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مقدمة:
ت�سعى جامعة امللك �سعود اإلى ا�ستحداث الربامج التطويرية واملبادرات النوعية التي تدعم امل�سرية التعليمية لطالب 

وطالبات اجلامعة ، وحتقيقًا الأهداف اخلطة اال�سرتاتيجية للتعلم والتعليم التي تن�ص على ما يلي:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الثالث: تطوير برامج اأكادميية متميزة ت�ستويف املعايري االأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

فقد �سدرت موافقة معايل مدير اجلامعة لت�سكيل جلنة اإ�سرافية لتطوير العملية التعليمية واخلطط الدرا�سية برئا�سة 
وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية بالقرار االإداري رقم 1/4/165664 وتاريخ 1434/04/23هـ، وحتظى 

حاليًا بع�سوية كل من:
 م�ساعد وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية ل�سوؤون اخلطط الدرا�سية )نائبًا للرئي�ص(.. 1
 م�ساعد وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية ل�سوؤون التطوير التعليمي ومدير مركز التميز يف التعلم . 2

والتعليم )من�سقًا للم�سروع(.
 م�ساعد وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية ل�سوؤون التدريب والتعلم التطبيقي.. 3
 م�ساعد وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية ل�سوؤون الطالب.. 4
 عميد التطوير واجلودة.. 5
 م�ست�سارة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية.. 6
 االأ�ستاذ/ اأحمد الدوي�ص )االإدارة املالية(.. 7
 امل�سرف على مكتب وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية.. 8
 حممد بن عبداهلل ال�سايع )املتابعة(.. 9
 اأحمد بن حممد ال�سهري )�سكرتريًا(.. 10

وتركزت مهام اللجنة االأ�سا�سية يف حتديد امل�ساريع ذات االأولوية بالدعم لتطوير العملية التعليمية واإقرارها ومقدار 
الدعم املايل املخ�س�ص لها، ومتابعة امل�ساريع املعتمدة والتاأكد من �سريها يف حتقيق اأهدافها.

اللجنة مبكاتبتهم لتزويدها مب�ساريعهم املقرتحة، حيث  التعليمية فقد قامت  العملية  الكليات �سركاء يف  ونظرًا الأن 
والتعليم،  للتعلم  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اإلى  باالإ�سافة  الكليات  من  املقرتحة  واملبادرات  امل�ساريع  من  اال�ستفادة  مت 
وقامت اللجنة بتحديد مناذج للتقدمي على امل�ساريع )مرفق رقم 1 ( يتم تعبئتها حاليًا اإلكرتونيًا من خالل اخلدمات 
االإلكرتونية املتاح على موقع اجلامعة، كما حددت اللجنة �سوابط يتم حتكيم امل�ساريع املقدمة واختيارها وفقًا لاللتزام 
بها، حيث تقوم جلنة مبراجعة كافة امل�ساريع املقدمة وتقدم تو�سيتها للجنة االإ�سرافية بقبول اأو تعديل امل�ساريع اأو عدم 

املوافقة، ومن اأبرز ال�سوابط ما يلي: 
امل�سروع املقرتح وثيق ال�سلة وله اإ�سهام مبا�سر يف تطويرها.	•
و�سوح النواجت املتوقعة للم�سروع وموؤ�سرات االأداء واإمكانية قيا�سها.	•
و�سوح الربنامج الزمني للمهام واآلية تنفيذ امل�سروع.	•
توافق امليزانية املقرتحة مع بنود ال�سرف املحددة باللوائح.	•
خربات الفريق امل�سرف على امل�سروع يف الكلية.	•
العائد املبا�سر املتوقع على الفئة امل�ستفيدة من امل�سروع.	•
دميومة اأثر امل�سروع على الفئة امل�ستفيدة	•
وجود جتارب ناجحة داعمة للم�سروع	•
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كما اأعدت اللجنة ميثاق للم�سروع يتم توقيعه بني رئي�ص اللجنة ومدير امل�سروع تو�سح فيه االلتزامات بني الطرفني 
)مرفق رقم 2 (، باالإ�سافة لذلك فقد اأعدت اللجنة مناذج للتقارير التي ُيطلب من فرق اإدارة امل�ساريع تزويد اللجنة 
امل�سروع  اكتمال  رفعه عند  يتم  النهائي  للتقرير  اأعدت منوذج  وكذلك   )  3 رقم  دوري )مرفق  ب�سكل  بها  االإ�سرافية 
اجلامعي  العام  يف  مرحلة  اأول  اأُطلقت  املراحل  من  بعدد  التعليمية  العملية  تطوير  م�سروع  مر  وقد   )4 رقم  )مرفق 
1435/1434هـ ثم اأطلقت املرحلة الثانية يف العام اجلامعي 1440/1439هـ واأخريًا مت اإطالق املرحلة الثالثة يف العام 

اجلامعي 1441هـ.

عدد امل�ساريعاملرحلة
20االأولى
13الثانية
17*الثالثة

50املجموع
     *متت املوافقة وقيد البدء بها.

امل�سروع كان له دور كبري يف حتفيز الكليات يف تقدمي اأفكار رائدة كان لنجاحها اأثر يف التو�سع يف امل�سروعات على 
م�ستوى اجلامعة كمركز اخلريجني والتعليم عن بعد وبرنامج الواعدين الذي حاز على جائزة خليفة يف امل�سروعات 
�سيارة  لت�سميم  �سل  مارثون  م�سابقة طالب اجلامعات يف  واملناف�سة يف  الهند�سة،  كلية  OBE يف  وبرنامج  املبتكرة 
هو  االإجنازات  تلك  اآخر  ومن  العلمية،  الكليات  لطالب  والف�ساء  الطريان  علوم  م�سابقات  وكذلك  للبيئة  �سديقة 
احل�سول على براءة اخرتاع من مكتب االخرتاعات يف اأمريكا يف جمال التقنية النانوية مب�ساركة عدد من الطالبات 
من امل�ستفيدات من هذا امل�سروع الذي ت�سرف عليه الوكالة، اإن هذا امل�سروع قد ا�ستطاع اأن يفتح اآفاًقا لتطوير العملية 

التعليمية والتي تبداأ كاأفكار م�سغرة ثم تتو�سع لتحقق اإجنازات مرموقة.

والتقرير التايل يو�سح ملخ�سًا موجزًا للم�ساريع التي مت اعتمادها وتنفيذها باملراحل املختلفة:

5 .................................................................... م�شاريع املرحلة الأوىل
 م�سروع حت�سني املهارات ال�سخ�سية واملهنية للطالب التي ت�ساعدهم على النجاح امل�ستدام يف جمايل التعلم 

6 ............................................................................................................ والعمل
م�سروع دعم �سيا�سات توظيف قوى ب�سرية م�ساندة الأع�ساء هيئة التدري�ص وتعيني وتدريب م�ساعدي التدري�ص.... 10
12 .................................................................................... م�سروع مركز التدريب اللغوي 
15 ............................................................................................. م�سروع مركز الكتابة 
20 ................................................. م�سروع تطوير نظام ملتابعة معدالت التح�سن االأكادميي للطالب 
22 .................................................................. م�سروع برنامج الواعدين يف التدري�ص اجلامعي 
26 .................................................................. م�سروع اأنظمة اال�ستجابة ال�سخ�سية )كليكرز( 
30 ................................... م�سروع بناء حا�سنات اأعمال لدعم ورعاية م�ساريع طلبة كلية ال�سياحة واالآثار
32 ................. م�سروع ت�سجيع ودعم �سراكات االأق�سام  من خالل املناهج واملقررات ذات التخ�س�سات البينية 
م�سروع تطوير م�ساريع متعددة التخ�س�سات بني اأق�سام  الكلية وبني الكلية وكليات اأخرى ........................ 34
36 ......................................................................... م�سروع اإن�ساء مركز للخريجني باجلامعة
39 ..................................................... م�سروع تطوير اإجراءات تقييم نواجت التعلم وفعالية التدري�ص

م�سروع حتديد اأف�سل املمار�سات يف دعم وم�ساندة طلبة ال�سنة االأولى والطلبة املعر�سني للتعرث ون�سر من هذه 
املمار�سات يف اجلامعة ............................................................................................ 46
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م�سروع وحدة التاأخر الدرا�سي و الدعم النف�سي ................................................................... 48
م�سروع برنامج التلمذة ............................................................................................ 51
53 .................................................................................... م�سروع برنامج التعرث الدرا�سي
م�سروع تطوير برامج تدريبية تطبيقية غري �سفية، وبرامج تعاونية للطلبة لزيادة فر�ص توظيفهم بعد التخرج.... 55
58 ................ م�سروع التدريب ال�سيفي لطالب وطالبات ال�سنة الرابعة واخلام�سة لكلية الطب يف مراكز عاملية 
60 ................................................................................... م�سروع برنامج التعليم التعاوين 
62 ................................................... م�سروع اإن�ساء ودعم مركز خلدمات التوظيف والتخطيط املهني

م�شاريع املرحلة الثانية................................................................... 65
66 ...................................................... م�سروع تقدمي دعم اأكادميي للطالب بق�سم الفيزياء والفلك
68 .................. م�سروع نقل وتوطني اخلربات يف التقنيات املتقدمة لطلبة الكليات العلمية والهند�سية وال�سحية
71 .............................................. م�سروع اإنتاج الكتب اجلامعية االإلكرتونية التفاعلية مقرر 100 عرب
73 ................................................................... م�سروع الوقاية من اللحن اخلفي واللحن اجللي
75 ....................... م�سروع ا�ستقطاب م�ستخدمني جدد لنظام اإدارة التعلم عن طريق برنامج الطالب امل�ساعد
78 ............................................................... م�سروع تفعيل التعليم عن بعد يف جامعة امللك �سعود
م�سروع تطوير الربامج الدرا�سية بالكليات......................................................................... 81
81 ......................................................... 1. حتديث برنامج التمري�ص ملرحلة البكالوريو�ص:
83 ........................................ 2. تطوير وا�ستحداث اخلطط الدرا�سية بكلية العمارة والتخطيط:
3. تطوير العملية التعليمية واخلطة الدرا�سية لق�سم اللغة والثقافة:........................................ 85
86 ..................................................................................... م�سروع اإن�ساء بوابة اخلريجني
88 ............................................................................................. م�سروع نحو خريج واٍع
م�سروع تفعيل التعلم البيني بني الكليات ال�سحية.................................................................. 96
98 ............................................. م�سروع تطوير مناهج ال�سنة التاأهيلية للطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع

101 ................................................................................. املرفقات
102 ............................. مرفق )1(:  منوذج التقدمي على م�سروع تطوير العملية التعليمية واخلطط الدرا�سية
104 ................................................... مرفق )2(: ميثاق م�سروع......................................
105 ................................................................... مرفق )3(: التقرير الدوري عن اأعمال امل�سروع
مرفق )4(:  التقرير الدوري الثالث واخلتامي..................................................................... 107
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 مشروع تحسين المهارات الشخصية والمهنية للطالب 
التي تساعدهم على النجاح المستدام في مجالي التعلم والعمل

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. زياد بن اأحمد االأحمد

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
د. عبداهلل بن اأحمد الزهراين) عمادة �سوؤون الطالب(

د. فهد بن علي احل�سني )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سياحة واالآثار(
د. �سلطان ال ثقفان )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سيدلة(

د. عبد املح�سن البداح )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الهند�سة(
د. اإميان عبدالقادر كمال )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية االآداب(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر  ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع:

منتهي.   

الفترة الزمنية:
الف�سل الدرا�سي االأول والثاين للعام 1434-1435 هـ .

وصف المشروع:
�سخ�سية  تكوين  ت�سهم يف  التي  واملهنية  ال�سخ�سية  املهارات  االرتقاء مب�ستوى  الطلبة يف  اإلى خدمة  امل�سروع  ي�سعى 
اأوقات الطلبة يف برامج هادفة للك�سف عن مهارات جديدة و�سقلها  الطالب اجلامعي املتكامل واملتوازن، وا�ستثمار 

والتدريب على القيادة وحتمل امل�سوؤولية وتهيئتهم ل�سوق العمل.

أهداف  المشروع:
 العمل على حت�سني مهارات الطلبة ال�سخ�سية واملهنية لتاأهيلهم ل�سوق العمل.. 1

 رفع كفاءة التدريب للطلبة يف الربامج غري ال�سفية.2. 
 زيادة فر�ص ح�سول الطلبة على وظائف بعد التخرج.3. 
 فتح جمال التعليم امل�ستمر.. 4
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الفئة المستفيدة :
طالب وطالبات جامعة امللك �سعود.

الجهات المشاركة في المشروع :
عمادة �سوؤون الطالب	•
كلية االآداب )�سطر الطالبات(	•
كلية ال�سياحة واالآثار	•
كلية الهند�سة )دعم االإبداع واالبتكار(	•

مراحل تنفيذ المشروع:
 ت�سكيل فريق العمل بامل�سروع.. 1
 عقد االجتماعات الدورية.. 2
 ا�ستطالع راأي الطالب حول الدورات التدريبية املقرتح طرحها.. 3
 حتليل نتائج ا�ستطالعات الراأي.. 4
 و�سع ت�سور للدورات التدريبية.. 5
 عقد برامج تدريبية للكليات ال�سحية.. 6
 عقد برامج تدريبية للكليات العلمية.. 7
 عقد برامج تدريبية للكليات االإن�سانية.. 8

كلية الهند�شة )دعم الإبداع والبتكار(:
تكوين اللجنة وو�سح اآلية لتنفيذ امل�سروع.	•
برنامج دعم مهارات الطالب يف ت�سميم ال�سيارات .	•
حتديد ع�سو هيئة تدري�ص لالإ�سراف على الفريق من ذوي التخ�س�ص. 	•
اللجنة بتوجيه الدعوة للطالب للم�ساركة يف الربنامج وتقدم 80 طالب للم�ساركة واختري منهم 54 	• قامت 

طالب بناًء على املوؤهالت واملقابلة ال�سخ�سية. 
للبيئية والتي �ستقام يف 	• لل�سيارات ال�سديقة   SHELL باإجراءات امل�ساركة يف م�سابقة �سركة  بداأ الربنامج 

مدينة مانيال يف دولة الفلبني يف فرباير 2015م. 
متت م�ساركة الطالب يف ور�سة اأقيمت يوم 4 مار�ص 2014م من قبل �سركة SHELL للتعريف بامل�سابقة. 	•
قامت اللجنة باإعداد دورة للطالب على برنامج Solidwork-Essentail املتخ�س�ص يف الت�سميم والنمذجة 	•

مب�ساعدة احلا�سب االآيل وح�سرها عدد )24( طالب.
قامت اللجنة باإعداد دورة للطالب على برنامج Solidwork-Surface modeling املتخ�س�ص يف الت�سميم 	•

والنمذجة مب�ساعدة احلا�سب االآيل وح�سرها عدد )14( طالب.
قامت اللجنة باإعداد دورة للطالب على برنامج CFD املتخ�س�ص يف املوائع. 	•

كلية ال�شياحة والآثار:
تكوين اللجنة.	•
و�سع اخلطة التنفيذية.	•
اإعداد دورات امل�سروع.	•
اإعداد دورة لتحكيم املادة العلمية للدورات.	•
تنفيذ الدورات.	•
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اإلنجازات والمخرجات:
الأعمال املنجزة بنهاية العام الدرا�شي 1434-1435هـ  )كلية الآداب-�شطر الطالبات(:

التوا�سل مع جهات تدريب خارجية الإقامة برامج للطالبات ومت تنفيذ دورات تدريبية.	•
عقد دورة تدريبية لتح�سني املهارات العملية واملهنية لطالبات كلية االآداب املتوقع تخرجهن بعنوان )امليول 	•

املهنية والوظيفية املنا�سبة(.
عقد دورة تدريبية لتح�سني املهارات العملية واملهنية لطالبات كلية االآداب املتوقع تخرجهن بعنوان )مهارات 	•

كتابة الر�سائل والتقارير( .
عقد دورة تدريبية لتح�سني املهارات ال�سخ�سية لطالبات كلية االآداب بعنوان ) احلوار احل�ساري ( .	•
عقد دورة تدريبية لتح�سني املهارات ال�سخ�سية لطالبات كلية االآداب بعنوان) ن�سر ثقافة العمل التطوعي ( .	•
اإعداد ا�ستبانات لقيا�ص ر�سا الطالبات عن الربامج التدريبية املقدمة97 %.	•
عدد الطالبات امل�ستفيدات من امل�سروع هو 304 طالبة.	•

الأعمال املنجزة بنهاية العام الدرا�شي 1435-1436هـ ) كلية ال�شياحة والآثار(:
ت�سميم وحتكيم واعتماد )16( دورة تدريبية.	•
عدد الطالب امل�ستفيدين 20 طالب لكل دورة.	•

الأعمال املنجزة بنهاية العام الدرا�شي 1435-1436هـ ) عمادة �ش�ؤون الطالب(:
ا�ستطالع راأي الطالب وحتليل نتائج اال�ستطالع للربامج التدريبية املقرتحة.	•
عقد )5( برامج تدريبية تقنية ومهارية يف كل كلية من خمتلف الكليات ال�سحية والعلمية واالإن�سانية  بحيث 	•

يكون عدد اإجمايل للربامج )100 برنامج تدريبي(.
ت�سميم وطباعة احلقائب التدريبية.	•
ت�سميم اأدوات الأخذ اآراء الطالب يف الربامج بعد تنفيذها وللتعرف على ر�سا امل�ستفيدين )الطالب(.	•
عدد الطالب امل�ستفيدين من الدورات التطويرية بلغ 2000 طالبًا.	•

الأعمال املنجزة بنهاية العام الدرا�شي 1436/1435هـ )كلية الهند�شة -دعم الإبداع والبتكار(:
مت توفري جميع التجهيزات الالزمة )الربامج احلا�سوبية واملواد وبع�ص االآالت الب�سيطة( مل�ساركة الطالب يف 	•

م�سابقة �سل لل�سيارات ال�سديقة للبيئة.
املختلفة )حمرك، 	• ال�سيارة  اأجزاء  وتركيب  الت�ساميم  امل�سابقة من عمل  امل�سارك يف  الطالب  انتهى فريق 

نظام التوقف، نظام الوقود، ...الخ( وقام بعمل االختبار االأويل.
مت ترتيب دورة للطالب يف الت�سنيع با�ستخدام املواد املركبة.	•
قام الفريق ببناء ج�سم ال�سيارة اخلارجي من مادة االألياف الكربونية.	•
واالهتمام 	• االإجناز  م�ستوى  واأثنى على  امل�سابقة  امل�سارك يف  الطالبي  للفريق  �سل  �سركة  رئي�ص  نائب  زيارة 

بالتفا�سيل مقارنة بالفرق ال�سعودية االأخرى امل�ساركة  )جامعة حممد بن فهد وجامعة الفي�سل(.
مت االختبار االأول لل�سيارة وكانت ن�سبة النجاح عالية. 	•
قام الفريق باالإعداد  النهائي للم�ساركة يف ال�سباق الذي اأُقيم يف فرباير 2015م.	•
برنامج دعم مهارات الطالب يف ت�سميم وبرجمة الروبوت.	•
و�شعت اللجنة ت�شور لت�شجيع انخراط الطالب يف الأن�شطة  املتعلقة بالروبوت .	•
مت اإن�ساء فريقي روبوت يف الكلية الإجراء املناف�سة بينهم ومت اختيار االأف�سل للم�ساركة يف امل�سابقات االإقليمية 	•

والدولية.
مت ت�سكيل الفريق االأول والذي يتكون من جمموعة من الطالب من ق�سمي الهند�سة امليكانيكية والكهربائية 	•

وي�سرف عليهم اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ص املتخ�س�سني.
مت توفري التجهيزات )روبوتات وبرامج حا�سوبية( الالزمة للبدء بالربنامج.	•
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دورة: االبداع واالبتكار الهند�سي: »طالب اإلى  رائد اأعمال« قدمت من قبل خمترب اأعمال اأرامكو وح�سر ما 	•
يقارب )40( طالب من الكلية باالإ�سافة لبع�ص اأع�ساء هيئة التدري�ص.

لت�سميم وت�سنيع روبوت 	• والكهربائية  امليكانيكية  الهند�سة  العمل يف م�سروع م�سرتك بني طالبي ق�سم  بداأ 
خادم. حيث انتهى الطالب من الت�سميم وبداأوا يف ت�سنيع اأجزاء الروبوت من مكونات ب�سيطة.

يف نهاية الف�سل الثاين 1435/1434 هـ عر�ص فريق مكون من 5 طالب، روبوت متت برجمته الأداء  حركات 	•
ال�سالة.

•	.)humanoid robot( مت عمل ور�سة تدريبية للطالب ملدة 3 اأيام عن برجمة الروبوتات ال�سبيهة باالإن�سان
•	 humanoid( مت عمل دورة تدريبية للطالب ملدة يومني على جتميع وتفكيك الروبوتات ال�سبيهة باالإن�سان

.)robot
دورة مبادئ الع�سف الذهني وح�سرها عدد 23 طالب مرفقه اأ�سماوؤهم يف اآخر التقرير.	•
دورة عن منهجية بدء الت�سغيل االن�سيابي للم�ساريع )Lean Startup Methodology )EB وح�سرها عدد 	•

)11( طالب.
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 مشروع دعم سياسات توظيف قوى بشرية مساندة 
ألعضاء هيئة التدريس وتعيين وتدريب مساعدي التدريس

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. زياد بن اأحمد االأحمد

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
د. عبداملح�سن البداح )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الهند�سة(

د. حممد بن �سعيد الغامدي )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية العمارة والتخطيط(
د. حممد بن �سعود العنزي )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية العلوم(

اأ. اأحمد بن �سمري العريني )عمادة املوارد الب�سرية(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الثاين: اأع�ساء هيئة تدري�ص متميزين.

الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.
الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع:

متوقف.          

الفترة الزمنية:
15-3-1434هـ )18�سهر(

وصف المشروع:
فنية  بكوادر   ) والتخطيط  العمارة  كلية  العلوم-  – كلية  الهند�سة  )كلية  وخمتربات  معامل  لتعزيز  امل�سروع  يهدف 
متميزة وكافية ل�سمان ا�ستمرارية اأداء  املعامل واملختربات يف خدمة عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي، و رفع 

كفاءة اال�ستفادة من فنّيي املعامل واملختربات يف عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي.

أهداف  المشروع:
على . 1 االأ�سغر  الفرق  طالب  تدريب  و  العلمية  املادة  اإعداد  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  م�ساندة  يف  امل�ساهمة 

الدرو�ص العملية.
على . 2 يحافظ  والعملية مبا  التعليمية  املواد  درا�سة  اال�ستفا�سة يف  املتميزة من خالل  الطالب  قدرات  تنمية 

كفاءة الطالب و يرتفع مب�ستواه العلمي.
رفع درجة املناف�سة بني الطالب للح�سول على طلبة متميزين.. 3
تعزيز املعامل واملختربات لكل كلية من الكليات املتقدمة بكوادر فنية متميزة خلدمة عمليات التعليم والتعلم.. 4
اال�ستفادة من الفريق امل�ساند يف دعم املقررات العلمية.. 5
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الفئة المستفيدة :
طالب البكالوريو�ص	•
طالب الدرا�سات العليا	•
اع�ساء هيئة التدري�ص والباحثني	•
الفنيني	•

الجهات المشاركة في المشروع :
كلية الهند�سة	•
كلية العمارة والتخطيط	•
كلية العلوم 	•

مراحل تنفيذ المشروع:
اإجراءات التنفيذ واملتابعة:

تكوين اللجان التنفيذية يف الكليات.. 1
درا�سة الو�سع احلايل ومتديد االحتياجات من الفنيني لكافة الكليات.. 2
طلب احل�سول على �سري ذاتية والتوا�سل مع الباحثني للتقدمي.. 3
ا�ستالم ال�سري الذاتية للمر�سحني للتعيني على الوظائف املتاحة.. 4
اإجراء عملية املفا�سلة بني املر�سحني.. 5
درا�سة الطلبات الواردة من الكليات �سمن امليزانية املحددة.. 6
التن�سيق مع عمادة املوارد الب�سرية يف اإجراءات التعاقد واملتابعة.. 7
متابعة تكليف كل فني بعبء تدري�سي و تنفيذه وتقييم اأداء  كل منهم.. 8
التقييم الدوري الأداء  الكادر الذي مت تعيينه.. 9

اإلنجازات والمخرجات:
مت توظيف 15 فني و باحث.. 1
ا�ستبانة لقيا�ص ن�سبة ر�سا اأع�ساء هيئة التدري�ص عن القوى الب�سرية امل�ساندة وم�ساعدي التدري�ص.. 2
دعم م�ساندة اأع�ساء هيئة التدري�ص لزيادة فاعليتهم يف العملية التعليمية.. 3
باإجراء جتارب معملية . 4 العلمية  املقررات  التعليمية من خالل دعم  واملختربات  املعامل  اال�ستفادة من  متت 

ميار�ص فيها مما زاد احل�سيلة العلمية وربط اجلانب النظري باجلانب العملي لديهم.
حث اأع�ساء هيئة التدري�ص والباحثني على اإجراء االأبحاث التطبيقية وت�سهيل تنفيذها وتوفري البيئة املنا�سبة . 5

لهم عرب توفري الكادر الفني املوؤهل.
اإعطاء الفر�سة لطالب الدرا�سات العليا لال�ستفادة من هذه املعامل واملختربات يف اإجناز بحوثهم ور�سائلهم . 6

العلمية.

التوصيات

اإنهاء امل�سروع حيث مت التعاقد ل�سالح بع�ص االأق�سام  مما كان له اأثر يف حل النق�ص يف تدري�ص املعامل. ولعدم 
اإمكانية اال�ستمرار يف اإبرام عقود توظيف من خالل امل�سروع. 
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مشروع مركز التدريب اللغوي

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. زياد بن اأحمد االأحمد

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
اأ. يحيى القبي�سي )كلية االآداب(

اأ. عبداهلل العمري )كلية االآداب(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع:

منتهي.   

الفترة الزمنية:
3 اأعوام اعتبارًا من الف�سل الدرا�سي االأول 1435/1434هـ .

وصف المشروع:
يقدم مركز التدريب اللغوي خدماته انطالقًا من مهارات اللغة االأربع ، فيقدم جمموعة من الدورات يف جمال الكتابة 
الوظيفية كدورة الكتابة االإدارية، ويف جمال الكتابة االإبداعية كدورة الكتابة امل�سرحية وكتابة املقال والكتابة ال�سحفية 
تخ�س�سات  مع  بال�سراكة  براجمه  من  الكثري  يبني  املركز  اأن  هنا  بالذكر  اجلدير  الذاتية،  ال�سرية  كتابة  وتقنيات 
اأخرى كاالإعالم يف الدورات االإعالمية  والقانون يف دورة الكتابة القانونية والق�سائية، كما يقدم املركز العديد من 
الربامج الطويلة والتي ت�ستمر لف�سل درا�سي كامل كربنامج الكتابة وبرنامج تقدمي الكلمات وبرنامج القراءة املنهجية 
للن�سو�ص، كما يدّرب يف جمال التدقيق اللغوي من خالل دورات ق�سرية وبرامج طويلة؛ بهدف اي�سال املتدّرب اإلى  

درجات متقدمة من االتقان يف كتابة الن�ص العربي.

أهداف  المشروع:
تقدمي دورات تدريبية يف مهارات اللغة العربية واال�ست�سارة اللغوية.. 1
اإعداد مدربني ومدربات معتمدين يف املركز ومتخ�س�سني يف اللغة العربية.. 2
تقومي مهارات اللغة العربية للطالب والطالبات من خالل تقدمي برامج يف الكتابة والقراءة واالإلقاء.. 3
اإنتاج وحتكيم حقائب تدريبية يف مهارات اللغة العربية.. 4
التدريب على بناء التميز يف االإلقاء والتحدث بالعربية الف�سحى.. 5
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الفئة المستفيدة: 
طالب وطالبات اجلامعة.

الجهات المشاركة في المشروع:
ق�سم اللغة العربية واآدابها.

مراحل تنفيذ المشروع:
ا�ستكمال تاأليف احلقائب.. 1
درا�سي يف . 2 كل ف�سل  تدريبية خالل  �ساعة  برنامج )50(  كل  والطالبات مدة  للطالب  تاأهيل  برامج  تنفيذ 

القراءة، الكتابة واالإلقاء.
تنفيذ برنامج مدته )50( �ساعة لكل ف�سل درا�سي لتاأهيل طالب وطالبات ق�سم اللغة العربية واآدابها.. 3
الربنامج . 4 مدة  العربية  اللغة  مهارات  يف  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  والطالبات  الطالب  لتاأهيل  برنامج  تنفيذ 

)50( �ساعة تدريبية لكل ف�سل درا�سي.
تنفيذ برنامج لتاأهيل الطالب والطالبات املكفوفني يف مهارات اللغة العربية بلغة برايل. . 5
العمل على اإن�ساء موقع اإلكرتوين  للمركز.. 6
بناء �سراكات مع جهات داخل اجلامعة وخارجها.. 7
ا�ستكمال تاأثيث مقر الق�سم الن�سائي.. 8
مطبوعات املركز )اإ�سدار الكتيب التعريفي – املطويات - االإعالنات(. 9
ور�ص وحما�سرات للتعريف بخدمات امل�سروع.. 10
 اإجراء درا�سة احتياج للفئات امل�ستهدفة.. 11

اإلنجازات والمخرجات:
عقد 90 دورة تدريبية يف مهارات اللغة العربية.. 1
تاأهيل عدد 90 مدرب ومدربة معتمدين يف املركز ومتخ�س�سني يف اللغة العربية واالإعالم.. 2
تاأهيل 24 اأخ�سائيًا واأخ�سائية واإعداد حقائب تدريبية.. 3
درب املركز 1500 متدرب ومتدربة.. 4
تقدمي 10 دورات تدريبية يف جمل�ص ال�سورى.. 5
تقدمي 10 دورات تدريبية يف جمل�ص التعاون اخلليجي.. 6
اإعداد 12 حقيبة تدريبة .. 7
اإعداد 12 برناجمًا تاأهيليًا .. 8
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التوصيات

بتقدمي  للقيام  واملدربات  واملدربني  الالزمة  واإعداد احلقائب  املقرين  اكتمال جتهيز  امل�سروع حيث مت  اإنهاء 
الدورات. وبذلك ميكن للكلية والقائمني عليه مبوا�سلة العمل من خالل اخلطة املقدمة من قبل الكلية ال�ستمرار 

عمل املركز من خالل عقد �سراكات وتقدمي خدمات ا�ست�سارية ودورات تدريبية.
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مشروع مركز الكتابة

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. مرمي ترك�ستاين 

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
د. ميمونة اخلليل )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية االآداب(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
 الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف ال�ساد�ص: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع: 

منتهي.   

