروع:

معهد اللغة العربية � :سنة واحدة
كلية الآداب  :ف�صالن درا�سيان
كلية الطب � 22 :شهر
كلية الهند�سة � 26 :شهر ( 4مراحل)
كلية ال�صيدلة � :سنة واحدة
كلية الرتبية � 10 :أ�شهر
كلية املجتمع � :سنة واحدة
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية � 3 :أ�شهر
اإلنجازات والمخرجات:

خمرجات معهد اللغة العربية:
1.1درا�سة الو�ضع الراهن لربامج املعهد؛ مبا يف ذلك� :أهداف كل برنامج ،ونواجت التعلم والإجراءات املتبعة
حالي ًا يف تقوميها ،وكذلك فعالية التدري�س:
−الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها بق�سم اللغة والثقافة.
−برنامج الدبلوم العايل لتدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها.
−برنامج الدبلوم العايل يف تدري�س اللغة العربية لغري الناطقني بها.
2.2درا�سة تف�صيلية لآراء اخلرباء وتقييم جهات االعتماد الدولية والوطنية لربامج املعهد.
3.3ور�ش عمل؛ ملناق�شة ما مت التو�صل �إليه من نتائج درا�سة الو�ضع الراهن لربامج املعهد.
4.4درا�سات �إح�صائية ،وحتليل للبيانات لكل برنامج.
5.5درا�سة التجارب العاملية واملمار�سات اجليدة لتحديد �إجراءات تقييم نواجت التعلم وفعالية التدري�س يف
امل�ؤ�س�سات العاملية العريقة واملعنية بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،تدريب و�إعداد معلميها.

6.6ور�شة عمل؛ ملناق�شة ما مت التو�صل �إليه من نتائج درا�سة جتارب برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
بها يف اجلامعات العاملية ،وحتديد �أف�ضل املمار�سات ،والتجارب ،لإجراءات تقييم نتائج التعلم ،وفعالية
التدري�س.
7.7حتليل للبيانات لكل برنامج.
8.8درا�سة تف�صيلية لتحدد �أبرز املهام التي على الفريق �إجنازها )يف �ضوء ما تو�صلت �إليه نتائج درا�سة الو�ضع
الراهن للربنامج لربامج املعهد ،والدرا�سة للتجارب العاملية( ،و�صياغة الإطار النظري لعمل الفريق.
9.9درا�سة تف�صيلية للأدوات املقرتحة لتقييم نواجت التعلم وفعالية التدري�س والإجراءات املتبعة للتقييم ا�سقاط
الأدوات املقرتحة لتقييم نواجت التعلم وفعالية التدري�س والإجراءات املتبعة.
1010خطة تف�صيلية ملعهد اللغويات العربية لتطوير �إجراءات تقييم نواجت التعلم يف براجمه الأكادميية وتنفيذها.
1111خطة تف�صيلية ملعهد اللغويات العربية لتطوير �إجراءات تقييم فعالية التدري�س يف براجمه الأكادميية
وتنفيذها.
1212تزويد �أع�ضاء هيئة التدري�س بعدد منا�سب من ا�سرتاتيجيات التدري�س و�أ�ساليب التقومي.
1313ت�صميم ا�ستبانات �أكرث دقة يف تقييم نواجت التعلم وفاعلية التدري�س.
1414عمل ا�ستطالع �آراء الطالب و�آراء خريجي و�آراء جهات التوظيف خلريجي معهد اللغويات العربية.
خمرجات كلية الآداب:
1.1عقد عدد  4من ور�ش العمل.
�2.2إعداد خطة تطوير �شاملة لتقييم نواجت التعلم وفعالية التدري�س لثالث برامج من ا�صل �سبعة برامج يف كلية
الآداب ب�أق�سام الكليات ز
3.3حتقق ر�ضا امل�ستفيدين عن نواجت التعلم وفعالية التدري�س.
خمرجات كلية الطب:
1.ن�شر ثقافة التعلم املبني على التقييم الفعال املعروف ب Assessment drives learning
1.1ا�ستخدام �أدوات عاملية خمتلفة يف عملية التقييم مثل ,Portfolio, DOPS, WPBA, Mini CEX
.degree, MEQ ……etc 360
2.2بنك للأ�سئلة طبقا للمعايري القيا�سية يف التقييم.
3.3مت عقد ور�ش عمل ملن�سقي املقررات بخ�صو�ص طرق التقومي وقيا�س الأهداف التعليمية
4.4توزيع وحتليل ا�ستبانات لتقييم فاعلية طرق التدري�س و التقييم للطالب و �أع�ضاء هيئة التدري�س
1.1البدء يف �إجراءات املراجعة اخلارجية ملركز االمتحانات ()AMEE-ASPIRE
�1.1إعداد الأهداف التعليمية للمهارات الإكلينيكية لل�سنة الأولى والثانية وحتديد طرق تدري�سها وطرق
االختبارات طبقا لتو�صيات ال Saudi MED
2.2البدء يف مراجعة مقررات ال�سنة الرابعة ( 2مقرر)
خمرجات كلية الهند�سة:
1.1حتليل اال�ستبانات التي وزعت على الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س واخلريجني وجهات التوظيف.
2.2االنتهاء من �إعداد برنامج حا�سوبي لأداره نظام التعلم املبنى على املخرجات ل�سهولة تقييم فعالية التدري�س
و�أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س) (Outcome Based Education Management Systemيتم فيه ما يلي:
.أعمل نظام �شامل ودقيق لغياب الطالب وو�ضع معايري احل�ضور والغياب والت�أخري مبا�شرة �إلكرتوني ًا
.با�ستعرا�ض بيانات املقرر الدرا�سي بناء على اخلطة الدرا�سية (ا�سم املقرر الدرا�سي  -عدد ال�ساعات -
و�صف خمت�صر عن املقرر الدرا�سي  -املواد التي يجب �إنها�ؤها).
.تا�ستعرا�ض متطلبات ( )ABETللمقرر الدرا�سي و�شرح كل متطلب.
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.ثيقوم ع�ضو هيئة التدري�س بتعبئة درجات الطالب خالل الف�صل الدرا�سي لكل �أنواع التقييم التي
ت�ستخدمها.
.ج�إن�شاء تقرير متكامل يحتوي على:
•متطلبات ( )ABETاخلا�صة باملقرر الدرا�سي.
•الأوزان التي مت توزيعها ،وهل التزم ع�ضو هيئة التدري�س بالتوزيع املطلوب �أو ال؟
•عر�ض جدول يبني مدى حتقيق متطلبات ( )ABETبالطريقة املبا�شرة عن طريق درجات الطالب
والطريقة غري املبا�شرة عن طريق تقييم الطالب للمقرر الدرا�سي ومقارنتها بالن�سبة املطلوب حتقيقها.
•عر�ض ر�سوم بيانية لعمل مقارنة بني ما مت حتقيقه بالطريقة املبا�شرة وغري املبا�شرة بالن�سبة املطلوب
حتقيقها.
.ححفظ البيانات الناجتة يف قاعدة البيانات.
3.3و�ضع كافة اال�ستبانات املطلوب تعبئتها �سواء من �أع�ضاء هيئة التدري�س او الطالب وحتليل النتائج واخراج
تقارير خا�صة بذلك
4.4متابعة م�ستمرة لأداء الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س مبا يتعلق مبخرجات املقررات الدرا�سية ومدى تطابقها
مع متطلبات االعتماد الأكادميي.
5.5عقد ( )3ور�ش عمل ودورتني تدريبيه قدمها اجلانب املاليزي ال�ستخدام الربنامج احلا�سوبي MYOBE
لتقييم خمرجات التعلم و�أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س.
�6.6إجراءات معتمدة لتقييم نواجت التعلم �صاحلة لقيا�س خمرجات جميع الربامج الأكادميية مع وجود م�ساحة
خل�صو�صية بع�ص التخ�ص�صات.
7.7تقارير تخ�ص نتائج تطبيق �إجراءات تقييم نواجت التعلم وفعالية التدري�س لربامج الكليات امل�شاركة يف
امل�شروع.
خمرجات كلية ال�صيدلة:
1.1تطوير ا�سرتاتيجيات التعليم والتقومي بالربنامج التعليمي مبا يحقق املخرجات التعليمية امل�ستهدفة.
2.2حتقق ر�ضا الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س عن كافة عنا�صر تقدمي الربنامج التعليمي.
3.3حتقيق متطلبات جهات االعتماد الأكادميي الوطنية والعاملية للح�صول علي االعتماد الأكادميي لربامج
الكلية.
4.4حتقق ثقة املجتمع وجهات التوظيف يف خريج كلية ال�صيدلة جامعة امللك �سعود.
5.5حتقق تناف�سية عالية خلريج الكلية يف �سوق العمل.
خمرجات كلية الرتبية:
1.1االن�سجام والتوافق بني املناهج واملقررات الدرا�سية وبرامج التعليم و�أ�ساليب التدري�س والتطبيقات العملية
والتدريبات امليدانية و�أ�ساليب التقومي مع الإطار املفاهيمي للكلية ومع املعايري املهنية التخ�ص�صية واملعايري
امل�ؤ�س�سية املعتمدة.
2.2مالئمة املقررات الدرا�سية واخلربات امليدانية وكفايتها يف تزويد امللتحقني بالكلية باملتطلبات الأ�سا�سية
املتوقعة من خريج الكلية.
3.3ت�سري عمليات التدري�س والتطبيق والتدريب والتقومي للملتحقني بالكلية خالل فرتة �إعدادهم يف امل�سارات
ال�صحيحة وفق خطط وبرامج الإعداد وحتقق الأهداف املحددة لها.
4.4وفرة من الأدلة مبنية على �أدوات تقومي متطورة تدل على �أن امللتحقني بالكلية يتخرجون منها وهم مزودون
باملعلومات واملهارات واخلربات ال�ضرورية لنجاحهم يف الأعمال التي يعدون لها ويتخ�ص�صون فيها.
5.5تنوع وتعدد اخلربات الأدائية املبكرة للطلبة يف مقررات تتوزع على امل�ستويات الدرا�سية املختلفة.
6.6تعدد �أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة لفح�ص اخلربات الأدائية وتنوع �أ�شكالها.
7.7ا�ستخدام التقنية احلديثة بكفاءة يف التقييم ور�صد م�ستوى التقدم يف الربنامج الأكادميي.

8.8ت�صميم مناذج ال�ستطالع الر�أي (ر�أي �أع�ضاء هيئة التدري�س  -تقومي اخلربة ال�سنوية -تقومي املقرر � -آراء
اخلريجني� -آراء ممثلي قطاع الأعمال).
�9.9إجراءات تطبيق �أدوات خمرجات التعلم.
1010عمل ا�ستبانات لتطوير �إجراءات نواجت التعلم (ا�ستبانة تقومي الربنامج -ا�ستبانة ا�ستطالع خريجي مرحلة
البكالوريو�س – ا�ستبانة ا�ستطالع �آراء جهات التوظيف عن خريج كلية الرتبية جامعة امللك �سعود).
1111عمل اختبار املعارف العامة لدى طلبة كلية الرتبية.
خمرجات كلية املجتمع:
1.1مراجعة نواجت التعلم لربناجمي علوم احلا�سب واالدارة املالية
2.2عقد ور�ش عمل لتعريف اع�ضاء هيئة التدري�س ب�أبعاد امل�شروع و�أهدافه ومراميه وذلك يف برناجمي علوم
احلا�سب والعلوم االدارية ،وحتليل الأفكار التي مت توليدها خالل ور�ش العمل.
3.3االطالع على املمار�سات العاملية ذات العالقة و�إعداد التقارير الالزمة.
4.4تطوير وتطبيق ا�ستبانة ال�ستق�صاء ر�أي جهات التوظيف يف خريجي برناجمي علوم احلا�سب والإدارة املالية،
وكذلك االدوات امل�ستخدمة لتقييم اخلريج وحتليل نتائج اال�ستق�صاء.
5.5درا�سة املمار�سات الدولية املثلى ذات العالقة.
6.6مت تطبيق بع�ض امل�صفوفات التي تربط نواجت تعلم املقررات بنواجت تعلم الربنامج ،وتربط �أدوات القيا�س
مبخرجات تعلم
7.7املقرر ،وتربط �أدوات تعلم الربنامج ب�أدوات القيا�س ،ومن ثم مت تطوير وتطبيق منوذج ت�صنيف �أدوات
قيا�س خمرجات التعلم ح�سب الأكرث مالءمة لقيا�س كل خمرج من خمرجات التعلم ،وذلك يف برنامج علوم
احلا�سب وبرنامج الإدارة املالية.
8.8مت تطبيق ا�ستبانة مالحظة زميل داخل الف�صل الدرا�سي يف برنامج علوم احلا�سب ،وحتليل النتائج ،وعر�ض
نتائج الزيارات على اع�ضاء هيئة التدري�س.
�9.9إعداد دليل للإجراءات التي مت تطبيقها يف تقومي خمرجات التعلم وفاعلية التدري�س.
خمرجات كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية:
1.1عمل م�سح للممار�سات العاملية يف جمال طرق تقييم نواجت التعلم وتقييم فعالية التدري�س.
2.2تقييم الو�ضع الراهن وحتليل الفجوة يف جمال تقييم نواجت التعلم ويف جمال تقييم فعالية التدري�س.
3.3القيام بدرا�سة حول ت�صميم منوذج لقيا�س نواجت التعلم ودرا�سة حول تقييم منوذج لقيا�س فاعلية التدري�س.
4.4ت�صميم منوذج ا�ستبيانات لأع�ضاء هيئة التدري�س وجهات التوظيف لقيا�س مدي ر�ضاهم عن طرق تقييم
نواجت التعلم اجلديدة.
5.5تطبيق ا�ستبيانات ا�ستطالع ر�أي �أع�ضاء هيئة التدري�س وجهات التوظيف لقيا�س مدي ر�ضاهم عن طرق
تقييم نواجت التعلم اجلديدة.
6.6عقد ور�ش عمل لأع�ضاء فريق العمل لبيان �إجراءات تقييم نواجت التعلم و�إجراءات تقييم فاعلية التدري�س.
7.7حتديد املقررات التي �سيتم تطوير �إجراءات تقييم نواجت التعلم فيها واملقررات التي �سيتم تطوير �إجراءات
فعالية التدري�س فيها.
8.8البدء يف �إجراءات تطوير �أدوات قيا�س نواجت التعلم و�أدوات قيا�س فعالية التدري�س.
9.9القيام بعدد من ور�ش العمل التوعوية والتدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س بخ�صو�ص الأدوات الفعالة لتقييم
نواجت التعلم .
1010القيام بعدد من ور�ش العمل التوعوية والتدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س بخ�صو�ص الأدوات الفعالة لتقييم
فعالية التدري�س.
1111ت�صميم وتطبيق ا�ستبيانات ا�ستطالع ر�أي الطالب حول طرق تقييم فعالية التدري�س وحتليل نتائجها.
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مشروع تحديد أفضل الممارسات في دعم ومساندة
طلبة السنة األولى والطلبة المعرضين للتعثر ونشر
من هذه الممارسات في الجامعة
المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

�أ.د� .إينا�س العي�سى

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .عبداهلل بن �أحمد الزهراين (رئي�س امل�شروع -عمادة �ش�ؤون الطالب)
خالد بن جمال الطمرة (مركز التوجيه والإر�شاد)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

									

متوقف.

الفترة الزمنية:

1435/1/18هـ .

وصف المشروع:

ي�سعى امل�شروع �إلى تطوير برامج الإر�شاد يف اجلامعة والك�شف عن الطالب املتعرثين وتقدمي الدورات واخلدمات
واال�ست�شارات النف�سية واالجتماعية واملهنية جلميع طالب اجلامعة ،وتطوير �إجراءات الإر�شاد الأكادميي.
أهداف المشروع:

1.1ت�صميم وتفعيل بوابة �إلكرتونية مب�سمى (بوابة الإر�شاد الأكادميي) تهدف للتعرف على الطالب والطالبات
املتعرثين من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة وخا�صة ال�سنة الأولى بالكليات الإن�سانية ،والعلمية،
وال�صحية ,وت�سهل عملية التوا�صل وتقدمي اخلدمة للطلبة.
2.2تقدمي خدمة ا�ست�شارات نف�سية و�سلوكية لطلبة وطالبات اجلامعة عرب موقع �إلكرتوين متخ�ص�ص حتت م�سمى
(م�ست�شارك) ويتم الإجابة على ا�ست�شارات الطالب والطالبات من خالل نخبة من اخلرباء وامل�ست�شارين.
�3.3إعداد �أدلة لأع�ضاء هيئة التدري�س لتطوير ا�سرتاتيجيات معرفية ونف�سية ملواجهة امل�شكالت الأكادميية
ال�شائعة بني الطالب والطالبات املتعرثين.
 4.4عقد دورات تدريبية للمر�شدين الأكادمييني ،والكليات لتفعيل دورهم يف الت�صدي للم�شكالت الأكادميية،
والنف�سية  ،واالجتماعية التي قد تكون �سب ًبا يف تعرث الطالب والطالبات.
 5.5تقدمي الربامج والدورات الإر�شادية والرتبوية املنا�سبة مل�ساعدته الطالب والطالبات املتعرثين على تخطي
م�شكالتهم الأكادميية.
�6.6إعداد كتيبات ون�شرات توعية ملواجهة امل�شكالت واملعوقات الأكادميية التي تواجه الطالب والطالبات
باجلامعة.

 7.7تطوير �آليات للتعاون بني وحدات الإر�شاد الأكادميي بالكليات ومركز التوجيه والإر�شاد باجلامعة ملواجهة
امل�شكالت ال�صعبة.
8.8تطوير �أدوات تهدف �إلى معرفة الطالب والطالبات ملهاراتهم وقدراتهم واجتاهاتهم بهدف الو�صول للأداء
املرجو حتقيقه .
الفئة المستفيدة:

•طلبة وطالبات ال�سنة الأولى يف جميع كليات اجلامعة .
•الطلبة والطالبات املعر�ضني للتعرث يف جميع كليات اجلامعة .
•من تقل معدالتهم الرتاكمية عن ( )2.5يف جميع كليات اجلامعة .

الجهات المشاركة في المشروع:

•عمادة �ش�ؤون الطالب.
•مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي.

مراحل تنفيذ المشروع:

•مرحلة الإعداد والتجهيز :تت�ضمن ت�شكيل فريق العمل  -تنظيم ور�ش العمل  -ت�صميم قواعد البيانات
 املقارنات املرجعية.•مرحلة �إعداد الربامج والأدوات :تت�ضمن ت�صميم الربامج وبناء الأدوات.
•مرحلة تنفيذ الربامج وتطبيق الأدوات.
•مرحلة جمع البيانات.
•مرحلة التحليل والتقومي :تت�ضمن تف�سري النتائج  -التقييم وو�ضع خطط لتطوير مركز اخلريجني.
•مرحلة كتابة التقرير النهائي :تت�ضمن املراجعة  -الطباعة  -الن�شر.

اإلنجازات والمخرجات:

1.1ح�صر الطالب املتعرثين وحتديد احتياجاتهم.
�2.2إعداد �أدوات جمع البيانات.
3.3تقدمي برامج ودورات �إر�شادية وتربوية مل�ساعدة الطالب والطالبات املتعرثين.
�4.4إعداد احلقائب التدريبية وفقا لدورات الإر�شاد.
5.5بدء تنفيذ بع�ض الربامج التدريبية وور�ش العمل للمر�شدين.
�6.6إعداد كتيبات ون�شرات توعوية ملواجهة امل�شكالت واملعوقات الأكادميية لدى طالب وطالبات اجلامعة.
�7.7إعداد بع�ض الأدلة والإ�صدارات للمر�شدين لتفعيل دورهم يف الت�صدي للم�شكالت الأكادميية والنف�سية
واالجتماعية امل�سئولة عن تعرث الطالب والطالبات .
�8.8إعداد بع�ض الأدلة والإ�صدارات لأع�ضاء هيئة التدري�س لتطوير ا�سرتاتيجيات معرفية ونف�سية ملواجهة
م�شكالت الطالب املتعرثين وتطبيق الأدوات.
9.9تفعيل موقع م�ست�شارك للإجابة عن ا�ست�شارات وا�ستف�سارات الطالب والطالبات.
�1010إن�شاء بوابة الإر�شاد الأكادميي وتدريب املر�شدين عليها� ،إال �أن البوابة توقفت ب�سبب م�شكالت تقنية.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

�أ.د� .إينا�س العي�سى  /د .مرمي ترك�ستاين

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .حممد فقيهي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثاين� :أع�ضاء هيئة تدري�س متميزين.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

		

منتهي.

الفترة الزمنية:

الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 1437ﻫ.
وصف المشروع:

مبادرة م�شروع ( وحدة الت�أخر الدرا�سي والدعم النف�سي ) يعد من امل�شروعات التي تعالج م�شكالت الطلبة ذوى
التح�صيل املنخف�ض وت�سرب الطلبة ومواجهة ظاهرة الت�أخر الدرا�سي باجلامعة وتقدمي اخلربات والربامج املتقدمة
التي ت�ساعد الطالب على حتقيق �أعلى مراتب النجاح .بد�أ امل�شروع يف كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين (�شطر
الطالب) مت تعميمه على عدد من كليات اجلامعة (�شطري الطالب والطالبات).
أهداف المشروع:

�1.1إبراز دور وحدة الت�أخر الدرا�سي والدعم النف�سي يف حر�صها على تقدمي امل�ساندة مبختلف �أ�شكالها مبنهجية
علمية  ,وب�أ�ساليب وو�سائل متطورة  ,الأمر الذي يعك�س وعي و�إدراك الإدارة بامل�سئوليات واملهام املنوطة والتي
تتعدى حدود واقت�صار هذا الدور على تعليم الطالب فقط مبعزل عما ميكن �أن يعرقل م�سريتهم التعليمية
بجامعة امللك �سعود من م�شكالت.
2.2درا�سة العوامل والظروف التي ن�ش�أت فيها حاالت الت�أخر الدرا�سي لدي الطالب بجامعة امللك �سعود  ،وو�ضع
الت�صورات الرتبوية املنا�سبة ملعاجلة امل�شكلة.
3.3االطالع على �أف�ضل التجارب واخلربات العاملية يف معاجلة الت�أخر الدرا�سي باجلامعة  ،بهدف اال�ستفادة
منها مع مراعاة اجلوانب الثقافية للمجتمع ال�سعودي.
4.4ح�صر و�إجراء الدرا�سات والبحوث التي ت�سعي ملعاجلة الت�أخر الدرا�سي لدي الطالب باجلامعة.

الفئة امل�ستفيدة :
الطالب والطالبات
الجهات المشاركة في المشروع:

•كليات �شطر الطالب ( علوم الريا�ضة  -العلوم  -الآداب  -العلوم الطبية والتطبيقية  -احلا�سب ).
•كليات �شطر الطالبات (الآداب  -الرتبية  -التمري�ض � -إدارة �أعمال  -احلا�سب الآيل ).

مراحل تنفيذ المشروع:

املرحلة الأوىل مرحلة الت�أ�سي�س:
•�إ�صدار قرار �إداري ب�إن�شاء الوحدة (يف كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين).
•جتهيز الوحدة من حيث االدوات اال�سا�سية ( كمبيوتر  -طابعة  -ماكينة ت�صوير.....الخ).
•جتهيز الوحدة بالأجهزة الفنية واالختبارات النف�سية والعقلية وهي كالتايل:
او ًال  :الأجهزة الفنية والتي تخت�ص بقيا�س القدرة على التعلم وتركيز االنتباه وم�ستوى الطموح واملثابرة.
ثاني ًا :ما يخ�ص االختبارات النف�سية والعقلية قد مت ت�صنيفها على النحو التايل:
االختبارات ال�شخ�صية (ال�شخ�صية  -قلق االختبار).االختبارات العقلية (�ستانفورد بنيه للقدرات العقلية). اختبارات امليول املهنية واال�ستعدادات وذلك الختيار الطالب املنا�سب يف التخ�ص�ص املنا�سب مليولهوقدراته.
ً
ثالث ًا :ح�صر الطالب املت�أخرين درا�سيا بالكلية يف �ضوء ال�سجل الأكادميي  ،ومت ت�صنيفهم �إلى م�ستويني:
1.1طالب متعرثين درا�سي ًا لديهم عدد من الإنذارات.
2.2طالب معدلهم الأكادميي منخف�ض وتبقى لديهم عدد �ساعات كثرية على التخرج.
أ-أطلبة معدلهم الرتاكمي �أقل من (.)2
ب-بطلبة معدلهم �أقل من (.)2,50
رابع ُا :ت�صميم عدد من اال�ستمارات ملتابعة الطالب وهي كالتايل :
•بيان حالة اجلدول الدرا�سي.
• متابعة الطالب منخف�ضي التح�صيل الدرا�سي.
•طلب �إفادة عن طالب.
•�إحالة طالب مق�صر.
•�أ�سباب ر�سوب متكرر يف مقرر درا�سي.
•منوذج مقابلة �شخ�صية حتليلية متعمقة لدرا�سة احلالة
خام�س ًا:
•لقاء طالبي تعريفي بالوحدة
•�إجراء عدد من املقابالت ال�شخ�صية فردية وجماعية.
•�إجراء القيا�سات النف�سية املتاحة حالي ًا
•عمل ملف خا�ص لكل طالب يحتوي على جميع التفا�صيل املرتبطة به من الناحية ال�شخ�صية والتعليمية
والأكادميية.
املرحلة الثانية:
ً
•�أو�صت اللجنة بتعميم امل�شروع على كليات اجلامعة ومت ح�صر الطالب والطالبات املت�أخرين درا�سيا بالكليات يف
�ضوء ال�سجل الأكادميي ويف �ضوء عدد �سنوات الدرا�سة.
•قام فريق البحث بت�سجيل بيانات الطالب والطالبات مع التأكيد علي السرية التامة للبيانات.
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1
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املجموع

الكليات الن�سائية
كلية الآداب
كلية الرتبية
كلية علوم احلا�سب واملعلومات
كلية �إدارة االعمال
ملحوظة :قلة عدد الطالبات نتيجة
عدم الرغبة يف اال�شرتاك بامل�شروع
كلية التمري�ض
كلية العلوم

اإلنجازات والمخرجات :

عدد الطالبات
14
7
5
2

م
1
2
3
4

كليات الرجال
كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
كلية الآداب
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية علوم احلا�سب واملعلومات

5

كلية العلوم

6
11
 45طالبة املجموع
املجموع الكلي (  ) 112طالب  /طالبة
املجموع احلايل (  )108تخرج ( )4طالبات

عدد الطالب
20
14
20
13
0
 67طالب

1.1كان عدد املجموع الكلي للطالب والطالبات يف الكليات املختلفة ( )112طالب وطالبة.
2.2انخف�ضت ن�سبة احلرمان يف املقررات امل�سجلة %95
3.3انخف�ضت ن�سبة االعتذار عن املقررات امل�سجلة ،واالعتذار عن الف�صل الدرا�سي ن�سبة  %96وذلك للطالب
والطالبات امل�ستهدفني.
4.4ارتفاع م�ؤ�شر ملف الإجناز املرحلي ن�سبة  %70يف االختبارات الف�صلية و�أعمال ال�سنة.
5.5ت�صميم عدد من الربامج الإر�شادية املتقدمة .
6.6الرتكيز على اجلانب الوقائي للم�شروع وذلك من خالل عدد من الدورات والإر�شادات الطالبية (مت تقدمي
دورات تدريبية للطالب و الطالبات :فن �إدارة الوقت – بناء الثقة بالنف�س -عوامل النجاح الدرا�سي)
7.7انتظام الطالب املت�أخرين درا�سي ًا يف ح�ضور املحا�ضرات والإح�سا�س مب�سئولية رفع معدالتهم الأكادميية.
8.8ارتفاع املعدل الرتاكمي للطالب والطالبات امل�شاركات.

مشروع برنامج التلمذة

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

�أ.د� .إينا�س العي�سى

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

�أ.د� .سيناء العقيل (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�صيدلة)

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

مت نقل امل�شروع لربنامج املتفوقني واملوهوبني بتاريخ 1436/10/8هـ.
الفترة الزمنية:

1435/1/18هـ

وصف المشروع:

برنامج التلمذة يخدم �شريحتني من الطلبة بجامعة امللك �سعود:
1 .1الطلبة اجلدد
حيث يتم ربط الطالب الذي اجتاز ال�سنة التح�ضريية والتحق بكليته مع �أحد الطلبة يف امل�ستويات العليا يف
نف�س الكلية ،بهدف م�ساعدة الطالب على فهم ثقافة اجلامعة والكلية ومتكينه من الو�صول �إلى الأهداف
والتغلب على ال�صعوبات واكت�شاف مهاراته وقدراته.
2 .2الطلبة املتميزين
حيث يتم ربط طالب متميز مع �أحد اع�ضاء هيئة التدري�س وفق �آليه حمددة ومبا يتنا�سب مع ميول وقدرات
الطالب ،بهدف م�ساعدة الطالب على حتقيق قدر �أكرب من فهم املجال العلمي الذي مييل �إليه ويتوافق مع
قدراته ويتدرج فيه من اكت�ساب بع�ض املهارات الأ�سا�سية يف البحث العلمي ومهارات التفكري �إلى اكت�ساب
املهارات البحثية املتقدمة.
أهداف المشروع:

1.1نقل اخلربة من �شخ�ص ذو خربة �إلى �شخ�ص نا�شئ لديه ا�ستعداد ورغبة يف تطوير مهاراته املعرفية
وال�شخ�صية واملهنية.
2.2م�ساعدة طلبة اجلامعة على معرفة نقاط ال�ضعف ونقاط القوة لديهم.
3.3ت�شجيع طلبة اجلامعة على معرفة وحتديد �أهدافهم التي يطمحون الو�صول �إليها.
�4.4أثراء التجربة التعليمية لطلبة جامعة امللك �سعود.
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الفئة المستفيدة :

الطالب اجلدد والطالب املتميزين
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الجهات المشاركة في المشروع :

جميع كليات اجلامعة

مراحل تنفيذ المشروع:

•�أعداد الكتيب والنماذج وبناء املوقع االلكرتوين
•الور�ش التعريفية وتكليف املن�سقات
•ا�ستقطاب الطالبات والبدء بتطبيق امل�شروع

اإلنجازات والمخرجات:

1.1بلغ عدد امل�ستفيدين بنهاية عام 1434هـ ( )66طالبة من برنامج التلمذة للطلبة اجلدد ( )11طالبة من
برنامج الطلبة املتميزين بنهاية عام 1435هـ �سجل بالربنامج ( )27ع�ضو هيئة تدري�س لكن مل ي�سجل
طالبات بالربنامج .
2.2نظم برنامج التلمذة عدد من الور�ش واملحا�ضرات التعريفية ملن�سقي ومن�سقات الكليات بالربنامج.
3.3تقدمي حما�ضرات تعريفية لأع�ضاء هيئة التدري�س والطالبات.
�4.4إن�شاء موقع �إلكرتوين خا�ص بالربنامج .mentoring.ksu.edu.sa
�5.5إن�شاء ح�ساب للتعريف بالربنامج يف �شبكة التوا�صل االجتماعي توتري @MentoringKSU
6.6كتابة الدليل التنظيمي للربنامج والذي ا�ستند �إلى مقرتح الربنامج بعد مراجعته لغوي ًا و�إمالئي ًا وعلى
الأدبيات املن�شورة عن برامج التلمذة وفائدتها يف بناء �شخ�صية الطالب اجلامعي.
7.7ت�صميم مناذج الت�سجيل ومناذج تقومي الربنامج.
التوصيات

ينقل امل�شروع لربنامج املتفوقني واملوهوبني بتاريخ 1436/10/8هـ.

مشروع برنامج التعثر الدراسي

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

�أ.د� .إينا�س العي�سى

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

�أ .عائ�شة طلبة (كلية علوم الأغذية والزراعة)

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

								

متوقف

الفترة الزمنية:

1432/8/25هـ

وصف المشروع:

يعترب التعرث الدرا�سي من �أ�صعب امل�شكالت التي تواجه النظام التعليمي ،والتعرف على م�سبباته الرئي�سية ي�ساعد على
تاليف حدوثه والو�صول بالطالبة �إلى �أعلى مراتب النجاح .ولقد برزت يف ال�سنوات الأخرية م�شكلة التعرث الدرا�سي
املتكرر يف الأق�سام العلمية وكان من �آثار ذلك تكرر الر�سوب يف بع�ض املقررات و�إعادة املقرر ب�شكل متكرر قد ي�صل
�إلى  6مرات متتالية للطالبة ،لذا كان لزام ًا ا�ستهداف هذه الفئة من الطالبات برامج �أكادميية تعمل على تق�صي
نواحي الق�صور و�سد اخللل والنهو�ض مب�ستواهن التعليمي.
أهداف المشروع:

1.1توعية املر�شدات الأكادمييات ملدى اهمية �إر�شاد الطالبة �أكادمييا.
2.2الت�شخي�ص املبكر حلاالت التعرث الدرا�سي عن طريق وحده امل�ساندة الطالبية.
3.3ح�صر حاالت التعرث الدرا�سي و ذلك من خالل جلان مناق�شة احلاالت الطالبية.
4.4حتديد �أ�سباب التعرث ملحاولة عالج ذلك عن طريق درو�س التقوية و امل�ساندة النف�سية للطالبة.
5.5متابعة الطالبات امللتحقات بالربنامج طوال الف�صل الدرا�سي.
6.6تقدمي الرعاية الرتبوية و النف�سية و الأكادميية للطالبات ملتابعة حت�صيلهن الدرا�سي.