الفترة الزمنية:
1433/3/21هـ املوافق 2012/2/13م، ومت االإ�سراف عليه من قبل الوكالة بتاريخ ...

وصف المشروع:
يعمل مركز الكتابة على دعم الطالبات يف ق�سم اللغة االإجنليزية وتطوير مهاراتهم بالكتابة باللغة االإجنليزية ، اإ�سافة 
اإلى تقدمي الدعم جلميع الطالبات يف الكليات املختلفة يف املراحل التعليمية املختلفة )بكالوريو�ص – درا�سات عليا(.         

أهداف  المشروع:
تقدمي الدعم اللغوي للواجبات Assignments واالأبحاث العلمية Research Papers التي تتطلبها مقررات . 1

وبرامج اجلامعة باللغة االجنليزية.
بيان اال�ستخدامات اللغوية غري ال�سليمة باللغة االجنليزية، و�سرح م�سبباتها، وتقدمي البدائل لت�سحيحها.. 2
بناء مهارات التفكري النقدي من خالل ممار�سة بناء املحتوى على اأ�س�ص منطقية، وتو�سيح االأفكار، وتوثيق . 3

امل�سادر ح�سب االأ�ساليب العلمية املعتمدة عامليًا.
تقدمي ور�ص عمل خا�سة بتطوير مهارات الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية. . 4
اإ�سدار �سل�سلة من االأوراق االإر�سادية لقواعد الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية.. 5
تعزيز فر�ص امل�ساركة باأبحاث مكتوبة باللغة االجنليزية يف املحافل العلمية والن�سر يف املجالت االأكادميية.. 6
توفري مراجع معتمدة مل�ساندة الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية.. 7
اإجراء درا�سات علمية يف جمال تطوير الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية.. 8
اإقامة اأن�سطة  تدعم االهتمام باأ�س�ص الكتابة باللغة االجنليزية.. 9
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الفئة المستفيدة:
طالبات اجلامعة يف مراحل البكالوريو�ص واملاج�ستري والدكتوراه من الكليات االإن�سانية والعلمية وال�سحية، كما ي�ستفيد 

من خدمات املركز اأع�ساء هيئة التدري�ص املهتمات بالن�سر العلمي باللغة االجنليزية.

الجهات المشاركة في المشروع:
كلية االآداب – ق�سم اللغة االإجنليزية واآدابها. 

مراحل تنفيذ المشروع:
املرحلة التجريبية:

ا�ستقطاب كادر متخ�س�ص يف الكتابة االأكادميية	 
اإعداد جدول اأويل ل�ساعات عمل املركز	 
ا�ستحداث اآليات ل�سمان فاعلية املركز	 
اإعداد ور�سة عمل لتعريف ع�سوات هيئة التدري�ص باملركز	 

 
املرحلة الثانية:

اختيار كادر متخ�س�ص يف الكتابة االأكادميية	 
تقدمي امل�سورة يف الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية	 
تدريب الكادر على اآليات عمل املركز	 
اإعداد جدول ل�ساعات عمل املركز و�ساعات عمل امل�ست�سارات	 
البدء بتقدمي ا�ست�سارات للطالبات وفق �ساعات املركز	 

املرحلة الثالثة:
تقدمي امل�سورة يف الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية 	 
االإعالن عن تقدمي امل�سورة عرب االإنرتنت نظرًا لتزايد الطلب على اال�ست�سارات 	 
تدريب امل�ست�سارات اجلدد على اآليات عمل املركز	 
اإن�ساء بريد اإلكرتوين  خا�ص باملركز	 
ت�سجيل املركز ر�سميًا كمبادرة تعليمية	 

املرحلة الرابعة:
التعاون مع عدد كاًف من املتخ�س�سات يف الكتابة االأكادميية	 
تقدمي امل�سورة يف الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية	 
زيادة �ساعات عمل مركز الكتابة ومتديد فرتة امل�سورة	 
 	WCONLINE اال�سرتاك يف برنامج

املرحلة اخلام�شة:
جتهيز مقر يف املدينة اجلامعية للطالبات.	 
تقدمي امل�سورة يف الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية	 
اختيار كوادر متميزة من امل�ست�سارات	 
تهيئة فريق العمل اال�ست�ساري و االإداري لت�سغيل املركز	 
تدريب الطالبات واختيار فريق لال�ستقبال و امل�ساندة االإدارية	 
اإعداد جدول ل�ساعات عمل املركز 	 



17

املرحلة الثامنة:
التعاون مع كادر جديد متمكن من تقدمي امل�سورات يف الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية	 
 	 Writing الكتاب  با�ستخدام  علمية  اأ�س�ص  على  امل�سورات  تقدمي  اأ�ساليب  على  اال�ست�ساري  الكادر  تدريب 

 Center Theory and Practice
تدريب طالبات متطوعات على امل�ساندة االإدارية يف املركز	 
تقدمي امل�سورة يف الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية لطالبات مرحلة البكالوريو�ص يف مقر املركز خم�سة 	 

ايام يف االأ�سبوع من 8�ص حتى 3م
تقدمي امل�سورة يف الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية لطالبات مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه والأع�ساء هيئة 	 

التدري�ص عرب االإنرتنت
ا�شتحداث اآلية لالن�شباط يف املواعيد	 
اإقامة م�سابقة التهجئة الثانية	 
اإقامة ور�ص عمل يف الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية	 
امل�سورات 	  وحي  من   Tip Sheets االجنليزية  باللغة  االأكادميية  الكتابة  يف  االإر�سادات  من  �سل�سلة  اإ�سدار 

املقدمة يف املركز
امل�ساركة يف الفعاليات العاملية اخلا�سة مبراكز الكتابة على توتري	 
ن�سر اأخبار  “مركز الكتابة باللغة االجنليزية” يف املنافذ املتخ�س�سة مبراكز الكتابة اإقليميًا وعامليًا	 
اإثراء موقع مركز الكتابة باللغة االجنليزية باملحتوى باللغة االجنليزية والعربية	 
ن�سر اأخبار  “مركز الكتابة باللغة االجنليزية” يف منافذ اجلامعة االإخبارية	 

املرحلة التا�شعة:
تقدمي امل�سورة يف الكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية	 
كوادر 	  من  االأكادميية  الكتابة  يف  املتخ�س�سات  امل�ست�سارات  من  كاف  عدد  لتاأمني  ر�سمية  اآلية  ا�ستحداث 

اجلامعة
اإعداد وتقدمي ور�ص عمل بطلب من االأق�سام  العلمية يف اجلامعة يف موا�سيع خمتارة	 
ا�ستخدام نظام اآيل جلدولة امل�سورات يف مركز الكتابة	 
تاأمني امل�ستلزمات املكتبية للمركز	 
اثراء موقع مركز الكتابة باللغة االجنليزية باملحتوى باللغتني	 
تاأمني كادر اإداري للمركز	 

املرحلة العا�شرة:
اال�ستمرار يف تقدمي امل�سورات ملن�سوبات املدينة اجلامعية	 
تقدمي خدمات مراجعة الرتجمة االجنليزية لعناوين ر�سائل املاج�ستري و الدكتوراه	 
تقدمي ور�ص عمل خا�سة بالكتابة االأكادميية باللغة االجنليزية	 
تكملة اإثراء حمتوى املركز على االنرتنت	 
تقدمي الت�سور للتحول اإلى  مركز م�ستقل	 
اعتماد حتويل م�سروع مركز الكتابة اإلى  مركز 	 

اإلنجازات والمخرجات:
عقد )41( ور�سة عمل متخ�س�سة يف الكتابة االأكادميية وكان عدد امل�ستفيدات )1069( بالعناوين التالية: . 1

اأ�س�ص الكتابة االأكادميية،  )االأخطاء ال�سائعة يف الكتابة االأكادميية للطالبات، كيفية كتابة اإمييل اأكادميي، 
ال�سرقة العلمية: ما دواعي ال�سجيج حولها؟، كيفية كتابة الر�سائل االإلكرتونية االأكادميية، تفادي ال�سرقة 
العلمية من خالل التوثيق العلمي، كيفية اإعداد الهيكل التنظيمي للكتابة، اأ�س�ص اإخراج امل�ستندات االأكادميية 
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باأ�سلوب APA، كيفية كتابة امللخ�سات االأكادميية، كيفية كتابة الفقرة االأكادميية بطريقة OCIE، اإخراج 
امل�ستندات االأكادميية باإ�سلوب MLA، االأخطاء ال�سائعة يف الكتابة االأكادميية، اإر�سادات ملعاجلة امل�ستندات  
االجنليزية يف MS Word، كيفية كتابة �سرية ذاتية، كيفية القراءة  على نحو فعال )اجلزء االأول(، تفادي 
خمطط  كتابة  كيفية  جمل،  ب�سيغة  التنظيمي  الهيكل  كتابة  كيفية  ال�سفهية،  العرو�ص  يف  العلمية  ال�سرقة 
بحث، كيفية قراءة الن�سو�ص بطريقة نقدية، كيفية القراءة بذهنية الكاتب، كيفية البحث وت�سنيف املراجع 
حتتوي  التي  اجلملة  كتابة  كيفية  االأكادميي،  املحتوى  يف  التوثيق  تتطلب  التي  االأجزاء  معرفة  االأكادميية، 
التاريخية  امل�شطلحات  الكتابة،  اأ�شلوب  تطوير  كيفية  النقاط،  باأ�شلوب  التدوين  كيفية  املحتوى،  اأطروحة 
املهمة  املعلومات  حتديد  كيفية   ،SQ3Rال طريقة  با�ستخدام  الن�سو�ص  ا  قراءة  كيفية  االجنليزية،  باللغة 
يف املقاالت العلمية، كيفية كتابة مقدمة بحثية رائعة، كيفية مراجعة امل�سودة االأولية  للبحث العلمي، كيفية 

ت�سميم االأبحاث التجريبية وغري التجريبية(

مل�ساندة . 2 اإ�سافية  اإر�سادية  اأوراقًا  و  االجنليزية،  باللغة  الكتابة  يف  االإر�سادية  االأوراق  من  جمموعة  اإ�سدار 
مهارات لوحظت اأهميتها الإجناز متطلبات املقررات، مثل:

العالمات التحريرية امل�ستخدمة يف مراجعة الكتابة االأكادميية.	•
كيفية كتابة ملخ�ص البحث العلمي.	•
كيفية ا�ستخدام احلروف الكبرية وال�سغرية يف اللغة االجنليزية.	•
كيفية كتابة ملخ�ص كتاب.	•
كيفية ا�ستخدام عالمات الرتقيم .	•
كيفية معرفة املراجع االأكادميية من غري االأكادميية.	•
كيفية تنقيح الكتابة االأكادميية قبل الت�سليم.	•

تنظيم ) 8 ( فعاليات على م�ستوى اجلامعة، مت االإعالن عنها عرب و�سائل توا�سل املركز، وهذه الفعاليات هي:. 3
قافلة التعريف بخدمات “مركز الكتابة باللغة االجنليزية” CWE Caravan لزيارة �ست كليات اإن�سانية 	•

وعلمية و�سحية تتطلب الكتابة باللغة االجنليزية.
•	.1st Annual Spelling Bee م�سابقة التهجئة االأولى
•	.1st Creative Writing Competition م�سابقة الكتابة االإبداعية االأولى
•	.2nd Annual Spelling Bee م�سابقة التهجئة الثانية
•	.International Write-In 2015 اال�سرتاك يف احلملة الدولية للكتابة
بجامعة 	• 2016م  اللغويات  و  االأدب  لدرا�سات  الرابع  للمنتدى  العلمية  امل�سورة  جل�سات  وا�ست�سافة  تن�سيق 

امللك �سعود.
•	.3rd Annual Spelling Bee م�سابقة التهجئة الثالثة
•	.2nd Creative Writing Competition م�سابقة الكتابة االإبداعية الثانية

4 . Middle East and ت�سجيل “مركز الكتابة” يف احتاد مراكز الكتابة يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا
.North Africa Writing Centers Alliance )MENAWCA(

5 . .Writing Center Directory ت�سجيل املركز يف دليل مراكز الكتابة العاملية

قدم “مركز الكتابة” حاليًا من 6 اإلى  31 م�سورة يف اليوم، وقدم ما جمموعه )8274( م�سورة خالل اخلم�ص . 6
�سنوات منذ اإن�سائه بواقع )12-20( م�سورة يوميًا، وا�ستفاد منها طالبات مرحلة البكالوريو�ص يف الكليات 
املراحل  خمتلف  من  اجلامعة  من�سوبات  من  اإ�سافية  لفئات  اأو�سع  ا�ستفادة  مع  االأولى،  بالدرجة  االإن�سانية 

والكليات تدريجيًا.
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امل�سورات املقدمة من قبل “مركز الكتابة ” منذ اإن�سائه ح�سب الفئات امل�ستفيدة:
الفئة امل�ستفيدةالن�سبة املئويةامل�سورات

طالبات البكالوريو�ص8008%96.7
طالبات املاج�ستري100%1.2
طالبات الدكتوراه49%0.6
اأع�ساء هيئة التدري�ص74%0.9
فئات اأخرى )اإداريات، خريجات(26%0.4
غري حمددة يف البيانات امل�سجلة17%0.2

الكليات امل�ستفيدة من خدمات “مركز الكتابة ” منذ اإن�سائه:
الكليةالن�سبة املئويةامل�سورات

كليات اإن�سانية7935%95.9
كليات علمية137%1.6
كليات �سحية97%1.2

غري حمددة يف البيانات امل�سجلة105%1.3

امل�سورات املقدمة يف م�سروع  “مركز الكتابة باللغة االجنليزية ” يف كل ف�سل درا�سي منذ ان�سائه

تقدمي )237( م�سورة عرب الربيد االإلكرتوين.. 7
حقق مركز الكتابة م�ستوى عاٍل من الر�سا من قبل امل�ستفيدات من م�سورات املركز وذلك من خالل ت�سميم . 8

ا�ستبانة تقي�ص ذلك.
باللغة . 9 االأكادميية  الكتابة  يف  متميزة  طالبة   )40( تاأ�سي�سه  من  الثانية  ال�سنة  منذ   « الكتابة  »مركز  درب 

املركز  ا�ستعان  كذلك  للطالبات.  اال�ست�سارات  لتقدمي  للتطوع  وذلك  حُمددة،  اإجراءات  وفق  االجنليزية، 
الفعاليات،  وتن�سيق  بياناتهن،  وت�سجيل  الزائرات،  كا�ستقبال  االإدارية،  امل�ساندة  لتقدمي  ب  )146( طالبة 
وت�سميم االإعالنات. ويتم منح جميع الطالبات اإفادات ب�ساعات عملهن يف املركز لتوثيقها يف ال�سجل املهاري.

التوصيات

اأو�ست جلنة م�سروع تطوير العملية التعليمية واخلطط الدرا�سية بتحويل م�سروع مركز الكتابة من م�سروع اإلى 
مركز يتبع كلية االآداب، ومت اإحالة االأمر اإلى الكلية إلكمال اإلجراءات النظامية.
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 مشروع تطوير نظام 
لمتابعة معدالت التحسن األكاديمي للطالب

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�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع:

منتهي.   

الفترة الزمنية:
9 اأ�سهر

1434/10/18هـ

وصف المشروع:
ي�سعى امل�سروع اإلى  اإعداد اآلية جلامعة امللك �سعود ملتابعة معدالت التح�سن االأكادميي للطالب. مما ي�ساعد يف تقييم 
الو�سع الراهن ملعدالت الطالب لكل م�ستوى درا�سي يف املقررات الدرا�سية لكل برنامج وي�سهم ب�سكل مبا�سر يف توفري 

متطلبات االعتماد الوطني واخلارجي فيما يتعلق بتقييم م�ستوى الطالب والربامج. 

أهداف  المشروع:
اإعداد اآلية جلامعة امللك �سعود ملتابعة معدالت التح�سن االأكادميي للطالب.	•
توفري متطلبات االعتماد االأكادميي العاملية واملحلية فيما يتعلق  باآليات متابعة معدالت التح�سن االأكادميي 	•

للطالب .

الفئة المستفيدة :
الكليات بوحداتها املختلفة.

الجهات المشاركة في المشروع : 
عمادة القبول والت�سجيل.
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مراحل تنفيذ المشروع:
ت�سكيل فريق عمل وحتديد مهامه.. 1
عمل درا�سة عن اآليات متابعة معدالت التح�سن االأكادميي للطالب باجلامعات املرجعية املتقدمة يف الت�سنيف . 2

العاملي. 
التعرف على كافة متطلبات االعتماد االأكادميي العاملية واملحلية حول اآليات متابعة معدالت التح�سن االأكادميي . 3

للطالب.
�سمن . 4 اإدراجها  املقرتح  للموؤ�سرات  والت�سجيل  القبول  عمادة  روؤية  حول  العمل  فريق  بح�سور  عر�ص  تقدمي 

النظام، وقد �سملت حمورين:
الأول: �سا�سات تتعلق بالطالب اأو جمموعة من الطالب )قوائم(.	•
الثاين: �ساشات إحصائية تعكس واقع البرامج األكادميية )على مستوى القسم أو الكلية أو اجلامعة( .	•

مناق�سة املوؤ�سرات املوجودة وتعديلها .. 5

اإلنجازات والمخرجات: 
بناء نظام اإلكرتوين  ملتابعة معدالت التح�سن االأكادميي للطالب .. 1
عمل ور�سة عمل ت�سم اجلهات املعنية وجمموعة من اخلرباء يف املجال االأكادميي والتقييم ملناق�سة مقرتح . 2

لنظام متابعة تقدم الطلبة.
80% ن�سبة ر�سا اجلهات املعنية عن املوا�سفات والبيانات املطلوبة يف النظام.. 3
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مشروع برنامج الواعدين في التدريس الجامعي

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: اأع�ساء هيئة تدري�ص متميزين.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم 

وضع المشروع: 

م�ستمر.      

الفترة الزمنية: 
الدورة االأولى لربنامج الواعدين عام 2016/2015م.
الدورة الثانية لربنامج الواعدين عام 2019/2018م.

وصف المشروع:
يعمل م�سروع الواعدين على تعزيز قدرات اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين مل مي�سي على ح�سولهم على درجة اأ�ستاذ 
م�ساعد اأكرث من 3 �سنوات، ويرتكز حمتوى الربنامج على حماور رئي�سية هي 4 حماور يف الدورة االأولى و3 يف الدورة 

الثانية وهي كالتايل:
املح�ر الأول: توظيف التقنية يف التعليم، ويت�سمن ا�ستخدام ثالث تقنيات: البالك بورد واأنظمة اال�ستجابة 

ال�سخ�سية Clickers والف�سول املقلوبة. 
التقييم والتغذية الراجعة واأدوات تقييم تعلم الطلبة  املح�ر الثاين: تقييم تعلم الطلبة، ويت�سمن �سيا�سة 

بحيث يتم تقدمي تغذية راجعة م�ستمرة وفعالة لكل طالب لتح�سني اأدائه يف املقرر.
املح�ر الثالث: مبادئ وا�سرتاتيجيات التعليم ويت�سمن 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 االأ�سلية )االإجنليزية( 
للم�ساركني يف الدورة االأولى كما قام برتجمة الكتاب اإلى  اللغة العربية وتوفريه للم�ساركني يف الدورة الثانية.

ويتكون الربنامج من 60 �ساعة تقريًبا يح�سرها ع�سو هيئة التدري�ص يف الدورة االأولى و30 �ساعة يف الدورة الثانية 
لقاءات  على  ال�ساعات  هذه  توزعت  وقد  واحد.  درا�سي  ف�سل  على  الثانية  دورته  يف  الربنامج  تطبيق  اقت�سر  حيث 
دورية وف�سلية مع امل�ساركني. وي�سمل الربنامج تقدمي تقارير اإجناز ح�سب مناذج معتمدة من املركز ملا مت اإجنازه 
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من اأن�سطة  يف برنامج الواعدين، واإرفاق م�ستندات لتوثيق االإجنازات، كالتقارير الن�سفية مبجموع تقريرين طيلة 
الربنامج والتقرير اخلتامي للربنامج. وتت�سمن التقارير معلومات وبيانات عن كافة املهام التي مت حتقيقها وم�ستوى 

جودة تنفيذها واالإجنازات التي حتققت واإمكانية قيا�ص اأثرها  على حت�سيل الطلبة.
تعد ا�ست�سارة النظراء يف التدري�ص من الروافد الهامة للعملية التعليمية وتلعب دوًرا اأ�سا�سًيا يف �سمان جودة التعليم 
حيث مت ت�سمني ا�ست�سارة النظراء يف الدورة االأولى كمحور اإ�سايف اأما يف الدورة الثانية وبعد درا�سة جتربة الربنامج 
واأن  الثالث  املحور  من  فرًعا  لت�سبح  النظراء  ا�ست�سارة  النظر يف  يعيد  اأن  املركز  وجد  ونتائجها،  االأولى  الدورة  يف 
بذلك  اإعداد منوذج خا�ص  ولهذا مت  النظري  امل�ست�سار  بدور  اأنف�سهم  امل�ساركني  يقوم  املركز حيث  اإدارة  تكون حتت 
قام امل�ساركون با�ستخدامه لتحقيق هذه املهمة التي هي من متطلبات الربنامج. كما ا�ستملت الدورة االأولى للواعدين 
على حمور رابع مت ا�ستبعاده كمحور اأ�سا�سي يف الدورة الثانية واالكتفاء بجعله اختيارًيا وذلك لق�سر الفرتة الزمنية 
للربنامج يف دورته الثانية والتي كانت خالل ف�سل درا�سي واحد ويركز هذا املحور على املبادرات والتطوير االأكادميي 

للم�ساركني يف الربنامج.

أهداف  المشروع:
ا�ستثمار نوعي ملجموعة من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة وتطوير اأدائهم على نحو علمي ليكونوا مناذج . 1

رائدة يف التدري�ص اجلامعي.
ا�ستثمار الفر�ص واملوارد املتاحة يف اجلامعة مل�ساندة اأع�ساء هيئة التدري�ص الواعدين وتقدمي الدعم والتحفيز . 2

بكافة اأنواعه لهم لتحقيق اأف�سل املمار�سات التعليمية.
متكني اأع�ساء هيئة التدري�ص من ا�ستخدام اأ�ساليب تعليم جاذبة وفاعلة لتن�سيط تعلم الطلبة وحت�سني اأدائهم . 3

االأكادميي مبا ي�ساهم يف رفع م�ستوى جودة العملية التعليمية يف جامعة امللك �سعود.
ن�سر املمار�سات الناجحة داخل اجلامعة وخارجها كنماذج حُتتذى يف التعليم اجلامعي.. 4

الفئة المستفيدة:
اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �شعود من الكفاءات الوطنية ممن تنطبق عليهم ال�شروط التالية:

اأن يكون املتقدم على رتبة اأ�ستاذ م�ساعد ممن مل تتجاوز خرباته يف التعليم اجلامعي ثالث �سنوات منذ تاريخ 	•
احل�سول على �سهادة الدكتوراه.

اأن يكون املتقدم غري مفرغ اإدارًيا كلًيا اأو جزئًيا.	•
اأن يلتزم باحل�سور والتفرغ للربنامج.	•
اأن يلتزم بتقدمي تقارير اإجناز دورية ح�سب مناذج معتمدة من املركز.	•
اأال يقل ن�ساب ع�سو هيئة التدري�ص من مقررات البكالوريو�ص عن �ست �ساعات تدري�ص كحد اأدنى خالل فرتة 	•

الربنامج. 
اأال يقل عدد الطلبة امل�سجلني يف كل مقرر/�سعبة عن 20 طالًبا/طالبًة.	•

الجهات المشاركة في المشروع:
جميع كليات جامعة امللك �سعود

مراحل تنفيذ المشروع:
الإعالن عن الربنامج:	•

مت االإعالن عن الربنامج با�ستخدام جميع و�سائط التوا�سل املتاحة للو�سول اإلى  اأع�ساء هيئة التدري�ص حيث 
قام مدير مركز التميز يف التعلم والتعليم باإر�سال تعميم اإلى عمداء الكليات الإ�سعارهم ببدء الربنامج مرفًقا 
الربنامج يف موقع  الإعالن عن  واملتطلبات. كما مت  ال�شروط  تعر�س تف�شيالاً عن  التي  التنظيمية  بالن�شرة 
املركز وعلى ح�ساب تويرت التابع للمركز ويف ر�سالة اجلامعة وبا�ستخدام الربيد االإلكرتوين  الذي ي�سل اإلى  

جميع اأع�ساء هيئة التدري�ص من خالل خدمة توا�سل التي توفرها اجلامعة.
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اإجراءات اللتحاق بالربنامج:	•
يقوم ع�سو هيئة التدري�ص بتعبئة منوذج طلب االلتحاق بربنامج الواعدين يف التدري�ص، والذي يت�سمن موافقة . 1

رئي�ص ق�سم املتقدم على ان�سمامه اإلى  الربنامج مع اإرفاق �سرية ذاتية حديثة للمتقدم.
ير�سل املتقدم النماذج اإلى الربيد االإلكرتوين   للمركز celt@ksu.edu.sa خالل فرتة التقدمي على الربنامج.. 2

اإجراءات قب�ل امل�شاركني:	•
   بعد االإعالن عن بدء ا�ستقبال الرت�سيح لالن�سمام للربنامج لكافة اأع�ساء هيئة التدري�ص تتاح فرتة ال�ستقبال 
الطلبات وبعد انتهائها تتم مراجعة الطلبات من قبل جلنة لتحكيم طلبات املتقدمني ومراجعة �سوابط القبول 
يف الربنامج. وبعد ذلك يتم التوا�سل مع املقبولني الإ�سعارهم عن طريق الربيد االإلكرتوين كما يتم اإعالن 

اأ�سمائهم يف موقع املركز االإلكرتوين وكذلك يف ح�ساب تويرت. 

اإجراءات تنفيذ الربنامج:	•
   يتولى مركز التميز يف التعلم والتعليم الدور التنفيذي لربنامج الواعدين وهي كما يلي:

الإ�شراف املبا�شر: يتم قبل البدء بالربنامج تق�سيم امل�ساركني اإلى  جمموعات ليتولى كل جمموعة م�سرف . 1
من املركز كما يقوم مدير املركز باالإ�سراف العام على امل�ساركني.

تنظيم اللقاءات والجتماعات الدورية: يتم اإعداد خطة زمنية للقاءات واالجتماعات وهي كالتايل: . 2
لقاء متهيدي لتعريف امل�ساركني بالربنامج ومتطلباته ومواعيد اللقاءات.  -
لقاءات دورية ملناق�سة حماور ا�سرتاتيجيات ومبادئ التعلم، حيث بلغت 10 لقاءات يف الدورة االأولى و6  -

يف الدورة الثانية.
الثانية وكان الهدف منها  - لقاءات ن�سفية وقد كانت لقاءين يف الدورة االأولى ولقاء واحد يف الدورة 

اإعطاء امل�سارك جمال لتقدمي اأهم االإجنازات وفق املحاور والنماذج املخطط لها واأثر الربنامج على 
تقييم وحت�سيل الطلبة وفق املحاور.

اإلى  اإعطاء امل�سارك الفر�سة لعر�ص جميع االإجنازات التي حققها  - لقاء ختامي يف كل دورة ويهدف 
خالل فرتة الربنامج.

 التوا�شل مع امل�شاركني: يقوم الربنامج مبا يلي: . 3
توفري مادة بنظام اإدارة التعلم مب�سمى )برنامج الواعدين( وتتم اإ�سافة جميع امل�ساركني مع امل�سرفني  -

للتوا�سل والت�ساور.
تزويد امل�ساركني باأرقام التوا�سل مع امل�سرفني واملوظفني االإداريني يف الربنامج لتكون متوفرًة لهم طيلة  -

فرتة الربنامج.
التوا�سل عن طريق الربيد االإلكرتوين   للمركز ب�سكل دوري ودائم للرد على ا�ستف�سارات امل�ساركني. -

مع . 4 وم�ساركتها  اإجنازاتهم  وعر�ص  اأداء   تقارير  امل�ساركني  من  ُيطلب  للم�شاركني:  امل�شتمر  التقييم 
اجلميع، ومن ثم تقوم جلنة ا�ست�سارية بتقييم اأدائهم وتقدمي تغذية راجعة تبني جوانب التميز واجلوانب 
التي حتتاج لتطوير وحت�سني، كما تقوم باإعداد تقرير لكل م�سارك يت�سمن درجة تقييم االأداء من 100 
درجة وفق حتكيم امل�ست�سارين وكذلك تغذية راجعة نوعية حول اأداء ه مع تو�سيح اجلوانب التي حتتاج اإلى  
حت�سني وكذلك االإ�سادة مبواطن القوة لديه وقد �ساعدت تلك االإجراءات يف حت�سن اأداء  كافة امل�ساركني 

على حد �سواء.
يف . 5 ي�ساعد  مبا  امل�ساركني  احتياج  و�سد  الدعم  اأنواع  كافة  تقدمي  على  املركز  يحر�ص  وامل�شاندة:  الدعم 

اأنظمة اال�ستجابة  اأجهزة  اأدائهم كما مت تكليف من يقوم بتدريب امل�ساركني على ا�ستخدام  رفع م�ستوى 
ال�سخ�سية )كليكرز(.

ا�شت�شارة اخلرباء الرتبويني: تتم اال�ستعانة بخربات تربوية يف جماالت متخ�س�سة يف املناهج وطرق . 6
التدري�ص وتقنيات التعليم وعلم النف�ص الرتبوي للتحكيم واال�ست�سارة ولتطوير االأداء.
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اإجراءات تقييم اأداء امل�شاركني:	•
مت ت�سميم وبناء اال�ستبانات والنماذج التقييمية لكل حمور على حدة والتي تهدف اإلى  قيا�ص اأداء امل�سارك   
امل�سارك طيلة فرتة  الذي يطراأ على  التح�سن  اإلى  معرفة مقدار  ا  اأي�سً مف�سلًة تف�سياًل دقيًقا كما تهدف 
الربنامج وقد مت ا�ستخدام هذه اال�ستبانات والنماذج يف الدورة االأولى للربنامج وقد مت مراجعتها وتطوريها 
يف الفرتة الثانية اأخًذا باالعتبار اختالف املدة الزمنية للربنامج يف الدورتني وكذلك املالحظات التي وردت 

من حمكمي وم�ست�ساري الربنامج.