الفئة المستفيدة :

الطالبات املتعرثات درا�سيا يف بع�ض املقررات
الجهات المشاركة في المشروع :

وحدة ال�ش�ؤون الأكادميية يف عمادة �أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية.
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مراحل تنفيذ المشروع:
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املرحلة الأوىل:
•ح�صر �أعداد الطالبات املتعرثات من الكليات وجمع املعلومات املتعلقة بهم.
•اعداد قائمة ومعلومات الأ�ستاذات املتعاونات.
•حتديد قائمة متكاملة ب�أ�سماء الطالبات املتعرثات الالتي مت حتويلهن من قبل جلنة البت باحلاالت الطالبية
والالتي مت الرفع ب�أ�سمائهن من قبل الكليات.
•�إر�سال ن�سخة من قائمة البيانات الطالبات �إلى وحدة امل�ساندة الطالبية.
•مقابلة الطالبات املتعرثات درا�سي ًا.
•�إعداد جداول درو�س التقوية والإعالن عنها مبا يف ذلك القاعات والأوقات.
•متابعة الطالبات ومدى انتظامهن بح�ضور درو�س التقوية وطلب تقرير دوري عن درجاتهن من الكليات.
•توزيع ا�ستبانة على الطالبات مل�ساعدة الكلية وملعرفة املقررات التي حتتاج درو�س تقوية.
•توزيع ا�ستبانة على الطالبات مل�ساعدة الكلية وملعرفة املقررات التي حتتاج درو�س تقوية.
•عمل �إعالنات للطالبات بوجود درو�س تقوية يف لوحة الإعالنات و�شا�شات العر�ض.
•الإعالن ب�أ�سماء وبيانات الأ�ستاذات املتعاونات و�أماكن تواجدهن.
•الطلب من الكليات برفع تقرير دوري عن ح�ضور الطالبات لدرو�س التقوية ودرجات حت�صيلهن الدرا�سي.
•م�ساعدة الطالبات على حل ال�صعوبات التي تواجهن يف الربنامج طوال الف�صل من قبل �إدارة ال�ش�ؤون
الأكادميية.
•الكليات امللتحقة بالربنامج (كلية علوم احلا�سب و املعلومات) التحقت ( )16طالبة وعدد الأع�ضاء امل�شاركني
يف درو�س التقوية ( )5ع�ضوات.
املرحلة الثانية:
•عقد ور�ش عمل وعقد اجتماعات مع الكليات امل�ستهدفة للتزويد ب�أ�سماء املر�شدين ور�ؤ�ساء الوحدات الإر�شادية
وبيانات التوا�صل معهم.
•ح�صر �أعداد الطالبات املتعرثات وجمع املعلومات املتعلقة بهم.
•عقد مقابالت مع الطالبات املتعرثات درا�سي ًا.
•�إعداد جداول درو�س التقوية والإعالن عنها مبا يف ذلك القاعات والأوقات.
•تزويد ال�ش�ؤون الأكادميية با�ستمارات خا�صة بالربنامج.
•متابعة الطالبات ومدى انتظامهن بح�ضور درو�س التقوية مع الرفع بتقرير دوري عن درجاتهن من الكليات.
اإلنجازات والمخرجات:

1.1عدد امل�ستفيدات من الربنامج يف كلية احلا�سب و املعلومات ( )49طالبة.
2.2عدد امل�ستفيدات من الربنامج يف كلية العلوم ( )46طالبة.
3.3مت حتديد �أ�سباب التعرث الدرا�سي للطالبات املتعرثات درا�سي ًا ،واملتمثلة يف �صعوبة املقررات ،طول املنهج،
�صعوبة �أ�سئلة االختبارات ،عدم اال�ستعداد اجليد قبل االختبار.
4.4ارتفاع ن�سبة ح�ضور الطالبات لدرو�س التقوية �إلى  %70يف كلية علوم احلا�سب و املعلومات.
5.5ارتفاع ن�سبة ح�ضور الطالبات لدرو�س التقوية �إلى  %100يف كلية العلوم.

مشروع تطوير برامج تدريبية تطبيقية غير صفية،
وبرامج تعاونية للطلبة لزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج
المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د /عادل ال�شايع

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

ممثلي وكالء الكليات لل�ش�ؤون الأكادميية ال�صحية والعلمية الإن�سانية
ممثلي وحدات التدريب يف الكليات
د .علي بن عبد اهلل البكر – عمادة �ش�ؤون الطالب
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

					

م�ستمر.

الفترة الزمنية:

1434/12/16هـ

وصف المشروع:

تطوير خربات الطلبة التعلم ّية املتمحورة حول الطالب ،من خالل الأن�شطة ال�صفية وغري ال�صفية.
أهداف المشروع:

1.1االرتقاء مبهارات الطالب العملية �أو مب�ستواه الأكادميي التطبيقي من خالل التدريب يف بيئة عمل حقيقية.
2.2تو�سيع مدارك الطالب العملية واالطالع على املمار�سات العلمية للمهارات املكت�سبة �أثناء التح�صيل الأكادميي.
3.3نقل اخلربة العاملية للوطن من خالل تدريب مميز وتناف�سي على املهارات التخ�ص�صية.
4.4م�ساندة برنامج التدريب الداخلي من خالل �إتاحة فر�ص تدريبية �إ�ضافية تتوفر لدى مانحيها البيئة العملية
املنا�سبة.
5.5م�ساندة بع�ض الكليات يف اجلامعة ذات احلاجة لبيئة تدريبية حديثة التكوين يف اململكة.
6.6دعم �إجراءات االعتماد الأكادميي وتقومي برامج اجلامعة الأكادميية وخمرجتها.
7.7زياد فر�ص التوظيف للطلبة بعد تخرجهم.
8.8قدرة الطلبة على املناف�سة يف �سوق العمل.
9.9تلبية احتياجات �سوق العمل من خالل ما يقدم للطلبة من برامج.
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الفئة المستفيدة :

طالب وطالبات جامعة امللك �سعود بالتخ�ص�صات الإن�سانية ،والعلمية ،والطبية.
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الجهات المشاركة في المشروع :

ممثلني لوكالء الكليات :العلوم  -الهند�سة � -إدارة اعمال  -علوم احلا�سب واملعلومات -علوم االغذية والزراعة-
العمارة والتخطيط  -علوم الريا�ضة والن�شاط البدين  -ال�سياحة واالثار  -احلقوق والعلوم ال�سيا�سية -الآداب-
الهند�سة باملزاحمية  -مركز الطالبات للدرا�سات اجلامعية –املجتمع
مراحل تنفيذ المشروع:

�أو ًال :مرحلة الدرا�سة والتخطيط� 4( :أ�شهر)
�1.1إعداد درا�سة عن الو�ضع الراهن بالإ�ضافة للمقارنات املرجعية.
�2.2إعداد ال�ضوابط والقواعد والآليات.
�3.3إعداد الأدلة والوثائق
�4.4إعداد خطة التنفيذ.
ثاني ًا :مرحلة التنفيذ واملراجعة� 12( :شهر لكل كلية)
1.1تهيئة وحدة مركزية يف عمادة �ش�ؤون الطالب.
2.2تهيئة الوحدات الفرعية يف كل كلية.
�3.3إن�شاء املوقع الإليكرتوين للتدريب واختباره.
ثالث ًا� :إعداد الدرا�سات والتقرير اخلا�صة مبراجعة الربنامج وقيا�س خمرجاته.
اإلنجازات والمخرجات:

�1.1إعداد وثيقة التدريب حيث ا�شتملت على:
•ر�ؤية ور�سالة واهداف برنامج التدريب التعاوين يف اجلامعة.
•التنظيم الإداري للربنامج.
•�أنواع التدريب ومالمح كل نوع.
•مراحل التدريب وت�سل�سل �إجراءاته.
•ال�ضوابط والقواعد.
•اخلطة الزمنية للتدريب التعاوين.
•جدول تو�ضيحي للنماذج امل�ستخدمة يف برنامج التدريب.
•مناذج التدريب.
2.2مراجعة وثيقة التدريب متهيد ًا العتمادها من اللجنة الدائمة للخطط الدرا�سية وجمل�س اجلامعة؛ حيث متت
موافقة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية على ت�شكيل فريق ملراجعة الوثيقة بتاريخ 1437/6/11هـ
مكون من م�ساعدي وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية وعمادة القبول والإدارة القانونية .ومت تقدمي
مالحظاتها على الوثيقة يف 1437/8/8هـ.
3.3مت تقدمي الوثيقة للجنة الدائمة للخطط والربامج الدرا�سية يف اجتماعها ال�ساد�س بتاريخ 1441/2/28هـ
للعام اجلامعي 1441هـ و �أو�صت باملوافقة على الوثيقة بعد الأخذ باملالحظات املذكورة يف املح�ضر.
4.4املوافقة على تنفيذ م�شروع �إن�شاء وتنفيذ بوابة التدريب يف اجتماع اللجنة الإ�شرافية مل�شروع تطوير العملية
التعليمية واخلطط الدرا�سية باجتماعها الرابع بتاريخ 1441/3/24هـ للعام اجلامعي 1441هـ.
5.5االنتهاء من �إعداد كرا�سة العر�ض لتقدميها للم�شرتيات لإن�شاء من�صة التدريب التعاوين.
6.6مت عقد عدة اجتماعات مع عمادة التعامالت الإلكرتونية ملراجعة كرا�سة العر�ض من الناحية التقنية والفنية.
�7.7سيتم ار�سالها للجنة فح�ص العرو�ض للت�أكد من منا�سبتها قبل طرحها مناف�سة.

التوصيات

•مت االنتهاء من مراحل التخطيط الإعداد ومت التطبيق يف الكليات ب�شكل جزئي.
•وجاري التن�سيق لتنفيذ املوقع االلكرتوين من خالل عمادة التعامالت الإلكرتونيةـ
•وحلاجة الكليات ال�صحية لإجراءات و�ضوابط تخدم احتياج طالبها فقد يكون من املنا�سب تو�سيع التجربة
لت�شمل الكليات ال�صحية لإعداد دليل القدرات واملهارات التي يكت�سبها الطالب �أثناء حت�صيله الدرا�سي يف
بالإ�ضافة لإعداد وثيقة ت�شمل مراحل الإعداد والإجراءات وال�ضوابط ليتم تطبيقها من خالل من�صة التدريب
التعاوين.
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مشروع التدريب الصيفي لطالب وطالبات
السنة الرابعة والخامسة لكلية الطب في مراكز عالمية
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .عادل بن حممد ال�شايع

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د� .سامي الن�صار (كلية الطب)

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

		

منتهي.

الفترة الزمنية:

مدة امل�شروع �سنة من العام اجلامعي 2014/5/17( 34/33م)
وصف المشروع:

تهدف الكلية �إلى اكت�شاف الطالب للفرع الذي مييل �إليه ويرغب بالتخ�ص�ص به م�ستقب ًال ،حيث يقوم الق�سم بتوفري
كافة ال�سبل لطالب ال�سنة الرابعة .بنا ًء على رغبات الطالب بتوزيعهم داخل وخارج اململكة من حيث:
1.1توفري مناخ مالئم لتدريب الطالب ملدة �شهر يف االجازة ال�صيفية واي�ضا درا�سة.
2.2تقوم اجلامعة بتوفري متطلبات ال�سفر للطالب الذين يرغبون بالتدريب خارج اململكة.
أهداف المشروع:

1.1م�ساعدة الطالب على اكت�شاف الفرع يف علم الطب الذي مييل �إليه ويرغب يف التخ�ص�ص به م�ستقبال.
2.2تدريب الطالب تدريب ًا تخ�ص�صي ًا يف مواقع عمل عاملية.
3.3توفري بيئة تعلم منا�سبة لالحتكاك مع خربات عاملية من خالل التوا�صل مع الأق�سام املختلفة يف العلوم
الأكلينيكية والأ�سا�سية والأبحاث.
4.4انخراط الطالب يف العمل امليداين قبل التخرج من �أجل �إك�سابهم مهارات فنية و�إدارية.

الفئة المستفيدة:

طالب وطالبات جامعة امللك �سعود

الجهات المشاركة في المشروع :

كلية الطب

مراحل تنفيذ المشروع:

1.1التوا�صل مع مراكز وم�ست�شفيات داخل اململكة لقبول الطالب املتميزين.
2.2التوا�صل مع مراكز وم�ست�شفيات عاملية �سواء يف كوريا و كندا والواليات املتحدة الأمريكية لقبول الطالب
املتميزين.
3.3تخ�صي�ص ميزانية للدار�سة خارج اململكة من مراكز وم�ست�شفيات عاملية يف كوريا  -كندا.
4.4و�ضع �أ�س�س للمفا�ضلة بني الطالب لتحديد �أولوية الرغبات لكل منهم.
5.5توزيع طالب امل�ستوى ال�سنة الرابعة واخلام�سة على ح�سب رغباتهم وح�سب املفا�ضلة بينهم.
6.6بداية الطالب يف الدرا�سة االختيارية والتي �سوف تبد�أ يف 2015/5/11م و�سوف تنتهي يف .2015/6/5
�7.7إن�شاء برنامج لإدخال بيانات الطالب ورغباتهم من خالل االنرتنت.
�8.8إعادة �صياغة كتيب الطالب والتقييم.

اإلنجازات والمخرجات:

�1.1إعداد 665خريج ذا قدرات �إكلينيكية و�أ�سا�سية عالية.
2.2اتاحة الفر�صة لعدد  665طالب لتعلم قدرات متقدمة يف علم الطب.
3.3توزيع معظم طالب ال�سنة الرابعة واخلام�سة وعددهم حوايل  550طالب وطالبة طبق ًا لرغباتهم يف مراكز
وم�ست�شفيات داخل اململكة.
4.4التوا�صل مع مراكز وم�ست�شفيات عاملية يف كوريا و كندا والواليات املتحدة لقبول الطالب املتميزين وعددهم
حوايل  115طالب وطالبة.
5.5االنتهاء من �إن�شاء برنامج لإدخال بيانات الطالب ورغباتهم من خالل االنرتنت.
6.6ن�سبة الطالب امل�ستفيدين من الربنامج بلغت  %40من طالب الكلية.
7.7ن�سبه الطالب الذين اجتازوا الربنامج .%100
 %908.8ن�سبة ر�ضا الطالب على الربنامج.
 %809.9ن�سبة ر�ضا اع�ضاء هيئة التدري�س على الربنامج.
التوصيات

اال�ستمرار يف امل�شروع للمرحلة الثانية يف حال تقدمت الكلية �أو الكليات امل�شابهة.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .عادل بن حممد ال�شايع

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

�أ.د .عثمان بن �سعيد الن�شوان (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية علوم الأغذية والزراعة)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف اخلام�س :بناء ج�سور التوا�صل.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
وضع المشروع:

		

منتهي.

الفترة الزمنية:

ثالث �سنوات
143٥/٣/٢٥هـ

وصف المشروع:

يعمل امل�شروع على حتقيق هدف اجلامعة والكلية يف حتقيق تعليم متميز يحقق الريادة يف التعليم الأكادميي وتطوير
مهارات وقدرات الطالب املزمع تخرجهم قبل انخراطهم يف العمل الوظيفي بالتعاون مع �شركاء ا�سرتاتيجيني من
ال�شركات الزراعية والت�سويقية واخلدمية العاملة يف قطاع الإنتاج الزراعي.
ويف �سبيل حتقيق ذلك بدء تنفيذ اخلطة املقرتحة يف الآتي:
•ت�شكيل الفريق التنفيذي للم�شروع بحيث ميثل كل ق�سم من االق�سام امل�شاركة يف الربنامج بع�ضو من اع�ضاء
اللجنة.
•حتديد النجاحات ال�سابقة التي قام بها الزمالء ال�سابقني يف جلان التعليم التعاوين على م�ستوى االق�سام
وعلى م�ستوى الكلية وحتديد نقاط ال�ضعف والقوة يف الربنامج ال�سابق لعر�ضها على جلنة امل�شروع .
•حتديد ال�شركاء اال�سرتاتيجيني من ال�شركات العاملة يف القطاع الزراعي والقطاع احلكومي وقطاع اخلدمات
التي ميكن التعاون معها يف �ضوء اخلربات ال�سابقة وعقد �شراكات معهم .
•عقد عدة اجتماعات للجنة التنفيذية للم�شروع لإقرار اخلطة واعتماد قوائم الطالب امل�شاركني يف الربنامج .
•ت�صميم عدد من ا�ستمارات اال�ستبيان ال�ستطالع �آراء الطالب وال�شركاء اال�سرتاتيجيني .
•جاري �إعداد دليل للربنامج يتناول الفكرة من الربنامج و �أهدافه وحث الطالب على االلتزام و�أن يظهروا
ب�صورة م�شرفة ك�سفراء وممثلني للكلية طرف ال�شركات امل�شاركة يف الربنامج .

أهداف المشروع:

1.1تدريب وت�أهيل الطالب ت�أهي ًال تخ�ص�صي ًا عملي ًا يف مواقع العمل لدعم وم�ساندة العملية التعليمية بالكلية.
2.2م�ساعدة الطالب على اكت�ساب خربات �سوق العمل.
3.3التعرف على احتياجات ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �سواء كانت من القطاع العام �أو اخلا�ص.
4.4التعرف على موا�صفات اخلريج من التخ�ص�صات املختلفة من �أجل �إعداد الطالب قبل تخرجهم �إعداد ًا جيد
للمناف�سة يف �سوق العمل.
5.5انخراط الطالب يف العمل امليداين قبل التخرج من �أجل �إك�سابهم مهارات فنية و�إدارية.

الفئة المستفيدة :

•الطالب امل�شاركني يف الربنامج
•�شركات االنتاج الزراعي من القطاع احلكومي واخلا�ص
•املجتمع الزراعي

الجهات المشاركة في المشروع :

كلية علوم الأغذية والزراعة

مراحل تنفيذ المشروع:

1.1حتديد االحتياجات الفعلية للربنامج باالتفاق مع االق�سام
2.2عقد عدة اجتماعات لأع�ضاء الفريق التنفيذي للم�شروع.
3.3حتديد ال�شركاء اال�سرتاتيجيني واالت�صال بهم
4.4جارى اعداد دليل للربنامج
5.5االعالن عن الربنامج التف�صيلي للربنامج.

اإلنجازات والمخرجات:

�1.1إعداد حقيبة تدريبية تفي باحتياجات التدريب لعدد  ١٠٠متدرب �أثناء التدريب امليداين.
�2.2إعداد كتيب عن الربنامج.
�3.3أربعة برامج ت�أهيلية لطالب التعليم التعاوين تت�ضمن دورات عن ثقافة العمل ودورات تخ�ص�صية يف
ا�ستخال�ص العينات وكذلك الأمن ال�صحي.
4.4امل�ساهمة يف تدريب طالب الكلية بواقع  ٤٠طالب خالل ال�سنة الدرا�سية.
التوصيات

ا�ستمرار الربنامج من �أجل دعم ن�شاط التدريب املرتبط باخلطة الدرا�سية واال�ستفادة من الربامج الت�أهيلية
التي مت اعدادها خالل �إجناز امل�شروع.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .عادل بن حممد ال�شايع

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف اخلام�س :بناء ج�سور التوا�صل.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
الهدف التا�سع :بناء تنظيم �إداري داعم.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثالث :تطوير برامج �أكادميية متميزة ت�ستويف املعايري الأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

		

منتهي.

الفترة الزمنية:

1434/12/16هـ.

وصف المشروع:

يهدف امل�شروع �إلى �أن ي�صبح حلقة و�صل بني اخلريج و جهة العمل و �إلى خلق �شراكة حقيقة بينها و �سوق العمل
احلكومي واخلا�ص و من ثم �إيجاد فر�ص عمل لأبناء الوطن من اخلريجني و ذلك من خالل:
1.1تقدمي امل�شورة للطالب الختيار جهة العمل املنا�سبة.
�2.2إن�شاء �شبكة معلوماتية ومنتدى خلدمات التوظيف حتقق توجيه و�إر�شاد لكل من خريجي الكلية و�سوق العمل
وربطهم مب�صادر املعلومات الوظيفية وخلق ات�صال متبادل بني اخلريج واجلهات التي تتيح فر�ص عمل
منا�سبة و ذلك من خالل توفري املعلومة وا�ستقبال الطلبات ومتابعتها واالت�صال ب�سوق العمل.
 3.3درا�سة متطلبات �سوق العمل والقيام بالو�ساطة املبا�شرة بني وحدات اجلامعة التعليمية التي تقوم ب�إنتاج
خمرجات التعليم والطلب عليها من قبل �سوق العمل ،ما ميكن الكليات واجلامعة من تقوية روابطها مع �أهم
امل�ستفيدين من خدماتها التعليمية ،واحل�صول على التغذية العك�سية مبا�شرة من �سوق العمل عن م�ستوى
خمرجاتها.
4.4تقدمي الدورات التطويرية املهنية من خالل برنامج يقدم للطالب والطالبات بالتعاون مع مركز تنمية
املهارات بتقدم دورات يف املجال املهني؛ مثل :مهارات كتابة ال�سرية الذاتية ،و اجتياز املقابلة ال�شخ�صية
...وغريها .
5.5تقدمي خدمة التدريب ال�صيفي بهدف ملء وقت فراغ الطالب والطالبات خالل الإجازة ال�صيفية مبا يعود
عليهم بالنفع والفائدة بال�شراكة ما بني اجلامعة وال�شركات وامل�صانع.

أهداف المشروع:

1.1تعريف الطالب والطالبات واخلريجني بفر�ص العمل وتقدمي خدمة الإر�شاد املهني.
2.2حتليل امليول املهنية للطالب والطالبات حتى يت�سنى لهم االجتاه �إلى ما ينا�سبهم من تخ�ص�صات وذلك من
خالل موقع خدمة وظيفة االلكرتوين وكذلك من خالل الأخ�صائيني.
3.3ت�سويق خمرجات اجلامعة للقطاعني اخلا�ص والعام من خالل تعريف اجلهات املوظفة بطبيعة التخ�ص�صات
اجلامعية املختلفة واملهارات التي يكت�سبها اخلريج �أثناء درا�سته لهذه التخ�ص�صات وا�ستقبال طلبات اجلهات
للح�صول على اخلريجني املنا�سبني.
4.4تعزيز ال�شراكة مع جهات التوظيف لتوفري الفر�ص الوظيفية خلريجي اجلامعة وت�أهيلهم من خالل االبتعاث
الداخلي ،مذكرات التفاهم اخلا�صة بالتوظيف.
5.5زيادة قنوات وفر�ص التوظف �أمام خريجي اجلامعة من خالل بيان جماالت التخ�ص�ص املتنوعة.
6.6تقدمي خدمة التدريب ال�صيفي بهدف ملء وقت فراغ الطالب والطالبات خالل الإجازة ال�صيفية مبا يعود
عليهم بالنفع والفائدة بال�شراكة ما بني اجلامعة وال�شركات وامل�صانع.
7.7درا�سة متطلبات �سوق العمل والقيام بالو�ساطة املبا�شرة بني وحدات اجلامعة التعليمية التي تقوم ب�إنتاج
خمرجات التعليم والطلب عليها من قبل �سوق العمل ،ما ميكن الكلية و اجلامعة من تقوية روابطها مع �أهم
امل�ستفيدين من خدماتها التعليمية ودعوتها لتطوير براجمها الأكادميية مبا يتفق مع متطلبات �سوق العمل،
واحل�صول على التغذية العك�سية مبا�شرة من �سوق العمل عن م�ستوى خمرجاتها.
8.8تنظيم برامج تدريب وور�ش عمل متخ�ص�صة للطالب والطالبات واخلريجني من اجل ت�أهيلهم لإجراء
االختبارات املهنية والقيا�سية وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف اجلامعة وخارجها.
9.9ن�شر ثقافة الريادة والإبداع واالبتكار لدى الطالب وت�شجيعهم على ممار�سة العمل احلر وتبني الفكر الريادي
الإبداعي.
1010تطوير قدرات الطالب على التخطيط الأكادميي مبا يتنا�سب مع �أهدافهم الق�صرية والطويلة املدى
1111تطوير موقع الكرتوين «خدمة وظيفة» يهدف �إلى �أن يكون و�سيط فعال يف عملية التوظيف والتدريب للطالب
والطالبات واخلريجني باجلامعة.
1212تقدمي الأخبار املهنية للطالب والطالبات واخلريجني وذلك بتزويدهم عن �أي فعالية مهنية داخل اجلامعة
(دورات ،وور�ش عمل ،ومعار�ض �أيام املهنة ،ووظائف ،وتدريب عملي  ....الخ

الفئة المستفيدة :

طالب وطالبات ال�سنة النهائية
الجهات المشاركة في المشروع :

العلوم -الهند�سة � -إدارة الأعمال  -علوم احلا�سب واملعلومات  -علوم االغذية والزراعة  -العمارة والتخطيط -
ال�صيدلة  -علوم الريا�ضة والن�شاط البدين  -ال�سياحة والآثار  -احلقوق والعلوم ال�سيا�سية  -الآداب  -كلية الهند�سة
التطبيقية باملزاحمية  -مركز الطالبات للدرا�سات اجلامعية  -كلية املجتمع.
مراحل تنفيذ المشروع:

�أو ًال :مرحلة الدرا�سة والتخطيط 6( :ا�شهر)
�1.1إعداد درا�سة عن الو�ضع الراهن بالإ�ضافة للمقارنات املرجعية.
�2.2إعداد و�إقامة ور�ش عمل.
�3.3إعداد الأدلة والوثائق
�4.4إعداد خطة التنفيذ.
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ثاني ًا :مرحلة التنفيذ واملراجعة� 12( :شهر لكل كلية)
�1.1إن�شاء املركز وجتهيزه بالإمكانات الب�شرية واملادية.
�2.2إن�شاء وحدات التوظيف الفرعية يف الكليات وجتهيزيها.
3.3تطوير املوقع الإليكرتوين التفاعلي للتوظيف واختباره.
4.4تنفيذ مبادرات املركز.
�5.5إعداد الدرا�سات والتقرير اخلا�صة مبراجعة وتقييم مبادرات املركز وقيا�س خمرجاته.
اإلنجازات والمخرجات:

مبادرة تهيئة بال�شراكة مع �صندوق تنمية املوارد الب�شرية واملكونة من ثالث برامج:
�1 .1سبل :وهو برنامج للإر�شاد املهني يو�ضح للم�ستفيد مهن �سوق العمل والتخ�ص�صات الأكادميية امل�ؤهلة لهـذه
املهن ،كما يو�ضح كيفية التهيئة لهذه املهن وموجه جلميع طلبة ال�سنة الأولى.
2 .2دروب :وهو برنامج تدريب عن بعد ،يت�ألف من دورات تدريبية �إلكرتونية تركز جلها على املهارات املرتبطة
بثقافة العمل ،وموجه جلميع طالب اجلامعة و�سيكون �ضمن م�سار تهيئة املوازي للخطة الدرا�سية ،كما �أنه
يقدم على مدار العام.
�3 .3صيفي :وهو برنامج ميار�س من خالله الطالب املهارات املرتبطة بثقافة العمل يف بيئة عمل حقيقية ،ويقدم
على مدار العام.
مبادرة دعم مراكز التوظيف بال�شراكة مع ورازة العمل ،وتقوم على دعم مراكز التوظيف يف اجلامعات مادي ًا مع
اال�ستفادة من قاعدة املعلومات اخلا�صة ب�أرباب العمل لدى �صندوق تنمية املوارد الب�شرية يف البحث عن الفر�ص
الوظيفية.
التوصيات

اكتمل ت�صميم املبادرتني والتو�صية ب�ضبط الربامج املقرتحة لتتكامل مع حت�صيل الطالب املهاري وحتديد
�أدوار �أطراف املبادرتني.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .زياد بن �أحمد الأحمد

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

الدكتور حمد بن عبد العزيز الرببثن (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العلوم)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

		

منتهي.

الفترة الزمنية:

1440-2-12هـ� 8 ،شهور
وصف المشروع:

يقوم املركز مب�ساعدة الطالب الذين يدر�سون مواد الفيزياء والفلك يف تو�ضيح املفاهيم ومناق�شة امل�سائل وحلها،
و�سوف يقوم الطالب املتميزون بتلك املواد وكذلك طالب الق�سم يف جميع املراحل يف العمل باملركز وب�إ�شراف مبا�شر
من اع�ضاء هيئة التدري�س يف الق�سم.
أهداف المشروع:

1.1م�ساعدة طالب مواد الفيزياء الأولية واملتقدمة والتي �سوف تتم يف خطوه الحقه بعد قيا�س جناح املرحلة
الأولى يف جتاوز العقبات و�شرح املفاهيم والتي مل يتمكنوا من احل�صول عليها �أو فهمها خالل املحا�ضرات
مما يغنيهم عن اال�ستعانة بالدرو�س اخل�صو�صية اخلارجية.
2.2تطوير طالب الق�سم امل�شاركني يف املركز و�أك�سباهم خربات التعامل مع الطالب وتعزيز مهاراتهم يف العملية
التعليمية مما يزيد قدرتهم التناف�سية يف �سوق العمل.
3.3توجيه الطالب ال�ستغالل �أوقاتهم لتطوير قدراتهم العلمية والعملية عن طريق فتح جمال النقا�ش العلمي بني
طالب اجلامعة.

الفئة المستفيدة:

طالب مواد الفيزياء االولية من كليات اجلامعة املختلفة.

الجهات المشاركة في المشروع:

طالب الق�سم يف جميع املراحل (بكالوريو�س – ماج�ستري – دكتوراه).
مراحل تنفيذ المشروع:

الف�صل الدرا�سي الأول للعام 1440-1439هـ:
1.1مت تطبيق التجربة بالف�صل الدرا�سي الأول عن طريق التن�سيق مع ق�سم الفيزياء والفلك وكلية العلوم لتوفري
القاعات اخلا�صة بتقدمي امل�ساعدة لطالب مقرر  104فيز وذلك بتخ�صي�ص حما�ضرة �أ�سبوعية لكل �شعبة
يف حال كون عدد طالبها كبري� ،أو �أكرث من �شعبة يف حالة ال�شعب ال�صغرية.
2.2متت اال�ستفادة من خدمات الطالب ملرحلتي الدرا�سات العليا بالق�سم (ماج�ستري ودكتوراه) و البكالوريو�س
بامل�ستويات املتقدمة.
الف�صل الدرا�سي الثاين للعام 1440-1439هـ:
1.1مت تعديل �ألية العمل بهذا الف�صل نظرا لزيادة عدد الطالب باملقرر  104فيز من � 197إلى  441طالب.
 2.وزعت �أوقات ن�شاط املركز �إلى ت�سع ح�ص�ص مبعدل ح�صتني لكل يوم با�ستثناء يوم اخلمي�س حيث و�ضع له
ح�صة واحدة.
3.3متت اال�ستعانة بجميع الفئات الطالبية لتحقيق مفهوم تدريب الكوادر وكذلك اال�ستفادة من الإمكانيات
الب�شرية امل�ستدامة لدى الق�سم.
اإلنجازات والمخرجات:

1.1بلغ عدد الطالب امل�ستفيدين من امل�شروع  25طالب يف مقرر  104فيز.
2.2اال�ستفادة من خدمات عدد من الطالب ق�سم الفيزياء (  3طالب من الدكتوراه –  4طالب من املاج�ستري-
 3طالب من البكالوريو�س 2 -من الطالب الفنيني واملهنيني)
3.3ارتفاع درجات الطالب يف االختبارات الف�صلية.
التوصيات

�إنهاء امل�شروع واالكتفاء بذلك لعدم �إقبال الطالب.
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مشروع نقل وتوطين الخبرات في التقنيات المتقدمة
لطلبة الكليات العلمية والهندسية والصحية
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .زياد بن �أحمد الأحمد

اسم ممثل الجهة في الفريق المكلف بإدارة المشروع:

د .علي بن كناخر الدلبحي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العلوم)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

م�ستمر للمرحلة الثالثة.
الفترة الزمنية:

تاريخ البدء  15جماد الأول 1440هـ
الفرتة الزمنية (� 4أ�شهر)
وصف المشروع:

يهدف �إلى نقل وتوطني التقنيات املتقدمة وزيادة ن�سبة املكون املحلي يف اقت�صاد اململكة وتو�سيع خربات الطالب يف
تقنيات متقدمة ،ويهدف �إلى اكت�ساب املتدربني واملتدربات للخربات املعملية والنظرية يف جماالت ت�صنيع وتطوير
وتو�صيف املواد النانوية ،وتطبيقاتها يف جماالت حيوية مثل حتلية وتنقية املياه ،واخلاليا ال�شم�سية ،والبيئة.
أهداف المشروع:

1.1نقل وتوطني اخلربات يف جمال حت�ضري املواد النانوية بالتقنيات املتقدمة وتو�صيفها.
2.2نقل وتوطني اخلربات للطلبة ال�ستخدام املواد املطورة بالتقنية املتقدمة يف جمال حتلية املياه.
3.3نقل وتوطني اخلربات للطلبة ال�ستخدام املواد املطورة بالتقنية املتقدمة يف جمال الطاقة والبيئة.

الفئة المستفيدة :

طلبة الكليات العلمية والهند�سية وال�صحية.

الجهات المشاركة في المشروع :

معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو.
مراحل تنفيذ المشروع:

�أو ًال� :إعداد الربنامج التدريبي
قام فريق التدريب باجتماعات مكثفة ومدرو�سة للتخطيط والإعداد لربنامج التدريب بحيث ي�شمل املجاالت التالية:
1.1الطرق الكيميائية والفيزيائية لتح�ضري املواد النانوية والتحكم بخ�صائ�صها
2.2طرق تو�صيف املواد النانوية
3.3ت�صنيع وفح�ص اخلاليا ال�شم�سية (تطبيقات تقنية النانو يف الطاقة والبيئة)
4.4ت�صنيع وفح�ص �أغ�شية املياه (تطبيقات تقنية النانو يف معاجلة املياه)
يف ثالثة م�سارات بحثية:
1.1م�سار حت�ضري وحتليل املواد النانوية.
2.2م�سار الطاقة ال�شم�سية والبيئة.
3.3م�سار معاجلة وتنقية املياه
وقد مت �إعداد الربنامج التدريبي بحيث يح�صل الطالب خالل فرتة التدريب على ا لأ�سا�سيات النظرية لكل جمال،
يلي ذلك قيام الطالب/الطالبة ،يف املختربات املتخ�ص�صة باملعهد ،بعمل جتارب خمربية متعددة يتعرف من خاللها
الطالب/الطالبة على تلك املجاالت ب�شكل عملي متقدم ويتعرف على املهارات الأ�سا�سية واخلربة العملية يف امل�سار
البحثي .كما قام الكادر الإداري ب�إعداد مناذج الت�سجيل واحل�ضور اليومي بالإ�ضافة �إلى املخاطبات اخلا�صة ب�أق�سام
اجلامعة ذات العالقة (�إدارة ا لأمن وال�سالمة� ،إدارة النقل ،الإدارة العامة للتغذية).
ثاني ًا :الإعالن عن امل�شروع:
مت الإعالن عن البدء يف الت�سجيل يف الربنامج عرب (ت�صميم �إعالن الت�سجيل -ت�صميم و�إن�شاء �صفحة على موقع
معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو�-إر�سال بريد �إلكرتوين بالإعالن وروابط الت�سجيل جلميع طالب وطالبات جامعة
امللك �سعود عن طريق خدمة توا�صل.
ثالث ًا :فرز وتر�شيح املتقدمني:
بلغ عدد الطالب والطالبات املتقدمني عرب الرابط الإلكرتوين للت�سجيل  108طالبا و  164طالبة من خمتلف كليات
و�أق�سام اجلامعة و ،ونظر ًا لأن الربنامج م�صمم خ�صي�ص ًا لطلبة الكليات العلمية وال�صحية والهند�سية فقد مت ا�ستبعاد
املتقدمني من التخ�ص�صات الأخرى  ،ومت فرز البقية بح�سب معدالتهم الرتاكمية لي�صبح العدد ( 36طالب) و (40
طالبة).
رابع ًا :تنفيذ امل�شروع :تنفيذ الربامج التدريبية املعدة
خام�س ًا :تقييم امل�شروع و�إعداد التقارير الفنية:
مت توزيع ا�ستبانة بنهاية الربنامج لقيا�س مدى ر�ضا الطلبة عن اجلوانب التالية للربنامج:
1.1تقييم التح�صيل الذاتي (مدى التطوير الذاتي ،جودة املحتوى ،مالئمة التخ�ص�ص)
2.2تقييم حمتوى الربنامج التدريبي (عر�ض املادة التدريبية ،مدة الربنامج ،التجارب املعملية)
3.3تقييم املدربني (القدرة على �إي�صال املحتوى ،االلتزام بالوقت ،ت�شجيع النقا�ش)
4.4تقييم امل�شرفني (م�ستوى التعاون ،االلتزام باملواعد)
5.5تقييم اخلدمات (و�سائل النقل ،التغذية ،بيئة املعامل)
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اإلنجازات والمخرجات:
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1.1بلغ عدد الطالب امل�ستفيدين من امل�شروع  36طالبا و 40طالبة.
2.2تقدمي املواد التدريبية لعدد  8حما�ضرات نظرية عن املبادئ النظرية لأهم طرق لتح�ضري الكيميائية
والفيزيائية للمواد النانوية والتقنيات املتقدمة يف موا�ضيع علمية خمتلفة واي�ض ًا  19جتربة معملية .
3.3ح�صل الربنامج على ن�سبة ر�ضا  %89من الطالب والطالبات امللتحقني بالربنامج.
التوصيات

م�ستمر للمرحلة الثالثة.