تقييم الربنامج:	•
يقوم املركز با�ستخدام عدد من االأدوات واالأ�ساليب لقيا�ص فعالية الربنامج كما يلي:  

يف  - خرباتهم  وا�ستثمار  االأكادميية  اخلربة  ذوي  من  التعليم  يف  املتخ�س�سني  املحكمني  من  عدد  اختيار 
حتكيم اأداء  امل�ساركني وعرو�سهم.

تقارير االأداء  املقدمة من امل�ساركني والتي توثق جهودهم وتنفيذ مهامهم التي يقومون بها. -
التي  - النماذج  اأو  االأولى  الدورة  ا�ستخدامها يف  التي مت  �سواء  والبعدية  القبلية  النظراء  ا�ست�سارة  تقارير 

اأعدها املركز يف الدورة الثانية.
ا�ستخدام كل م�سارك  - والتي تبني مدى  االإلكرتونية  التعامالت  التي تعدها عمادة  الرقمية  االأداء  تقارير 

ا. للبالك بورد ومدى ا�ستخدام طالبه اأي�سً
نتائج اال�ستبيانات التي تعدها عمادة اجلودة يف نهاية كل ف�سل درا�سي والتي يقوم طلبة كل مقرر بتعبئتها  -

اإلكرتونيًا.
نتائج تقييم الربنامج من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص امل�ساركني فيه. -
من خالل مراجعة نتائج تلك االأدوات ميكن التو�سل اإلى  نتائج عميقة عن اأثر كل حمور وفعاليته على ع�سو  -

ا ميكن التو�سل اإلى مدى جناح الربنامج يف  هيئة التدري�ص وعلى طالبه والق�سم والكلية ب�سكل عام، واأي�سً
حتقيق التطلعات التي ت�سبو اإليها اجلامعة.

اإلنجازات والمخرجات:
الفوز بجائزة ال�سيخ خليفة بن زايد الرتبوية:  كان من �سواهد جناح برنامج الواعدين يف التدري�ص اجلامعي 	•

ح�سوله يف دورته االأولى على جائزة خليفة الرتبوية لعام 2016م يف جمال)امل�سروعات والربامج الرتبوية 
املبتكرة( وذلك على م�ستوى الوطن العربي.

ن�سبة اإجناز امل�ساركني ملتطلبات الربنامج بلغت 80% )تقارير حمكمة(. 	•
ن�سبة حت�سن االأداء  التدري�سي للم�ساركني يف الربنامج بلغت 70% )تقارير حمكمة(.	•
بلغ عدد امل�ستفيدين من الربنامج يف الدورة االأولى: 8 اأع�ساء هيئة تدري�ص و 750 طالب وطالبة و يف الدورة 	•

الثانية: 9 اأع�ساء هيئة تدري�ص و 973 طالب وطالبة.

التوصيات

احلاجة اإلى  عدد اأكرب من اأع�ساء هيئة التدري�ص من ذوي الكفاءات يف جمال الرتبية كم�سرفني للربنامج.. 1
اال�ستفادة من خربات املتميزين يف كل دورة للتعاون كم�سرفني وم�ست�سارين يف الدورات القادمة.. 2
التدري�ص يف اجلامعة . 3 امل�ساركني الأع�ساء هيئة  االأثر من  اإيجاد  و�سائل ت�سمن متابعة اال�ستمرارية ونقل 

ولهذا مت درا�سة فكرة �سفراء الواعدين لتحقيق نقل اأثر الربنامج اإلى الزمالء يف الق�سم اأو الكلية حيث 
ميكن اأن يحّدد املركز مهام ال�سفراء اخلا�سة بنقل االأثر ويطلب منهم تقارير حول ما مت اإجنازه من مهام 

يف هذا ال�سدد. 
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مشروع أنظمة االستجابة الشخصية )كليكرز(

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: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة. 

الهدف الثاين: اأع�ساء هيئة تدري�ص متميزين. 
الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة. 

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم. 

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع: 

م�ستمر ب�سكل ف�سلي من عام 1435هـ اإلى  عام 1441هـ )حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير(.

الفترة الزمنية:
بداأ امل�سروع يف عام 1435/1434هـ. حيث يديره مركز التميز يف التعلم والتعليم وا�ستمر الربنامج ليعقد دورته الثانية 
العام  الرابعة يف  الدورة  ثم  الدرا�سي 1437-1438ه،  العام  الثالثة يف  دورته  ثم  الدرا�سي 1436-1437ه،  العام  يف 

الدرا�سي 1439/1438ه ثم دورته اخلام�سة يف العام الدرا�سي 1439- 1440هـ..

وصف المشروع:
مع تقدم التقنية وتوفرها، اأ�سبح من ال�سرورة ا�ستخدامها حلل امل�ساكل املتعلقة بالتعليم والتي من اأهمها   
خلق قاعة درا�سية تفاعلية يكون فيها الطالب املحور االأ�سا�سي وُيعطى الوقت وامل�ساحة للم�ساركة والتفاعل مع املادة 
العلمية املطروحة. من جهة اأخرى ا�ستثمار وتوفري الو�سائل التقنية املتاحة لع�سو هيئة التدري�ص لتقييم الطلبة وحتديد 
م�ستوياتهم. من هنا جاءت فكرة م�سروع اأنظمة اال�ستجابة ال�سخ�سية )Clickers(، والذي يهدف اإلى  دمج التقنية 
يف التعليم خللق قاعة درا�سية تفاعلية بني ع�سو هيئة التدري�ص وطالبه لتوفري الوقت واجلهد وتعزيز عملية التعلم 

وجعلها اأكرث متعة و حتفيز.
 

أهداف  المشروع:
زيادة التفاعل بني ع�سو هيئة التدري�ص والطلبة داخل القاعات الدرا�سية.. 1
حت�سني وتعزيز التوا�سل بني ع�سو هيئة التدري�ص والطلبة داخل القاعات الدرا�سية.. 2
اال�ستفادة من التقنية احلديثة وتفعيلها داخل القاعات الدرا�سية لتح�سني العملية التعليمية.. 3
ن�سر ثقافة ا�ستخدام التقنية يف التعليم لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة.. 4
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اال�ستعا�سة عن التقييم الورقي بالتقييم االآيل التفاعلي ملتابعة حت�سيل الطالب ورفع اجلودة.. 5
زيادة ا�ستيعاب الطلبة.. 6

الفئة المستفيدة :
الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ص.

الجهات المشاركة في المشروع :
يف بداية امل�سروع كانت الكليات امل�ساركة هي اأربع كليات: كلية العلوم والطب وطب االأ�سنان وعلوم احلا�سب. حتى تو�سع 

املجال يف الوقت احلايل لي�سمل جميع كليات جامعة امللك �سعود.

مراحل تنفيذ المشروع:
الدورة الأوىل يف العام الدرا�شي 1435/1434هـ

االأ�سنان 	• والطب وطب  العلوم  امل�ساركة)كلية  للكليات  تنفيذية مب�ساركة ممثلني  بت�سكيل جلنة  الدورة  بداأت 
وعلوم احلا�سب(، وكذلك مب�ساركة من عمادة التعلم االإلكرتوين والتعليم عن بعد.

االنتهاء من االإجراءات النظامية يف �سراء االأجهزة من اإدارة امل�سرتيات حيث ح�سل املركز على 1000 جهاز 	•
)جهاز لكل طالب( باالإ�سافة اإلى اأجهزة اأع�ساء هيئة التدري�ص واالأجهزة الفنية االأخرى.

االإعداد والتهيئة اإدارًيا وفنًيا وتدريب اأع�ساء هيئة التدري�ص والفنيني يف الكليات يف الف�سل الدرا�سي االأول.	•
البدء بالتطبيق العملي يف املقررات الدرا�سية للكليات امل�ساركة يف الف�سل الدرا�سي الثاين حيث بلغ جمموع 	•

الطلبة امل�ساركني 979، منهم 440 طالًبا و539 طالبًة، موزعني على الكليات امل�ساركة.

الدورة الثانية يف العام الدرا�شي 1437/1436هـ
مراجعة وحتديث التقارير الدورية ومقيا�ص ر�سا االأع�ساء ور�سا الطلبة عن ا�ستخدام االأجهزة. 	•
�سارك يف هذه املرحلة من االأع�ساء 18 ع�سًوا من اأع�ساء هيئة التدري�ص، يف حني بلغ عدد الطلبة امل�ستفيدين 	•

من امل�سروع  1593طالًبا. 

الدورة الثالثة يف العام الدرا�شي 1438/1437هـ
ت�سكيل جلنة من ممثلني يف الكليات العلمية واالإن�سانية.	•
 تقدمي ور�ص عمل الأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكليات و توفري الدعم الفني لهم ملتابعة امل�ساكل التقنية وحلها.	•
  حتفيز امل�ساركني لالبتكار يف ا�ستخداماتهم لالأجهزة والو�سول اإلى  م�ستويات اأعمق يف اال�ستخدامات وقد 	•

مت ذلك من خالل االإعالن عن م�سابقة اأف�سل ا�ستخدام لكليكرز. 
مناق�سة ا�ستخدام بدائل الأجهزة الطالب مثل تطبيق الهواتف الذكية اخلا�سة بكليكرز REEF اإال اأنه مل يتم 	•

تفعيل ذلك ملا يقوم به التطبيق من جمع لبيانات الطالب وا�ستجاباتهم وهو ما يتعار�ص مع اأنظمة اجلامعة. 
 بلغ عدد امل�ساركني يف هذا الدورة من اأع�ساء هيئة التدري�ص خالل العام الدرا�سي 115 ع�سًوا اأما الطلبة 	•

امل�ستفيدون فقد بلغ عددهم 4843 طالًبا وطالبًة.

الدورة الرابعة يف العام الدرا�شي 1439/1438هـ
لت�سهيل 	• املركز  وبني  كلياتهم  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  بني  للتن�سيق  الكليات  خمتلف  من  من�سقني  ت�سكيل 

ا�ستخدام وتفعيل كليكرز  يف العملية التعليمية. 
 بلغ عدد امل�ساركني من االأع�ساء يف هذا العام الدرا�سي 127 ع�سًوا اأما الطلبة فقد بلغ عددهم 5702 طالًبا 	•

وطالبًة. 
ربط 	• على  امل�ستخدمني  مل�ساعدة   LMS التعلم  اإدارة  نظام  مع  كليكرز  برنامج  ودمج  حتديث  دليل  توفري 

ا�ستخدامهم الأجهزة كليكرز مع النظام . 
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خالل 	• من  االأع�ساء  من  الن�ساء  للم�ساركات  الدعم  توفري  يف  االإلكرتونية  التعامالت  عمادة  عن  اال�ستغناء 
تدريب اإحدى موظفات املركز وتاأهيلها لتقدمي الدعم الفني الالزم للم�ساركات عند احلاجة. 

دعم عدد من االأبحاث من خالل تزويد الباحثني من امل�ساركني بالبيانات اخلا�سة بكليكرز. 	•

الدورة اخلام�شة يف العام الدرا�شي 1440/1439هـ
Overall Summary التي ت�ستخل�ص من برنامج كليكرز 	• مت ح�سر عدد اال�ستخدامات من خالل تقارير 

وعلى الرغم من الوقت واجلهد الذي تتطلبه قراءة التقارير من قبل موظفي املركز اإال اأنها عك�ست اال�ستخدام 
احلقيقي لالأع�ساء.

بلغ عدد امل�ساركني يف هذه الدورة من اأع�ساء هيئة التدري�ص 55 ع�سًوا باالإ�سافة اإلى  9 اأع�ساء من برنامج 	•
ال�سم  فئة  من  18طالبًة  امل�ستفيدين  الطلبة  �سمن  من  وكان  وطالبًة  طالًبا   1294 الطلبة  ومن  الواعدين 

و�سعاف ال�سمع.
ال�سخ�سية )Clickers( وحت�سني م�سروع 	• اال�ستجابة  اأجهزة  ا�ستخدام  لدرا�سة مقرتحات  ت�سكيل جلنة  مت 

اأنظمة اال�ستجابة ال�سخ�سية وخرجت بالتو�سيات التالية:
 ا�ستبعاد مقرتح ت�سليم االأجهزة للطلبة الأن ذلك قد يقلل من حجم تفعيل اجلهاز.. 1
ا�ستمرارية خيار اأن تكون االأجهزة عهدة مع اأع�ساء هيئة التدري�ص وهو خيار مت جتريبه و�سلبياته حمدودة. . 2
ا�ستمرارية مقرتح ا�ستخدام التطبيقات االإلكرتونية التي تقوم بنف�ص الدور الذي تقوم به اأجهزة كليكرز . 3

على اأن تكون حتت متابعة املركز .
ا�ستبعاد مقرتح ا�ستخدام التطبيق البديل الأجهزة كليكرز)Reef( الأنه يفر�ص ر�سوم على الطلبة وال يتيح . 4

متابعة اأداء  امل�ساركني.
لل�سوؤون . 5 اجلامعة  وكالة  م�ساريع  �سمن  باجلامعة  خا�ص  اإلكرتوين  تطبيق  ت�سميم  م�سروع  على  التقدمي 

التعليمية واالأكادميية.
اأع�ساء جدد مع . 6 يكون احلافز املادي لالأع�ساء اجلدد وكذلك لالأع�ساء الذين ي�ساهمون يف ا�ستقطاب 

حتديد �سوابط ذلك.
االإعداد للقاء مفتوح مع االأع�ساء امل�ساركني بكليكرز لتبادل اخلربات.. 7
متييز امل�ستخدمني املتميزين ب�سهادات �سكر عن طريق الق�سم والتي قد تلعب دور املحفز لالأع�ساء يف . 8

الق�سم.
متييز امل�ستخدمني املتميزين بعر�ص اأ�سمائهم على موقع املركز.. 9
حتديث الدليل ليت�سمن املمار�سات الناجحة واخلدمات التي يقدمها املركز.. 10
يكون الربط بنظام البالك بورد اختياري.. 11
بالكليات ذات . 12 البدء  ويتم  كليكرز  الفني مل�ستخدمي  الدعم  الكلية على تقدمي  الدعم يف  تدريب موظفي 

العدد االأكرب من امل�ساركني.
فتح املجال للباحثني الراغبني يف اإجراء درا�سات عن ا�ستخدام كليكرز يف العملية التعليمية على اأن يتم . 13

تقدمي �سكر للمركز وال يتحمل املركز تقدمي دعم مادي ولكن يوفر لهم خدمات بحثية كامل�ساعدة يف ن�سر 
اأدوات القيا�ص اأو توفري البيانات.

اإلنجازات والمخرجات:
التعليمية داخل القاعات الدرا�شية وذلك بتعزيز نقاط القوة لدى الطالب ومعاجلة نقاط 	• العملية  حت�شني 

ال�سعف.
تعزيز الدافعية للتعلم لدى الطالب وحتفيزهم على املراجعة الدورية ملا يعطى خالل املحا�سرات.	•
حتفيز الطالب على امل�ساركة والتفاعل داخل القاعات الدرا�سية )التعلم الن�سط(.	•
رفع م�ستوى حت�سيل الطالب.	•
بلغ عدد جمموع امل�ستفيدين من الربنامج 411 ع�سًوا من اأع�ساء هيئة التدري�ص رجال ون�ساء و 19201 طالًبا وطالبًة.	•
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التوصيات: 

اال�ستمرار يف امل�سروع وتو�سيع نطاقه واال�ستفادة من اجلوانب االإيجابية ودعمها ومعاجلة جوانب الق�سور . 1
التي بينتها جتربة املراحل ال�سابقة.

وتهيئة . 2 املتطلبة  واالأجهزة  املحا�سرات  قاعات  وتهيئة  الكليات  ويف  اجلامعة  يف  املنا�سبة  العوامل  تهيئة 
اأع�ساء هيئة التدري�ص.

وخارج . 3 داخل  املعنية  على اجلهات  نتائجه  وعر�ص  اإعالمًيا  وتوثيقه  ون�سره  امل�سروع  دعم  اال�ستمرار يف 
اجلامعة والتعريف بجوانب االإجناز املتحققة والذي يعك�ص اهتمام اجلامعة واإجنازها امللمو�ص يف املجال 

التعليمي. 
�سرورة ا�ستمرار تعاون اجلهات املعنية ممثلة يف )اإدارة امل�سرتيات-اإدارة امل�ستودعات-االإدارة املالية( يف . 4

تذليل ال�سعوبات االإدارية املتمثلة بكٍل من اإمتام �سراء االأجهزة وكذلك بت�سجيل العهد وطريقة ت�سجيلها 
�سواء على املاأمور اأو الطلبة اأو اأع�ساء هيئة التدري�ص مبا الحتد من فعالية ا�ستخدامها.

ل�سمان ا�ستمرار حتقيق االإجنازات هناك �سرورة للمتابعة الدورية من ِقبل اللجنة التنفيذية وجلان داخل . 5
تعك�سها  كما  ال�سحيحة  املعايري  وفق  التطبيق  ول�سمان  العمل  �سري  الدورية عن  التقارير  ورفع  الكليات 

التجربة واملمار�سات العاملية االأخرى.



30

 مشروع بناء حاضنات أعمال 
لدعم ورعاية مشاريع طلبة كلية السياحة واآلثار

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. عبدالرحمن العنقري

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
د. عبد اهلل ال�سارخ )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سياحة واالآثار(

د. فهد بن علي احل�سني )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سياحة واالآثار(
د. عالء ال�سرابي )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سياحة واالآثار(
د. حممد العتيبي )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سياحة واالآثار(
د. م�سلح املريخي )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سياحة واالآثار(

د. دوغال�ص )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سياحة واالآثار(
اأ. حممد العنزي )كلية ال�سياحة واالآثار( 

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري. 

الهدف الثالث: تطوير برامج اأكادميية متميزة ت�ستويف املعايري االأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.

وضع المشروع: 

متوقف          

الفترة الزمنية:
الف�سل االأول 36/35هـ حتى الف�سل االأول 1437/36هـ

وصف المشروع:
تطوير وت�سويق املبادرات االإبداعية يف قطاع ال�سياحة واالآثار والتي �ستدعم تطور م�ساريع االأعمال اخلا�سة بطالب 
والتي  العاملية،  االأعمال ذات اجلودة  تزويدهم بحزمة متكاملة من خدمات تطوير  واالآثار من خالل  ال�سياحة  كلية 

�سيكون لها دور يف تعزيز ودعم اإمكانية الت�سويق التجاري لالأفكار وحت�سني تطور منو امل�ساريع الفّعالة.

أهداف  المشروع:
حتويل البحوث والدرا�سات اإلى  م�ساريع ومنتجات ميكن ت�سويقها.. 1
توفري البيئة املنا�سبة لتمكني الطاقات االبداعية من حتقيق النمو واالزدهار وخدمة املجتمع .. 2
البحث عن الطالب املبدعني و�سقل مهاراتهم باملعرفة الالزمة لتطوير اأفكارهم واأعمالهم امل�ستقبلية.  . 3
امل�ساهمة يف حت�سنب الو�سع االقت�سادي للخريجني مب�ساعدتهم يف بناء اأعمالهم اخلا�سة. . 4
تعريف اجلهات اال�ستثمارية باالإمكانات احلقيقية من موارد مادية وب�سرية.. 5
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العمل على بناء عالقة ترابطية وفاعلة بني الكلية وال�سوق تركز على تطوير منهج يف ال�سياحة واالآثار وبجودة . 6
عاملية.

 
الفئة المستفيدة :

طلبة كلية ال�سياحة واالآثار

الجهات المشاركة في المشروع :
كلية ال�سياحة واالآثار 

مراحل تنفيذ المشروع:
املرحلة الأوىل: ت�سكيل الفريق الرئي�ص للم�سروع

املرحلة الثانية: الدخول لقواعد البيانات يف اجلامعات العاملية واجلهات ذات العالقة ور�سد اأف�سل املمار�سات.
املرحلة الثالثة: اإجراء املقارنات املرجعية.

املرحلة الرابعة: ن�سر وتوثيق النتائج.
املرحلة اخلام�شة: تقييم امل�سروع.

اإلنجازات والمخرجات:
دليل باأف�سل املمار�سات يف اجلامعات العاملية واجلهات ذات العالقة.. 1
درا�سة مقارنة لنتائج ودور احلا�سنات امل�سابهة.. 2

التوصيات

ا�ستمراره حتى نهاية امل�سروع بنهاية  الف�سل االأول من العام الدرا�سي 1437/36هـ .	•
على 	• امل�سرف  وحماولة  اجلودة  و  للتطوير  الكلية  وكالء  تغري  ب�سبب  امل�سروع  على  االإ�سراف  لتعدد  نظرًا 

امل�سروع التوا�سل مع الكلية لتكليف رئي�ص للم�سروع من الكلية و ت�سديد ال�سلفة و ا�ستكمال امل�سروع اإال اأن 
االأمر مل يتغري مما اأدى التخاذ اللجنة االإ�سرافية قرار اإيقاف امل�سروع.
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 مشروع تشجيع ودعم شراكات األقسام
من خالل المناهج والمقررات ذات التخصصات البينية

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. عبدالرحمن العنقري 

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
كلية الطب:

د. �سامي الن�سار )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الطب(
 د. نهال نور الدين خمي�ص )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الطب(

 د. حمزة عبد الغني )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الطب(
اأ. �ساهر العتيبي )�سكرتارية(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة 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 خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع:

         متوقف

الفترة الزمنية:
2014/1/11م

وصف المشروع:
ت�سعى الكلية من خالل م�سروعها لتطوير م�ساريع التخرج لطلبتها بحيث تركز على التعددية يف التخ�س�سات �سواء 
اأو خارجها من الكليات االأخرى، ويرتكز امل�سروع على تاأ�سيل فل�سفة التخ�س�سات البينية يف مقررات  داخل الكلية 
ال�سنة االأولى والثانية من برنامج البكالوريو�ص واإجراء مراجعة عامة ملقررات ال�سنتني االأولى من املنهج من خالل 
تطبيق معايري اجلودة والرتكيز على فل�سفة التخ�س�سات البينية وتقدمي  ور�ص عمل الأع�ساء هيئة التدري�ص للتعريف 

بهذه الفل�سفة واأثر تطبيقها.

أهداف  المشروع:
ت�سجيع �سراكات االأق�سام  يف تطوير وحت�سني املقررات القائمة على التكامل بني التخ�س�سات الطبية املختلفة.. 1
تدريب اأع�ساء هيئة التدري�ص على تطوير هذه املقررات و تقييمها. . 2
مراجعة املقررات التعليمية لتحفيز الطالب على حتقيق االأهداف  التعليمية من خالل اإيجاد  اإطار تعليمي . 3

مماثل لواقع املمار�سة الطبية بعد التخرج .



33

الفئة المستفيدة:
اأع�ساء هيئة التدري�ص	•
الطالب والطالبات	•
الفنيون يف االأق�سام	•

الجهات المشاركة في المشروع:
كلية الطب	•
كلية الهند�سة	•

مراحل تنفيذ المشروع:
تكوين فرق العمل و و�سع التو�سيف للمهام.	•
التوا�سل مع مقرري الوحدات التعليمية ومع االأق�سام  لتحديد اأع�ساء هيئة التدري�ص امل�ساركني.	•
التوا�سل مع خرباء دوليني لتقييم ومراجعة املقررات و امل�سكالت التعليمية بعد االنتهاء من مراجعتها من 	•

خرباء ق�سم التعليم الطبي.
اإعداد خطة ور�ص العمل ودعوة املدربني و اأع�ساء هيئة التدري�ص امل�ساركني.	•
اإقامة ور�سة عمل اإعادة ت�سميم الوحدات التعليمية ذات التخ�س�سات البينية بوا�سطة االأ�ستاذة الدكتورة/ 	•

ديانا دوملنز واالأ�ستاذة الدكتورة/ اإينيك وولفهاجن من جامعة ما�سرتيخت بهولندا ح�سرها 27 ع�سو هيئة 
تدري�ص من امل�ستهدفني بامل�سروع.

اإلنجازات والمخرجات:
مقررات م�سممة بحيث حتقق الطبيعة البينية امل�ستهدفة يف امل�سروع.. 1
م�ساريع تخرج طلبة بني اأكرث من ق�سم اأكادميي.. 2
ور�ص عمل الأع�ساء هيئة التدري�ص والطلبة.. 3
27ع�سو من اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين تلقوا تدريب على ت�سميم املناهج واملقررات ذات التخ�س�سات . 4

البينية.

التوصيات

اإنهاء امل�سروع: دعمت اللجنة امل�سروع لكن تنفيذ كلية الطب اعرت�سته م�سكلة ت�سديد ال�سلفة رغم بذل الكلية 
االأولى  ال�سلفة  لت�سديد  املحاوالت  من  عدد  وبعد  عليه  وبناء  امل�سروع.  لتنفيذ  اعتمادها  مت  التي   االإجراءات 

)150 األف ريال(، اتخذت اللجنة قرار باإيقاف ال�سرف على امل�سروع.
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 مشروع تطوير مشاريع متعددة التخصصات
بين أقسام  الكلية وبين الكلية وكليات أخرى

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. عبدالرحمن العنقري 

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
د. عبداملح�سن بن اأحمد البداح )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الهند�سة(

 اأ.د. خالد احلميزي )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الهند�سة(
 د. حممد �سرف )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الهند�سة(
د. جمال العريف )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الهند�سة(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة 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 خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.
الهدف الثالث: تطوير برامج اأكادميية متميزة ت�ستويف املعايري االأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.

وضع المشروع: 

متوقف         

الفترة الزمنية:
بداأ امل�سروع بتاريخ 1435/4/23 هـ )2014/2/23م(

)مدة امل�سروع 6 ف�سول درا�سية. املرحلة االأولى مدتها ف�سلني درا�سيني(.

وصف المشروع:
ملواجهة  اإعداد طالبها  اأجل  تعديل وحت�سني مناهجها من  اإلى   با�ستمرار  �سعود  امللك  الهند�سة بجامعة  كلية  ت�سعى 
حتديات مهنة الهند�سة. وميثل تنفيذ م�ساريع الت�سميم املتعددة التخ�س�سات خطوة هامة لتحقيق هذه الغاية .و توفر 
هذه امل�ساريع للطالب فر�سة لدمج معارفهم االأ�سا�سية مع جوانب متعددة التخ�س�سات من الهند�سة لتطوير منتج 
اأو نظام اأو عملية جديدة، وهي فر�سة توفرها جامعة امللك �سعود لطالبها من الهند�سة وغريها من الكليات االأخرى 
لدمج اخلربة واملعرفة متعددة التخ�س�سات يف اإطار جتربة فريدة من نوعها: م�سروع التخرج متعدد التخ�س�سات، 
يف هذا امل�سروع ميكن للطالب من التخ�س�سات الهند�سية املختلفة ومن الكليات االأخرى االن�سمام معًا يف م�سروع 
تخرجهم للعمل على م�ساكل هند�سية عملية موجودة يف واقع احلياة، وم�ساركة ال�سناعة )اإذا اأمكن( �سيعطي هذا 

امل�سروع تاأثري وفائدة اأكرب.

أهداف  المشروع:
حت�سني جودة م�ساريع التخرج من اأجل تلبية متطلبات االعتماد.. 1
تعري�ص الطالب ملجموعة متنوعة من امل�ساكل الهند�سية احلقيقة.. 2
ت�سجيع ال�سراكات والتعاون بني االأق�سام االأكادميية املختلفة يف اجلامعة وتعزيز الروابط بني اجلامعة وال�سناعة. . 3
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حت�سني مهارات العمل اجلماعي والتوا�سل واكت�ساب اخلربة يف اجلوانب املتعددة التخ�س�سات. . 4
التطبيق العملي وممار�سة الت�سميم الهند�سي للطالب. . 5
م�ساعدة طالب الهند�سة يف توفري حلول للم�ساكل العلمية والتقنية املتعددة التخ�س�سات.. 6

الفئة المستفيدة: 
طالب برامج البكالوريو�ص الأق�سام  كلية الهند�سة وكليات اأخرى واأع�ساء هيئة التدري�ص.

الجهات المشاركة في المشروع:
كلية الهند�سة

مراحل تنفيذ المشروع:
و�سع ت�سور مبدئي عن تنظيم امل�ساريع متعددة التخ�س�سات. . 1
حملة تعريفية يف الكلية بامل�ساريع متعددة التخ�س�سات. . 2
االإعالن عن التواريخ: ا�ستقبال مقرتحات امل�ساريع، درا�سة املقرتحات.. 3
ا�ستقبال املقرتحات للدفعة االأولى من امل�ساريع.. 4
درا�سة املقرتحات للدفعة االأولى من امل�ساريع واإعالن املقرتحات التي �سُتدعم.. 5
بدء العمل يف امل�ساريع متعددة التخ�س�سات )الدفعة االأولى(.. 6

اإلنجازات والمخرجات:
حت�سني جودة م�ساريع التخرج من اأجلة تلبية متطلبات االعتماد.. 1
زيادة قدرة الطالب على حل امل�ساكل الهند�سية احلقيقة واحل�سول على نتائج قابلة للتطبيق باإبداع ومرونة.. 2
بني . 3 التعاون  تفعيل  وكذلك  اجلامعة  يف  املختلفة  االأكادميية  االأق�سام   بني  والتعاون  ال�سراكة  م�ستوى  زيادة 

اجلامعة وال�سناعة.
نظام لت�سهيل العمل يف م�ساريع متعددة التخ�س�سات بني االأق�سام  وي�سمل ذلك طرق معايري تقييم مقرتحات . 4

م�ساريع التخرج متعددة التخ�س�سات كذلك معايري التقييم النهائي للم�ساريع.
ابتكار م�ساريع ت�ساركية عالية اجلودة .. 5

التوصيات

بعد االطالع على تقارير امل�سروع لعدد من الف�سول الدرا�سية، تبني اأن هناك عدد من اجلهات الراعية مل�ساريع 
تخرج الطالب وكذلك مالحظات االأع�ساء على م�ستوى الدورات والور�ص التي تقدم للطالب مما ا�ستدعى 

لقرار االكتفاء مبا مت من دعم للم�سروع.
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مشروع إنشاء مركز للخريجين بالجامعة

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. اأن�ص ال�سعالن 

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
امل�سرف على امل�سروع / د. عبداحلكيم بن عبد املح�سن اأبابطني. )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية العلوم(

نائب امل�سرف على امل�سروع/ د. اأ�سماء بنت عبداهلل اليمني. )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية اإدارة االأعمال(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف اخلام�س: بناء ج�سور التوا�سل.
الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

الهدف ال�شابع: م�ستقبل م�ستدام.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثالث: تطوير برامج اأكادميية متميزة ت�ستويف املعايري االأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع: 

م�ستمر      

الفترة الزمنية:
مركز  اإن�ساء  على  م�سرف  بتكليف  1435/20/28هـ  وتاريخ   1/1/374089 رقم  اجلامعة  مدير  معايل  قرار  �سدر 
امل�سروع ويكون  اإقرار  بداية  اأربع وع�سرين �سهرًا من  امل�سروع  لتنفيذ  الالزمة  الزمنية  اخلريجني باجلامعة. اخلطة 

ذلك على مرحلتني.