مشروع إنتاج الكتب الجامعية اإللكترونية التفاعلية مقرر  100عرب

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د� .سعود الكثريي

اسم مدير المشروع في الفريق المكلف بإدارة المشروع:

د� .سلطان بن هويدي املطريي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

		

منتهي.

الفترة الزمنية:

وصف المشروع:

ميثل هذا امل�شروع �أحد م�شروعات التطوير التي ينفذها ق�سم تقنيات التعليم بكلية الرتبية وذلك بالتعاون مع ق�سم
اللغة العربية و�آدابها ،ويهدف ب�شكل عام �إلى تقدمي تعليم متميز لطالب جامعة امللك �سعود تت�ضمن دمج تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت متمثلة يف الكتاب االلكرتوين التفاعلي لتدري�س مقررات اجلامعة مما يعزز بيئة التعليم املقدمة
له�ؤالء الطالب والذي بدوره ي�سهم يف حتقيق خدمة تربوية تلبي احتياجات الطالب واملجتمع وتعمل على توفري كادر
من خمرجات الكلية م�ؤهلني الحتياجات �سوق العمل املحلي واالقليمي بكفاءة عالية.
أهداف المشروع:

�1.1إنتاج كتاب جامعي �إلكرتوين تفاعلي ملقررات ق�سم اللغة العربية و�آدابها (حاليا مقرر 100عرب).
2.2دمج تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف بيئة تعلم الطالب اخلا�ص بتلك املقررات.
3.3تطوير قدرات طالب وطالبات كلية الآداب الأكادميية والتقنية وتنمية مهارات التفكري الإيجابي والناقد
لديهم من خالل حت�سني بيئة التعليم والتعلم اجلامعي.

الفئة المستفيدة:

1.1جميع طالب وطالبات اجلامعة للأق�سام العلمية والإن�سانية .
� 2.أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم اللغة العربية و�آدابها بكلية الآداب .
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3.3م�صممي املقررات الإلكرتونية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
 4.طالب وطالبات �أق�سام اللغة العربية باجلامعات ال�سعودية والعربية واال�سالمية .
� 5.شركة تطوير التقنيات التعليم.
 .6.طالب املنح غري ال�سعوديني  ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س مبعهد اللغويات التطبيقية
الجهات المشاركة في المشروع:

•ق�سم اللغة العربية
•ق�سم تقنيات التعليم

مراحل تنفيذ المشروع:

املرحلة الأوىل :التحليل:
مراجعة الأدبيات واالطالع على جتارب اجلامعات الرائدة وحتليل االحتياجات التعليمية لطالب كلية الآداب وحتديد
املوا�صفات املطلوبة يف ت�صميم و�إنتاج الكتب الإلكرتونية التفاعلية.
املرحلة الثانية :الت�صميم:
حتديد الهدف العام للم�شروع املقرتح ،وترجمته �إلى جمموعة من الأهداف الإجرائية وحتديد �أف�ضل الربامج الالزمة
لت�صميم وانتاج الكتب الإلكرتونية التفاعلية وحتديد الو�سائط املتعددة الالزمة لها.
املرحلة الثالثة:
التنفيذ واملتابعة والتقييم الدوري �إعداد الكتاب التفاعلي الإلكرتوين ملقرر 100عرب  ،و�إنتاج الو�سائط الإلكرتونية من
ملفات فيديو وملفات �صوتية و�صور ثابتة ومتحركة واختبارات الكرتونية والربط مبواقع �إثراءيه ،كما تت�ضمن املتابعة
والتقييم الدوري؛ للتحقق من مدى مطابقة النتائج الفعلية بالنتائج امل�ستهدفة.
املرحلة الرابعة :التقييم النهائي للم�شروع:
قيا�س املخرجات النهائية وتقييم الإجنازات من �أجل ا�ستمرارية امل�شروع.
اإلنجازات والمخرجات:

ت�صميم وانتاج كتاب �إلكرتوين تفاعلي وذلك ملقرر (100عرب) .
التوصيات

�إحالته �إلى وحدة التعليم عن بعد.

مشروع الوقاية من اللحن الخفي واللحن الجلي

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .عبدالرحمن العنقري

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .عبداحلكيم القا�سم (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية)

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف اخلام�س :بناء ج�سور التوا�صل.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

الفترة الزمنية:

خم�سة ا�شهر
1440/8/16هـ – 1441/1/16هـ
وصف المشروع:

عمل تطبيق �إلكرتوين لتمكني الطالب من مهارة النطق ال�صحيح لكلمات القر�آن الكرمي خالل مدة وجيزة وبطريقة
تفاعلية وم�شوقة من خالل:
•و�ضع كلمات القر�آن الكرمي كامال يف جداول ح�سب ما ينا�سب نطق الآيات القر�آنية يف امل�صحف وقراءتها يف
جمموعات طالبية ليتح�سن هجاء احلروف والكلمات يف مدة وجيزة حسب كل مقرر.
أهداف المشروع:

1.1حت�سني هجاء الطالب لكلمات القر�آن الكرمي
2.2توفري الوقت واجلهد على الطالب واملعلم لتحقيق معلم امل�ستقبل املميز
3.3تربية الطالب على التفاعل والتعلم الن�شط
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الفئة المستفيدة:
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1.1طالب وطالبات اجلامعات
2.2طالب وطالبات التعليم العام
3.3طالب حلقات تعليم القر�آن الكرمي
4.4طالب ودور الذكر الن�سائية
5.5طالب وطالبات املراكز اال�سالمية على وجه االر�ض من املرحلة االبتدائية الأولى وما بعدها

الجهات المشاركة في المشروع:

ق�سم الدرا�سات القر�آنية

مراحل تنفيذ المشروع:

1.1ت�صنيف كلمات القر�آن ح�سب ما ينا�سب القراءة يف امل�صحف وتكون على جمل �أق�صر من اجلملة الكاملة
لي�سهل هجا�ؤها من الطالب والطالبة
2.2تكوين فريق االدخال كلمات القر�آن بالر�سم العثماين يف جداول منا�سبة ويبني فيها ا�سماء ال�سور وارقام
الآيات وارقام �صفحات امل�صحف وت�سجيل الكلمات الدخلة �صوتيا ومراجعة الت�سجيل ومع الكلمة ملكتوبة
للتوثق من �صحة النطق للكلمة
3.3تكوين فريق تقني لبناء هذا الكتاب بطريقة �إلكرتونية منا�سبة ويكون قابال للقراءة والتكرار والبحث.

اإلنجازات والمخرجات:

1.1تكميل ت�سجيل كلمات الوقاية من اللحن اجللي للقر�آن كام ًال.
2.2البداية بت�سجيل كلمات التجويد للوقاية من اللحن اخلفي للع�شر الأخري من القر�آن الكرمي� ،صفحة �صفحة،
حتى نهاية املقدار املح ّدد.
3.3تكميل تطوير الربنامج لنظام الأندرويد  ،واالبل �آي �أو �إ�س .
4.4البداية بتطوير الربنامج للأجهزة املكتبية.
5.5رفع الكلمات القر�آنية ،واملقاطع ال�صوتية على النظام.
6.6البداية با�ستخدام التطبيق على وجه �ضيق؛ ملعرفة مدى الفعالية ،وتكميل جوانب التح�سني عليه.

مشروع استقطاب مستخدمين جدد
لنظام إدارة التعلم عن طريق برنامج الطالب المساعد
المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د� .سعود الكثريي

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .عمر التويجري (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العلوم الطبية التطبيقية)
د� .أمل الرباهيم (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية)
د �.سامي احلميدي و د � .سهام من�صور (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية التمري�ض)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الثاين� :أع�ضاء هيئة تدري�س متميزين.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

					

م�ستمر.

الفترة الزمنية:

� 12شهر.

وصف المشروع:

نظر ًا ال�ستمرار عزوف كثري من �أع�ضاء هيئة التدري�س عن اال�ستفادة مما هو متوفر يف اجلامعة من م�صادر تقنية
لتطوير العملية التعليمية ،ف�إن م�شروع الطالب امل�ساعد يتطلع لتحقيق تقدم يف هذا املجال من خالل حتفيز �أع�ضاء
هيئة التدري�س ال�ستخدام نظام �إدارة التعلم (بالك بورد) عن طريق التجاوب مع رغبة الطلبة بتفعيله .وقد جاءت
فكرة امل�شروع لأن كثري من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة يتجهون �إلى الطلبة عند حدوث م�شكلة تقنية داخل
القاعة الدرا�سية ،حيث �أن ع�ضو هيئة التدري�س ي�ؤمن بقدرة الطلبة على التعامل مع م�شاكل التقنية بكل �أريحية.
يقوم امل�شروع بتزويد الطالب مبلف �إلكرتوين يحتوي كل ما يحتاجه ع�ضو هيئة التدري�س لتفعيل ا�ستخدام التعليم
الإلكرتوين (يحتوي امللف على قالب جاهز لال�ستخدام وملفات �شروحات عر�ض مرئي) كما يقوم بتدريب الطالب
على ا�ستخدامه .حيث يتوقع من الطالب �أن يكون �سف ًريا للربنامج يف كل قاعة درا�سية ويقوم بن�شر ثقافة ا�ستخدام
نظام البالك بورد بني �أقرانه ودعوة �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�ستخدامه.
أهداف المشروع:

1.1تعزيز ا�ستخدام التقنية يف التدري�س.
� 2.إ�شراك الطلبة يف العملية التدري�سية.
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�أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الرتبية والتمري�ض والعلوم الطبية التطبيقية.
طلبة وطالبات بكليات الرتبية والتمري�ض والعلوم الطبية التطبيقية.
الجهات المشاركة في المشروع:

مركز التميز يف التعلم والتعليم – كليات الرتبية والتمري�ض والعلوم الطبية التطبيقية – عمادة التعامالت الإلكرتونية.

مراحل تنفيذ المشروع:

1.1يقوم فريق العمل باختيار طالب من كل ق�سم (طالب م�ساعد) يف م�ستويات متفرقة و�إقناعهم ب�أهمية تفعيل
النظام مل�ساهمته يف ت�سهيل املقرر و حفظ حقوق الطلبة ورفع م�ستوى املادة العلمية .يقوم الفريق �أي�ض ًا
بت�سليم الطالب ن�سخة �إلكرتوين ة من قالب جاهز لال�ستخدام داخل نظام �إدارة التعلم ويتولى م�ساعدة ع�ضو
هيئة التدري�س يف تطبيقه على املقرر الذي يدر�سه معه .يتم الت�أكيد على الطالب وع�ضو هيئة التدري�س على
عدم ال�سماح للطالب باال�ستخدام املبا�شر حل�ساب ع�ضو هيئة التدري�س ويقت�صر دوره على ت�سليم القالب
والدعم الفني.
2.2مت عمل حملة دعائية يف بداية العام الدرا�سي وزيارة عميد ووكالء الكلية للتعريف بالربنامج و�إهدائهم
ن�سخة من القالب املراد ن�شره.
3.3مت زيارة ر�ؤ�ساء الأق�سام كما مت عقد عدد من الور�ش التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة.
4.4متت متابعة ن�شاطات الطلبة والطالبات ب�شكل دوري عن طريق اجتماعات مبا�شرة وجمموعات �إلكرتونية
للت�أكد من قيامهم باملهمة املناطة لهم ومت التوا�صل مع �أع�ضاء هيئة التدري�س لقيا�س ر�ضاهم عن التجربة
وترحيبهم �أو رف�ضهم للفكرة.
5.5مت اال�ستفادة كثري ًا من مالحظات الطلبة امل�ساعدين بينهم وبني بع�ض لن�شر ثقافة البالك بورد بني مدر�سيهم
كما ا�ستفاد فريق امل�شروع من هذه التجارب.

اإلنجازات والمخرجات:

1.1ا�ستفاد عدد ( )210ع�ضو هيئة تدري�س ،و ( )5000طالب من امل�شروع.
2.2زادت ن�سبة ا�ستخدام نظام �إدارة التعلم يف الكليات من � %14إلى  % 85ومبقارنة بني العام اجلامعي -1439
1440هـ و العام اجلامعي 1440/1440هـ ارتفع عدد مرات الدخول وجمموع الأن�شطة من قبل طلبة وطالبات
جميع الكليات امل�شاركة يف امل�شروع  ،كما يلي:
كلية العلوم الطبية:
عام 1439
جمموع
135179
عدد مرات
الدخول
52784
عام 1439
جمموع
1651783
الأن�شطة
663198

عام 1440
190155
60581
عام 1440
2167998
811723

قيمة التغري
54976
7797
قيمة التغري
516215
148525

ن�سبة التغري
40%
14%
ن�سبة التغري
31%
22%

طالبات
طالب
طالبات
طالب

كلية التمري�ض:
عام 1439
جمموع
12131
عدد مرات
الدخول
4102
عام 1439
جمموع
166523
الأن�شطة
54653
كلية الرتبية:
جمموع
عدد مرات
الدخول
جمموع
الأن�شطة

عام 1440
70423
39157
عام 1440
608291
241788

قيمة التغري
58292
35055
قيمة التغري
441768
187135

ن�سبة التغري
480%
854%
ن�سبة التغري
265%
342%

طالبات
طالب
طالبات
طالب

عام 1439
183703

عام 1440
274454

قيمة التغري
90751

ن�سبة التغري
49%

طالبات

عام 1439
2400208

عام 1440
2985179

قيمة التغري
584971

ن�سبة التغري
24%

طالبات

التوصيات

تعميم التجربة على كافة كليات ومعاهد اجلامعة.
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مشروع تفعيل التعليم عن بعد في جامعة الملك سعود
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .وليد النمي

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثاين� :أع�ضاء هيئة تدري�س متميزين.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
الهدف ال�سابع :م�ستقبل م�ستدام.
الهدف التا�سع :بناء تنظيم �إداري داعم.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

			

منتهي.

الفترة الزمنية:

ربيع الأول1440 /هـ
وصف المشروع:

ي�سعى امل�شروع �إلى البدء التدريجي واملدرو�س يف طرح املقررات بنمط التعلم عن بعد وذلك لظهور احلاجة امللحة
نتيج ًة لالنفجار ال�سكاين الهائل ،وقلة �أع�ضاء هيئة التدري�س ك ّم ًا وكيف ًا ،ولتقليل الهدر املايل (التن�سيق يف الربامج
املعتمدة ،و�أ�ساليب التدريب ،و�إنتاج املواد التعليمية�...،إلخ) ،ورغب ًة يف تطوير �سري التعلم والتعليم ونقله من �صوره
التقليدية التي �إن نا�سبت البع�ض مل تنا�سب البع�ض الآخر �إلى �صور �شتى با�ستخدام و�سائل تقنية يف �شرح املادة
التعليمية ولي�س على الطالب �إال �أن يختار الطريقة التي يتعلم بها ،كما �أن امل�شروع ي�أخذ باحل�سبان االمكانات التي
متتلكها اجلامعة من بنية تقنية حتتية ,و�أنظمة تعلم �إلكرتونية و�إنتاج علمي متميز.
أهداف المشروع:

1.1تقدمي تعليم مرن ومتفرد و�شخ�صي للطالب مبا يتالءم مع احتياجاته ومنط تعلمه ويراعي الفروق الفردية
بني الطالب من خالل اال�ستفادة من التقنيات واملوارد املتاحة.
2.2زيادة فر�ص الطالب للو�صول �إلى املحتوى التعليمي الغني وفر�ص التفاعل معه عرب التقنيات املختلفة داخل
وخارج حدود حرم اجلامعة.
3.3امل�شاركة املجتمعية من خالل امل�ساهمة يف تقدمي املوارد التعليمية املفتوحة واال�ستفادة منها يف تعزيز دور
اجلامعة يف خدمة املجتمع كم�ؤ�س�سة تعليمية وتعزيز جتربة تعلم الطالب يف اجلامعة.

الفئة المستفيدة :

طالب جامعة امللك �سعود
الجهات المشاركة في المشروع :

كليات وعمادات اجلامعة

إجراءات تنفيذ المشروع:

املرحلة الأوىل:
•اختيار �أع�ضاء الفريق من وحدات اجلامعة ذات العالقة وهي :عمادة التعامالت ,عمادة القبول والت�سجيل,
عمادة ال�سنة امل�شرتكة ,مركز التميز للتعلم والتعليم ،دار ن�شر اجلامعة و عمادة تطوير املهارات
•الت�أكد من ان �إجراءات املبادرة متوافقة مع �أنظمة ومواد الئحة التعليم عن بعد يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل .
•اقرتاح �آلية البدء بتفعيل التعليم عن بعد ومت االتفاق ان يتم التعميم على كليات اجلامعة برت�شيح املقررات
نظرا النهم املتخ�ص�صون يف موا�ضيع املقررات وطريقة تدري�سها.
•ار�سال التعميم جلميع كليات اجلامعة ب�شطريها .ومت ا�ستقبال الردود .
•�إقامة ور�شة عمل لإعالن البدء بتطبيق التعليم عن بعد ون�شر التقرير �صحفي يف ر�سالة اجلامعة من خالل
الرابط ، http://rs.ksu.edu.sa/issue-1326/10167 :بالإ�ضافة �إقامة دورتني تدريبيتني عن نظام �إدارة
التعلم والف�صول االفرتا�ضية و دورة عن من�صة دار ن�شر اجلامعة.
•زيادة خيار دعم التعليم عن بعد �ضمن خيارات الدعم الفني على رقم هاتف الدعم الفني الذي تقدمه
عمادة التعامالت االلكرتونية.
•الإعالن على �شا�شة النظام الأكادميي  edugateبقائمة املقررات التي �ستدر�س عن بعد.
• اطالق من�صة دار ن�شر اجلامعة على من�صة �سيمانور للن�شر االلكرتوين.
•تقدمي الدعم االكادميي لأع�ضاء هيئة تدري�س مقررات التعليم عن بعد .
•االنتهاء من �إن�شاء �صفحة الكرتونية على موقع مركز التميز يف التعلم والتعليم خا�صة باملبادرة وت�شمل على
بع�ض امل�صادر املفيدة للم�شاركني مثل الئحة التعلم عن بعد والئحة االختبارات يف اجلامعة وكذلك ت�شمل على
�صفحة الأ�سئلة ال�شائعة للأع�ضاء باللغة العربية واالجنليزية و�أخرى لأ�سئلة الطالب ال�شائعة كذلك باللغتني
رابط ال�صفحة https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1700 :
املرحلة الثانية:
 1.1درا�سة الإمكانيات املتاحة التي ميكن �أن تقدمها دار الن�شر لال�ستفادة من من�صة دار الن�شر االلكرتونية.
2.2زيادة �أع�ضاء فريق عمل املبادرة
3.3زيادة قنوات التوا�صل بني فريق املبادرة والأع�ضاء
4.4التوا�صل مع الأع�ضاء امل�شاركني للوقوف على العقبات وامل�شاكل التي واجهتهم
�5.5إعداد ا�ستبانة على مناذج قوقل موجهة للطالب /والطالبات امل�سجلني يف املقررات املر�شحة للتعليم عن بعد
للتعرف على �آرائهم حيال نظام التعليم عن بعد.
� 6.6إعداد ا�ستبانة على منوذج قوقل و�إر�ساله لأع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني من �أجل التعرف على �سري
العملية التعليمية ()https://goo.gl/forms/quuiOqIlfHlHv5Ga2
7.7اال�ستمرار يف تقدمي الدعم وامل�ساندة من عمادة التعامالت االلكرتونية.
اإلنجازات والمخرجات:

متت موافقة معايل مدير اجلامعة على طرح املقررات بنمط التعليم الإلكرتوين باال�ستفادة من امكانيات نظام �إدارة
التعلم امل�ستخدم يف اجلامعة ( البالك بورد) ومبا يتوافق مع الئحة التعليم عن بعد وقد تولى مركز التميز يف التعلم
والتعليم اال�شراف الأكادميي على التعليم عن بعد الذي مت يف الف�صل الثاين للعام الدرا�سي 1440 /1439هـ مب�شاركة
 9كليات من جميع امل�سارات يف تقدمي مقررات التعليم عن بعد والتي بلغ عددها  15مقررا �ساهم فيها  48ع�ضو ًا من
�أع�ضاء هيئة التدري�س وا�ستفاد منها  3644من الطالب .
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التوصيات

تن�ش�أ وحدة باجلامعة مب�سمى ( وحدة التعليم عن ُبعد ) تابعة لوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
ا�ستناد ًا �إلى القرار الإداري رقم  2/20/13937و تاريخ 1441/1/9هـ.

مشروع تطوير البرامج الدراسية بالكليات

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .عبدالرحمن العنقري

 -1تحديث برنامج التمريض لمرحلة البكالوريوس:
أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .حمود عو�ض احلربي (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية التمري�ض)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثالث :تطوير برامج �أكادميية متميزة ت�ستويف املعايري الأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

		

منتهي

الفترة الزمنية:

من 1440/4/2هـ
�إلى 1441/6/12هـ
وصف المشروع:

يقدم هذا امل�شروع منوذج يف رفع جودة تعليم التمري�ض مبا يتوافق مع القيم اال�سالمية و املفاهيم الثقافية لل�شعب
ال�سعودي و املمار�سات العاملية ،كما �أنه يركز على اك�ساب الطالب املعرفة واملهارة الالزمة التي متكنهم من توفري
الرعاية التمري�ضية للفرد والأ�سرة واملجتمع� .إن تطوير وحتديث خطة برنامج التمري�ض �سي�ساعد يف حتفيز الطالب
على التعلم امل�ستمر بالإ�ضافة الى التح�سني امل�ستمر لأع�ضاء هيئة التدري�س ،كما مت الرتكيز عند بناء تو�صيف املقررات
اجلديدة على حتفيز الطالب للعمل على البحث العلمي وتكثيف امل�شاركات املجتمعية من خالل زيادة ان�شطة التوا�صل
مع املجتمع والأعمال التطوعية.
أهداف المشروع:

1.1حتديث خطة التخ�ص�ص بناء على املهارات واملخرجات املطلوبة من التخ�ص�ص.
�2.2إك�ساب الطالب املهارات الالزمة لتوفري الرعاية التمري�ضية املنا�سبة.
3.3حتفيز الطالب للعمل على البحث العلمي وتكثيف امل�شاركات املجتمعية والأعمال التطوعية.
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الفئة المستفيدة :
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يخدم هذا امل�شروع فئتني من املنتفعني:
•منتفع داخلي و هم طالب الكلية من م�ساري االعتيادي والتج�سري كما يخدم �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية
ومعاونيهم.
•منتفع خارجي ،ت�شمل امل�ست�شفيات و �أرباب العمل ,كذلك املر�ضى يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
الجهات المشاركة في المشروع :

كلية التمري�ض

مراحل تنفيذ المشروع:

هناك �أربع مراحل للم�شروع:
•مرحلة الإعداد :كتابة و�صف وتو�صيف املقررات اجلديدة وربطها مع خمرجات التعلم للمقرر والربنامج.
�سيتم تفعيل املعامل يف الكلية خ�صو�ص ًا معمل املحاكاة لال�ستفادة من هذه املقررات وتطبيق ما يتعلمه الطالب
يف املعمل.
•مرحلة التنفيذ :تطبيق اخلطة اجلديدة لربنامج بكالوريو�س التمري�ض يف الف�صل الأول من العام
اجلامعي 1440/1439هـ ب�إذن اهلل.
•مرحلة التقييم :متابعة الطالب يف كل م�ستوى للت�أكد من جودة املخرجات التعليمية هناك مقررات
جديدة متت �إ�ضافتها للخطة بحاجة �إلى مراجعة تو�صيف هذه املقررات للت�أكد من �أن املحتوى مطابق
�أهداف املقرر والأهداف العامة للربنامج.
•مرحلة الدعم واال�ستمرارية :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س ل�ضمان تنفيذ اخلطة ح�سب املخطط له.
اإلنجازات والمخرجات:

1.1مت �إعداد وجتهيز حمفظة املدرب جلميع املهارات العملية جلميع مقررات اخلطة اجلديدة.
2.2مت مراجعة مهارات ملف االمتياز احلايل للمهارات التالية من قبل املخت�صNeonatal/Pediatric :
Intensive Care Unit- Pediatric Surgical Care Unit- (PICU)- Pediatric Medical Care
Unit- Labor and Maternity/Obstetric Unit Delivery Unit

3.3مت �إعداد وجتهيز حمفظة الطالب جلميع املهارات العملية جلميع مقررات اخلطة اجلديدة.
التوصيات

1.1العمل على حتويل امل�شروع لواقع عملي يلم�سه الطالب.
2.2ا�ستمرار عملية التقييم من �أجل حت�سني خمرجات امل�شروع.
3.3تعميم التجربة على الكليات ال�صحية النظرية داخل اجلامعة.
4.4ا�ستثمار املنتج النهائي للم�شروع وت�سويقه لكليات التمري�ض باجلامعات ال�سعودية.

 -2تطوير واستحداث الخطط الدراسية بكلية العمارة والتخطيط:
أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .عبداهلل الثابت (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العمارة والتخطيط)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثالث :تطوير برامج �أكادميية متميزة ت�ستويف املعايري الأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وصف المشروع:

مراجعة اخلطط الأكادميية اخلا�صة بربامج مرحلة البكالوريو�س ،من خالل مراجعة احتياجات �سوق العمل وما حدث
بها من تغريات يف الفرتة ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إلى امل�ستجدات التنموية على م�ستوي اململكة وبالأخ�ص ر�ؤية اململكة
� 2030سواء على امل�ستوى العمراين واملعماري �أو التنموي ب�شكل عام ،ف�ض ًال عن التطور العلمي يف جماالت ممار�سة
املهنة.
أهداف المشروع:

1.1مراجعة اخلطط الدرا�سية احلالية بق�سمي العمارة وعلوم البناء ،والتخطيط العمراين وحتديثها وتقدمي
خطط متطورة متواكبة مع احتياجات �سوق العمل.
2.2درا�سة ا�ستحداث برامج درا�سية جديدة و�إعداد مقرتح اخلطة الدرا�سية لها.
3.3درا�سة ا�ستحداث �أق�سام علمية جديدة بالكلية وو�ضع الهيكل العلمي لها.

الفئة المستفيدة :

جميع طالب كلية العمارة والتخطيط ،بالإ�ضافة �إلى �إمكانية التو�سع لت�ستوعب الكلية فئات �أخرى من الطلبة والطالبات.
الجهات المشاركة في المشروع :

كلية العمارة والتخطيط

مراحل تنفيذ المشروع:

1.1درا�سة �آراء الأطراف املعنية بتطوير اخلطط الدرا�سية (�أع�ضاء هيئة التدري�س  -الطالب  -اخلريجني -
ممثلي �سوق العمل  -املنظمات واجلمعيات املهنية) لتقييم موا�صفات خريجي اخلطط احلالية وللوقوف على
امل�ستجدات يف متطلبات �سوق العمل وامل�ستجدات العلمية والفر�ص املهنية من خالل الأن�شطة التالية:
•توزيع ا�ستبيانات جلمع الآراء.
•�إن�شاء نافذة �إلكرتونية لتلقى املقرتحات �أو االطالع على الآراء املن�شورة يف النوافذ احلالية(مثل املنتديات
الطالبية).
•عقد ور�شة عمل لكل فئة من الأطراف املعنية.
�2.2إجراء درا�سة مقارنة خلطط الربامج املماثلة �إقليمي ًا وعاملي ًا وحتديد املقارنات املرجعية Benchmark
للربامج التى �سيتم حتديثها �أو تلك التي �سيتم اقرتاحها.
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3.3حتديث ر�سالة ور�ؤية و�أهداف الربامج احلالية وموا�صفات اخلريجني بناء على الدرا�سات ال�سابقة (درا�سة
�سوق العمل و�آراء الأطراف املختلفة املعنية والربامج املماثلة واملقارنة املرجعية  ...الخ).
4.4اقرتاح برامج درا�سية جديدة وحتديد ر�سالتها ور�ؤيتها و�أهدافها وموا�صفات خريجيها بناء على الدرا�سات
ال�سابقة (درا�سة �سوق العمل و�آراء الأطراف املختلفة املعنية والربامج املماثلة واملقارنة املرجعية  ...الخ).
5.5عقد ور�ش عمل للأطراف املعنية(�أع�ضاء هيئة التدري�س  -الطالب  -اخلريجني  -ممثلي �سوق العمل -
املنظمات واجلمعيات املهنية) لعر�ض الر�سائل والر�ؤى والأهداف وموا�صفات اخلريجني املحدثة �سواء
للربامج احلالية �أو لتلك املقرتح �إن�شا�ؤها ومناق�شة �آراء الأطراف املعنية و�أخذها يف االعتبار.
�6.6إعداد تو�صيفات الربامج  Program Specificationsاملحدثة �أو املقرتحة مبا ت�شمله من درا�سات تف�صيلية
لنواجت التعلم املتوافقة مع موا�صفات اخلريج ،وطرق التعلم والتعليم وطرق التقييم  ...الخ.
7.7عقد ور�ش عمل للأطراف املعنية (�أع�ضاء هيئة التدري�س -الطالب  -اخلريجني  -ممثلي �سوق العمل -
املنظمات واجلمعيات املهنية) لعر�ض اخلطط الدرا�سية من خالل تو�صيفات تلك الربامج مبا حتمله من
تفا�صيل ،و�إجراء ا�ستبيان ملعرفة درجة ر�ضى الأطراف املختلفة عن اخلطط الدرا�سية املحدثة �أو املقرتحة،
و�إعادة الور�ش �إذا لزم الأمر حتى يتم احل�صول على درجة ر�ضى عالية من الأطراف ذات ال�صلة.
�8.8إعداد امل�ستندات والنماذج املطلوبة لإقرار الربامج وفق ًا لإجراءات وكالة اجلامعة لل�شئون التعليمية
والأكادميية.
9.9درا�سة �إن�شاء �أق�سام علمية جديدة تغطى متطلبات اخلطط املحدثة �أو املقرتحة.
1010البدء يف �إجراءات احل�صول على املوافقات الر�سمية من جمال�س الأق�سام والكلية واجلامعة على التحديثات
�أو اخلطط اجلديدة املقرتحة �أو الأق�سام العلمية املقرتحة.

 -3تطوير العملية التعليمية والخطة الدراسية لقسم اللغة والثقافة:
أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

�أ .عبداهلل القحطاين (معهد اللغويات العربية)

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الثالث :تطوير برامج �أكادميية متميزة ت�ستويف املعايري الأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وصف المشروع:

بناء خطة جديدة وفق �أحدث النظريات يف علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية كلغة ثانية ،مع �إعداد مواد تعليمية
تنا�سب اخلطة اجلديدة ،وتنفيذ ور�ش تدريبية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية بالق�سم حول اخلطة واملقررات اجلديدة.
أهداف المشروع:

1.1تطوير العملية التعليمية يف الق�سم مبا يحقق اال�ستثمار الأمثل للموارد الب�شرية واملادية املتاحة يف املعهد
ويحافظ على مكانة املعهد كرائد يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها على م�ستوى العامل.
�2.2إ�صدار مواد تعليمية متطورة توفر الدخل اللغوي املتنوع للطالب من جهة و�إ�شراك الطالب يف عملية اكت�ساب
اللغة من خالل الأن�شطة واملهام اللغوية املتنوعة من جهة �أخرى.
3.3م�ساعدة الطالب يف اكت�ساب اللغة العربية مبا يتوافق مع الأ�س�س املتعارف عليها يف علم اللغة التطبيقي
وتعليم اللغة الثانية.
4.4تطوير برات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بالق�سم.

الفئة المستفيدة :

طالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم اللغة والثقافة.
مراحل تنفيذ المشروع:

بناء اخلطة بعد االطالع على خطط وبرامج يف �أق�سام م�شابهة ،وتو�صيف املقررات وفق منوذج هيئة تقومي التعليم،
ثم �إعداد املقررات واملواد التعليمية التي حتقق �أهداف اخلطة ت�صدر يف �سل�سلة متكاملة ،ثم تدريب �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية على �أف�ضل الطرق واال�سرتاتيجيات لتطبيقها.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د� .أن�س ال�شعالن

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف اخلام�س :بناء ج�سور التوا�صل.
الهدف ال�سابع :م�ستقبل م�ستدام.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثاين :دعم �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�شجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

					

م�ستمر

الفترة الزمنية:

اعتبار ًا من تاريخ 1440/8/1هـ

وصف المشروع:

من �أهم امل�ؤثرات على جناح �أي م�ؤ�س�سة �أكادميية هو �إن�شاء �شبكة توا�صل مع اخلريجني امل�ؤيدين والداعمني للم�ؤ�س�سة
حيث �أن توقف التوا�صل مبجرد مغادرة الطالب من اجلامعة �سبب �ضعف يف والء اخلريجني و�إبقاء ت�صور قدمي
وغري �صحيح عن اجلامعة .ورغبة يف ا�ستمرارية التوا�صل مع اخلريجني واطالعهم مب�ستجدات اجلامعة �إ�ضافة �إلى
�إ�شراكهم يف مواكبة التقدم الذي يحدث داخل �أ�سوار اجلامعة فقد مت �إن�شاء بوابة للخريجني يتم من خالل هذه
البوابة �إ�شراك اخلريجني ب�أخبار اجلامعة وم�ستجداتها البحثية واالجتماعية وخلق �شبكة توا�صل جيدة مع اخلريجني
وتي�سري �إعادة تدوير خرباتهم واال�ستفادة من والئهم للم�ساهمة ب�شكل مثمر يف برامج اجلامعة �سواء كانت �أكادميية،
بحثية� ،أو غريها من الربامج اخلا�صة بالتطوير واجلودة .كما تتيح البوابة ربط اخلريج ب�أرباب العمل لتوفري �أف�ضل
الفر�ص التدريبية والوظيفية وهذا يعزز دور اجلامعة يف دعم خمرجاتها الب�شرية.
أهداف المشروع:

1.1احلفاظ على عالقة �إيجابية وم�ستمرة مع اخلريجني و�إ�شراكهم يف فعاليات اجلامعة.
2.2عر�ض خمرجات الكليات خلارج �أ�سوارها والت�سويق ملنتجاتها.
3.3ربط من�سوبي اجلامعة واخلريجني و�إحياء التوا�صل بينهم وبني امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة وذلك لتعزيز
العالقة بني اجلامعة وم�ؤ�س�سات املجتمع وتنميتها.
4.4توثيق دور اجلامعة وما تقدمه كع�ضو مهم وم�شارك يف املجتمع.