وصف المشروع:
اإلى   حتر�ص جامعة امللك �سعود ك�سائر اجلامعات الرائدة يف العامل، على ا�ستثمار كافة مواردها يف �سبيل الو�سول 
القوى  فهي  للتميز،  الطاحمة  اجلامعة  مكت�سبات  اأهم  الب�سرية  الرثوة  تعد  وحيث  العاملية،  الريادة  ثم  ومن  التميز 
املحركة لكافة عمليات البناء والتطوير، لذا كان من االأهمية و�سع اآلية للتوا�سل الفعال واملثمر مع هذه القوى الداعمة 
)اخلريجني( مبا يدعم اجلامعة ويعود بال�سالح على كافة من�سوبيها واملجتمع، فكان لزامًا اإن�ساء مركز اخلريجني، 

وعمل اخلطط التنفيذية للبدء فيه، حمققًا روؤيته يف بناء عالقة ارتباطية تفاعلية دائمة بني اجلامعة وخريجيها.

أهداف  المشروع:
1 ..KSU2030 بناء �سراكة حقيقية بني اجلامعة وخريجيها لتحقيق روؤيتها
تعزيز االنتماء والوالء للجامعة.. 2
دعم اخلريجني يف جمال التوظيف والتدريب واالإر�ساد املهني.. 3
التعاون مع القطاع اخلا�ص يف تنفيذ براجمه ومبادراته املتعلقة بالتدريب والتاأهيل والتوظيف.. 4



37

ال�شتفادة من خربات اخلريجني بعد النخراط يف �شوق العمل.. 5
بناء قاعدة بيانات متكاملة من اإح�سائيات ودرا�سات متعلقة باخلريجني و�سوق العمل.. 6
توعية اخلريجني باأهمية دورهم يف تطوير خطط املناهج التعليمية.. 7
التوا�سل مع اخلريجني من خالل االأن�سطة  الثقافية واالجتماعية.. 8
توفري منرب للخريجني لطرح ق�ساياهم وتطلعاتهم.. 9
مع . 10 يتما�سى  ما  وفق  املركز  خطط  تطوير  ب�ساأن  ومرئياتهم  مقرتحاتهم  تقدمي  على  اخلريجني  ت�سجيع 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.

الفئة المستفيدة: 
خريج/ـة جامعة امللك �سعود.

الجهات المشاركة في المشروع:
عمادة التعامالت االإلكرتونية واالت�ساالت. 

مراحل تنفيذ المشروع:
املرحلة الوىل ومدتها) 12 �شهرًا( وهي مرحلة الإعداد  والتجهيز وتت�شمن:

ت�سكيل فرق العمل واللجان وحتديد مهامها مبا يتوافق وحتقيق اأهداف امل�سروع واإعداد وثيقة نهائية للم�سروع تت�سمن:
ح�سر االحتياجات املادية والب�سرية والتقنية الالزمة لتنفيذ امل�سروع.	•
اإعداد ا�ستبيان وحتكيمه لتحقيق متطلبات اجلامعة واالعتماد االأكادميي وامل�ستفيدين ويحقق موؤ�سرات االأداء  	•

املطلوبة ذات العالقة.
اإجراء درا�سة اأولية  ال�ستطالع اآراء اخلريجني.	•
اإعداد ا�ستبيان وحتكيمه ال�ستطالع اآراء اأرباب العمل.	•
ت�سميم بوابة جامعة امللك �سعود ملركز اخلريجني بهدف الت�سجيل االإلكرتوين   للخريجني والتوا�سل معهم 	•

والرد على ا�ستف�ساراتهم واالطالع على جتاربهم العلمية واال�ستنارة باآرائهم يف تطوير الربامج االأكادميية 
باجلامعة.

فتح ح�سابات للتوا�سل يف ال�سبكات االجتماعية با�سم املركز لت�سهيل التوا�سل مع اخلريجني وليت�سنى لهم من 	•
خاللها معرفة اأخبار  اجلامعة.

اإن�ساء موقع اإلكرتوين  وربطه مبوقع مركز اخلريجني الإجراء امل�سوحات اال�ستطالعية.	•
تبني وتنفيذ خطة اإعالمية  للرتويج للمركز.	•

املرحلة الثانية ومدتها) 12 �شهرًا( وهي مرحلة التنفيذ والت�شغيل التجريبي وتت�شمن:
و�سع خطة ات�سال للمركز ل�سمان م�ساركة جميع اخلريجني يف اأن�سطة اجلامعة.	•
اإعداد درا�سة ا�ستطالعية الأرباب العمل.	•
اإعداد درا�سة ا�ستطالعية للخريجني ومقارنتها بالدرا�سة االأولية .	•
موا�سلة العمل على حتديث قاعدة اخلريجني.	•
موا�سلة العمل على حتديث قاعدة اأرباب العمل.	•
تاأ�سي�ص املركز باجلامعة وتاأ�سي�ص وحداته يف كافة كليات اجلامعة مبا فيها اأق�سام الطالبات.	•
اإعداد ت�سور مقرتح ال�سرتاتيجية املركز امل�ستقبلية.	•
العمل على تخ�سي�ص ميزانية �سنوية للمركز لل�سرف منها على برامج املركز،  وفق خطة جمازة من �ساحب 	•

ال�سالحية.
العمل على تزويد املركز ووحداته بالكليات بكافة املتطلبات الب�سرية واالإدارية والتقنية، وربطها اإلكرتونيًا مع 	•

بع�سها البع�ص واعطاء الكليات وممثلي الربامج ال�سالحيات فيما يخ�ص كلياتهم.
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توحيد امل�سمى وتفعيل وحدات اخلريجني على م�ستوى اجلامعة.	•
عمل دليل �سنوي للمركز ي�ستمل على خريجي برامج اجلامعة املختلفة.	•

اإلنجازات والمخرجات:
موؤ�سرات االأداء  ملخرجات املرحلة الثانيةموؤ�سرات االأداء  ملخرجات املرحلة االولى

• ت�سميم قواعد البيانات اخلا�سة باملركز.	
• اطالق بوابة جامعة امللك �سعود للخريجني.	
• اإن�ساء موقع الإجراء امل�سوحات اال�ستطالعية.	
• تقدمي تغذية راجعة من اخلريجني واأرباب  العمل.	
• القيا�ص من خالل موؤ�سرات االأداء  املطلوبة ذات 	

العالقة.
• اإن�ساء ح�سابات توا�سل يف ال�سبكات االجتماعية.	
• خطة ومواد اإعالمية  للرتويج عن املركز.	
• اإن�ساء وثيقة اإن�ساء املركز.	
• عمل جلنة دائمة للمركز.	
• اإن�ساء موقع املركز االإلكرتوين.	

• اإن�ساء 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�سال والتوا�سل بني املركز وكافة 	

اجلهات امل�ستهدفة.
• بدء الت�سغيل التجريبي للمركز والوحدات التابعة 	

له، وتدريب العاملني.
• و�سع ا�سرتاتيجية م�ستقبلية للمركز.	
• ا�سم موحد وتفعيل لوحدات اخلريجني على 	

م�ستوى اجلامعة.
• ترتيب وتنظيم عملية االفتتاح والتد�سني.	
• كتابة التقرير النهائي للم�سروع.	

ن�سبة التحقق:  %موؤ�سر االأداء 
100%اإن�ساء وثيقة املركز

100%ت�سكيل جلنة دائمة للمركز
10%اإن�ساء مقر للمركز

20%اإن�ساء املوقع االإلكرتوين   للمركز
50%احل�سول على اإح�سائيات عن خريجي اجلامعة

0%توقيع عقود مع �سندوق املوارد الب�سرية )هدف( 
 التن�سيق مع وحدات اخلريجني والتوظيف يف جميع الكليات 

10%وتوحيد عملها واال�ستفادة من خربتها
60%ت�سكيل فريق عمل للمركز

التوصيات:
مت اإجناز ن�سبة 40% تقريبًا من اأعمال مركز اخلريجني يف  املرحلة االأولى، ومع تويل �سعادة الدكتور اأن�ص بن حممد 

ال�سعالن االإ�سراف على املركز ارتفعت الن�سبة اإلى  46% ، وتتطلب املرحلة الثانية االعمال التالية: 
التوا�سل مع وازرتي العمل واخلدمة املدنية وكذلك املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية، واملوؤ�س�سة العامة 	•

للتقاعد من اأجل احل�سول على اأكرب عدد ممكن من املعلومات اخلا�سة بخريجي اجلامعة.
التوا�سل مع �سندوق املوارد الب�سرية فيما يتعلق مبلف التوظيف والبحث معهم عن بنود واآلية احل�سول على 	•

الدعم املايل ملركز اخلريجني باجلامعة. 
ت�سكيل فريق عمل للمركز للفرتة القادمة. 	•
التن�سيق مع وحدات اخلريجني والتوظيف بجميع الكليات، وتوحيد عملها. 	•
العمل على اإطالق احلملة الدعائية للمركز. 	•
اإطالق موقع املركز ب�سكل ر�سمي.	•
يف املرحلة الثانية يحتاج املركز يف حال اإن�سائه اإلى  التجهيزات والكوادر الب�سرية. 	•
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مشروع تطوير إجراءات تقييم نواتج التعلم وفعالية التدريس

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. م�سفر ال�سلويل )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية(

د. جرب اجلرب )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الرتبية(
د. �سامر �سحله )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سياحة واالآثار(

د. عبداهلل احلربي )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية اإدارة االأعمال(

عالقة المشروع باألهداف االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثاين: اأع�ساء هيئة تدري�ص متميزين.
الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.

الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع: 

منتهي   

الفترة الزمنية:
1435/7/20هـ

وصف المشروع:
يعتمد امل�سروع على حت�سني جودة املخرجات التعليمية من خالل العمل على حت�سني اآليات التقييم والعمل على ربطها 
باأهداف الربنامج الدرا�سي واأهداف املقررات الدرا�سية وخمرجاتها مما يعمل على رفع م�ستوى اخلريجني وكفاءتهم، 
كما ي�سعى امل�سروع اإلى تطوير اآليات تقييم اأداء الطالب، وتطوير مهارات اأع�ساء هيئة التدري�ص يف عمليات التقومي 

واإجراءاته، مما يدعم عمليات تقومي الربنامج وتطويره.

مراحل تنفيذ المشروع:
عقد اجتماع متهيدي للم�سروع.. 1
عقد ور�سة عمل مو�سعة ملناق�سة امل�سروعات التف�سيلية للكليات.. 2
البدء يف �سرف �سلف لكليات املجتمع، معهد اللغويات العربية.. 3
اكتمال مقرتحات م�سروعات كليات الهند�سة والطب واملجتمع والرتبية واحلقوق والعلوم ال�سيا�سية وال�سيدلة، . 4

ومعهد اللغويات العربية.
اإعداد تقارير متابعة من قبل كليات الطب واملجتمع وال�سيدلة ومعهد اللغويات العربية.. 5
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عقد اجتماعات متهيدية وور�ص لفرق العمل بامل�سروع يف كليات الطب واملجتمع وال�سيدلة ومعهد اللغويات . 6
العربية.

البدء يف حتليل الو�سع الراهن لعملية التقييم يف كلية الطب ومعهد اللغويات العربية.. 7
اللغويات . 8 ومعهد  ال�سيدلة  بكلية  التقييم  جمال  يف  العاملية  املمار�سات  تخ�ص  م�سوحات  اإجراء  يف  البدء 

العربية. 

أهداف  المشروع:
اأهداف معهد اللغة العربية:

االرتقاء بجودة العملية التعليمية من خالل اإيجاد  اآلية واأدوات قيا�ص �سفافة وعادلة ميكن قيا�ص مدى اكت�ساب . 1
خريجي التعليم العايل للمخرجات التعليمية، وتكون قابلة للتطبيق على جميع املجتمعات واللغات والثقافات.

على . 2 تركز  مو�سوعية  بطريقة  املوؤ�س�سات  اأداء  وتقييم  التعليمية  العملية  جودة  لتقييم  اأ�سلوب  اإلى  الو�سول 
التعليم والتعلم وت�سلح لال�ستخدام يف خمتلف الدول وموؤ�س�سات التعليم العايل.

حت�سني م�ستوى اخلريجني، وزيادة قدرتهم التناف�سية، و�سمان تاأهلهم ل�سوق العمل املحلي واالإقليمي والعاملي.. 3
تعزيز �سيا�سات التطوير وعمليات التقييم الذاتي والتقييم اخلارجي للربامج التعليمية.. 4
حتقيق االأهداف  اال�سرتاتيجية املتعلقة مبخرجات التعلم وفعالية التدري�ص وفقا للخطة اال�سرتاتيجية للمعهد.. 5
حت�سني م�ستوى اأداء  الدار�سني لتحقيق تعلم اأف�سل يف �سوء نتائج تقومي نواجت التعلم لدى الطالب.. 6
تنظيم اأعمال ع�سو هيئة التدري�ص مما يي�سر اكت�ساب طالبه نواجت التعلم املق�سودة بعيدًا عن الع�سوائية.. 7
اختيار اأ�ساليب التقومي املو�سوعية املالئمة للتحقق من مدى اكت�ساب الطالب لنواجت التعلم املق�سودة.. 8
معرفة نقاط القوة لدى الطالب وتعزيزها.. 9
معرفة اجلوانب التي حتتاج اإلى  حت�سني لدى الطالب وعالجها با�ستخدام برامج عالجية منا�سبة.. 10
هيئة . 11 اأع�ساء  اأداء   حت�سني  �ساأنها  من  التي  الراجعة  التغذية  واإعطاء  التدري�سي  االأداء   فاعلية  من  التاأكد 

التدري�ص .
تنمية القدرات املهنية والتدري�سية الأع�ساء هيئة التدري�ص من خالل اإحلاقهم بدورات تدريبية.. 12

اأهداف كلية الآداب:
حت�سني املخرجات التعليمية ، من خالل حت�سني اأ�ساليب التقييم.. 1
رفع كفاءة اأع�ساء هيئة التدري�ص وحت�سني اأدائهم يف العملية التعليمية.. 2
اإعداد نخبة من اأع�ساء هيئة التدري�ص املتميزين والواعدين يف اأ�ساليب التقييم يف كلية االآداب ، لتح�سني . 3

املخرجات التعليمية.
تبادل اخلربات املهنية والوظيفية بني اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اأ�ساليب التقييم.. 4
تنمية مهارات اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اأ�ساليب التقييم.. 5
بناء فريق خرباء ا�ست�ساري يف اأ�ساليب التقييم يف كلية االآداب.. 6

اأهداف كلية الطب:
تطوير وحت�سني عملية تقييم نواجت التعلم.. 1
تطوير مهارات اأع�ساء هيئة التدري�ص يف طرق التقييم املختلفة.. 2
اإعطاء التغذية الراجعة لكل من الطالب واع�ساء هيئة التدري�ص حتقيقا ملبداأ ال�سفافية والعدالة.. 3
حتقيق عدالة التقييم وم�سداقيته بالن�سبة للطالب.. 4
اإن�ساء بنك لالأ�سئلة.. 5
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اأهداف كلية الهند�شة:
املقررات . 1 جميع  على  الربنامج  ا�ستخدام  تعميم  طريق  عن  الربنامج  ومزايا  قدرات  من  اال�ستفادة  زيادة 

الدرا�سية.
تطوير مهارات اأع�ساء هيئة التدري�ص عن طريق متابعة االأداء  من خالل خمرجات الربنامج.. 2
على . 3 معتمدًا  العمل  �سوق  ومتطلبات  ال�سناعة  احتياجات  يلبي  مما  الهند�سي  التعليم  خمرجات  حت�سني 

خمرجات الربنامج.

اأهداف كلية ال�شيدلة:
اإ�سراك الطالب يف تقومي العملية التعليمية حيث اأنهم حمور العملية التعليمية ومن اأهم عنا�سرها.. 1
اإ�سراك اأع�ساء هيئة التدري�ص يف عملية التقومي، وزيادة تفاعلهم مع الطالب.. 2
قيا�ص مدي حتقق خمرجات التعلم امل�ستهدفة من الربامج التعليمية.. 3
دعم عملية التقومي، والتي هي اأ�سا�ص للتطوير.. 4
حتديد نقاط القوة والنقاط التي حتتاج للتح�شني يف الربنامج التعليمي.. 5
تقدمي اأ�س�ص لبناء خطط تنفيذية للتطوير والتح�سني امل�ستمر.. 6
تطوير الربنامج التعليمي مبا يخدم ويحقق ر�سالة الكلية واجلامعة.. 7

اأهداف  كلية الرتبية:
ا�ستمرار . 1 وامل�ساهمة يف  تقنيًا،  والقادرين  اجتماعيًا  واملتفاعلني  املتميزين  املهنيني  الرتبويني  وتاأهيل  اإعداد 

منوهم املهني وفق قيم وحاجات املجتمع ومعايري االعتماد االأكادميي.
تقدمي نتاج بحثي تربوي متميز كمًا ونوعًا، ي�سهم يف تراكم املعرفة، ويطور املمار�سات املهنية، ويعزز جهود . 2

االإ�سالح الرتبوي، ويلبي احتياجات امليدان الرتبوي وحتديات التنمية، وبالتحديد فاإن االأهداف  اخلا�سة 
بامل�سروع تتمثل يف:

العملية 	• والتطبيقات  التدري�ص  واأ�ساليب  التعليم  وبرامج  الدرا�سية  واملقررات  املناهج  توافق  �سمان 
التخ�س�سية  املهنية  املعايري  ومع  للكلية  املفاهيمي  االإطار  مع  التقومي  واأ�ساليب  امليدانية  والتدريبات 

واملعايري املوؤ�س�سية املعتمدة. 
التاأكد من اأن املقررات الدرا�سية واخلربات امليدانية يف الكلية كافية وفعالة يف تزويد امللتحقني بالكلية 	•

باملتطلبات االأ�سا�سية املتوقعة من خريج الكلية. 
اإعدادهم يف امل�سارات 	• �سمان �سري عمليات التدري�ص والتطبيق والتدريب للملتحقني بالكلية خالل فرتة 

ال�سحيحة وفق خطط وبرامج االإعداد  وحتقق االأهداف  املحددة لها.
اإبراز اأدلة على اأن امللتحقني بالكلية يتخرجون منها وهم مزودون باملعلومات واملهارات واخلربات ال�سرورية . 3

لنجاحهم يف االأعمال التي يعدون لها ويتخ�س�سون فيها.
حتقيق التو�سع يف بناء اخلربات االأدائية املبكرة للطلبة يف مقررات تتوزع على امل�ستويات الدرا�سية املختلفة.. 4
ا�ستخدام اأ�ساليب تقومي تالئم اخلربات االأدائية وتطوير اأدوات التقومي بتنوع اأ�سكالها.. 5
توظيف التقنية احلديثة يف التقييم ور�سد م�ستوى التقدم يف الربنامج االأكادميي.. 6

اأهداف  كلية املجتمع:
ت�سخي�ص مواطن القوة وال�سعف يف كل برنامج من برامج الكلية.. 1
حتديد املعوقات وامل�سكالت التي حتول دون عملية التجديد واالبتكار واملبادرة.. 2
حتديد مدى التوافق واالختالف بني نوع املكونات ملقررات الربنامج النظرية والتطبيقية من ناحية، وحاجات . 3

ومتطلبات �سوق العمل من ناحية اأخرى.
اإيجاد اأ�ساليب تقومي مرنة قادرة على ا�ستيعاب امل�ستجدات يف حينها، والتكيف مع الظروف وخ�سو�سية كل . 4

برنامج .
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حتديد م�ستوى اأداء  كل برنامج من خالل حتديد نوع املعارف واالجتاهات واملهارات التي يحتويها.. 5
توفري معلومات موثقة، توؤدي اإلى  اتخاذ قرارات مو�سوعية لها عالقة بتوفري وحت�سني برامج الكلية وحتول . 6

دون تراكم االأخطاء.
توفري معلومات موثقة، ُتعّرف الطالب الراغبني بااللتحاق يف الكلية مب�ستوى فعالية برامج الكلية.. 7
حتديد مدى احلاجة اإلى ا�ستحداث برامج تدريبية لتنمية ع�سو هيئة التدري�ص علميا وحت�سني اأدائه املهني.. 8

اأهداف  كلية احلق�ق والعل�م ال�شيا�شية:
�سمان جودة خمرجات العملية التعليمية يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية.. 1
حت�سني العملية  التدري�سية التعليمية بق�سم العلوم ال�سيا�سية.. 2
متكني ق�سم العلوم ال�سيا�سية من اإجراء التعديالت يف املنهجية القائمة بناًء  على قيا�ص االأداء  العام لطالبه.. 3

الفئة المستفيدة : 
الطالب )البكالوريو�ص، الدرا�سات العليا، االمتياز(.	•
اأع�ساء هيئة التدري�ص.	•
اإدارة الكليات ووحداتها املختلفة.	•

الجهات المشاركة في المشروع :
معهد اللغة العربية - االآداب - الطب - الهند�سة - ال�سيدلة - الرتبية - املجتمع - احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.

الفترة الزمنية للمشروع:
معهد اللغة العربية : �سنة واحدة
كلية االآداب : ف�سالن درا�سيان

كلية الطب : 22 �سهر
كلية الهند�سة : 26 �سهر )4 مراحل(

كلية ال�سيدلة :  �سنة واحدة
كلية الرتبية : 10 اأ�سهر

كلية املجتمع : �سنة واحدة
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية : 3 اأ�سهر

اإلنجازات والمخرجات:
خمرجات معهد اللغة العربية:

املتبعة . 1 واالإجراءات  التعلم  ونواجت  برنامج،  اأهداف كل  املعهد؛ مبا يف ذلك:  الراهن لربامج  الو�سع  درا�سة 
حاليًا يف تقوميها، وكذلك فعالية التدري�ص:

• 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�ص اللغة العربية لغري الناطقني بها.	

درا�سة تف�سيلية الآراء اخلرباء وتقييم جهات االعتماد الدولية والوطنية لربامج املعهد.. 2
ور�ص عمل؛ ملناق�سة ما مت التو�سل اإليه من نتائج درا�سة الو�سع الراهن لربامج املعهد.. 3
درا�سات اإح�سائية، وحتليل للبيانات لكل برنامج.. 4
يف . 5 التدري�ص  وفعالية  التعلم  نواجت  تقييم  اإجراءات  لتحديد  اجليدة  واملمار�سات  العاملية  التجارب  درا�سة 

املوؤ�س�سات العاملية العريقة واملعنية بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، تدريب واإعداد معلميها.
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اإليه من نتائج درا�سة جتارب برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني . 6 ور�سة عمل؛ ملناق�سة ما مت التو�سل 
وفعالية  التعلم،  نتائج  تقييم  الإجراءات  والتجارب،  املمار�سات،  اأف�سل  وحتديد  العاملية،  اجلامعات  يف  بها 

التدري�ص.
حتليل للبيانات لكل برنامج.. 7
درا�سة تف�سيلية لتحدد اأبرز املهام التي على الفريق اإجنازها (يف �سوء ما تو�سلت اإليه نتائج درا�سة الو�سع . 8

الراهن للربنامج لربامج املعهد، والدرا�سة للتجارب العاملية)، و�سياغة االإطار النظري لعمل الفريق.
درا�شة تف�شيلية لالأدوات املقرتحة لتقييم نواجت التعلم وفعالية التدري�س والإجراءات املتبعة للتقييم ا�شقاط . 9

االأدوات املقرتحة لتقييم نواجت التعلم وفعالية التدري�ص واالإجراءات املتبعة.
خطة تف�سيلية ملعهد اللغويات العربية لتطوير اإجراءات تقييم نواجت التعلم يف براجمه االأكادميية وتنفيذها.. 10
االأكادميية . 11 براجمه  يف  التدري�ص  فعالية  تقييم  اإجراءات  لتطوير  العربية  اللغويات  ملعهد  تف�سيلية  خطة 

وتنفيذها.
تزويد اأع�ساء هيئة التدري�ص بعدد منا�سب من ا�سرتاتيجيات التدري�ص واأ�ساليب التقومي.. 12
ت�سميم ا�ستبانات اأكرث دقة يف تقييم نواجت التعلم وفاعلية التدري�ص.. 13
عمل ا�ستطالع اآراء الطالب واآراء خريجي  واآراء جهات التوظيف خلريجي معهد اللغويات العربية.. 14

خمرجات كلية الآداب:
عقد عدد 4 من ور�ص العمل.. 1
اإعداد خطة تطوير �ساملة لتقييم نواجت التعلم وفعالية التدري�ص لثالث برامج من ا�سل �سبعة برامج يف كلية . 2

االآداب باأق�سام الكليات ز
حتقق ر�سا امل�ستفيدين عن نواجت التعلم وفعالية التدري�ص. . 3

خمرجات كلية الطب:
 .1Assessment drives learning ن�سر ثقافة التعلم املبني على التقييم الفعال املعروف ب

1 .،Portfolio، DOPS، WPBA، Mini CEX مثل  التقييم  عملية  يف  خمتلفة  عاملية  اأدوات   ا�ستخدام 
.degree، MEQ ……etc  360

بنك لالأ�سئلة طبقا للمعايري القيا�سية يف التقييم.. 2
مت عقد ور�ص عمل ملن�سقي املقررات بخ�سو�ص طرق التقومي وقيا�ص االأهداف  التعليمية . 3
توزيع وحتليل ا�ستبانات لتقييم فاعلية طرق التدري�ص و التقييم للطالب و اأع�ساء هيئة التدري�ص . 4
1 .)AMEE-ASPIRE( البدء يف اإجراءات املراجعة اخلارجية ملركز االمتحانات
وطرق . 1 تدري�سها  طرق  وحتديد  والثانية  االأولى  لل�سنة  االإكلينيكية  للمهارات  التعليمية  االأهداف   اإعداد 

Saudi MED االختبارات طبقا لتو�سيات ال
البدء يف مراجعة مقررات ال�سنة الرابعة )2 مقرر(. 2

خمرجات كلية الهند�شة:
حتليل اال�ستبانات التي وزعت على الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ص واخلريجني وجهات التوظيف.. 1
االنتهاء من اإعداد برنامج حا�سوبي الأداره نظام التعلم املبنى على املخرجات ل�سهولة تقييم فعالية التدري�ص . 2

واأداء  اأع�ساء هيئة التدري�ص)Outcome Based Education Management System( يتم فيه ما يلي:
عمل نظام �سامل ودقيق لغياب الطالب وو�سع معايري احل�سور والغياب والتاأخري مبا�سرة اإلكرتونيًاأ. 
ا�ستعرا�ص بيانات املقرر الدرا�سي بناء على اخلطة الدرا�سية )ا�سم املقرر الدرا�سي - عدد ال�ساعات - ب. 

و�سف خمت�سر عن املقرر الدرا�سي - املواد التي يجب اإنهاوؤها(.
ا�ستعرا�ص متطلبات )ABET( للمقرر الدرا�سي و�سرح كل متطلب.ت. 
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التي ث.  التقييم  اأنواع  لكل  الدرا�سي  الف�سل  خالل  الطالب  درجات  بتعبئة  التدري�ص  هيئة  ع�سو  يقوم 
ت�ستخدمها.

اإن�ساء تقرير متكامل يحتوي على:ج. 
متطلبات )ABET( اخلا�سة باملقرر الدرا�سي.	•
االأوزان التي مت توزيعها، وهل التزم ع�سو هيئة التدري�ص بالتوزيع املطلوب اأو ال؟	•
عر�ص جدول يبني مدى حتقيق متطلبات )ABET( بالطريقة املبا�سرة عن طريق درجات الطالب 	•

والطريقة غري املبا�سرة عن طريق تقييم الطالب للمقرر الدرا�سي ومقارنتها بالن�سبة املطلوب حتقيقها.
عر�ص ر�سوم بيانية لعمل مقارنة بني ما مت حتقيقه بالطريقة املبا�سرة وغري املبا�سرة بالن�سبة املطلوب 	•

حتقيقها. 
حفظ البيانات الناجتة يف قاعدة البيانات.ح. 

و�سع كافة اال�ستبانات املطلوب تعبئتها �سواء من اأع�ساء هيئة التدري�ص او الطالب وحتليل النتائج واخراج . 3
تقارير خا�سة بذلك

متابعة م�ستمرة الأداء  الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ص مبا يتعلق مبخرجات املقررات الدرا�سية ومدى تطابقها . 4
مع متطلبات االعتماد االأكادميي.

5 . MYOBE عقد )3( ور�ص عمل ودورتني تدريبيه  قدمها اجلانب املاليزي ال�ستخدام الربنامج احلا�سوبي 
لتقييم خمرجات التعلم واأداء  اأع�ساء هيئة التدري�ص.

اإجراءات معتمدة لتقييم نواجت التعلم �ساحلة لقيا�ص خمرجات جميع الربامج االأكادميية مع وجود م�ساحة . 6
خل�سو�سية بع�ص التخ�س�سات.

يف . 7 امل�ساركة  الكليات  لربامج  التدري�ص  وفعالية  التعلم  نواجت  تقييم  اإجراءات  تطبيق  نتائج  تخ�ص  تقارير 
امل�سروع.

خمرجات كلية ال�شيدلة:
تطوير ا�سرتاتيجيات التعليم والتقومي بالربنامج التعليمي مبا يحقق املخرجات التعليمية امل�ستهدفة.. 1
حتقق ر�سا الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ص عن كافة عنا�سر تقدمي الربنامج التعليمي.. 2
لربامج . 3 االأكادميي  االعتماد  علي  للح�سول  والعاملية  الوطنية  االأكادميي  االعتماد  جهات  متطلبات  حتقيق 

الكلية.
حتقق ثقة املجتمع وجهات التوظيف يف خريج كلية ال�سيدلة جامعة امللك �سعود.. 4
حتقق تناف�سية عالية خلريج الكلية يف �سوق العمل.. 5

خمرجات كلية الرتبية:
االن�سجام والتوافق بني املناهج واملقررات الدرا�سية وبرامج التعليم واأ�ساليب التدري�ص والتطبيقات العملية . 1

والتدريبات امليدانية واأ�ساليب التقومي مع االإطار املفاهيمي للكلية ومع املعايري املهنية التخ�س�سية واملعايري 
املوؤ�س�سية املعتمدة.