5.5توفري الفر�ص التدريبية والوظيفية املنا�سبة للخريجني.
6.6تقدمي ملحة عامة عن اجلامعة للمهتمني �سواء داخل اململكة �أو خارجها �أو الأهايل املهتمني يف معرفة اخليار
املنا�سب لأبنائهم.
الفئة المستفيدة:

•خريجي اجلامعة.
•مركز اخلريجني باجلامعة.
•وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية.

الجهات المشاركة في المشروع:

•وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
•عمادة التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت.
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واع
مشروع نحو خريج ٍ
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د� .أن�س بن حممد ال�شعالن

اسم ممثل الجهة في الفريق المكلف بإدارة المشروع:

د .هبة بنت عبدالعزيز اجلربين (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية علوم احلا�سب واملعلومات)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
الهدف ال�سابع :م�ستقبل م�ستدام.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س :تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�ضمن فعالية التدري�س وجودة خمرجات التعلم.
وضع المشروع:

		

منتهي

الفترة الزمنية:

ذو احلجة  1439هـ – ذو احلجة  1441هـ
وصف المشروع:

يحر�ص مركز اخلرجني على مناف�سة �أبرز امل�ستجدات العاملية ذات �سمات التميز والريادة ،ومواكبة التحول العلمي
نحو جمتمع املعرفة ،يف ظل اهتمام اململكة العربية ال�سعودية بتحقيق �أهداف ر�ؤيتها .2030و�إميان ًا من مركز اخلريجني
بالدور الرئي�س للجامعات يف �إعداد اخلريجني الواعني بقراراتهم واختياراتهم ،وامل�ساهمة يف تهيئتهم ليكونوا �شركاء
مهمني و�أع�ضاء فاعلني يف املجتمع ،قادرين على املناف�سة باحرتافية مع التحديات االقت�صادية واالجتماعية ل�سوق
العمل ،و�سعي ًا منه على حتقيق جمموعة من الأهداف اال�سرتاتيجية التي مت اعتمادها يف وثيقة �إن�شاء املركز .و�أحد
�أهم هذه الأهداف هو دعم اخلريجني يف جمال الإر�شاد املهني بالتعاون مع القطاع اخلا�ص والعام .فمن هذا املنطلق
واع) حيث تهتم هذه املبادرة بتوعية طالب وطالبة ال�سنة الأولى امل�شرتكة
مت العمل على مبادرة با�سم (نحو خريج ٍ
علمي ًا ومهني ًا وتهيئتهم كي يكونوا خريجني واعني بقدراتهم وقراراتهم التي تر�سم م�ستقبل حياتهم العلمية واملهنية.
أهداف المشروع:

1.1م�ساعدة الطالب يف حتديد التخ�ص�ص املنا�سب بح�سب ميوله ومهاراته.
2.2م�ساعدة الطالب يف حتديد امل�سار املهني املنا�سب بح�سب اجتاهات العمل اجلديدة.
�3.3إجراء اختبارات تقي�س م�ستوى الذكاء ،وامليول ،واالجتاهات العلمية والعملية.
4.4تعريف الطالب على الربامج املرتبطة لت�أهيلهم ل�سوق العمل.

الفئة المستفيدة :

طالب وطالبات ال�سنة الأولى امل�شرتكة
الجهات المشاركة في المشروع :

مركز اخلريجني -االت�صاالت ال�سعودية -هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات -ما�سرت ليقا�سي � -شركة توبك�س
 م�ؤ�س�سة �سرب لت�صوير� -شركة املراعي � -صندوق تنمية املوارد الب�شرية � -شركة من�صة اكت�شاف � -شركة قوةتناف�س  -املجتمع ال�سعودي� - IHR-شركة ايبيك -اثرائيون� -شركة علو لتمنية القدرات� -سروب االعالمية -طالب
ال�شراكة املجتمعية.
مراحل تنفيذ المشروع:

مرحلة درا�سة الو�ضع الراهن:
يف هذه املرحلة مت درا�سة الو�ضع الراهن ملعرفة �أثر التخ�صي�ص على الطالب والطالبات والتحديات التي تواجههم
ب�شكل �أف�ضل .وكان ذلك من خالل ح�صر معدل التحويل واالن�سحاب يف �آخر �سنتني بح�سب �إح�صائيات القبول
والت�سجيل؛ �إ�ضافة �إلى اختيار عينة الع�شوائية لت�سليط ال�ضوء ب�شكل �أكرب عن �أ�سباب التحويل واالن�سحاب .حيث مت
تعبئة اال�ستبيانات من قبل  277طالب وطالبة من مرحلة ال�سنة الأولى امل�شرتكة وطرح بع�ض الأ�سالة لدرا�سة مدى
ر�ضى الطالب على تخ�صي�صهم وال�سبب يف اختيار التخ�ص�ص الغري منا�سب.
مرحلة التنفيذ:
قام مركز اخلريجني بتنظيم فعالية ملدة يومني وذلك بتاريخ  30-29جماد الأول 1441هـ املوافق  25 -24يناير
2020م .من خالل هذه الفعالية مت الرتكيز على مهن امل�ستقبل من خالل ور�ش عمل مركزة وتقييم القدرات وامليول
�إ�ضافة �إلى عمل ا�ست�شارات فردية بنا ًء على نتائج هذا التقييم.
واع -اجلانب التطبيقي للتعلم الن�شط وذلك بطرح
•ت�ضمنت فعالية مبادرة مركز اخلريجني –نحو خريج ٍ
ا�ست�شارات فردية وار�شاد مهني وتخ�ص�صي لطالب وطالبات ال�سنة الأولى امل�شرتكة.
•كما تطرقت فعالية املبادرة للجانب النظري واجلانب التطبيقي وذلك بطرح م�سارات تدريبية وتقنية مثل
ور�ش العمل مركزة.
•كما حر�ص القائمني على فعالية املبادرة على ربط برنامج املبادرة با�سرتاتيجية كيفية اختيار التخ�ص�ص
اجلامعي والتخطيط ملهن امل�ستقبل وذلك بطرح ور�شة عامة على �أيدي خمت�صني ت�ستهدف الطالب
والطالبات و�أولياء امورهم.
•ومت تدعيم الربنامج بتقييم حتديد امليول ب�شقيه املحلي والعاملي لتحديد وقيا�س امليول والقدرات� ،إ�ضافة
جلل�سات خا�صة للطالب مع م�ست�شارين للتوجيه العمي واملهني.
•وبعد االنتهاء من الفعالية ،وحر�صا من املركز على ا�ستفادة �أكرب �شريحة ممكنة ،مت التن�سيق مع وكالة عمادة
ال�سنة الأولى امل�شرتكة ال�ستكمال  200تقييم قدرات وميول لبقية الطالبات الالتي مل يت�سنى لهن احل�ضور
للفعالية .حيث مت طرح ور�شة عمل عن التقييم وفوائده على الطالبات والهدف من اجلل�سات اال�ست�شارية،
بهدف احلث على �إنهاء التقييم .ومن ثم ،ومن خالل نتائج التقييم ،مت جدولة جل�سات ا�ست�شارية �إ�ضافية
بتاريخ  1441-6-25هـ املوافق 2020-2-19م.
مرحلة درا�سة املخرجات املتوقعة:
يف هذه املرحلة ،وبعد االنتهاء من التنفيذ� ،أ�صبح من ال�ضروري درا�سة عينة من احل�ضور ملعرفة مدى �أثر مبادرة نحو خريج
واع على كل من طالب وطالبات املرحلة الثانوية ومرحلة ال�سنة الأولى امل�شرتكة .حيث مت اختيار عينة ع�شوائية بعدد 387
ٍ
طالب وطالبة؛ ميثل طالب وطالبات املرحلة الثانوية  %32من العينة ،بينما ميثل طالب وطالبات ال�سنة الأولى امل�شرتكة
ن�سبة  %68من العينة .من خالل هذه العينة ،مت توزيع ا�ستبيان لقيا�س ر�ضى احل�ضور عن الفكرة ب�شكل عام ،ومدى ر�ضاهم
عن التنظيم� ،إ�ضافة �إلى قيا�س مدى �أثرها على قراراتهم امل�ستقبلية و�إلى �أي مدى ي�ؤمنون ب�أهمية ا�ستمرارية املبادرة.
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مرحلة درا�سة املخرجات الواقعية:
يف نهاية العام الدرا�سي ،يعتزم املركز �إعادة درا�سة امل�ؤ�شرات التي مت ت�سليط ال�ضوء عليها يف املرحلة الأولى وذلك من
خالل العينة املختارة .حيث �سيتم قيا�س ن�سبة التحويل واالن�سحاب يف هذه العينة ومدى الأثر الفعلي للمبادرة عليهم.
وذلك لأن الهدف الأ�سا�سي من الدرا�سة هو معرفة ما �إذا كان هناك حاجة ال�ستدامة اخلدمات املطروحة يف املبادرة
ب�شكل دائم ك�أحد خدمات املركز ،ام االكتفاء بعلمها كفعاليات مو�سمية.
اإلنجازات والمخرجات:

من خالل �إجناز مراحل امل�شروع ،مت ح�صر عدة خمرجات ومرئيات من احل�ضور التي ميكن تلخي�صها يف الر�سوم
البيانية �أدناه.
مرحلة درا�سة الو�ضع الراهن:
1.1مت تلخي�ص معدالت التحويل واالن�سحاب خالل العامني املا�ضيني و�أت�ضح وجود زيادة ت�سرب الطالبات من
اجلامعة ،وتنقل الطالب بني التخ�ص�صات وامل�سارات.
2.2من خالل توزيع ا�ستبيانات على عدد  277من طالب وطالبات ال�سنة امل�شرتكة وطرح بع�ض الأ�سالة لدرا�سة
مدى ر�ضى الطالب على تخ�صي�صهم وال�سبب يف اختيار التخ�ص�ص الغري منا�سب ،مت تلخي�ص النتائج كما
هو مو�ضح �أدناه.
ال
13%

هل املسار الحالي
من ضمن رغباتك

نعم
87%

�شكل  :1درا�سة الو�ضع الراهن  -مدى الر�ضى على التخ�صي�ص

�شكل  :2درا�سة الو�ضع الراهن � -سبب القبول مب�سار غري مرغوب

اتضح لي أنه من التخصصات املطلوبة مستقبال بخطة ٢٠٣٠
4%

عدم تحقق شروط القبول
44%

بسبب ضغوط األهل للدخول في هذا املسار رغم عدم رغبتك به
4%

سبب اختيارك
ملسارك الحالي

عدم معرفتي بالتخصصات التي تناسبني
48%

�شكل  :3درا�سة الو�ضع الراهن � -سبب اختيار امل�سار احلايل

قد أرغب
32%

هل ترغب بالتحويل
من الجامعة
ال أرغب
68%

�شكل  :4درا�سة الو�ضع الراهن – الرغبة باالن�سحاب من اجلامعة
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�شكل  :5درا�سة الو�ضع الراهن – �أ�سباب الرغبة باالن�سحاب من اجلامعة

92

�شكل  :6درا�سة الو�ضع الراهن – مدى الر�ضا على امل�سار املرغوب

بخالف املتوقع ،ات�ضح من العينة ب�أن النق�ص يف التوعية والإر�شاد هو �أكرب �سبب يف اختيار م�سارات غري منا�سبة؛
ومن بعده عدم توقع م�ستوى امل�سار الذي مت اختياره ومدى منا�سبته لقدرات الطالب .لذلك ميكن اال�ستنتاج ب�أن �أكرب
عاملني يف �سبب التخ�ص�ص مبجاالت غري مرغوبة مما قد ي�سبب يف االن�سحاب من اجلامعة �أو التعرث ،هو وعي الطالب
مبهاراته وعدم فهمه لقدراته.
مرحلة التنفيذ:
بناء على نتائج املرحلة ال�سابقة ،ات�ضح �أن هناك ثغرة يف عملية التخ�صي�ص وفهم الطالب ملهاراته وقدراته .هذه
الثغرة ت�سببت يف تخرج طالب غري واعني ب�سوق العمل ومتطلباته ،وغري م�ستعدين للتحديات التي �ستواجههم عند
التخرج من جمال ال يتوافق مع تطلعاته .لذلك ،قام املركز بتطبيق املرحلة الثانية من املبادرة وتنفيذ مقرتح لتح�سني
عملية الإر�شاد الأكادميي واملهني ،وربط الطالب بتوجهات �سوق العمل لفهم املجال الأن�سب له قبل اختيار التخ�ص�ص
يف نهاية مرحلة ال�سنة امل�شرتكة .من خالل هذه املرحلة ميكن تلخي�ص ن�سب احل�ضور وتقييم تنظيم الفعالية كما هو
مو�ضح �أدناه.

�شكل :7خ�صائ�ص عينة الدرا�سة

�شكل  :8تقييم الفعالية – ر�ضى العينة يف تنظيم الفعالية
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�شكل  :9تقييم الفعالية – ر�ضى امل�شاركني يف تنظيم الفعالية
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مرحلة درا�سة املخرجات املتوقعة:
بناء على تقييم  387طالب وطالبة ،لقيا�س مدى �أثر املبادرة على قراراتهم امل�ستقبلية و�إلى �أي مدى ي�ؤمنون ب�أهمية
ا�ستمرارية املبادرة ،ميكن تلخي�ص النتائج كما هو مو�ضح �أدناه.

�شكل  :10درا�سة املخرجات املتوقعة – ر�أي العينة يف حماور الفعالية

93%





94%

95%

99%



91%



�شكل  :11درا�سة املخرجات املتوقعة – ر�أي العينة يف �ضرورة ا�ستدامة املبادرة

�شكل  :12درا�سة املخرجات املتوقعة – ر�أي العينة يف مدى �أثر الفعالية على قراراتهم امل�ستقبلية

�شكل  :13درا�سة املخرجات املتوقعة – مالحظات عامة من عينة الدرا�سة
التوصيات

من النتائج التي مت ح�صرها من خالل هذا امل�شروع ،ميكن ح�صر التو�صيات كالتايل:
•رفع نتائج املبادرة لوزارة التعليم لدرا�سة �إمكانية �شمل طالب وطالبات مرحلة الثانوي يف املبادرة
وتطبيقها على م�ستوى اململكة.
•�ضرورة ا�ستدامة اال�ست�شارات الفردية وتقييم امليول ،ويقرتح �أن تكون املبادرة م�ستدامة �سنوي ًا وتطرح
قبل موعد التخ�صي�ص.
•�ضرورة توفري �أدوات تقييم معتمدة لقيا�س القدرات وامليول عن طريق االنرتنت ب�شكل م�صاحب
لال�ست�شارات الفردية ،مع احلر�ص على �أن تكون هذه الأدوات تعر�ض التخ�ص�صات املنا�سبة للطالب
بح�سب ميوله وقدراته بن�سبة دقة ال تقل عن .%89
•توفري جل�سات ا�ست�شارية كربنامج م�ستدام باملركز مل�ساعدة اخلريجني يف فهم تخ�ص�صهم ومعرفة
الربامج املرتبطة بت�أهيلهم ل�سوق العمل.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .مرمي ترك�ستاين

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .يزيد الرثيع (ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�صيدلة)

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الأول :الإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.
الهدف الثالث :الكيف ولي�س الكم.
الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف اخلام�س :بناء ج�سور التوا�صل.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.
عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

					

م�ستمر

الفترة الزمنية:

2019/03/05م

وصف المشروع:

يهدف امل�شروع لإن�شاء ج�سور توا�صل تربط بني خمتلف الكليات ال�صحية عن طريق ت�شكيل حا�ضنة جتمع �أع�ضاء
هيئة التدري�س من خمتلف الكليات ال�صحية لتدري�س طالب الكليات ال�صحية مواد ًا درا�سية م�شرتكة وتدريبهم على
التعامل مع املر�ضى با�ستخدام املحاكاة ليتمكنوا من معرفة الأدوار املناطة بهم قبل تخرجهم ويتمكنوا من التوا�صل
مع بع�ضهم البع�ض بطريقة فعالة تنعك�س �إيجاب ًا على جودة املخرجات ال�صحية للمر�ضى وعلى النظام ال�صحي ب�شكل
عام.
أهداف المشروع:

1.1بناء ج�سور توا�صل بني �أع�ضاء هيئة التدري�س من خمتلف الكليات ال�صحية.
 2.ت�شكيل بيئة للتعليم البيني تكون نواة للتعليم البيني بني الكليات ال�صحي م�ستقب ًال.
 3.تطوير مهارات التوا�صل بني طالب الكليات ال�صحية بني بع�ضهم البع�ض ومع املر�ضى.
 4.التعرف على الأدوار املناطة بالعاملني يف املجال ال�صحي من خمتلف التخ�ص�صات.
5.5حت�سني جودة املخرجات التعليمية لطالب الكليات ال�صحية.