االأ�سا�سية . 2 باملتطلبات  بالكلية  امللتحقني  تزويد  يف  وكفايتها  امليدانية  واخلربات  الدرا�سية  املقررات  مالئمة 
املتوقعة من خريج الكلية.

اإعدادهم يف امل�سارات . 3 بالكلية خالل فرتة  للملتحقني  التدري�ص والتطبيق والتدريب والتقومي  ت�سري عمليات 
ال�سحيحة وفق خطط وبرامج االإعداد  وحتقق االأهداف  املحددة لها.

وفرة من االأدلة مبنية على اأدوات تقومي متطورة تدل على اأن امللتحقني بالكلية يتخرجون منها وهم مزودون . 4
باملعلومات واملهارات واخلربات ال�سرورية لنجاحهم يف االأعمال التي يعدون لها ويتخ�س�سون فيها.

تنوع وتعدد اخلربات االأدائية املبكرة للطلبة يف مقررات تتوزع على امل�ستويات الدرا�سية املختلفة.. 5
تعدد اأ�ساليب التقومي امل�ستخدمة لفح�ص اخلربات االأدائية وتنوع اأ�سكالها.. 6
ا�ستخدام التقنية احلديثة بكفاءة يف التقييم ور�سد م�ستوى التقدم يف الربنامج االأكادميي.. 7
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ت�سميم مناذج ال�ستطالع الراأي )راأي اأع�ساء هيئة التدري�ص - تقومي اخلربة ال�سنوية- تقومي املقرر - اآراء . 8
اخلريجني- اآراء ممثلي قطاع االأعمال(.

اإجراءات تطبيق اأدوات خمرجات التعلم.. 9
عمل ا�ستبانات لتطوير اإجراءات نواجت التعلم )ا�ستبانة تقومي الربنامج- ا�ستبانة ا�ستطالع خريجي مرحلة . 10

البكالوريو�ص – ا�ستبانة ا�ستطالع اآراء جهات التوظيف عن خريج كلية الرتبية جامعة امللك �سعود(.
عمل اختبار املعارف العامة لدى طلبة كلية الرتبية.. 11

خمرجات كلية املجتمع:
مراجعة نواجت التعلم لربناجمي علوم احلا�سب واالدارة املالية. 1
واأهدافه ومراميه وذلك يف برناجمي علوم . 2 باأبعاد امل�سروع  التدري�ص  عقد ور�ص عمل لتعريف اع�ساء هيئة 

احلا�سب والعلوم االدارية، وحتليل االأفكار التي مت توليدها خالل ور�ص العمل.
االطالع على املمار�سات العاملية ذات العالقة واإعداد التقارير الالزمة.. 3
تطوير وتطبيق ا�ستبانة ال�ستق�ساء راأي جهات التوظيف يف خريجي برناجمي علوم احلا�سب واالإدارة املالية، . 4

وكذلك االدوات امل�ستخدمة لتقييم اخلريج وحتليل نتائج اال�ستق�ساء.
درا�سة املمار�سات الدولية املثلى ذات العالقة.. 5
القيا�ص . 6 اأدوات  التي تربط نواجت تعلم املقررات بنواجت تعلم الربنامج، وتربط  مت تطبيق بع�ص امل�سفوفات 

مبخرجات تعلم 
اأدوات . 7 ت�سنيف  منوذج  وتطبيق  تطوير  مت  ثم  ومن  القيا�ص،  باأدوات  الربنامج  تعلم  اأدوات  وتربط  املقرر، 

قيا�ص خمرجات التعلم ح�سب االأكرث مالءمة لقيا�ص كل خمرج من خمرجات التعلم، وذلك يف برنامج علوم 
احلا�سب وبرنامج االإدارة املالية.

مت تطبيق ا�ستبانة مالحظة زميل داخل الف�سل الدرا�سي يف برنامج علوم احلا�سب، وحتليل النتائج، وعر�ص . 8
نتائج الزيارات على اع�ساء هيئة التدري�ص.

اإعداد دليل لالإجراءات التي مت تطبيقها يف تقومي خمرجات التعلم وفاعلية التدري�ص.. 9

خمرجات كلية احلق�ق والعل�م ال�شيا�شية:
عمل م�سح للممار�سات العاملية يف جمال طرق تقييم نواجت التعلم وتقييم فعالية التدري�ص.. 1
تقييم الو�سع الراهن وحتليل الفجوة يف جمال تقييم نواجت التعلم ويف جمال تقييم فعالية التدري�ص.. 2
القيام بدرا�سة حول ت�سميم منوذج لقيا�ص نواجت التعلم ودرا�سة حول تقييم منوذج لقيا�ص فاعلية التدري�ص.. 3
ت�سميم منوذج ا�ستبيانات الأع�ساء هيئة التدري�ص وجهات التوظيف لقيا�ص  مدي ر�ساهم  عن طرق تقييم . 4

نواجت التعلم اجلديدة.
تطبيق ا�ستبيانات ا�ستطالع راأي اأع�ساء هيئة التدري�ص وجهات التوظيف لقيا�ص  مدي ر�ساهم  عن طرق . 5

تقييم نواجت التعلم اجلديدة.
عقد ور�ص عمل الأع�ساء فريق العمل لبيان اإجراءات تقييم نواجت التعلم واإجراءات تقييم فاعلية التدري�ص.. 6
حتديد املقررات التي �سيتم تطوير اإجراءات تقييم نواجت التعلم فيها واملقررات التي �سيتم تطوير اإجراءات . 7

فعالية التدري�ص فيها.
البدء يف اإجراءات تطوير اأدوات قيا�ص نواجت التعلم واأدوات قيا�ص فعالية التدري�ص.. 8
القيام بعدد من ور�ص العمل التوعوية والتدريبية الأع�ساء هيئة التدري�ص بخ�سو�ص االأدوات الفعالة لتقييم . 9

نواجت التعلم .
القيام بعدد من ور�ص العمل التوعوية والتدريبية الأع�ساء هيئة التدري�ص بخ�سو�ص االأدوات الفعالة لتقييم . 10

فعالية التدري�ص.
ت�سميم وتطبيق ا�ستبيانات ا�ستطالع راأي الطالب حول طرق تقييم فعالية التدري�ص وحتليل نتائجها.. 11
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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:
اأ.د. اإينا�ص العي�سى

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
د. عبداهلل بن اأحمد الزهراين )رئي�ص امل�سروع- عمادة �سوؤون الطالب( 

خالد بن جمال الطمرة )مركز التوجيه واالإر�ساد(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع: 

متوقف.          

الفترة الزمنية:
1435/1/18هـ .

وصف المشروع:
الدورات واخلدمات  وتقدمي  املتعرثين  الطالب  والك�سف عن  االإر�ساد يف اجلامعة  برامج  تطوير  اإلى  امل�سروع  ي�سعى 

واال�ست�سارات النف�سية واالجتماعية واملهنية جلميع طالب اجلامعة، وتطوير اإجراءات االإر�ساد االأكادميي.

أهداف  المشروع:
ت�سميم وتفعيل بوابة اإلكرتونية مب�سمى )بوابة االإر�ساد االأكادميي( تهدف للتعرف على الطالب والطالبات . 1

والعلمية،  االإن�سانية،  بالكليات  االأولى  ال�سنة  وخا�سة  باجلامعة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  قبل  من  املتعرثين 
وال�سحية، وت�سهل عملية التوا�سل وتقدمي اخلدمة للطلبة.

تقدمي خدمة ا�ست�سارات نف�سية و�سلوكية لطلبة وطالبات اجلامعة عرب موقع اإلكرتوين  متخ�س�ص حتت م�سمى . 2
)م�ست�سارك( ويتم االإجابة على ا�ست�سارات الطالب والطالبات من خالل نخبة من اخلرباء وامل�ست�سارين. 

االأكادميية . 3 امل�سكالت  ملواجهة  ونف�سية  معرفية  ا�سرتاتيجيات  لتطوير  التدري�ص  هيئة  الأع�ساء  اأدلة  اإعداد 
ال�سائعة بني الطالب والطالبات املتعرثين.

 عقد دورات تدريبية للمر�سدين االأكادمييني، والكليات لتفعيل دورهم يف الت�سدي للم�سكالت االأكادميية، . 4
والنف�سية ، واالجتماعية التي قد تكون �سبًبا يف تعرث الطالب والطالبات.

 تقدمي الربامج والدورات االإر�سادية والرتبوية املنا�سبة مل�ساعدته الطالب والطالبات املتعرثين على تخطي . 5
م�سكالتهم االأكادميية. 

والطالبات . 6 الطالب  تواجه  التي  االأكادميية  واملعوقات  امل�سكالت  ملواجهة  توعية  ون�سرات  كتيبات  اإعداد 
باجلامعة.
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 تطوير اآليات للتعاون بني وحدات االإر�ساد االأكادميي بالكليات ومركز التوجيه واالإر�ساد باجلامعة ملواجهة . 7
امل�سكالت ال�سعبة.

تطوير اأدوات تهدف اإلى  معرفة الطالب والطالبات ملهاراتهم وقدراتهم واجتاهاتهم بهدف الو�سول لالأداء  . 8
املرجو حتقيقه .

الفئة المستفيدة:
طلبة وطالبات ال�سنة االأولى يف جميع كليات اجلامعة .	•
الطلبة والطالبات املعر�سني للتعرث يف جميع كليات اجلامعة . 	•
من تقل معدالتهم الرتاكمية عن )2.5( يف جميع كليات اجلامعة .	•

الجهات المشاركة في المشروع:
عمادة �سوؤون الطالب.	•
مركز التوجيه واالإر�ساد الطالبي.	•

مراحل تنفيذ المشروع:
مرحلة الإعداد  والتجهيز: تت�سمن ت�سكيل فريق العمل - تنظيم ور�ص العمل - ت�سميم قواعد البيانات 	•

- املقارنات املرجعية. 
مرحلة اإعداد الربامج والأدوات: تت�سمن ت�سميم الربامج وبناء االأدوات. 	•
مرحلة تنفيذ الربامج وتطبيق الأدوات. 	•
مرحلة جمع البيانات. 	•
مرحلة التحليل والتق�مي: تت�سمن تف�سري النتائج - التقييم وو�سع خطط لتطوير مركز اخلريجني. 	•
مرحلة كتابة التقرير النهائي: تت�سمن املراجعة - الطباعة - الن�سر.	•

اإلنجازات والمخرجات:
ح�سر الطالب املتعرثين وحتديد احتياجاتهم.. 1
اإعداد اأدوات جمع البيانات.. 2
تقدمي برامج ودورات اإر�سادية وتربوية مل�ساعدة الطالب والطالبات املتعرثين.. 3
اإعداد احلقائب التدريبية وفقا لدورات االإر�ساد.. 4
بدء تنفيذ بع�ص الربامج التدريبية وور�ص العمل للمر�سدين.. 5
اإعداد كتيبات ون�سرات توعوية ملواجهة امل�سكالت واملعوقات االأكادميية لدى طالب وطالبات اجلامعة.. 6
والنف�سية . 7 االأكادميية  للم�سكالت  الت�سدي  يف  دورهم  لتفعيل  للمر�سدين  واالإ�سدارات  االأدلة  بع�ص  اإعداد 

واالجتماعية امل�سئولة عن تعرث الطالب والطالبات .
ملواجهة . 8 ونف�سية  معرفية  ا�سرتاتيجيات  لتطوير  التدري�ص  هيئة  الأع�ساء  واالإ�سدارات  االأدلة  بع�ص  اإعداد 

م�سكالت الطالب املتعرثين وتطبيق االأدوات.
تفعيل موقع م�ست�سارك لالإجابة عن ا�ست�سارات وا�ستف�سارات الطالب والطالبات.. 9
اإن�ساء بوابة االإر�ساد االأكادميي وتدريب املر�سدين عليها، اإال اأن البوابة توقفت ب�سبب م�سكالت تقنية.. 10
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مشروع وحدة التأخر الدراسي و الدعم النفسي

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
اأ.د. اإينا�ص العي�سى / د. مرمي ترك�ستاين

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
د. حممد فقيهي )ع�شو هيئة التدري�س بكلية علوم الريا�شة والن�شاط البدين(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثاين: اأع�ساء هيئة تدري�ص متميزين.
الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع: 

منتهي.   

الفترة الزمنية:
الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 1437ه.

وصف المشروع:
ذوى  الطلبة  م�سكالت  تعالج  التي  امل�سروعات  يعد من   ) النف�سي  والدعم  الدرا�سي  التاأخر  وحدة   ( م�سروع  مبادرة 
التح�سيل املنخف�ص وت�سرب الطلبة ومواجهة ظاهرة التاأخر الدرا�سي باجلامعة وتقدمي اخلربات والربامج املتقدمة  
بداأ امل�شروع يف كلية علوم الريا�شة والن�شاط البدين )�شطر  التي ت�شاعد الطالب على حتقيق اأعلى مراتب النجاح. 

الطالب( مت تعميمه على عدد من كليات اجلامعة )�سطري الطالب والطالبات(.

أهداف  المشروع:
اإبراز دور وحدة التاأخر الدرا�سي والدعم النف�سي يف حر�سها على تقدمي امل�ساندة مبختلف اأ�سكالها مبنهجية . 1

علمية ، وباأ�ساليب وو�سائل متطورة ، االأمر الذي يعك�ص وعي واإدراك االإدارة بامل�سئوليات واملهام املنوطة والتي 
تتعدى حدود واقت�سار هذا الدور على تعليم الطالب فقط مبعزل عما ميكن اأن يعرقل م�سريتهم التعليمية 

بجامعة امللك �سعود من م�سكالت.
درا�سة العوامل والظروف التي ن�ساأت فيها حاالت التاأخر الدرا�سي لدي الطالب بجامعة امللك �سعود ، وو�سع . 2

الت�سورات الرتبوية املنا�سبة ملعاجلة امل�سكلة.
التاأخر الدرا�سي باجلامعة ، بهدف اال�ستفادة . 3 اأف�سل التجارب واخلربات العاملية يف معاجلة  االطالع على 

منها مع مراعاة اجلوانب الثقافية للمجتمع ال�سعودي.
ح�سر واإجراء الدرا�سات والبحوث التي ت�سعي ملعاجلة التاأخر الدرا�سي لدي الطالب باجلامعة.. 4



49

الفئة امل�ستفيدة :
الطالب والطالبات

الجهات المشاركة في المشروع:
• كليات �سطر الطالب ) علوم الريا�سة - العلوم - االآداب - العلوم الطبية والتطبيقية - احلا�سب (.	
• كليات �سطر الطالبات )االآداب - الرتبية - التمري�ص - اإدارة اأعمال - احلا�سب  االآيل (.	

مراحل تنفيذ المشروع:
املرحلة الأوىل مرحلة التاأ�شي�س:

اإ�شدار قرار اإداري باإن�شاء الوحدة )يف كلية علوم الريا�شة والن�شاط البدين(.	•
جتهيز الوحدة من حيث االدوات اال�سا�سية ) كمبيوتر - طابعة - ماكينة ت�سوير.....الخ(.	•
جتهيز الوحدة باالأجهزة الفنية واالختبارات النف�سية والعقلية وهي كالتايل:	•

اواًل : االأجهزة الفنية والتي تخت�ص بقيا�ص القدرة على التعلم وتركيز االنتباه وم�ستوى الطموح واملثابرة.
ثانيًا: ما يخ�ص االختبارات النف�سية والعقلية قد مت ت�سنيفها على النحو التايل:

االختبارات ال�سخ�سية )ال�سخ�سية - قلق االختبار(.	 
االختبارات العقلية )�ستانفورد بنيه للقدرات العقلية(.	 
 اختبارات امليول املهنية واال�ستعدادات وذلك الختيار الطالب املنا�سب يف التخ�س�ص املنا�سب مليوله 	 

وقدراته.
ثالثًا: ح�سر الطالب املتاأخرين درا�سيًا بالكلية يف �سوء ال�سجل االأكادميي ، ومت ت�سنيفهم اإلى  م�ستويني:

طالب متعرثين درا�سيًا لديهم عدد من االإنذارات.. 1
طالب معدلهم االأكادميي منخف�ص وتبقى لديهم عدد �ساعات كثرية على التخرج.. 2

طلبة معدلهم الرتاكمي اأقل من )2(.- أ
طلبة معدلهم اأقل من )2،50(. - ب

رابعُا: ت�سميم عدد من اال�ستمارات ملتابعة الطالب وهي كالتايل :
بيان حالة اجلدول الدرا�سي.	•
 متابعة الطالب منخف�سي التح�سيل  الدرا�سي. 	•
طلب اإفادة عن طالب.	•
اإحالة طالب مق�سر.	•
اأ�سباب ر�سوب متكرر يف مقرر درا�سي.	•
منوذج مقابلة �سخ�سية حتليلية متعمقة لدرا�سة احلالة	•
خام�سًا:
لقاء طالبي تعريفي بالوحدة	•
اإجراء عدد من املقابالت ال�سخ�سية فردية وجماعية.	•
اإجراء القيا�سات النف�سية املتاحة حاليًا	•
عمل ملف خا�ص لكل طالب يحتوي على جميع التفا�سيل املرتبطة به من الناحية ال�سخ�سية والتعليمية 	•

واالأكادميية.

املرحلة الثانية:
اأو�ست اللجنة بتعميم امل�سروع على كليات اجلامعة ومت ح�سر الطالب والطالبات املتاأخرين درا�سيًا بالكليات يف 	•

�سوء ال�سجل االأكادميي ويف �سوء عدد �سنوات الدرا�سة.
قام فريق البحث بت�سجيل بيانات الطالب والطالبات مع التأكيد علي السرية التامة للبيانات.	•
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عدد الطالبكليات الرجالمعدد الطالباتالكليات الن�سائيةم
20كلية علوم الريا�شة والن�شاط البدين141كلية االآداب 1
14كلية االآداب72كلية الرتبية2
20كلية العلوم الطبية التطبيقية53كلية علوم احلا�سب واملعلومات3
كلية اإدارة االعمال4

نتيجة  الطالبات  عدد  قلة  ملحوظة: 
عدم الرغبة يف اال�سرتاك بامل�سروع

13كلية علوم احلا�سب واملعلومات24

0كلية العلوم65كلية التمري�ص5
11كلية العلوم6

67 طالباملجموع45 طالبةاملجموع
املجموع الكلي ) 112 ( طالب / طالبة 

املجموع احلايل ) 108( تخرج )4( طالبات

اإلنجازات والمخرجات :
كان عدد املجموع الكلي للطالب والطالبات يف الكليات املختلفة )112( طالب وطالبة.. 1
انخف�ست ن�سبة احلرمان يف املقررات امل�سجلة %95. 2
انخف�ست ن�سبة االعتذار عن املقررات امل�سجلة، واالعتذار عن الف�سل الدرا�سي ن�سبة 96% وذلك للطالب . 3

والطالبات امل�ستهدفني.
ارتفاع موؤ�سر ملف االإجناز املرحلي ن�سبة 70% يف االختبارات الف�سلية واأعمال ال�سنة.. 4
ت�سميم عدد من الربامج االإر�سادية املتقدمة .. 5
الرتكيز على اجلانب الوقائي للم�سروع وذلك من خالل عدد من الدورات واالإر�سادات الطالبية )مت تقدمي . 6

دورات تدريبية للطالب و الطالبات: فن اإدارة الوقت – بناء الثقة بالنف�ص- عوامل النجاح الدرا�سي(
انتظام الطالب املتاأخرين درا�سيًا يف ح�سور املحا�سرات واالإح�سا�ص مب�سئولية رفع معدالتهم االأكادميية.. 7
ارتفاع املعدل الرتاكمي للطالب والطالبات امل�ساركات.. 8
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مشروع برنامج التلمذة

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
اأ.د. اإينا�ص العي�سى

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
اأ.د. �سيناء العقيل )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سيدلة(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع:
مت نقل امل�سروع لربنامج املتفوقني واملوهوبني بتاريخ 1436/10/8هـ.

الفترة الزمنية:
1435/1/18هـ

وصف المشروع:
برنامج التلمذة يخدم �سريحتني من الطلبة بجامعة امللك �سعود: 

الطلبة اجلدد. 1
  حيث يتم ربط الطالب الذي اجتاز ال�سنة التح�سريية والتحق بكليته مع اأحد الطلبة يف امل�ستويات العليا يف 
نف�ص الكلية، بهدف م�ساعدة الطالب على فهم ثقافة اجلامعة والكلية ومتكينه من الو�سول اإلى  االأهداف 

والتغلب على ال�سعوبات واكت�ساف مهاراته وقدراته. 
الطلبة املتميزين. 2

  حيث يتم ربط طالب متميز مع اأحد اع�ساء هيئة التدري�ص وفق اآليه حمددة ومبا يتنا�سب مع ميول وقدرات 
الطالب، بهدف م�ساعدة الطالب على حتقيق قدر اأكرب من فهم املجال العلمي الذي مييل اإليه ويتوافق مع 
قدراته ويتدرج فيه من  اكت�ساب بع�ص املهارات االأ�سا�سية يف البحث العلمي ومهارات التفكري اإلى  اكت�ساب 

املهارات البحثية املتقدمة. 

أهداف  المشروع:
املعرفية . 1 مهاراته  تطوير  يف  ورغبة  ا�ستعداد  لديه  نا�سئ  �سخ�ص  اإلى   خربة  ذو  �سخ�ص  من  اخلربة  نقل 

وال�سخ�سية واملهنية. 
م�شاعدة طلبة اجلامعة على معرفة نقاط ال�شعف ونقاط القوة لديهم. . 2
ت�سجيع طلبة اجلامعة على معرفة وحتديد اأهدافهم التي يطمحون الو�سول اإليها. . 3
اأثراء التجربة التعليمية لطلبة جامعة امللك �سعود.. 4
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الفئة المستفيدة :
الطالب اجلدد  والطالب املتميزين

الجهات المشاركة في المشروع :
جميع كليات اجلامعة

مراحل تنفيذ المشروع:
• اأعداد الكتيب والنماذج وبناء املوقع االلكرتوين 	
• الور�ص التعريفية وتكليف املن�سقات 	
• ا�ستقطاب الطالبات والبدء بتطبيق امل�سروع	

اإلنجازات والمخرجات:
بلغ عدد امل�ستفيدين بنهاية عام 1434هـ )66( طالبة من برنامج التلمذة للطلبة اجلدد )11( طالبة من . 1

ي�سجل  لكن مل  تدري�ص  بالربنامج )27( ع�سو هيئة  �سجل  بنهاية عام 1435هـ    املتميزين  الطلبة  برنامج 
طالبات بالربنامج .

نظم برنامج التلمذة عدد من الور�ص واملحا�سرات التعريفية ملن�سقي ومن�سقات الكليات بالربنامج. . 2
تقدمي حما�سرات تعريفية الأع�ساء هيئة التدري�ص والطالبات.. 3
4 ..mentoring.ksu.edu.sa  اإن�ساء موقع اإلكرتوين خا�ص بالربنامج
5 .@MentoringKSU اإن�ساء ح�ساب للتعريف بالربنامج يف �سبكة التوا�سل االجتماعي توتري
وعلى . 6 واإمالئيًا  لغويًا  مراجعته  بعد  الربنامج  مقرتح  اإلى  ا�ستند  والذي  للربنامج  التنظيمي  الدليل  كتابة 

االأدبيات املن�سورة عن برامج التلمذة وفائدتها يف بناء �سخ�سية الطالب اجلامعي. 
ت�سميم مناذج الت�سجيل ومناذج تقومي الربنامج.  . 7

التوصيات

ينقل امل�سروع لربنامج املتفوقني واملوهوبني بتاريخ 1436/10/8هـ.
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مشروع برنامج التعثر الدراسي

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
اأ.د. اإينا�ص العي�سى

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
اأ. عائ�سة طلبة )كلية علوم االأغذية والزراعة(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع:

متوقف         

الفترة الزمنية:
1432/8/25هـ

وصف المشروع:
 يعترب التعرث الدرا�سي من اأ�سعب امل�سكالت التي تواجه النظام التعليمي، والتعرف على م�سبباته الرئي�سية ي�ساعد على

تاليف حدوثه والو�سول بالطالبة اإلى اأعلى مراتب النجاح. ولقد برزت يف ال�سنوات االأخرية م�سكلة التعرث الدرا�سي 
املتكرر يف االأق�سام العلمية وكان من اآثار ذلك تكرر الر�سوب يف بع�ص املقررات واإعادة املقرر ب�سكل متكرر قد ي�سل 
اأكادميية تعمل على تق�سي  الفئة من الطالبات برامج  اإلى 6 مرات متتالية للطالبة، لذا كان لزامًا ا�ستهداف هذه 

نواحي الق�سور و�سد اخللل والنهو�ص مب�ستواهن التعليمي.

أهداف  المشروع:
توعية املر�سدات االأكادمييات ملدى اهمية اإر�ساد الطالبة اأكادمييا.. 1
الت�سخي�ص املبكر حلاالت التعرث الدرا�سي عن طريق وحده امل�ساندة الطالبية.. 2
ح�سر حاالت التعرث الدرا�سي و ذلك من خالل جلان مناق�سة احلاالت الطالبية.. 3
حتديد اأ�سباب التعرث ملحاولة عالج ذلك عن طريق درو�ص التقوية و امل�ساندة النف�سية للطالبة.. 4
متابعة الطالبات امللتحقات بالربنامج طوال الف�سل الدرا�سي.. 5
تقدمي الرعاية الرتبوية و النف�سية و االأكادميية للطالبات ملتابعة حت�سيلهن الدرا�سي.. 6

الفئة المستفيدة :
الطالبات املتعرثات درا�سيا يف بع�ص املقررات

الجهات المشاركة في المشروع :
وحدة ال�سوؤون االأكادميية يف عمادة اأق�سام العلوم والدرا�سات الطبية.
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مراحل تنفيذ المشروع:
املرحلة الأوىل:

• ح�سر اأعداد الطالبات املتعرثات من الكليات وجمع املعلومات املتعلقة بهم.	
• اعداد قائمة ومعلومات االأ�ستاذات املتعاونات.	
• حتديد قائمة متكاملة باأ�سماء الطالبات املتعرثات الالتي مت حتويلهن من قبل جلنة البت باحلاالت الطالبية 	

والالتي مت الرفع باأ�سمائهن من قبل الكليات.
• اإر�سال ن�سخة من قائمة البيانات الطالبات اإلى وحدة امل�ساندة الطالبية.	
• مقابلة الطالبات املتعرثات درا�سيًا.	
• اإعداد جداول درو�ص التقوية واالإعالن عنها مبا يف ذلك القاعات واالأوقات.	
• متابعة الطالبات ومدى انتظامهن بح�سور درو�ص التقوية وطلب تقرير دوري عن درجاتهن من الكليات.	
• توزيع ا�ستبانة على الطالبات مل�ساعدة الكلية وملعرفة املقررات التي حتتاج درو�ص تقوية.	
• توزيع ا�ستبانة على الطالبات مل�ساعدة الكلية وملعرفة املقررات التي حتتاج درو�ص تقوية.	
• عمل اإعالنات للطالبات بوجود درو�ص تقوية يف لوحة االإعالنات و�سا�سات العر�ص.	
• االإعالن باأ�سماء وبيانات االأ�ستاذات املتعاونات واأماكن تواجدهن.	
• الطلب من الكليات برفع تقرير دوري عن ح�سور الطالبات لدرو�ص التقوية ودرجات حت�سيلهن الدرا�سي.	
• ال�سوؤون 	 اإدارة  قبل  من  الف�سل  طوال  الربنامج  يف  تواجهن  التي  ال�سعوبات  حل  على  الطالبات  م�ساعدة 

االأكادميية.
• الكليات امللتحقة بالربنامج )كلية علوم احلا�سب و املعلومات( التحقت )16( طالبة وعدد االأع�ساء امل�ساركني 	

يف درو�ص التقوية )5( ع�سوات.

املرحلة الثانية:
• عقد ور�ص عمل وعقد اجتماعات مع الكليات امل�ستهدفة للتزويد باأ�سماء املر�سدين وروؤ�ساء الوحدات االإر�سادية 	

وبيانات التوا�سل معهم.
• ح�سر اأعداد الطالبات املتعرثات وجمع املعلومات املتعلقة بهم.	
• عقد مقابالت مع الطالبات املتعرثات درا�سيًا.	
• اإعداد جداول درو�ص التقوية واالإعالن عنها مبا يف ذلك القاعات واالأوقات.	
• تزويد ال�سوؤون االأكادميية با�ستمارات خا�سة بالربنامج.	
• متابعة الطالبات ومدى انتظامهن بح�سور درو�ص التقوية مع الرفع بتقرير دوري عن درجاتهن من الكليات.	

اإلنجازات والمخرجات:
عدد امل�ستفيدات من الربنامج يف كلية احلا�سب و املعلومات )49( طالبة.. 1
عدد امل�ستفيدات من الربنامج يف كلية العلوم )46( طالبة.. 2
اأ�سباب التعرث الدرا�سي للطالبات املتعرثات درا�سيًا، واملتمثلة يف �سعوبة املقررات، طول املنهج، . 3 مت حتديد 

�سعوبة اأ�سئلة االختبارات، عدم اال�ستعداد اجليد قبل االختبار.
ارتفاع ن�سبة ح�سور الطالبات لدرو�ص التقوية اإلى 70% يف كلية علوم احلا�سب و املعلومات.. 4
ارتفاع ن�سبة ح�سور الطالبات لدرو�ص التقوية اإلى 100% يف كلية العلوم.. 5
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 مشروع تطوير برامج تدريبية تطبيقية غير صفية، 
وبرامج تعاونية للطلبة لزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د/ عادل ال�سايع 

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
ممثلي وكالء الكليات لل�سوؤون االأكادميية ال�سحية والعلمية االإن�سانية

ممثلي وحدات التدريب يف الكليات
د. علي بن عبد اهلل البكر – عمادة �سوؤون الطالب

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف االأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

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

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف االأول: تطوير خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�ص: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع:

م�ستمر.      

الفترة الزمنية:
1434/12/16هـ

وصف المشروع:
تطوير خربات الطلبة التعلمّية املتمحورة حول الطالب، من خالل االأن�سطة ال�سفية وغري ال�سفية.

أهداف  المشروع:
االرتقاء مبهارات الطالب العملية اأو مب�ستواه االأكادميي التطبيقي من خالل التدريب يف بيئة عمل حقيقية.. 1
تو�سيع مدارك الطالب العملية واالطالع على املمار�سات العلمية للمهارات املكت�سبة اأثناء التح�سيل االأكادميي.. 2
نقل اخلربة العاملية للوطن من خالل تدريب مميز وتناف�سي على املهارات التخ�س�سية.. 3
م�ساندة برنامج التدريب الداخلي من خالل اإتاحة فر�ص تدريبية اإ�سافية تتوفر لدى مانحيها البيئة العملية . 4

املنا�سبة.
م�ساندة بع�ص الكليات يف اجلامعة ذات احلاجة لبيئة تدريبية حديثة التكوين يف اململكة.. 5
دعم اإجراءات االعتماد االأكادميي وتقومي برامج اجلامعة االأكادميية وخمرجتها.. 6
زياد فر�ص التوظيف للطلبة بعد تخرجهم.. 7
قدرة الطلبة على املناف�سة يف �سوق العمل.. 8
تلبية احتياجات �سوق العمل من خالل ما يقدم للطلبة من برامج.. 9
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الفئة المستفيدة :
طالب وطالبات جامعة امللك �سعود بالتخ�س�سات االإن�سانية، والعلمية، والطبية.

الجهات المشاركة في المشروع :
والزراعة-  االغذية  واملعلومات- علوم  اعمال - علوم احلا�سب  اإدارة   - الهند�سة   - العلوم  الكليات:  لوكالء  ممثلني 
الآداب-  ال�شيا�شية-  والعلوم  احلقوق   - والثار  ال�شياحة   - البدين  والن�شاط  الريا�شة  علوم   - والتخطيط  العمارة 

الهند�سة باملزاحمية - مركز الطالبات للدرا�سات اجلامعية –املجتمع 

مراحل تنفيذ المشروع:
اأوًل: مرحلة الدرا�شة والتخطيط: )4 اأ�شهر(

اإعداد درا�سة عن الو�سع الراهن باالإ�سافة للمقارنات املرجعية.. 1
اإعداد ال�سوابط والقواعد واالآليات.. 2
اإعداد االأدلة والوثائق. 3
اإعداد خطة التنفيذ.. 4

ثانيًا: مرحلة التنفيذ واملراجعة: )12 �شهر لكل كلية(
تهيئة وحدة مركزية يف عمادة �سوؤون الطالب.. 1
تهيئة الوحدات الفرعية يف كل كلية.. 2
اإن�ساء املوقع االإليكرتوين للتدريب واختباره.. 3

ثالثًا: اإعداد الدرا�شات والتقرير اخلا�شة مبراجعة الربنامج وقيا�س خمرجاته.

اإلنجازات والمخرجات:
اإعداد وثيقة التدريب حيث ا�ستملت على:. 1

روؤية ور�سالة واهداف برنامج التدريب التعاوين يف اجلامعة.	•
التنظيم االإداري للربنامج.	•
اأنواع التدريب ومالمح كل نوع.	•
مراحل التدريب وت�سل�سل اإجراءاته.	•
ال�سوابط والقواعد.	•
اخلطة الزمنية للتدريب التعاوين.	•
جدول تو�سيحي للنماذج امل�ستخدمة يف برنامج التدريب.	•
مناذج التدريب.	•

مراجعة وثيقة التدريب متهيدًا العتمادها من اللجنة الدائمة للخطط الدرا�سية وجمل�ص اجلامعة؛ حيث متت . 2
موافقة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية على ت�سكيل فريق ملراجعة الوثيقة بتاريخ 1437/6/11هـ 
مكون من م�ساعدي وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية وعمادة القبول واالإدارة القانونية. ومت تقدمي 

مالحظاتها على الوثيقة يف  1437/8/8هـ.
مت تقدمي الوثيقة للجنة الدائمة للخطط والربامج الدرا�سية يف اجتماعها ال�ساد�ص بتاريخ 1441/2/28هـ . 3

للعام اجلامعي 1441هـ و اأو�ست باملوافقة على الوثيقة بعد االأخذ باملالحظات املذكورة يف املح�سر.
املوافقة على تنفيذ م�سروع اإن�ساء وتنفيذ بوابة التدريب يف اجتماع اللجنة االإ�سرافية مل�سروع تطوير العملية . 4

التعليمية واخلطط الدرا�سية باجتماعها الرابع بتاريخ 1441/3/24هـ للعام اجلامعي 1441هـ.
االنتهاء من اإعداد كرا�سة العر�ص لتقدميها للم�سرتيات الإن�ساء من�سة التدريب التعاوين.. 5
مت عقد عدة اجتماعات مع عمادة التعامالت االإلكرتونية ملراجعة كرا�سة العر�ص من الناحية التقنية والفنية.. 6
�سيتم ار�سالها للجنة فح�ص العرو�ص للتاأكد من منا�سبتها قبل طرحها مناف�سة.. 7
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التوصيات

مت االنتهاء من مراحل التخطيط االإعداد ومت التطبيق يف الكليات ب�سكل جزئي.	•
وجاري التن�سيق لتنفيذ املوقع االلكرتوين من خالل عمادة التعامالت االإلكرتونيةـ	•
وحلاجة الكليات ال�سحية الإجراءات و�سوابط تخدم احتياج طالبها فقد يكون من املنا�سب تو�سيع التجربة 	•

اأثناء حت�سيله الدرا�سي يف  لت�سمل الكليات ال�سحية الإعداد دليل القدرات واملهارات التي يكت�سبها الطالب 
باالإ�سافة الإعداد وثيقة ت�سمل مراحل االإعداد واالإجراءات وال�سوابط ليتم تطبيقها من خالل من�سة التدريب 

التعاوين.



58

 مشروع التدريب الصيفي لطالب وطالبات
السنة الرابعة والخامسة لكلية الطب في مراكز عالمية

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. عادل بن حممد ال�سايع 

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
د. �سامي الن�سار  )كلية الطب(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع:

منتهي.   

الفترة الزمنية:
مدة امل�سروع �سنة  من العام اجلامعي 34/33   )2014/5/17م(

وصف المشروع:
تهدف الكلية اإلى اكت�ساف الطالب للفرع الذي مييل اإليه ويرغب بالتخ�س�ص به م�ستقباًل، حيث يقوم الق�سم بتوفري 

كافة ال�سبل لطالب ال�سنة الرابعة. بناًء على رغبات الطالب بتوزيعهم داخل وخارج اململكة من حيث:
توفري مناخ مالئم لتدريب الطالب ملدة �سهر يف االجازة ال�سيفية واي�سا درا�سة.. 1
تقوم اجلامعة بتوفري  متطلبات ال�سفر للطالب الذين يرغبون بالتدريب خارج اململكة.. 2

أهداف  المشروع:
م�ساعدة الطالب على اكت�ساف الفرع يف علم الطب الذي مييل اإليه ويرغب يف التخ�س�ص به م�ستقبال. . 1
تدريب الطالب تدريبًا تخ�س�سيًا يف مواقع عمل عاملية.. 2
العلوم . 3 يف  املختلفة  االأق�سام  مع  التوا�سل  خالل  من  عاملية  خربات  مع  لالحتكاك  منا�سبة  تعلم  بيئة  توفري 

االأكلينيكية واالأ�سا�سية واالأبحاث. 
انخراط الطالب يف العمل امليداين قبل التخرج من اأجل اإك�شابهم مهارات فنية واإدارية.. 4

الفئة المستفيدة:
طالب وطالبات جامعة امللك �سعود 
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الجهات المشاركة في المشروع :
كلية الطب

مراحل تنفيذ المشروع:
التوا�سل مع مراكز وم�ست�سفيات داخل اململكة لقبول الطالب املتميزين.. 1
التوا�سل مع مراكز وم�ست�سفيات عاملية �سواء يف كوريا و كندا والواليات املتحدة االأمريكية لقبول الطالب . 2

املتميزين.
تخ�سي�ص ميزانية للدار�سة خارج اململكة من مراكز وم�ست�سفيات عاملية يف كوريا - كندا.. 3
و�سع اأ�س�ص للمفا�سلة بني الطالب لتحديد اأولوية الرغبات لكل منهم.. 4
توزيع طالب امل�ستوى ال�سنة الرابعة واخلام�سة على ح�سب رغباتهم وح�سب املفا�سلة بينهم.. 5
بداية الطالب يف الدرا�سة االختيارية والتي �سوف تبداأ يف 2015/5/11م و�سوف تنتهي يف 2015/6/5.. 6
اإن�ساء برنامج الإدخال بيانات الطالب ورغباتهم من خالل االنرتنت.. 7
اإعادة �سياغة كتيب الطالب والتقييم.. 8

اإلنجازات والمخرجات:
اإعداد 665خريج ذا قدرات اإكلينيكية واأ�سا�سية عالية.. 1
اتاحة الفر�سة لعدد 665 طالب لتعلم قدرات متقدمة يف علم الطب.. 2
توزيع معظم طالب ال�سنة الرابعة واخلام�سة وعددهم حوايل 550 طالب وطالبة طبقًا لرغباتهم يف مراكز . 3

وم�ست�سفيات داخل اململكة.
التوا�سل مع مراكز وم�ست�سفيات عاملية يف كوريا و كندا والواليات املتحدة لقبول الطالب املتميزين وعددهم . 4

حوايل 115 طالب وطالبة.
االنتهاء من اإن�ساء برنامج الإدخال بيانات الطالب ورغباتهم من خالل االنرتنت.. 5
ن�سبة الطالب امل�ستفيدين من الربنامج بلغت 40%  من طالب الكلية. . 6
ن�سبه الطالب الذين اجتازوا الربنامج %100.. 7
90% ن�سبة ر�سا الطالب على الربنامج.. 8
80% ن�سبة ر�سا اع�ساء هيئة التدري�ص على الربنامج.. 9

التوصيات

اال�ستمرار يف امل�سروع للمرحلة الثانية يف حال تقدمت الكلية اأو الكليات امل�سابهة.
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مشروع برنامج التعليم التعاوني

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. عادل بن حممد ال�سايع 

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
اأ.د. عثمان بن �سعيد الن�سوان )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية علوم االأغذية والزراعة(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.

الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف اخلام�س: بناء ج�سور التوا�سل.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

وضع المشروع:

منتهي.   

الفترة الزمنية:
ثالث �سنوات

1435/3/25هـ

وصف المشروع:
يعمل امل�سروع على حتقيق هدف اجلامعة والكلية يف حتقيق تعليم متميز يحقق الريادة يف التعليم االأكادميي وتطوير 
مهارات وقدرات الطالب املزمع تخرجهم قبل انخراطهم يف العمل الوظيفي بالتعاون مع �سركاء ا�سرتاتيجيني من 

ال�سركات الزراعية والت�سويقية واخلدمية العاملة يف قطاع االإنتاج الزراعي. 
ويف �سبيل حتقيق ذلك بدء تنفيذ اخلطة املقرتحة يف االآتي:

ت�سكيل الفريق التنفيذي للم�سروع بحيث ميثل كل ق�سم من االق�سام امل�ساركة يف الربنامج بع�سو من اع�ساء 	•
اللجنة.

حتديد النجاحات ال�سابقة التي قام بها الزمالء ال�سابقني يف جلان التعليم التعاوين على م�ستوى االق�سام 	•
وعلى م�شتوى الكلية وحتديد نقاط ال�شعف والقوة يف الربنامج ال�شابق لعر�شها على جلنة امل�شروع . 

حتديد ال�سركاء اال�سرتاتيجيني من ال�سركات العاملة يف القطاع الزراعي والقطاع احلكومي وقطاع اخلدمات 	•
التي ميكن التعاون معها يف �سوء اخلربات ال�سابقة وعقد �سراكات معهم .

عقد عدة اجتماعات للجنة التنفيذية للم�سروع الإقرار اخلطة واعتماد قوائم الطالب امل�ساركني يف الربنامج . 	•
ت�سميم عدد من ا�ستمارات اال�ستبيان ال�ستطالع اآراء الطالب وال�سركاء اال�سرتاتيجيني .	•
جاري اإعداد دليل للربنامج يتناول الفكرة من الربنامج و اأهدافه وحث الطالب على االلتزام واأن يظهروا 	•

ب�سورة م�سرفة ك�سفراء وممثلني للكلية طرف ال�سركات امل�ساركة يف الربنامج .   
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أهداف  المشروع:
تدريب وتاأهيل الطالب تاأهياًل تخ�س�سيًا عمليًا يف مواقع العمل لدعم وم�ساندة العملية التعليمية بالكلية.. 1
م�ساعدة الطالب على اكت�ساب خربات �سوق العمل. . 2
التعرف على احتياجات ال�سركات واملوؤ�س�سات �سواء كانت من القطاع العام اأو اخلا�ص.. 3
التعرف على موا�سفات اخلريج من التخ�س�سات املختلفة من اأجل اإعداد الطالب قبل تخرجهم اإعدادًا جيد . 4

للمناف�سة يف �سوق العمل.
انخراط الطالب يف العمل امليداين قبل التخرج من اأجل اإك�شابهم مهارات فنية واإدارية.. 5

الفئة المستفيدة :
الطالب امل�ساركني يف الربنامج	•
�سركات االنتاج الزراعي من القطاع احلكومي واخلا�ص	•
املجتمع الزراعي	•

الجهات المشاركة في المشروع :
كلية علوم االأغذية والزراعة

مراحل تنفيذ المشروع:
حتديد االحتياجات الفعلية للربنامج باالتفاق مع االق�سام. 1
عقد عدة اجتماعات الأع�ساء الفريق التنفيذي للم�سروع.. 2
حتديد ال�سركاء اال�سرتاتيجيني واالت�سال بهم. 3
جارى اعداد دليل للربنامج . 4
االعالن عن الربنامج التف�سيلي للربنامج.. 5

اإلنجازات والمخرجات:
اإعداد حقيبة تدريبية تفي باحتياجات التدريب لعدد 100 متدرب اأثناء التدريب امليداين. . 1
اإعداد كتيب عن الربنامج. . 2
يف . 3 تخ�س�سية  ودورات  العمل  ثقافة  عن  دورات  تت�سمن  التعاوين  التعليم  لطالب  تاأهيلية  برامج  اأربعة 

ا�ستخال�ص العينات وكذلك االأمن ال�سحي.
امل�ساهمة يف تدريب طالب الكلية بواقع 40 طالب خالل ال�سنة الدرا�سية.. 4

التوصيات

ا�شتمرار الربنامج من اأجل دعم ن�شاط التدريب املرتبط باخلطة الدرا�شية وال�شتفادة من الربامج التاأهيلية 
التي مت اعدادها خالل اإجناز امل�سروع.
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مشروع إنشاء ودعم مركز لخدمات التوظيف والتخطيط المهني

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. عادل بن حممد ال�سايع 

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف اخلام�س: بناء ج�سور التوا�سل.
الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

الهدف التا�شع: بناء تنظيم اإداري داعم.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثالث: تطوير برامج اأكادميية متميزة ت�ستويف املعايري االأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع:

منتهي.   

الفترة الزمنية:
1434/12/16هـ.

وصف المشروع:
العمل  بينها و �سوق  اإلى  خلق �سراكة حقيقة  و  العمل  اأن ي�سبح حلقة و�سل بني اخلريج و جهة  اإلى  يهدف امل�سروع 

احلكومي واخلا�ص و من ثم اإيجاد فر�ص عمل الأبناء الوطن من اخلريجني و ذلك من خالل:
تقدمي امل�سورة للطالب الختيار جهة العمل املنا�سبة. . 1
اإن�ساء �سبكة معلوماتية ومنتدى خلدمات التوظيف حتقق توجيه واإر�ساد لكل من خريجي الكلية و�سوق العمل . 2

عمل  فر�ص  تتيح  التي  واجلهات  اخلريج  بني  متبادل  ات�سال  وخلق  الوظيفية  املعلومات  مب�سادر  وربطهم 
منا�سبة و ذلك من خالل توفري املعلومة وا�ستقبال الطلبات ومتابعتها واالت�سال ب�سوق العمل.

باإنتاج . 3 التي تقوم  التعليمية  املبا�سرة بني وحدات اجلامعة  بالو�ساطة  والقيام  العمل   درا�سة متطلبات �سوق 
خمرجات التعليم والطلب عليها من قبل �سوق العمل، ما ميكن الكليات واجلامعة من تقوية روابطها مع اأهم 
العمل عن م�ستوى  العك�سية مبا�سرة من �سوق  التغذية  التعليمية، واحل�سول على  امل�ستفيدين من خدماتها 

خمرجاتها.
تنمية . 4 مركز  مع  بالتعاون  والطالبات  للطالب  يقدم  برنامج  خالل  من  املهنية  التطويرية  الدورات  تقدمي 

ال�سخ�سية  املقابلة  و اجتياز  الذاتية،  ال�سرية  املهني؛ مثل: مهارات كتابة  بتقدم دورات يف املجال  املهارات 
...وغريها .

تقدمي خدمة التدريب ال�سيفي بهدف ملء وقت فراغ الطالب والطالبات خالل االإجازة ال�سيفية مبا يعود . 5
عليهم بالنفع والفائدة بال�سراكة ما بني اجلامعة وال�سركات وامل�سانع.
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أهداف  المشروع:
تعريف الطالب والطالبات واخلريجني بفر�ص العمل وتقدمي خدمة االإر�ساد املهني. . 1
حتليل امليول املهنية للطالب والطالبات حتى يت�سنى لهم االجتاه اإلى  ما ينا�سبهم من تخ�س�سات وذلك من . 2

خالل موقع خدمة وظيفة االلكرتوين وكذلك من خالل االأخ�سائيني.
ت�سويق خمرجات اجلامعة للقطاعني اخلا�ص والعام من خالل تعريف اجلهات املوظفة بطبيعة التخ�س�سات . 3

اجلامعية املختلفة واملهارات التي يكت�سبها اخلريج اأثناء درا�سته لهذه التخ�س�سات وا�ستقبال طلبات اجلهات 
للح�سول على اخلريجني املنا�سبني.

تعزيز ال�سراكة مع جهات التوظيف لتوفري الفر�ص الوظيفية خلريجي اجلامعة وتاأهيلهم من خالل االبتعاث . 4
الداخلي، مذكرات التفاهم اخلا�سة بالتوظيف.

زيادة قنوات وفر�ص التوظف اأمام خريجي اجلامعة من خالل بيان جماالت التخ�س�ص املتنوعة.. 5
تقدمي خدمة التدريب ال�سيفي بهدف ملء وقت فراغ الطالب والطالبات خالل االإجازة ال�سيفية مبا يعود . 6

عليهم بالنفع والفائدة بال�سراكة ما بني اجلامعة وال�سركات وامل�سانع.
باإنتاج . 7 تقوم  التي  التعليمية  اجلامعة  وحدات  بني  املبا�سرة  بالو�ساطة  والقيام  العمل  �سوق  متطلبات  درا�سة 

خمرجات التعليم والطلب عليها من قبل �سوق العمل، ما ميكن الكلية و اجلامعة من تقوية روابطها مع اأهم 
امل�ستفيدين من خدماتها التعليمية ودعوتها لتطوير براجمها االأكادميية مبا يتفق مع متطلبات �سوق العمل، 

واحل�سول على التغذية العك�سية مبا�سرة من �سوق العمل عن م�ستوى خمرجاتها.
الإجراء . 8 تاأهيلهم  اجل  من  واخلريجني  والطالبات  للطالب  متخ�س�سة  عمل  وور�ص  تدريب  برامج  تنظيم 

االختبارات املهنية والقيا�سية وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف اجلامعة وخارجها.
ن�سر ثقافة الريادة واالإبداع واالبتكار لدى الطالب وت�سجيعهم على ممار�سة العمل احلر وتبني الفكر الريادي . 9

االإبداعي.
تطوير قدرات الطالب على التخطيط االأكادميي مبا يتنا�سب مع اأهدافهم الق�سرية والطويلة املدى. 10
تطوير موقع الكرتوين »خدمة وظيفة« يهدف اإلى  اأن يكون و�سيط فعال يف عملية التوظيف والتدريب للطالب . 11

والطالبات واخلريجني باجلامعة.
تقدمي االأخبار املهنية للطالب والطالبات واخلريجني وذلك بتزويدهم عن اأي فعالية مهنية داخل اجلامعة . 12

)دورات، وور�ص عمل، ومعار�ص اأيام املهنة، ووظائف، وتدريب عملي .... الخ

الفئة المستفيدة :
طالب وطالبات ال�سنة النهائية

الجهات المشاركة في المشروع :
 - والتخطيط  العمارة   - والزراعة  االغذية  واملعلومات - علوم  االأعمال - علوم احلا�سب  اإدارة   - الهند�سة  العلوم- 
ال�شيدلة - علوم الريا�شة والن�شاط البدين - ال�شياحة والآثار - احلقوق والعلوم ال�شيا�شية - الآداب - كلية الهند�شة 

التطبيقية باملزاحمية - مركز الطالبات للدرا�سات اجلامعية - كلية املجتمع.

مراحل تنفيذ المشروع:
اأوًل: مرحلة الدرا�شة والتخطيط: )6 ا�شهر(

اإعداد درا�سة عن الو�سع الراهن باالإ�سافة للمقارنات املرجعية.. 1
اإعداد واإقامة ور�ص عمل.. 2
اإعداد االأدلة والوثائق. 3
اإعداد خطة التنفيذ.. 4
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ثانيًا: مرحلة التنفيذ واملراجعة: )12 �شهر لكل كلية(
اإن�ساء املركز وجتهيزه باالإمكانات الب�سرية واملادية.. 1
اإن�ساء وحدات التوظيف الفرعية يف الكليات وجتهيزيها.. 2
تطوير املوقع االإليكرتوين التفاعلي للتوظيف واختباره.. 3
تنفيذ مبادرات املركز.. 4
اإعداد الدرا�سات والتقرير اخلا�سة مبراجعة وتقييم مبادرات املركز وقيا�ص خمرجاته.. 5

اإلنجازات والمخرجات:
مبادرة تهيئة بال�سراكة مع �سندوق تنمية املوارد الب�سرية واملكونة من ثالث برامج:

�شبل: وهو برنامج لالإر�ساد املهني يو�سح للم�ستفيد مهن �سوق العمل والتخ�س�سات االأكادميية املوؤهلة لهـذه . 1
املهن، كما يو�سح كيفية التهيئة لهذه املهن وموجه جلميع طلبة ال�سنة االأولى.

دروب: وهو برنامج تدريب عن بعد، يتاألف من دورات تدريبية اإلكرتونية تركز جلها على املهارات املرتبطة . 2
بثقافة العمل، وموجه جلميع طالب اجلامعة و�سيكون �سمن م�سار تهيئة املوازي للخطة الدرا�سية، كما اأنه 

يقدم على مدار العام.
�شيفي: وهو برنامج ميار�ص من خالله الطالب املهارات املرتبطة بثقافة العمل يف بيئة عمل حقيقية، ويقدم . 3

على مدار العام.
التوظيف يف اجلامعات ماديًا مع  وتقوم على دعم مراكز  العمل،  ورازة  بال�سراكة مع  التوظيف  مبادرة دعم مراكز 
الفر�ص  البحث عن  الب�سرية يف  املوارد  تنمية  �سندوق  لدى  العمل  باأرباب  اخلا�سة  املعلومات  قاعدة  من  اال�ستفادة 

الوظيفية. 

التوصيات

املهاري وحتديد  الطالب  لتتكامل مع حت�سيل  املقرتحة  الربامج  ب�سبط  والتو�سية  املبادرتني  ت�سميم  اكتمل 
اأدوار اأطراف املبادرتني.
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مشروع تقديم دعم أكاديمي للطالب بقسم الفيزياء والفلك

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. زياد بن اأحمد االأحمد

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
الدكتور حمد بن عبد العزيز الرببثن )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية العلوم(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.

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

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر  ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع:

منتهي.   

الفترة الزمنية:
12-2-1440هـ، 8 �سهور 

وصف المشروع:
امل�سائل وحلها،  املفاهيم ومناق�سة  والفلك يف تو�سيح  الفيزياء  الذين يدر�سون مواد  املركز مب�ساعدة الطالب  يقوم 
و�سوف يقوم الطالب املتميزون بتلك املواد وكذلك طالب الق�سم يف جميع املراحل يف العمل باملركز وباإ�سراف مبا�سر 

من اع�ساء هيئة التدري�ص يف الق�سم.

أهداف  المشروع:
م�ساعدة طالب مواد الفيزياء االأولية واملتقدمة والتي �سوف تتم يف خطوه الحقه بعد قيا�ص جناح املرحلة . 1

االأولى يف جتاوز العقبات و�سرح املفاهيم والتي مل يتمكنوا من احل�سول عليها اأو فهمها خالل املحا�سرات 
مما يغنيهم عن اال�ستعانة بالدرو�ص اخل�سو�سية اخلارجية.

تطوير طالب الق�سم امل�ساركني يف املركز واأك�سباهم خربات التعامل مع الطالب وتعزيز مهاراتهم يف العملية . 2
التعليمية مما يزيد قدرتهم التناف�سية يف �سوق العمل.

توجيه الطالب ال�ستغالل اأوقاتهم لتطوير قدراتهم العلمية والعملية عن طريق فتح جمال النقا�ص العلمي بني . 3
طالب اجلامعة.

الفئة المستفيدة:
طالب مواد الفيزياء االولية من كليات اجلامعة املختلفة.
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الجهات المشاركة في المشروع:
طالب الق�سم يف جميع املراحل )بكالوريو�ص – ماج�ستري – دكتوراه(.

مراحل تنفيذ المشروع:
الف�شل الدرا�شي الأول للعام 1439-1440هـ:

مت تطبيق التجربة بالف�سل الدرا�سي االأول عن طريق التن�سيق مع ق�سم الفيزياء والفلك وكلية العلوم لتوفري . 1
القاعات اخلا�سة بتقدمي امل�ساعدة لطالب مقرر 104 فيز وذلك بتخ�سي�ص حما�سرة اأ�سبوعية لكل �سعبة 

يف حال كون عدد طالبها كبري،  اأو اأكرث من �سعبة يف حالة ال�سعب ال�سغرية. 
متت اال�ستفادة من خدمات الطالب ملرحلتي الدرا�سات العليا بالق�سم )ماج�ستري ودكتوراه( و البكالوريو�ص . 2

بامل�ستويات املتقدمة.

الف�شل الدرا�شي الثاين للعام 1439-1440هـ:
مت تعديل األية العمل بهذا الف�سل نظرا لزيادة عدد الطالب باملقرر 104 فيز من 197 اإلى 441 طالب. . 1

 وزعت اأوقات ن�شاط املركز اإلى ت�شع ح�ش�س مبعدل ح�شتني لكل يوم با�شتثناء يوم اخلمي�س حيث و�شع له 2. 
ح�سة واحدة. 

االإمكانيات . 3 من  اال�ستفادة  وكذلك  الكوادر  تدريب  مفهوم  لتحقيق  الطالبية  الفئات  بجميع  اال�ستعانة  متت 
الب�سرية امل�ستدامة لدى الق�سم. 

اإلنجازات والمخرجات:
بلغ عدد الطالب امل�ستفيدين من امل�سروع 25 طالب يف مقرر 104 فيز.. 1
اال�ستفادة من خدمات  عدد من الطالب ق�سم الفيزياء ) 3 طالب من الدكتوراه – 4 طالب من املاج�ستري- . 2

3 طالب من البكالوريو�ص- 2 من الطالب الفنيني واملهنيني(
ارتفاع درجات الطالب يف االختبارات الف�سلية.. 3

التوصيات

اإنهاء امل�سروع واالكتفاء بذلك لعدم اإقبال الطالب.
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 مشروع نقل وتوطين الخبرات في التقنيات المتقدمة 
لطلبة الكليات العلمية والهندسية والصحية

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. زياد بن اأحمد االأحمد

اسم ممثل الجهة في الفريق المكلف بإدارة المشروع: 
د. علي بن كناخر الدلبحي )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية العلوم(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع:
م�ستمر للمرحلة الثالثة.

الفترة الزمنية:
تاريخ البدء 15 جماد االأول 1440هـ 

الفرتة الزمنية )4 اأ�سهر(

وصف المشروع:
يهدف اإلى نقل وتوطني التقنيات املتقدمة وزيادة ن�سبة املكون املحلي يف اقت�ساد اململكة وتو�سيع خربات الطالب يف 
والنظرية يف جماالت ت�سنيع وتطوير  املعملية  للخربات  واملتدربات  املتدربني  اكت�ساب  اإلى  تقنيات متقدمة، ويهدف 

وتو�سيف املواد النانوية، وتطبيقاتها يف جماالت حيوية مثل حتلية وتنقية املياه، واخلاليا ال�سم�سية، والبيئة.

أهداف  المشروع:
نقل وتوطني اخلربات يف جمال حت�سري املواد النانوية بالتقنيات املتقدمة وتو�سيفها.. 1
نقل وتوطني اخلربات للطلبة ال�ستخدام املواد املطورة بالتقنية املتقدمة يف جمال حتلية املياه.. 2
نقل وتوطني اخلربات للطلبة ال�ستخدام املواد املطورة بالتقنية املتقدمة يف جمال الطاقة والبيئة.. 3

الفئة المستفيدة :
طلبة الكليات العلمية والهند�سية وال�سحية.
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الجهات المشاركة في المشروع :
معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو.

مراحل تنفيذ المشروع:
اأوًل: اإعداد الربنامج التدريبي

قام فريق التدريب باجتماعات مكثفة ومدرو�سة للتخطيط واالإعداد لربنامج التدريب بحيث ي�سمل املجاالت التالية:
الطرق الكيميائية والفيزيائية لتح�سري املواد النانوية والتحكم بخ�سائ�سها. 1
طرق تو�سيف املواد النانوية. 2
ت�سنيع وفح�ص اخلاليا ال�سم�سية )تطبيقات تقنية النانو يف الطاقة والبيئة(. 3
ت�سنيع وفح�ص اأغ�سية املياه )تطبيقات تقنية النانو يف معاجلة املياه(. 4

يف ثالثة م�سارات بحثية:
م�سار حت�سري وحتليل املواد النانوية.. 1
م�سار الطاقة ال�سم�سية والبيئة.. 2
م�سار معاجلة وتنقية املياه. 3

وقد مت اإعداد الربنامج التدريبي بحيث يح�سل الطالب خالل فرتة التدريب على ا الأ�سا�سيات النظرية لكل جمال، 
يلي ذلك قيام الطالب/الطالبة، يف املختربات املتخ�س�سة باملعهد، بعمل جتارب خمربية متعددة يتعرف من خاللها 
الطالب/الطالبة على تلك املجاالت ب�سكل عملي متقدم ويتعرف على املهارات االأ�سا�سية واخلربة العملية يف امل�سار 
البحثي. كما قام الكادر االإداري باإعداد مناذج الت�سجيل واحل�سور اليومي باالإ�سافة اإلى املخاطبات اخلا�سة باأق�سام 

اجلامعة ذات العالقة  )اإدارة ا الأمن وال�سالمة، اإدارة النقل، االإدارة العامة للتغذية(.