الفئة المستفيدة :

طالب وطالبات الكليات ال�صحية
الجهات المشاركة في المشروع :

�أع�ضاء هيئة تدري�س من كليات :
•الطب
•ال�صيدلة
•طب الأ�سنان
•اخلدمات الطبية الطارئة
•العلوم الطبية التطبيقية
مراحل تنفيذ المشروع:

امل�شروع يقوم على عقد ور�ش العمل وبرامج حماكاة تعليمية تت�ضمن عنا�صر تعليمية م�شرتكة بني خمتلف التخ�ص�صات
ال�صحية ومت البدء بالإجراءات التالية:
1.1عمل برامج الكرتونية تعليمية حتاكي بع�ض معامل ال�صيدلة وحركة الدواء لت�سهيل ا�ستيعاب طالب الكليات
ال�صحية لآلية عمل الأدوية
2.2عمل ملف الكرتوين للمر�ضى يحاكي بع�ض امللفات الطبية
3.3التخطيط واالعداد لور�ش العمل.
4.4الإعالن عن ور�ش العمل و�إتاحة الت�سجيل للطالب والطالبات.
5.5عقد ور�ش العمل يف الأوقات التي مت الإعالن عنها.
اإلنجازات والمخرجات:

1.1عمل برامج الكرتونية تعليمية حتاكي بع�ض معامل ال�صيدلة وحركة الدواء لت�سهيل ا�ستيعاب طالب الكليات
ال�صحية لآلية عمل الأدوية .
2.2عمل ملف الكرتوين للمر�ضى يحاكي بع�ض امللفات الطبية .
3.3عقد ور�شة عمل للتعرف على عوائق التعليم البيني بني الكليات ال�صحية على مدى اربعة ا�سابيع وعدد
امل�ستفيدين من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات ال�صحية ( )30ع�ضو هيئة تدري�س من الرجال ( )15ع�ضو
هيئة التدري�س من الن�ساء من كليات ال�صيدلة ،الطب ،طب الأ�سنان ،اخلدمات الطبية الطارئة ،والتمري�ض .
4.4عقد ور�شة لنموذج حماكاة عن الأدوية يف اخلدمات الطبية الطارئة لطالب كليات الطب وال�صيدلة وكلية
اخلدمات الطبية الطارئة و عدد امل�ستفيدين ( )15طالب .
5.5عقد ور�شة عمل حماكاة با�ستخدام حيوانات التجارب حقن الأدوية ب�أنواعها وف�صل عينة ن�سيجية وتخزينها
و عدد امل�ستفيدين ( )20طالبة.
6.6عقد ور�شة عمل لنموذجني حماكاة عن مراقبة الأدوية العالجي لطالب الكليات ال�صحية و عدد امل�ستفيدين
( )12طالب.
7.7عقد ور�شة عمل لنموذج حماكاة عن التعار�ضات الدوائية الع�شبية و عدد امل�ستفيدين ( )20طالبة.
�8.8إقامة مناف�سات مبنية على حاالت مر�ضية تعتمد على املحاكاة يف التعليم البيني بني الطالب و عدد
امل�ستفيدين ( )30طالب و ( )30طالبة.
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المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:

د .عبدالرحمن العنقري

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع:

د .بدر القحطاين (امل�شرف على برنامج الطالب والطالبات ال�صم و�ضعاف ال�سمع)
عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:

الهدف الرابع :تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف ال�ساد�س :بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:

الهدف الأول :تطوير خربات الطالب ليكون خريج ًا قادر ًا على امل�شاركة بفاعلية وم�س�ؤولية يف عامل متغري.
الهدف الرابع :توفري بيئة �أكادميية حمفزة وداعمة للتميز والإبداع يف التعلم والتعليم.
وضع المشروع:

					

م�ستمر

الفترة الزمنية:

اعتبار ًا من تاريخ 1440/5/1هـ
� 12شهر

وصف المشروع:

مت البدء بقبول الطالب والطالبات ال�صم و�ضعاف ال�سمع يف برنامج ال�سنة الت�أهيلية بجامعة امللك �سعود خالل العام
1433-1432هـ ،تهدف ال�سنة الت�أهيلية �إلى تقوية اجلوانب اللغوية لديهم قبل  -التحاقهم بال�سنة التح�ضريية ،مع
توفري اخلدمات امل�ساندة بجميع �أنواعها داخل قاعات املحا�ضرات وخارجها ،حيث �أ�شارت العديد من الدرا�سات �أن
معظم الطالب ال�صم و�ضعاف ال�سمع يواجهون بع�ض ال�صعوبات يف تعلم القراءة والتعبري الكتابي ب�سبب حمدودية
املفردات التي ميتلكونها ف�ضال عن معرفتهم املحدودة بقواعد النحو ،وهذا بكل ت�أكيد يجعلهم يواجهون بع�ض
امل�شكالت اللغوية  ،وقد مت اقرار اخلطة الدرا�سية منذ افتتاح برنامج ال�سنة الت�أهيلية منذ � ،سبع �سنوات  ،ولذا الحظ
فريق العمل �ضرورة �إعادة النظر يف مناهج ال�سنة الت�أهيلية لل�صم و�ضعاف ال�سمع ملراجعتها وتطويرها مبا يتالءم
مع احتياجات الطالب ال�صم و�ضعاف ال�سمع ،وحتقيق �أهداف برنامج ال�سنة الت�أهيلية ونظرا لذلك يحاول الربنامج
العمل على تطوير مناهج ال�سنة الت�أهيلية للطالب ال�صم و�ضعاف ال�سمع لتمكينهم ب�شكل �أكرب من اكت�ساب جميع
املهارات التي متكنهم من حت�سني مهاراتهم اللغوية لت�ساعدهم على تعلم مهارات التفكري الإبداعي ومهارات البحث
واال�ستك�شاف الذاتي ،بالإ�ضافة �إلى ذلك فان تطوير مناهج ال�سنة الت�أهيلية �سوف تتفق مع ر�ؤية اململكة  2030والتي
ت�سعى �إلى جعل ه�ؤالء الطالب �أ�شخا�ص قادرين على االعتماد على �أنف�سهم يف املجتمع ومتكينهم من امتالك الكفايات
الالزمة املواجهة حتديات الع�صر واحل�صول على �أف�ضل الفر�ص املهنية خلدمة �أنف�سهم واملجتمع.

أهداف المشروع:

تطوير مناهج ال�سنة الت�أهيلية  ،وتت�ضمن عملية التطوير ما يلي:
1.1حتليل مناهج ال�سنة الت�أهيلية.
2.2و�صف مناهج ومقررات ال�سنة الت�أهيلية وفقا ملعايري اجلودة.
3.3تطوير مفردات املقررات مبا يتالءم مع احتياجات الطالب اللغوية.
الفئة المستفيدة :

طالب وطالبات ال�صم و�ضعاف ال�سمع بربنامج ال�سنة الت�أهيلية بجامعة امللك �سعود.
الجهات المشاركة في المشروع :

•من�سوبي برنامج ال�سنة الت�أهيلية.
•م�ست�شار اللغة العربية مبعهد اللغويات باجلامعة (أ محمد الغامن)

مراحل تنفيذ المشروع:

1.1يقوم فريق العمل مراجعة وتطوير مقررات ال�سنة الت�أهيلية للطالب ال�صم و�ضعاف ال�سمع  ،وذلك من خالل:
مراجعة وحتليل �شامل للمقررات يف �ضوء التطبيق خالل العامني املا�ضيني
2.2تقييم املناهج التي تدر�س برنامج ال�سنة الت�أهيلية  ،من خالل �إجراء درا�سة ا�ستطالع ر�أي ال�صم و�ضعاف
ال�سمع والعاملني بالربنامج حول نقاط القوة وال�ضعف يف املقررات الدرا�سية
3.3االطالع على الكتب واملراجع اخلا�صة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بالعربية
4.4عقد ور�ش عمل مع املعلمني واملعلمات ملناق�شة املناهج احلالية وحتديد نقاط القوة وال�ضعف.
�5.5إعداد دليل ملفردات املقررات الدرا�سية
6.6عقد ور�ش عمل مع املعلمني واملعلمات ملراجعة دليل مفردات املقررات.
7.7حتكيم دليل مفردات املقررات.
8.8مراجعة تقارير املحكمني وت�ضمينها يف املناهج
9.9تعديل وتكيف املناهج يف �ضوء احتياجات وقدرات وثقافة ال�صم و�ضعاف ال�سمع وفقا ملفردات املقررات التي
مت اعداها.
�1010إعداد املقررات ب�صورتها النهائية.

اإلنجازات والمخرجات:

1.1املراجعة ال�شاملة جلميع مقررات ال�سنة الت�أهيلية وو�ضع �إطار عام لكل مقرر على حدة.
2.2حدوث تطوير وتغيري يف املهارات املت�ضمنة يف حمتوى املقررات التي تتنا�سب خ�صائ�ص وحاجات ال�صم
و�ضعاف ال�سمع وتراعي مبد�أ الفروق الفردية بني الطالب.
3.3التكامل بني �سل�سلة املقررات الدرا�سية لل�سنة الت�أهيلية.
4.4رفع م�ستوى الدافعية ك�شرط من �شروط اللغة ب�أنواعها املختلفة.
5.5ور�شة عمل داخلية من خالل فريق العمل القائم على تطوير املناهج بال�سنة الت�أهيلية “ وقد �أقيمت بالفعل،
و�سوف تقام ور�شة عمل خارجية “خارج الربنامج “ على م�ستوى اململكة ت�ضم اخلرباء واملتخ�ص�صني يف
جمال اللغة العربية” ،ومعلمي ال�صم و�ضعاف ال�سمع ،واملرتجمني ،و�أولياء الأمور” وهي حتت الإجراء”.
التوصيات

ا�ستكمال امل�شروع والرفع مبخرجاته للجنة الإ�شرافية.
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مرفق ( :)1نموذج التقديم على مشروع
تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية
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الكلية:

ا�سم امل�شروع الذي ترغب الكلية يف امل�شاركة بتنفيذه واال�ستفادة من حتقيق �أهدافه من م�شاريع تطوير العملية
التعليمية املرفقة:
أهداف الكلية المتوقعة من تنفيذ المشروع:

•
•
•
•

الفئة المستفيدة من المشروع:

االستفادة المتوقعة من تحقيق أهداف المشروع (المخرجات المتوقعة من المشروع):

•
•
•
•

مؤشرات أداء المشروع:

•
•
•
•

اإلمكانات البشرية والمادية المتوفرة حالي ًا للتنفيذ:

•
•
•
•

اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة للتنفيذ:

•
•
•
•

الميزانية التفصيلية لتنفيذ المشروع في الكلية:

الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع في الكلية:

اسم ممثل الكلية في الفريق المكلف بإدارة المشروع:

أسماء الفريق الذي سوف يعمل على تنفيذ المشروع في الكلية:

•
•
•
•

أسس المفاضلة بين المشاريع المقدمة من الكليات:

•و�ضوح الأهداف وارتباطها بامل�شروع.
•و�ضوح النواجت املتوقعة للربنامج و م�ؤ�شرات الأداء و�إمكانية قيا�سها.
•واقعية امليزانية املقرتحة.
•م�ؤهالت وخربات الفريق امل�شرف على امل�شروع يف الكلية.
•العائد املبا�شر املتوقع على الفئة امل�ستفيدة من امل�شروع.
•دميومة �أثر امل�شروع على الفئة امل�ستفيدة.
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مرفق ( :)2ميثاق مشروع......................................
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)

تمهيد

التاريخ( :

)

رقم الن�سخة( :
مدير امل�شروع...................................................................... :

يعترب ما يرد يف هذا امليثاق التزام ًا من مدير امل�شروع بتحقيق �أهداف امل�شروع وخمرجاته �ضمن النطاق الزمني
و�ضمن امليزانية املتفق عليها يف وثيقة امل�شروع امللحقة بهذا امليثاق .وال يحق ملدير امل�شروع تعديل �أو �إ�ضافة �أو حذف
�أي من بنود هذا امليثاق �أو الوثيقة امللحقة به �إال بطلب خطي منه وموافقة خطية من الوكالة على �أن يتم توثيق كل ذلك
من خالل ن�سخة جديدة حترر بناء على �آخر ن�سخة من هذا امليثاق.
�أو ًال :يعترب التمهيد ال�سابق والوثيقة امللحقة بهذا امليثاق �أجزاء ال تتجز أ� من هذا امليثاق.
ثاني ًا :التزامات مدير امل�شروع:
يلتزم مدير امل�شروع بوثيقة امل�شروع امللحقة بهذا امليثاق؛ وعلى وجه اخل�صو�ص يلتزم بالتايل:
 1.1حتقيق �أهداف وخمرجات امل�شروع وال�صرف على امل�شروع وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات احلكومية.
2.2تنفيذ اخلطة الزمنية واملهام والإجراءات الواردة يف وثيقة امل�شروع واملعتمدة من اللجنة الإ�شرافية على
م�شروع تطوير العملية التعليمية واخلطط الدرا�سية .
3.3رفع التقارير الدورية للجنة الإ�شرافية على م�شروع تطوير العملية التعليمية واخلطط الدرا�سية بح�سب
النماذج املعتمدة من اللجنة.
�4.4إجراء التعديالت الالزمة بح�سب تو�صيات جلنة الإ�شراف على م�شروع تطوير العملية التعليمية واخلطط
الدرا�سية.
ثالث ًا :ملكية امل�شروع وخمرجاته:
تعود ملكية امل�شروع وخمرجاته �إلى وكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية فقط ،ويلتزم مدير وجميع �أع�ضاء
فريق امل�شروع بذكر ا�سم الوكالة يف جميع املن�شورات واملطبوعات الورقية والإلكرتونية ،ويف حال الرغبة بن�شر �أو
امل�شاركة بامل�شروع �أو نتائجه لأي جهة داخلية �أو خارجية فيلزم الكتابة اخلطية للوكالة للإذن بذلك.
رابع ًا� :إجناز الأعمال القائمة:
يف حال �إنهاء امل�شروع �أو ت�أجيله �أو تعليقه ف�إن الأعمال القائمة والتي مت البدء فيها قبل قرار الإنهاء او الت�أجيل �أو
التعليق �سوف ت�ستمر وفق ًا للأحكام الواردة بهذا امليثاق حتى يتم االنتهاء منها؛ ما مل يرد من جلنة الإ�شراف على
م�شروع تطوير العملية التعليمية خالف ذلك.
خام�س ًا :تغيري مدير امل�شروع:
يحق لوكالة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية تغيري مدير امل�شروع يف حال عدم الوفاء بالتزاماته الواردة يف هذا
امليثاق؛ كما �أن على مدير امل�شروع ت�سليم جميع وثائق امل�شروع وخمرجاته للوكالة �أو ملن تراه منا�سب ًا لإدارة امل�شروع.
حرر هذا امليثاق يف  ..........................ومت التوقيع عليه بعد موافقة جميع الأطراف على ما احتواه.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

مدير امل�شروع

�أ.د .حممد بن �صالح النمي

د............................................ .

واهلل املوفق،،،

مرفق ( :)3التقرير الدوري عن أعمال المشروع

ا�سم امل�شروع
ممثل اللجنة
الإ�شرافية
تاريخ بدء تنفيذ
امل�شروع
الن�سبة املنجزة حتى
الآن من امل�شروع
مراجعة �شاملة
لأعمال الفرتة
الأوىل من امل�شروع

تاريخ التقرير
اجلهات امل�شاركة يف
امل�شروع
الفرتة الزمنية
التي يغطيها التقرير
الن�سبة املتوقع
�إجنازها بنهاية الف�صل
الثاين 1437
ن�سبة مامت
الأعمال التي كان خمطط �أدا�ؤها
حتقيقه
يف الفرتة ال�سابقة من امل�شروع

املخرجات املتحققة

ملحوظات

م�ؤ�شرات الأداء

التحديات التي
تواجه امل�شروع
و�أبرز املقرتحات
للتغلب عليها
الأعمال املقرر
عملها خالل الفرتة
القادمة

الأعمال املخطط �أدا�ؤها حتى
نهاية الف�صل الثاين 1437هـ

و�سيلة � /آلية املتابعة ل�ضمان
حتقيق الأعمال

م�ؤ�شرات الأداء /املخرجات
املتوقعة

105

الجدول الزمني للفترة القادمة
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املهمة
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الأ�شهر 1436 -هـ
10
9
8

11

المصروفات

امليزانية املعتمدة للم�شروع
امليزانية التي مت طلبها حتى الآن
جمموع املبالغ امل�صروفة
املتبقي من امليزانية املعتمدة
المصروفات

�أوجه ال�صرف

الإجمايل الكلي

العدد

الإجمايل

12

مرفق ( :)4التقرير الدوري الثالث والختامي

تاريخ التقرير

ا�سم امل�شروع

الن�سبة املنجزة بنهاية العام الدرا�سي
الن�سبة املتوقع �إجنازها خالل الف�صل الدرا�سي الأول القادم
االعمال املنجزة
بنهاية العام الدرا�سي

م�ؤ�شرات الأداء
للم�شروع

أبرز مؤشرات أداء املشروع

نتيجة تحقق املؤشرات

الخطة الزمنية لألعمال المقرر عملها خالل الفصل الدراسي األول
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املهمة
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الف�صل الدرا�سي الأول
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