ثانيًا: الإعالن عن امل�شروع:
اإعالن الت�سجيل- ت�سميم واإن�ساء �سفحة على موقع  مت االإعالن عن البدء يف الت�سجيل يف الربنامج عرب )ت�سميم 
معهد امللك عبداهلل لتقنية النانو-اإر�سال بريد اإلكرتوين باالإعالن وروابط الت�سجيل جلميع طالب وطالبات جامعة 

امللك �سعود عن طريق خدمة توا�سل.

ثالثًا: فرز وتر�شيح املتقدمني:
بلغ عدد الطالب والطالبات املتقدمني عرب الرابط االإلكرتوين للت�سجيل 108 طالبا و 164 طالبة من خمتلف كليات 
واأق�سام اجلامعة و، ونظرًا الأن الربنامج م�سمم خ�سي�سًا لطلبة الكليات العلمية وال�سحية والهند�سية فقد مت ا�ستبعاد 
املتقدمني من التخ�س�سات االأخرى ، ومت فرز البقية بح�سب معدالتهم الرتاكمية لي�سبح العدد )36 طالب( و )40 

طالبة(.

رابعًا: تنفيذ امل�شروع: تنفيذ الربامج التدريبية املعدة 

خام�شًا: تقييم امل�شروع واإعداد التقارير الفنية:
مت توزيع ا�ستبانة بنهاية الربنامج لقيا�ص مدى ر�سا الطلبة عن اجلوانب التالية للربنامج:

تقييم التح�سيل الذاتي )مدى التطوير الذاتي، جودة املحتوى، مالئمة التخ�س�ص(. 1
تقييم حمتوى الربنامج التدريبي )عر�ص املادة التدريبية، مدة الربنامج، التجارب املعملية(. 2
تقييم املدربني )القدرة على اإي�سال املحتوى، االلتزام بالوقت، ت�سجيع النقا�ص(. 3
تقييم امل�سرفني )م�ستوى التعاون، االلتزام باملواعد(. 4
تقييم اخلدمات )و�سائل النقل، التغذية، بيئة املعامل(. 5
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اإلنجازات والمخرجات:
بلغ عدد الطالب امل�ستفيدين من امل�سروع 36 طالبا و40 طالبة.. 1
الكيميائية . 2 لتح�سري  طرق  الأهم  النظرية  املبادئ  عن  نظرية  حما�سرات     8 لعدد  التدريبية  املواد  تقدمي 

والفيزيائية للمواد النانوية والتقنيات املتقدمة يف موا�سيع علمية خمتلفة واي�سًا 19 جتربة معملية .
ح�سل الربنامج على ن�سبة ر�سا 89% من  الطالب والطالبات امللتحقني بالربنامج.. 3

التوصيات

م�ستمر للمرحلة الثالثة.
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مشروع إنتاج الكتب الجامعية اإللكترونية التفاعلية مقرر 100 عرب

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. �سعود الكثريي

اسم مدير المشروع  في الفريق المكلف بإدارة المشروع: 
د. �سلطان بن هويدي املطريي )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الرتبية(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

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

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع:

منتهي.   

الفترة الزمنية:
 

وصف المشروع:
ميثل هذا امل�سروع اأحد م�سروعات التطوير التي ينفذها ق�سم تقنيات التعليم بكلية الرتبية وذلك بالتعاون مع ق�سم 
اللغة العربية واآدابها، ويهدف ب�سكل عام اإلى تقدمي تعليم متميز لطالب جامعة امللك �سعود تت�سمن دمج تكنولوجيا 
املعلومات واالت�ساالت متمثلة يف الكتاب االلكرتوين التفاعلي لتدري�ص مقررات اجلامعة مما يعزز بيئة التعليم املقدمة 
لهوؤالء الطالب والذي بدوره ي�سهم يف حتقيق خدمة تربوية تلبي احتياجات الطالب واملجتمع وتعمل على توفري كادر 

من خمرجات الكلية موؤهلني الحتياجات �سوق العمل املحلي واالقليمي بكفاءة عالية.

أهداف  المشروع:
اإنتاج كتاب جامعي اإلكرتوين تفاعلي ملقررات ق�سم اللغة العربية واآدابها )حاليا مقرر 100عرب(. . 1
دمج تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف بيئة تعلم الطالب اخلا�ص بتلك املقررات.. 2
والناقد . 3 االإيجابي  التفكري  مهارات  وتنمية  والتقنية  االأكادميية  االآداب  كلية  وطالبات  طالب  قدرات  تطوير 

لديهم من خالل حت�سني بيئة التعليم والتعلم اجلامعي.

الفئة المستفيدة: 
جميع طالب وطالبات اجلامعة لالأق�سام العلمية واالإن�سانية .. 1

 اأع�ساء هيئة التدري�ص بق�سم اللغة العربية واآدابها بكلية االآداب .2. 
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م�سممي املقررات االإلكرتونية يف موؤ�س�سات التعليم العايل.. 3
 طالب وطالبات اأق�سام اللغة العربية باجلامعات ال�سعودية والعربية واال�سالمية .4. 
 �سركة تطوير التقنيات التعليم.5. 
. طالب املنح غري ال�سعوديني ، واأع�ساء هيئة التدري�ص مبعهد اللغويات التطبيقية6. 

الجهات المشاركة في المشروع:
ق�سم اللغة العربية 	•
ق�سم تقنيات التعليم	•

مراحل تنفيذ المشروع:
املرحلة الأوىل: التحليل:

مراجعة االأدبيات واالطالع على جتارب اجلامعات الرائدة وحتليل االحتياجات التعليمية لطالب كلية االآداب وحتديد 
املوا�سفات املطلوبة يف ت�سميم واإنتاج الكتب االإلكرتونية التفاعلية.

املرحلة الثانية: الت�شميم:
حتديد الهدف العام للم�سروع املقرتح، وترجمته اإلى جمموعة من االأهداف االإجرائية وحتديد اأف�سل الربامج الالزمة 

لت�سميم وانتاج الكتب االإلكرتونية التفاعلية وحتديد الو�سائط املتعددة الالزمة لها.

املرحلة الثالثة:
التنفيذ واملتابعة والتقييم الدوري اإعداد الكتاب التفاعلي االإلكرتوين ملقرر 100عرب ، واإنتاج الو�سائط االإلكرتونية من 
ملفات فيديو وملفات �سوتية و�سور ثابتة ومتحركة واختبارات الكرتونية والربط مبواقع اإثراءيه، كما تت�سمن املتابعة 

والتقييم الدوري؛ للتحقق من مدى مطابقة النتائج الفعلية بالنتائج امل�ستهدفة.

املرحلة الرابعة: التقييم النهائي للم�شروع:
قيا�ص املخرجات النهائية وتقييم االإجنازات من اأجل ا�ستمرارية امل�سروع.

اإلنجازات والمخرجات:
ت�سميم وانتاج كتاب اإلكرتوين تفاعلي وذلك ملقرر )100عرب( .

التوصيات

اإحالته اإلى وحدة التعليم عن بعد.
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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�سو هيئة التدري�ص بكلية الرتبية(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.
الهدف اخلام�س: بناء ج�سور التوا�سل.
الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع: 

الفترة الزمنية:
خم�سة ا�سهر

1440/8/16هـ – 1441/1/16هـ

وصف المشروع:
عمل تطبيق اإلكرتوين لتمكني الطالب من مهارة النطق ال�سحيح لكلمات القراآن الكرمي خالل مدة وجيزة وبطريقة 

تفاعلية وم�سوقة من خالل:
و�سع كلمات القراآن الكرمي كامال يف جداول ح�سب ما ينا�سب نطق االآيات القراآنية يف امل�سحف وقراءتها يف 	•

جمموعات طالبية ليتح�سن هجاء احلروف والكلمات يف مدة وجيزة حسب كل مقرر.

أهداف  المشروع:
حت�سني هجاء الطالب لكلمات القراآن الكرمي. 1
توفري الوقت واجلهد على الطالب واملعلم لتحقيق معلم امل�ستقبل املميز. 2
تربية الطالب على التفاعل والتعلم الن�سط. 3
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الفئة المستفيدة: 
طالب وطالبات اجلامعات. 1
طالب وطالبات التعليم العام. 2
طالب حلقات تعليم القراآن الكرمي. 3
طالب ودور الذكر الن�سائية. 4
طالب وطالبات املراكز اال�سالمية على وجه االر�ص من املرحلة االبتدائية االأولى وما بعدها. 5

الجهات المشاركة في المشروع:
ق�سم الدرا�سات القراآنية

مراحل تنفيذ المشروع:
ت�سنيف كلمات القراآن ح�سب ما ينا�سب القراءة يف امل�سحف وتكون على جمل اأق�سر من اجلملة الكاملة . 1

لي�سهل هجاوؤها من الطالب والطالبة 
وارقام . 2 ال�سور  ا�سماء  ويبني فيها  العثماين يف جداول منا�سبة  بالر�سم  القراآن  تكوين فريق االدخال كلمات 

ملكتوبة  الكلمة  ومع  الت�سجيل  ومراجعة  �سوتيا  الدخلة  الكلمات  وت�سجيل  امل�سحف  �سفحات  وارقام  االآيات 
للتوثق من �سحة النطق للكلمة

تكوين فريق تقني لبناء هذا الكتاب بطريقة اإلكرتونية منا�سبة ويكون قابال للقراءة والتكرار والبحث.. 3

اإلنجازات والمخرجات:
تكميل ت�سجيل كلمات الوقاية من اللحن اجللي للقراآن كاماًل.. 1
البداية بت�سجيل كلمات التجويد للوقاية من اللحن اخلفي للع�سر االأخري من القراآن الكرمي، �سفحة �سفحة، . 2

حتى نهاية املقدار املحّدد. 
تكميل تطوير الربنامج لنظام االأندرويد ، واالبل اآي اأو اإ�ص .. 3
البداية بتطوير الربنامج لالأجهزة املكتبية.. 4
رفع الكلمات القراآنية، واملقاطع ال�سوتية على النظام.. 5
البداية با�ستخدام التطبيق على وجه �سيق؛ ملعرفة مدى الفعالية، وتكميل جوانب التح�سني عليه.. 6
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 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�سو هيئة التدري�ص بكلية العلوم الطبية التطبيقية(

د. اأمل الرباهيم )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الرتبية(
د .�سامي احلميدي و د . �سهام من�سور )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية التمري�ص( 

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
 الهدف الثاين: اأع�ساء هيئة تدري�ص متميزين.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.

وضع المشروع: 

م�ستمر.      

الفترة الزمنية:
12 �سهر.

وصف المشروع:
نظرًا ال�ستمرار عزوف كثري من اأع�ساء هيئة التدري�ص عن اال�ستفادة مما هو متوفر يف اجلامعة من م�سادر تقنية 
لتطوير العملية التعليمية، فاإن م�سروع الطالب امل�ساعد يتطلع لتحقيق تقدم يف هذا املجال من خالل حتفيز اأع�ساء 
هيئة التدري�ص ال�ستخدام نظام اإدارة التعلم )بالك بورد( عن طريق التجاوب مع رغبة الطلبة بتفعيله. وقد جاءت 
اإلى  الطلبة عند حدوث م�سكلة تقنية داخل  فكرة امل�سروع الأن كثري من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة يتجهون 

القاعة الدرا�سية، حيث اأن ع�سو هيئة التدري�ص يوؤمن بقدرة الطلبة على التعامل مع م�ساكل التقنية بكل اأريحية.

اإلكرتوين  يحتوي كل ما يحتاجه ع�سو هيئة التدري�ص لتفعيل ا�ستخدام التعليم  يقوم امل�سروع بتزويد الطالب مبلف 
االإلكرتوين   )يحتوي امللف على قالب جاهز لال�ستخدام وملفات �سروحات عر�ص مرئي(  كما يقوم بتدريب الطالب 
على ا�ستخدامه. حيث يتوقع من الطالب اأن يكون �سفرًيا للربنامج يف كل قاعة درا�سية ويقوم بن�سر ثقافة ا�ستخدام 

نظام البالك بورد بني اأقرانه ودعوة اأع�ساء هيئة التدري�ص ال�ستخدامه.

أهداف  المشروع:
تعزيز ا�ستخدام التقنية يف التدري�ص.. 1

 اإ�سراك الطلبة يف العملية التدري�سية.2. 
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الفئة المستفيدة: 
اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات الرتبية والتمري�ص والعلوم الطبية التطبيقية.

طلبة وطالبات بكليات الرتبية والتمري�ص والعلوم الطبية التطبيقية.

الجهات المشاركة في المشروع:
مركز التميز يف التعلم والتعليم – كليات الرتبية والتمري�ص والعلوم الطبية التطبيقية – عمادة التعامالت االإلكرتونية.

مراحل تنفيذ المشروع:
يقوم فريق العمل باختيار طالب من كل ق�سم )طالب م�ساعد( يف م�ستويات متفرقة واإقناعهم باأهمية تفعيل . 1

اأي�سًا  الفريق  يقوم  العلمية.  املادة  م�ستوى  ورفع  الطلبة  حقوق  حفظ  و  املقرر  ت�سهيل  يف  مل�ساهمته  النظام 
بت�سليم الطالب ن�سخة اإلكرتوين ة من قالب جاهز لال�ستخدام داخل نظام اإدارة التعلم ويتولى م�ساعدة ع�سو 
هيئة التدري�ص يف تطبيقه على املقرر الذي يدر�سه معه. يتم التاأكيد على الطالب وع�سو هيئة التدري�ص على 
القالب  ت�سليم  التدري�ص ويقت�سر دوره على  املبا�سر حل�ساب ع�سو هيئة  للطالب باال�ستخدام  ال�سماح  عدم 

والدعم الفني.
واإهدائهم . 2 بالربنامج  للتعريف  الكلية  ووكالء  عميد  وزيارة  الدرا�سي  العام  بداية  يف  دعائية  حملة  عمل  مت 

ن�سخة من القالب املراد ن�سره.
مت زيارة روؤ�ساء االأق�سام  كما مت عقد عدد من الور�ص التدريبية الأع�ساء هيئة التدري�ص والطلبة.. 3
اإلكرتونية . 4 متت متابعة ن�ساطات الطلبة والطالبات ب�سكل دوري عن طريق اجتماعات مبا�سرة وجمموعات 

للتاأكد من قيامهم باملهمة املناطة لهم ومت التوا�سل مع اأع�ساء هيئة التدري�ص لقيا�ص ر�ساهم  عن التجربة 
وترحيبهم اأو رف�سهم للفكرة.

مت اال�ستفادة كثريًا من مالحظات الطلبة امل�ساعدين بينهم وبني بع�ص لن�سر ثقافة البالك بورد بني مدر�سيهم . 5
كما ا�ستفاد فريق امل�سروع من هذه التجارب.

اإلنجازات والمخرجات:
ا�ستفاد عدد )210( ع�سو هيئة تدري�ص، و )5000( طالب من امل�سروع.. 1
زادت ن�سبة ا�ستخدام نظام اإدارة التعلم يف الكليات من 14% اإلى  85 %  ومبقارنة بني العام اجلامعي 1439- . 2

1440هـ  و العام اجلامعي 1440/1440هـ ارتفع عدد مرات الدخول وجمموع االأن�سطة  من قبل طلبة وطالبات 
جميع الكليات امل�ساركة يف امل�سروع ، كما يلي:

كلية العلوم الطبية:
جمموع 

عدد مرات 
الدخول

ن�سبة التغريقيمة التغريعام 1440عام 1439
طالبات1351791901555497640%
طالب5278460581779714%

جمموع 
االأن�سطة 

ن�سبة التغريقيمة التغريعام 1440عام 1439
طالبات1651783216799851621531%
طالب66319881172314852522%
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كلية التمري�ص:
جمموع 

عدد مرات 
الدخول

ن�سبة التغريقيمة التغريعام 1440عام 1439
طالبات121317042358292480%
طالب41023915735055854%

جمموع 
االأن�سطة 

ن�سبة التغريقيمة التغريعام 1440عام 1439
طالبات166523608291441768265%
طالب54653241788187135342%

كلية الرتبية:
جمموع 

عدد مرات 
الدخول

ن�سبة التغريقيمة التغريعام 1440عام 1439
طالبات1837032744549075149%

جمموع 
االأن�سطة 

ن�سبة التغريقيمة التغريعام 1440عام 1439
طالبات2400208298517958497124%

التوصيات

تعميم التجربة على كافة كليات ومعاهد اجلامعة.
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مشروع تفعيل التعليم عن بعد في جامعة الملك سعود

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. وليد النمي

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثاين: اأع�ساء هيئة تدري�ص متميزين.
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.
الهدف ال�شابع: م�ستقبل م�ستدام.

الهدف التا�شع: بناء تنظيم اإداري داعم.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع: 

منتهي.    

الفترة الزمنية:
ربيع االأول/ 1440هـ

وصف المشروع:
اإلى البدء التدريجي واملدرو�ص يف طرح املقررات بنمط التعلم عن بعد وذلك لظهور احلاجة امللحة  ي�سعى امل�سروع 
نتيجًة لالنفجار ال�سكاين الهائل، وقلة اأع�ساء هيئة التدري�ص كّمًا وكيفًا، ولتقليل الهدر املايل )التن�سيق يف الربامج 
املعتمدة، واأ�ساليب التدريب، واإنتاج املواد التعليمية،...اإلخ(، ورغبًة يف تطوير �سري التعلم والتعليم ونقله من �سوره 
املادة  �سرح  يف  تقنية  و�سائل  با�ستخدام  �ستى  �سور  اإلى  االآخر  البع�ص  تنا�سب  مل  البع�ص  نا�سبت  اإن  التي  التقليدية 
التعليمية ولي�ص على الطالب اإال اأن يختار الطريقة التي يتعلم بها، كما اأن امل�سروع ياأخذ باحل�سبان االمكانات التي 

متتلكها اجلامعة من بنية تقنية حتتية، واأنظمة تعلم اإلكرتونية واإنتاج علمي متميز. 

أهداف  المشروع:
تقدمي تعليم مرن ومتفرد و�سخ�سي للطالب مبا يتالءم مع احتياجاته ومنط تعلمه ويراعي الفروق الفردية . 1

بني الطالب من خالل اال�ستفادة من التقنيات واملوارد املتاحة.
زيادة فر�ص الطالب للو�سول اإلى املحتوى التعليمي الغني وفر�ص التفاعل معه عرب التقنيات املختلفة داخل . 2

وخارج حدود حرم اجلامعة.
امل�ساركة املجتمعية من خالل امل�ساهمة يف تقدمي املوارد التعليمية املفتوحة واال�ستفادة منها يف تعزيز دور . 3

اجلامعة يف خدمة املجتمع كموؤ�س�سة تعليمية وتعزيز جتربة تعلم الطالب يف اجلامعة.
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الفئة المستفيدة : 
طالب جامعة امللك �سعود

الجهات المشاركة في المشروع :
كليات وعمادات اجلامعة

إجراءات تنفيذ المشروع:
املرحلة الأوىل:

اختيار اأع�ساء الفريق من وحدات اجلامعة ذات العالقة وهي: عمادة التعامالت، عمادة القبول والت�سجيل، 	•
عمادة ال�سنة امل�سرتكة، مركز التميز للتعلم والتعليم، دار ن�سر اجلامعة و عمادة تطوير املهارات 

التاأكد من ان اإجراءات املبادرة متوافقة مع اأنظمة ومواد الئحة التعليم عن بعد يف موؤ�س�سات التعليم العايل . 	•
اقرتاح اآلية البدء بتفعيل التعليم عن بعد ومت االتفاق ان يتم التعميم على كليات اجلامعة برت�سيح املقررات 	•

نظرا النهم املتخ�س�سون يف موا�سيع املقررات وطريقة تدري�سها. 
ار�سال التعميم جلميع كليات اجلامعة ب�سطريها. ومت ا�ستقبال الردود .	•
اإقامة ور�سة عمل الإعالن البدء بتطبيق التعليم عن بعد ون�سر التقرير �سحفي يف ر�سالة اجلامعة من خالل 	•

الرابط: http://rs.ksu.edu.sa/issue-1326/10167 ، باالإ�سافة اإقامة دورتني تدريبيتني عن نظام اإدارة 
التعلم والف�سول االفرتا�سية و دورة عن من�سة دار ن�سر اجلامعة. 

تقدمه 	• الذي  الفني  الدعم  رقم هاتف  الفني على  الدعم  بعد �سمن خيارات  التعليم عن  زيادة خيار دعم 
عمادة التعامالت االلكرتونية. 

االإعالن على �سا�سة النظام االأكادميي edugate بقائمة املقررات التي �ستدر�ص عن بعد.	•
 اطالق من�سة دار ن�سر اجلامعة على من�سة �سيمانور للن�سر االلكرتوين. 	•
تقدمي الدعم االكادميي الأع�ساء هيئة تدري�ص مقررات التعليم عن بعد .	•
االنتهاء من اإن�ساء �سفحة الكرتونية على موقع مركز التميز يف التعلم والتعليم خا�سة باملبادرة وت�سمل على 	•

بع�ص امل�سادر املفيدة للم�ساركني مثل الئحة التعلم عن بعد والئحة االختبارات يف اجلامعة وكذلك ت�سمل على 
�سفحة االأ�سئلة ال�سائعة لالأع�ساء باللغة العربية واالجنليزية واأخرى الأ�سئلة الطالب ال�سائعة كذلك باللغتني 

 https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1700  : رابط ال�سفحة
املرحلة الثانية:

 درا�سة االإمكانيات املتاحة التي ميكن اأن تقدمها دار الن�سر لال�ستفادة من من�سة دار الن�سر االلكرتونية.. 1
زيادة اأع�ساء فريق عمل املبادرة . 2
زيادة قنوات التوا�سل بني فريق املبادرة واالأع�ساء . 3
التوا�سل مع االأع�ساء امل�ساركني للوقوف على العقبات وامل�ساكل التي واجهتهم. 4
اإعداد ا�ستبانة على مناذج قوقل موجهة للطالب/ والطالبات امل�سجلني يف املقررات املر�سحة للتعليم عن بعد . 5

للتعرف على اآرائهم حيال نظام التعليم عن بعد.  
�سري . 6 على  التعرف  اأجل  من  امل�ساركني  التدري�ص  هيئة  الأع�ساء  واإر�ساله  قوقل  منوذج  على  ا�ستبانة  اإعداد   

 )https://goo.gl/forms/quuiOqIlfHlHv5Ga2( العملية التعليمية
اال�ستمرار يف تقدمي الدعم وامل�ساندة من عمادة التعامالت االلكرتونية.. 7

اإلنجازات والمخرجات:
متت موافقة معايل مدير اجلامعة على طرح املقررات بنمط التعليم االإلكرتوين باال�ستفادة من امكانيات نظام اإدارة 
التعلم امل�ستخدم يف اجلامعة ) البالك بورد( ومبا يتوافق مع الئحة التعليم عن بعد وقد تولى مركز التميز يف التعلم 
والتعليم  اال�سراف االأكادميي على التعليم عن بعد الذي مت يف الف�سل الثاين للعام الدرا�سي 1439/ 1440هـ  مب�ساركة 
9 كليات من جميع امل�سارات يف تقدمي مقررات التعليم عن بعد والتي بلغ عددها 15 مقررا �ساهم فيها 48 ع�سوًا من 

اأع�ساء هيئة التدري�ص وا�ستفاد منها 3644 من الطالب .
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التوصيات

تن�ساأ وحدة باجلامعة مب�سمى ) وحدة التعليم عن ُبعد ( تابعة لوكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية 
ا�ستنادًا اإلى القرار االإداري رقم  2/20/13937  و تاريخ 1441/1/9هـ.
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مشروع تطوير البرامج الدراسية بالكليات

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. عبدالرحمن العنقري

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

د. حمود عو�ص احلربي )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية التمري�ص(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثالث: تطوير برامج اأكادميية متميزة ت�ستويف املعايري االأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع: 

منتهي   

الفترة الزمنية:
من 1440/4/2هـ

اإلى 1441/6/12هـ

وصف المشروع:
يقدم هذا امل�سروع منوذج يف رفع جودة  تعليم التمري�ص مبا يتوافق مع القيم اال�سالمية و املفاهيم الثقافية لل�سعب 
ال�سعودي و املمار�سات العاملية، كما اأنه يركز على اك�ساب الطالب املعرفة واملهارة الالزمة التي متكنهم من توفري 
الرعاية التمري�سية للفرد واالأ�سرة واملجتمع. اإن تطوير وحتديث خطة برنامج التمري�ص �سي�ساعد يف حتفيز الطالب 
على التعلم امل�ستمر باالإ�سافة الى التح�سني امل�ستمر الأع�ساء هيئة التدري�ص، كما مت الرتكيز عند بناء تو�سيف املقررات 
اجلديدة على حتفيز الطالب للعمل على البحث العلمي وتكثيف امل�ساركات املجتمعية من خالل زيادة ان�سطة التوا�سل 

مع املجتمع واالأعمال التطوعية.

أهداف  المشروع:
حتديث خطة التخ�س�ص بناء على املهارات واملخرجات املطلوبة من التخ�س�ص.. 1
اإك�ساب الطالب املهارات الالزمة لتوفري الرعاية التمري�سية املنا�سبة.. 2
حتفيز الطالب للعمل على البحث العلمي وتكثيف امل�ساركات املجتمعية واالأعمال التطوعية.. 3
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الفئة المستفيدة : 
يخدم هذا امل�سروع فئتني من املنتفعني:

منتفع داخلي و هم طالب الكلية من م�ساري االعتيادي والتج�سري كما يخدم اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية 	•
ومعاونيهم.

منتفع خارجي، ت�سمل امل�ست�سفيات و اأرباب العمل، كذلك املر�سى يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.	•

الجهات المشاركة في المشروع :
كلية التمري�ص

مراحل تنفيذ المشروع:
هناك اأربع مراحل للم�سروع:

مرحلة الإعداد: كتابة و�سف وتو�سيف املقررات اجلديدة وربطها مع خمرجات التعلم للمقرر والربنامج. 	•
�سيتم تفعيل املعامل يف الكلية خ�سو�سًا معمل املحاكاة لال�ستفادة من هذه املقررات وتطبيق ما يتعلمه الطالب 

يف املعمل.
العام 	• من  االأول  الف�سل  يف  التمري�ص  بكالوريو�ص  لربنامج  اجلديدة  اخلطة  تطبيق  التنفيذ:  مرحلة 

اجلامعي 1440/1439هـ باإذن اهلل.
مقررات 	• هناك  التعليمية  املخرجات  جودة  من  للتاأكد  م�ستوى  كل  يف  الطالب  متابعة  التقييم:  مرحلة 

مطابق  املحتوى  اأن  من  للتاأكد  املقررات  هذه  تو�سيف  مراجعة  اإلى  بحاجة  للخطة  اإ�سافتها  متت  جديدة 
اأهداف املقرر واالأهداف العامة للربنامج.

مرحلة الدعم وال�شتمرارية: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص ل�سمان تنفيذ اخلطة ح�سب املخطط له.	•

اإلنجازات والمخرجات:
مت اإعداد وجتهيز  حمفظة املدرب جلميع املهارات العملية جلميع مقررات اخلطة اجلديدة.. 1
2 . Neonatal/Pediatric املخت�ص:  قبل  من  التالية  للمهارات  احلايل  االمتياز  ملف  مهارات  مراجعة  مت 

 Intensive Care Unit- Pediatric Surgical Care Unit- )PICU(- Pediatric Medical Care
Unit- Labor and Maternity/Obstetric Unit Delivery Unit

مت اإعداد وجتهيز حمفظة الطالب جلميع املهارات العملية جلميع مقررات اخلطة اجلديدة.. 3

التوصيات

العمل على حتويل امل�سروع لواقع عملي يلم�سه الطالب.. 1
ا�ستمرار عملية التقييم من اأجل حت�سني خمرجات امل�سروع.. 2
تعميم التجربة على الكليات ال�سحية النظرية داخل اجلامعة.. 3
ا�ستثمار املنتج النهائي للم�سروع وت�سويقه لكليات التمري�ص باجلامعات ال�سعودية.. 4



83

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

د. عبداهلل الثابت )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية العمارة والتخطيط(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثالث: تطوير برامج اأكادميية متميزة ت�ستويف املعايري االأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.
الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وصف المشروع:
مراجعة اخلطط االأكادميية اخلا�سة بربامج مرحلة البكالوريو�ص، من خالل مراجعة احتياجات �سوق العمل وما حدث 
اململكة  روؤية  وباالأخ�ص  اململكة  التنموية على م�ستوي  امل�ستجدات  اإلى  باالإ�سافة  ال�سابقة،  الفرتة  بها من تغريات يف 
2030 �سواء على امل�ستوى العمراين واملعماري اأو التنموي ب�سكل عام، ف�ساًل عن التطور العلمي يف جماالت ممار�سة 

املهنة.

أهداف  المشروع:
وتقدمي . 1 العمراين وحتديثها  والتخطيط  البناء،  وعلوم  العمارة  بق�سمي  احلالية  الدرا�سية  مراجعة اخلطط 

خطط متطورة متواكبة مع احتياجات �سوق العمل.
درا�سة ا�ستحداث برامج درا�سية جديدة واإعداد مقرتح اخلطة الدرا�سية لها.. 2
درا�سة ا�ستحداث اأق�سام علمية جديدة بالكلية وو�سع الهيكل العلمي لها.. 3

الفئة المستفيدة : 
جميع طالب كلية العمارة والتخطيط، باالإ�سافة اإلى اإمكانية التو�سع لت�ستوعب الكلية فئات اأخرى من الطلبة والطالبات.

الجهات المشاركة في المشروع :
كلية العمارة والتخطيط

مراحل تنفيذ المشروع:
اآراء االأطراف املعنية بتطوير اخلطط الدرا�سية )اأع�ساء هيئة التدري�ص - الطالب - اخلريجني - . 1 درا�سة 

ممثلي �سوق العمل - املنظمات واجلمعيات املهنية( لتقييم موا�سفات خريجي اخلطط احلالية وللوقوف  على 
امل�ستجدات يف متطلبات �سوق العمل وامل�ستجدات العلمية والفر�ص املهنية من خالل االأن�سطة التالية:

توزيع ا�ستبيانات جلمع االآراء.	•
اإن�ساء نافذة اإلكرتونية لتلقى املقرتحات اأو االطالع على االآراء املن�سورة يف النوافذ احلالية)مثل املنتديات 	•

الطالبية(.
عقد ور�سة عمل لكل فئة من االأطراف املعنية.	•

2 . Benchmark املرجعية  املقارنات  وحتديد  وعامليًا  اإقليميًا  املماثلة  الربامج  خلطط  مقارنة  درا�سة  اإجراء 
للربامج التى �سيتم حتديثها اأو تلك التي �سيتم اقرتاحها.
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حتديث ر�سالة وروؤية واأهداف الربامج احلالية وموا�سفات اخلريجني بناء على الدرا�سات ال�سابقة )درا�سة . 3
�سوق العمل واآراء االأطراف املختلفة املعنية والربامج املماثلة واملقارنة املرجعية ... الخ(.

اقرتاح برامج درا�سية جديدة وحتديد ر�سالتها وروؤيتها واأهدافها وموا�سفات خريجيها بناء على الدرا�سات . 4
ال�سابقة )درا�سة �سوق العمل واآراء االأطراف املختلفة املعنية والربامج املماثلة واملقارنة املرجعية ... الخ(.

العمل - . 5 التدري�ص - الطالب - اخلريجني - ممثلي �سوق  املعنية)اأع�ساء هيئة  عقد ور�ص عمل لالأطراف 
�سواء  املحدثة  اخلريجني  وموا�سفات  واالأهداف  والروؤى  الر�سائل  لعر�ص  املهنية(   واجلمعيات  املنظمات 

للربامج احلالية اأو لتلك املقرتح اإن�ساوؤها ومناق�سة اآراء االأطراف املعنية واأخذها يف االعتبار.
اإعداد تو�سيفات الربامج Program Specifications املحدثة اأو املقرتحة مبا ت�سمله من درا�سات تف�سيلية . 6

لنواجت التعلم املتوافقة مع موا�سفات اخلريج، وطرق التعلم والتعليم وطرق التقييم ... الخ.
العمل - . 7 التدري�ص- الطالب - اخلريجني - ممثلي �سوق  املعنية )اأع�ساء هيئة  عقد ور�ص عمل لالأطراف 

املنظمات واجلمعيات املهنية( لعر�ص اخلطط الدرا�سية من خالل تو�سيفات تلك الربامج مبا حتمله من 
تفا�سيل، واإجراء ا�ستبيان ملعرفة درجة ر�سى االأطراف املختلفة عن اخلطط الدرا�سية املحدثة اأو املقرتحة، 

واإعادة الور�ص اإذا لزم االأمر حتى يتم احل�سول على درجة ر�سى عالية من االأطراف ذات ال�سلة.
التعليمية . 8 لل�سئون  اجلامعة  وكالة  الإجراءات  وفقًا  الربامج  الإقرار  املطلوبة  والنماذج  امل�ستندات  اإعداد 

واالأكادميية.
درا�سة اإن�ساء اأق�سام علمية جديدة تغطى متطلبات اخلطط املحدثة اأو املقرتحة.. 9
البدء يف اإجراءات احل�سول على املوافقات الر�سمية من جمال�ص االأق�سام والكلية واجلامعة على التحديثات . 10

اأو اخلطط اجلديدة املقرتحة اأو االأق�سام العلمية املقرتحة.
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3- تطوير العملية التعليمية والخطة الدراسية لقسم اللغة والثقافة:
أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 

اأ. عبداهلل القحطاين )معهد اللغويات العربية(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الثالث: تطوير برامج اأكادميية متميزة ت�ستويف املعايري االأكادميية واملهنية وتتمركز حول الطالب.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وصف المشروع:
اإعداد مواد تعليمية  اأحدث النظريات يف علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية كلغة ثانية، مع  بناء خطة جديدة وفق 

تنا�سب اخلطة اجلديدة، وتنفيذ ور�ص تدريبية الأع�ساء الهيئة التدري�سية بالق�سم حول اخلطة واملقررات اجلديدة.

أهداف  المشروع:
املعهد . 1 املتاحة يف  واملادية  الب�سرية  للموارد  االأمثل  اال�ستثمار  يحقق  الق�سم مبا  التعليمية يف  العملية  تطوير 

ويحافظ على مكانة املعهد كرائد يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها على م�ستوى العامل.
اإ�سدار مواد تعليمية متطورة توفر الدخل اللغوي املتنوع للطالب من جهة واإ�سراك الطالب يف عملية اكت�ساب . 2

اللغة من خالل االأن�سطة واملهام اللغوية املتنوعة من جهة اأخرى.
التطبيقي . 3 اللغة  علم  عليها يف  املتعارف  االأ�س�ص  مع  يتوافق  العربية مبا  اللغة  اكت�ساب  الطالب يف  م�ساعدة 

وتعليم اللغة الثانية.
تطوير برات اأع�ساء الهيئة التدري�سية بالق�سم.. 4

الفئة المستفيدة : 
طالب واأع�ساء هيئة التدري�ص بق�سم اللغة والثقافة.

مراحل تنفيذ المشروع:
بناء اخلطة بعد االطالع على خطط وبرامج يف اأق�سام م�سابهة، وتو�سيف املقررات وفق منوذج هيئة تقومي التعليم، 
ثم اإعداد املقررات واملواد التعليمية التي حتقق اأهداف اخلطة ت�سدر يف �سل�سلة متكاملة، ثم تدريب اأع�ساء الهيئة 

التدري�سية على اأف�سل الطرق واال�سرتاتيجيات لتطبيقها.
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مشروع إنشاء بوابة الخريجين

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. اأن�ص ال�سعالن

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف اخلام�س: بناء ج�سور التوا�سل.

الهدف ال�شابع: م�ستقبل م�ستدام.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الثاين: دعم اأع�ساء هيئة التدري�ص وت�سجيعهم لتحقيق التميز يف جمال التعلم والتعليم.
الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع: 

م�ستمر      

الفترة الزمنية:
اعتبارًا من تاريخ 1440/8/1هـ 

وصف المشروع:
من اأهم املوؤثرات على جناح اأي موؤ�س�سة اأكادميية هو اإن�ساء �سبكة توا�سل مع اخلريجني املوؤيدين والداعمني للموؤ�س�سة 
قدمي  ت�سور  واإبقاء  اخلريجني  والء  يف  �سعف  �سبب  اجلامعة  من  الطالب  مغادرة  مبجرد  التوا�سل  توقف  اأن  حيث 
وغري �سحيح عن اجلامعة. ورغبة يف ا�ستمرارية التوا�سل مع اخلريجني واطالعهم مب�ستجدات اجلامعة اإ�سافة اإلى 
يتم من خالل هذه  للخريجني  بوابة  اإن�ساء  فقد مت  اأ�سوار اجلامعة  داخل  الذي يحدث  التقدم  مواكبة  اإ�سراكهم يف 
البوابة اإ�سراك اخلريجني باأخبار اجلامعة وم�ستجداتها البحثية واالجتماعية وخلق �سبكة توا�سل جيدة مع اخلريجني 
وتي�سري اإعادة تدوير خرباتهم واال�ستفادة من والئهم للم�ساهمة ب�سكل مثمر يف برامج اجلامعة �سواء كانت اأكادميية، 
بحثية، اأو غريها من الربامج اخلا�سة بالتطوير واجلودة. كما تتيح البوابة ربط اخلريج باأرباب العمل لتوفري اأف�سل 

الفر�ص التدريبية والوظيفية وهذا يعزز دور اجلامعة يف دعم خمرجاتها الب�سرية.

أهداف  المشروع:
احلفاظ على عالقة اإيجابية وم�ستمرة مع اخلريجني واإ�سراكهم يف فعاليات اجلامعة.. 1
عر�ص خمرجات الكليات خلارج اأ�سوارها والت�سويق ملنتجاتها.. 2
لتعزيز . 3 والعامة وذلك  املوؤ�س�سات اخلا�سة  بينهم وبني  التوا�سل  واإحياء  ربط من�سوبي اجلامعة واخلريجني 

العالقة بني اجلامعة وموؤ�س�سات املجتمع وتنميتها.
توثيق دور اجلامعة وما تقدمه كع�سو مهم وم�سارك يف املجتمع.. 4
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توفري الفر�ص التدريبية والوظيفية املنا�سبة للخريجني.. 5
تقدمي ملحة عامة عن اجلامعة للمهتمني �سواء داخل اململكة اأو خارجها اأو االأهايل املهتمني يف معرفة اخليار . 6

املنا�سب الأبنائهم.

الفئة المستفيدة: 
خريجي اجلامعة.	•
مركز اخلريجني باجلامعة.	•
وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية.	•

الجهات المشاركة في المشروع:
وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية	•
عمادة التعامالت االإلكرتونية واالت�ساالت.	•



88

مشروع نحو خريج واٍع

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. اأن�ص بن حممد  ال�سعالن

اسم ممثل الجهة في الفريق المكلف بإدارة المشروع: 
د. هبة بنت عبدالعزيز اجلربين )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية علوم احلا�سب واملعلومات(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.
الهدف ال�شابع: م�ستقبل م�ستدام.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.
الهدف اخلام�س: تطوير نظام للتح�سني امل�ستمر ي�سمن فعالية التدري�ص وجودة خمرجات التعلم.

وضع المشروع: 

منتهي   

الفترة الزمنية:
ذو احلجة 1439 هـ  – ذو احلجة 1441 هـ

وصف المشروع:
يحر�ص مركز اخلرجني على مناف�سة اأبرز امل�ستجدات العاملية ذات �سمات التميز والريادة، ومواكبة التحول العلمي 
نحو جمتمع املعرفة، يف ظل اهتمام اململكة العربية ال�سعودية بتحقيق اأهداف روؤيتها2030. واإميانًا من مركز اخلريجني 
بالدور الرئي�ص للجامعات يف اإعداد اخلريجني الواعني بقراراتهم واختياراتهم، وامل�ساهمة يف تهيئتهم ليكونوا �سركاء 
ل�سوق  التحديات االقت�سادية واالجتماعية  املناف�سة باحرتافية مع  واأع�ساء فاعلني يف املجتمع، قادرين على  مهمني 
العمل، و�سعيًا منه على حتقيق جمموعة من االأهداف اال�سرتاتيجية التي مت اعتمادها يف وثيقة اإن�ساء املركز. واأحد 
اأهم هذه االأهداف هو دعم اخلريجني يف جمال االإر�ساد املهني بالتعاون مع القطاع اخلا�ص والعام. فمن هذا املنطلق 
مت العمل على مبادرة با�سم )نحو خريج واٍع( حيث تهتم هذه املبادرة بتوعية طالب وطالبة ال�سنة االأولى امل�سرتكة 

علميًا ومهنيًا وتهيئتهم كي يكونوا خريجني واعني بقدراتهم وقراراتهم التي تر�سم م�ستقبل حياتهم العلمية واملهنية.

أهداف  المشروع:
م�ساعدة الطالب يف حتديد التخ�س�ص املنا�سب بح�سب ميوله ومهاراته.. 1
م�ساعدة الطالب يف حتديد امل�سار املهني املنا�سب بح�سب اجتاهات العمل اجلديدة.. 2
اإجراء اختبارات تقي�ص م�ستوى الذكاء، وامليول، واالجتاهات العلمية والعملية.. 3
تعريف الطالب على الربامج املرتبطة لتاأهيلهم ل�سوق العمل.. 4
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الفئة المستفيدة : 
طالب وطالبات ال�سنة االأولى امل�سرتكة

الجهات المشاركة في المشروع :
توبك�ص  �سركة   - ليقا�سي  ما�سرت  املعلومات-  وتقنية  االت�ساالت  هيئة  ال�سعودية-  االت�ساالت  اخلريجني-  مركز 
اكت�ساف - �سركة قوة  الب�سرية - �سركة من�سة  املوارد  تنمية  املراعي - �سندوق  لت�سوير- �سركة  - موؤ�س�سة �سرب 
تناف�ص - املجتمع ال�سعودي-IHR - �سركة ايبيك- اثرائيون- �سركة علو لتمنية القدرات-  �سروب االعالمية- طالب 

ال�سراكة املجتمعية.

مراحل تنفيذ المشروع:
مرحلة درا�شة ال��شع الراهن: 

يف هذه املرحلة مت درا�سة الو�سع الراهن ملعرفة اأثر التخ�سي�ص على الطالب والطالبات والتحديات التي تواجههم 
القبول  اإح�سائيات  بح�سب  �سنتني  اآخر  يف  واالن�سحاب  التحويل  معدل  ح�سر  خالل  من  ذلك  وكان  اأف�سل.  ب�سكل 
والت�سجيل؛ اإ�سافة اإلى اختيار عينة الع�سوائية لت�سليط ال�سوء ب�سكل اأكرب عن اأ�سباب التحويل واالن�سحاب. حيث مت 
تعبئة اال�ستبيانات من قبل 277 طالب وطالبة من مرحلة ال�سنة االأولى امل�سرتكة وطرح بع�ص االأ�سالة لدرا�سة مدى 

ر�سى الطالب على تخ�سي�سهم وال�سبب يف اختيار التخ�س�ص الغري منا�سب.

مرحلة التنفيذ: 
يناير   25  -24 املوافق  1441هـ  االأول  جماد   30-29 بتاريخ  وذلك  يومني  ملدة  فعالية  بتنظيم  اخلريجني  مركز  قام 
2020م. من خالل هذه الفعالية مت الرتكيز على مهن امل�ستقبل من خالل ور�ص عمل مركزة وتقييم القدرات وامليول 

اإ�سافة اإلى عمل ا�ست�سارات فردية بناًء على نتائج هذا التقييم.
الن�سط وذلك بطرح 	• للتعلم  التطبيقي  واٍع- اجلانب  –نحو خريج  ت�سمنت فعالية مبادرة مركز اخلريجني 

ا�ست�سارات فردية وار�ساد مهني وتخ�س�سي لطالب وطالبات ال�سنة االأولى امل�سرتكة.
كما تطرقت فعالية املبادرة للجانب النظري واجلانب التطبيقي وذلك بطرح م�سارات تدريبية وتقنية مثل 	•

ور�ص العمل مركزة.
كما حر�ص القائمني على فعالية املبادرة على ربط برنامج املبادرة با�سرتاتيجية كيفية اختيار التخ�س�ص 	•

الطالب  ت�ستهدف  خمت�سني  اأيدي  على  عامة  ور�سة  بطرح  وذلك  امل�ستقبل  ملهن  والتخطيط  اجلامعي 
والطالبات واأولياء امورهم.

اإ�سافة 	• والقدرات،  امليول  لتحديد وقيا�ص  والعاملي  ب�سقيه املحلي  امليول  بتقييم حتديد  الربنامج  ومت تدعيم 
جلل�سات خا�سة للطالب مع م�ست�سارين للتوجيه العمي واملهني.

وبعد االنتهاء من الفعالية، وحر�سا من املركز على ا�ستفادة اأكرب �سريحة ممكنة، مت التن�سيق مع وكالة عمادة 	•
ال�سنة االأولى امل�سرتكة ال�ستكمال 200 تقييم قدرات وميول لبقية الطالبات الالتي مل يت�سنى لهن احل�سور 
للفعالية. حيث مت طرح ور�سة عمل عن التقييم وفوائده على الطالبات والهدف من اجلل�سات اال�ست�سارية، 
بهدف احلث على اإنهاء التقييم. ومن ثم، ومن خالل نتائج التقييم، مت جدولة جل�سات ا�ست�سارية اإ�سافية 

بتاريخ 25-6-1441 هـ املوافق 19-2-2020م.

مرحلة درا�شة املخرجات املت�قعة:
يف هذه املرحلة، وبعد االنتهاء من التنفيذ، اأ�سبح من ال�سروري درا�سة عينة من احل�سور ملعرفة مدى اأثر مبادرة نحو خريج 
واٍع على كل من طالب وطالبات املرحلة الثانوية ومرحلة ال�سنة االأولى امل�سرتكة. حيث مت اختيار عينة ع�سوائية بعدد 387 
طالب وطالبة؛ ميثل طالب وطالبات املرحلة الثانوية 32% من العينة، بينما ميثل طالب وطالبات ال�سنة االأولى امل�سرتكة 
ن�سبة 68% من العينة. من خالل هذه العينة، مت توزيع ا�ستبيان لقيا�ص ر�سى احل�سور عن الفكرة ب�سكل عام، ومدى ر�ساهم 

عن التنظيم، اإ�سافة اإلى قيا�ص مدى اأثرها على قراراتهم امل�ستقبلية واإلى اأي مدى يوؤمنون باأهمية ا�ستمرارية املبادرة.
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مرحلة درا�شة املخرجات ال�اقعية:
يف نهاية العام الدرا�سي، يعتزم املركز اإعادة درا�سة املوؤ�سرات التي مت ت�سليط ال�سوء عليها يف املرحلة االأولى وذلك من 
خالل العينة املختارة. حيث �سيتم قيا�ص ن�سبة التحويل واالن�سحاب يف هذه العينة ومدى االأثر الفعلي للمبادرة عليهم. 
وذلك الأن الهدف االأ�سا�سي من الدرا�سة هو معرفة ما اإذا كان هناك حاجة ال�ستدامة اخلدمات املطروحة يف املبادرة 

ب�سكل دائم كاأحد خدمات املركز، ام االكتفاء بعلمها كفعاليات مو�سمية.

اإلنجازات والمخرجات:
من خالل اإجناز مراحل امل�سروع، مت ح�سر عدة خمرجات ومرئيات من احل�سور التي ميكن تلخي�سها يف الر�سوم 

البيانية اأدناه. 
مرحلة درا�سة الو�سع الراهن: 

مت تلخي�ص معدالت التحويل واالن�سحاب خالل العامني املا�سيني واأت�سح وجود زيادة ت�سرب الطالبات من . 1
اجلامعة، وتنقل الطالب بني التخ�س�سات وامل�سارات. 

من خالل توزيع ا�ستبيانات على عدد 277 من طالب وطالبات ال�سنة امل�سرتكة وطرح بع�ص االأ�سالة لدرا�سة . 2
مدى ر�سى الطالب على تخ�سي�سهم وال�سبب يف اختيار التخ�س�ص الغري منا�سب، مت تلخي�ص النتائج كما 

هو مو�سح اأدناه.

�شكل 1: درا�شة ال��شع الراهن - مدى الر�شى على التخ�شي�س

�شكل 2: درا�شة ال��شع الراهن - �شبب القب�ل مب�شار غري مرغ�ب

هل املسار الحالي  
من ضمن رغباتك

ال
13%

نعم
87%
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�شكل 3: درا�شة ال��شع الراهن - �شبب اختيار امل�شار احلايل

�شكل 4: درا�شة ال��شع الراهن – الرغبة بالن�شحاب من اجلامعة

�شكل 5: درا�شة ال��شع الراهن – اأ�شباب الرغبة بالن�شحاب من اجلامعة

سبب اختيارك 
ملسارك الحالي

عدم تحقق شروط القبول
44%

عدم معرفتي بالتخصصات التي تناسبني
48%

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

اتضح لي أنه من التخصصات املطلوبة مستقبال بخطة ٢٠٣٠
4%

هل ترغب بالتحويل 
من الجامعة

ال أرغب
68%

قد أرغب
32%
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�شكل 6: درا�شة ال��شع الراهن – مدى الر�شا على امل�شار املرغ�ب

بخالف املتوقع، ات�سح من العينة باأن النق�ص يف التوعية واالإر�ساد هو اأكرب �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 باأن اأكرب 
عاملني يف �سبب التخ�س�ص مبجاالت غري مرغوبة مما قد ي�سبب يف االن�سحاب من اجلامعة اأو التعرث، هو وعي الطالب 

مبهاراته وعدم فهمه لقدراته.

مرحلة التنفيذ:
التخ�سي�ص وفهم الطالب ملهاراته وقدراته. هذه  اأن هناك ثغرة يف عملية  ال�سابقة، ات�سح  نتائج املرحلة  بناء على 
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 االإر�ساد االأكادميي واملهني، وربط الطالب بتوجهات �سوق العمل لفهم املجال االأن�سب له قبل اختيار التخ�س�ص 
يف نهاية مرحلة ال�سنة امل�سرتكة. من خالل هذه املرحلة ميكن تلخي�ص ن�سب احل�سور وتقييم تنظيم الفعالية كما هو 

مو�سح اأدناه.
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�شكل 7:خ�شائ�س عينة الدرا�شة 

�شكل 8: تقييم الفعالية  – ر�شى العينة يف تنظيم الفعالية 

�شكل 9: تقييم الفعالية  – ر�شى امل�شاركني يف تنظيم الفعالية  
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مرحلة درا�شة املخرجات املت�قعة:
بناء على تقييم 387 طالب وطالبة، لقيا�ص مدى اأثر املبادرة على قراراتهم امل�ستقبلية واإلى اأي مدى يوؤمنون باأهمية 

ا�ستمرارية املبادرة، ميكن تلخي�ص النتائج كما هو مو�سح اأدناه.

الفعالية   حماور  يف  العينة  �شكل 10: درا�شة املخرجات املت�قعة  – راأي 

�شكل 11: درا�شة املخرجات املت�قعة  – راأي العينة يف �شرورة ا�شتدامة املبادرة  





94%

93%





91% 99%

95%
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�شكل 12: درا�شة املخرجات املت�قعة  – راأي العينة يف مدى اأثر الفعالية على قراراتهم امل�شتقبلية 

�شكل 13: درا�شة املخرجات املت�قعة  – مالحظات عامة من عينة الدرا�شة 

التوصيات

من النتائج التي مت ح�سرها من خالل هذا امل�سروع، ميكن ح�سر التو�سيات كالتايل:
املبادرة 	• يف  الثانوي  مرحلة  وطالبات  طالب  �سمل  اإمكانية  لدرا�سة  التعليم  لوزارة  املبادرة  نتائج  رفع 

وتطبيقها على م�ستوى اململكة.
�سرورة ا�ستدامة اال�ست�سارات الفردية وتقييم امليول، ويقرتح اأن تكون املبادرة م�ستدامة �سنويًا وتطرح 	•

قبل موعد التخ�سي�ص.
م�ساحب 	• ب�سكل  االنرتنت  طريق  عن  وامليول  القدرات  لقيا�ص  معتمدة  تقييم  اأدوات  توفري  �سرورة 

للطالب  املنا�سبة  التخ�س�سات  تعر�ص  االأدوات  هذه  تكون  اأن  على  احلر�ص  مع  الفردية،  لال�ست�سارات 
بح�سب ميوله وقدراته بن�سبة دقة ال تقل عن %89.

ومعرفة 	• تخ�س�سهم  فهم  يف  اخلريجني  مل�ساعدة  باملركز  م�ستدام  كربنامج  ا�ست�سارية  جل�سات  توفري 
الربامج املرتبطة بتاأهيلهم ل�سوق العمل.
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مشروع تفعيل التعلم البيني بين الكليات الصحية

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. مرمي ترك�ستاين

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
د. يزيد الرثيع )ع�سو هيئة التدري�ص بكلية ال�سيدلة(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الأول: االإجادة يف جميع املجاالت والتميز يف جماالت حمددة.

الهدف الثالث: الكيف ولي�ص الكم.
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف اخلام�س: بناء ج�سور التوا�سل.
الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع: 

م�ستمر      

الفترة الزمنية:
2019/03/05م

وصف المشروع:
اأع�ساء  ت�سكيل حا�سنة جتمع  ال�سحية عن طريق  الكليات  تربط بني خمتلف  توا�سل  الإن�ساء ج�سور  امل�سروع  يهدف 
هيئة التدري�ص من خمتلف الكليات ال�سحية لتدري�ص طالب الكليات ال�سحية موادًا درا�سية م�سرتكة وتدريبهم على 
التعامل مع املر�سى با�ستخدام املحاكاة ليتمكنوا من معرفة االأدوار املناطة بهم قبل تخرجهم ويتمكنوا من التوا�سل 
مع بع�سهم البع�ص بطريقة فعالة تنعك�ص اإيجابًا على جودة املخرجات ال�سحية للمر�سى وعلى النظام ال�سحي ب�سكل 

عام.
أهداف  المشروع:

بناء ج�سور توا�سل بني اأع�ساء هيئة التدري�ص من خمتلف الكليات ال�سحية. . 1
 ت�سكيل بيئة للتعليم البيني تكون نواة للتعليم البيني بني الكليات ال�سحي م�ستقباًل.2. 
 تطوير مهارات التوا�سل بني طالب الكليات ال�سحية بني بع�سهم البع�ص ومع املر�سى.3. 
 التعرف على االأدوار املناطة بالعاملني يف املجال ال�سحي من خمتلف التخ�س�سات.4. 

حت�سني جودة املخرجات التعليمية لطالب الكليات ال�سحية.. 5
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الفئة المستفيدة : 
طالب وطالبات الكليات ال�سحية

الجهات المشاركة في المشروع :
اأع�ساء هيئة تدري�ص من كليات :

الطب	•
ال�سيدلة	•
طب االأ�سنان	•
اخلدمات الطبية الطارئة	•
العلوم الطبية التطبيقية	•

مراحل تنفيذ المشروع:
امل�سروع يقوم على عقد ور�ص العمل وبرامج حماكاة تعليمية تت�سمن عنا�سر تعليمية م�سرتكة بني خمتلف التخ�س�سات 

ال�سحية ومت البدء باالإجراءات التالية:
عمل برامج الكرتونية تعليمية حتاكي بع�ص معامل ال�سيدلة وحركة الدواء لت�سهيل ا�ستيعاب طالب الكليات . 1

ال�سحية الآلية عمل االأدوية 
عمل ملف الكرتوين للمر�سى يحاكي بع�ص امللفات الطبية . 2
التخطيط واالعداد لور�ص العمل.. 3
االإعالن عن ور�ص العمل واإتاحة الت�سجيل للطالب والطالبات.. 4
عقد ور�ص العمل يف االأوقات التي مت االإعالن عنها.. 5

اإلنجازات والمخرجات:
عمل برامج الكرتونية تعليمية حتاكي بع�ص معامل ال�سيدلة وحركة الدواء لت�سهيل ا�ستيعاب طالب الكليات . 1

ال�سحية الآلية عمل االأدوية .
عمل ملف الكرتوين للمر�سى يحاكي بع�ص امللفات الطبية .. 2
وعدد . 3 ا�سابيع  اربعة  مدى  على  ال�سحية  الكليات  بني  البيني  التعليم  عوائق  على  للتعرف  عمل  ور�سة  عقد 

امل�ستفيدين من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكليات ال�سحية )30( ع�سو هيئة تدري�ص من الرجال )15( ع�سو 
هيئة التدري�ص من الن�ساء من كليات ال�سيدلة، الطب، طب االأ�سنان، اخلدمات الطبية الطارئة، والتمري�ص .

عقد ور�سة لنموذج حماكاة عن االأدوية يف اخلدمات الطبية الطارئة لطالب كليات الطب وال�سيدلة وكلية . 4
اخلدمات الطبية الطارئة و عدد امل�ستفيدين )15( طالب .

عقد ور�سة عمل حماكاة با�ستخدام حيوانات التجارب حقن االأدوية باأنواعها وف�سل عينة ن�سيجية وتخزينها . 5
و عدد امل�ستفيدين )20( طالبة.

عقد ور�سة عمل لنموذجني حماكاة عن مراقبة االأدوية العالجي لطالب الكليات ال�سحية و عدد امل�ستفيدين . 6
)12( طالب.

عقد ور�سة عمل لنموذج حماكاة عن التعار�سات الدوائية الع�سبية و عدد امل�ستفيدين )20( طالبة.. 7
عدد . 8 و  الطالب  بني  البيني  التعليم  يف  املحاكاة  على  تعتمد  مر�سية  حاالت  على  مبنية  مناف�سات  اإقامة 

امل�ستفيدين )30( طالب و )30( طالبة.
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مشروع تطوير مناهج السنة التأهيلية للطالب الصم وضعاف السمع

المشرف على المشروع في اللجنة اإلشرافية:
د. عبدالرحمن العنقري

أسماء ممثلي الجهات المشاركة في إدارة المشروع: 
د. بدر القحطاين )امل�سرف على برنامج الطالب والطالبات ال�سم و�سعاف ال�سمع(

عالقة المشروع باألهداف  االستراتيجية للجامعة:
الهدف الرابع: تعزيز قدرات اخلريجني.

الهدف ال�شاد�س: بيئة تعليمية داعمة.

عالقة المشروع بأهداف  الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم:
الهدف الأول: تطوير  خربات الطالب ليكون خريجًا قادرًا على امل�ساركة بفاعلية وم�سوؤولية يف عامل متغري.

الهدف الرابع: توفري بيئة اأكادميية حمفزة وداعمة للتميز واالإبداع يف التعلم والتعليم.

وضع المشروع: 

م�ستمر      

الفترة الزمنية:
اعتبارًا من تاريخ 1440/5/1هـ

12 �سهر

وصف المشروع:
مت البدء بقبول الطالب والطالبات ال�سم و�سعاف ال�سمع يف برنامج ال�سنة التاأهيلية بجامعة امللك �سعود خالل العام 
1432-1433هـ، تهدف ال�سنة التاأهيلية اإلى تقوية اجلوانب اللغوية لديهم قبل - التحاقهم بال�سنة التح�سريية، مع 
توفري اخلدمات امل�ساندة بجميع اأنواعها داخل قاعات املحا�سرات وخارجها، حيث اأ�سارت العديد من الدرا�سات اأن 
معظم الطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع يواجهون بع�ص ال�سعوبات يف تعلم القراءة والتعبري الكتابي ب�سبب حمدودية 
بع�ص  يواجهون  يجعلهم  تاأكيد  بكل  وهذا  النحو،  بقواعد  املحدودة  معرفتهم  عن  ف�سال  ميتلكونها  التي  املفردات 
امل�سكالت اللغوية ، وقد مت اقرار اخلطة الدرا�سية منذ افتتاح برنامج ال�سنة التاأهيلية منذ ، �سبع �سنوات ، ولذا الحظ 
فريق العمل �سرورة اإعادة النظر يف مناهج ال�سنة التاأهيلية لل�سم و�سعاف ال�سمع ملراجعتها وتطويرها مبا يتالءم 
مع احتياجات الطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع، وحتقيق اأهداف برنامج ال�سنة التاأهيلية ونظرا لذلك يحاول الربنامج 
اكت�ساب جميع  اأكرب من  ب�سكل  لتمكينهم  ال�سمع  ال�سم و�سعاف  التاأهيلية للطالب  ال�سنة  العمل على تطوير مناهج 
املهارات التي متكنهم من حت�سني مهاراتهم اللغوية لت�ساعدهم على تعلم مهارات التفكري االإبداعي ومهارات البحث 
واال�ستك�ساف الذاتي، باالإ�سافة اإلى ذلك فان تطوير مناهج ال�سنة التاأهيلية �سوف تتفق مع روؤية اململكة 2030 والتي 
ت�سعى اإلى جعل هوؤالء الطالب اأ�سخا�ص قادرين على االعتماد على اأنف�سهم يف املجتمع ومتكينهم من امتالك الكفايات 

الالزمة املواجهة حتديات الع�سر واحل�سول على اأف�سل الفر�ص املهنية خلدمة اأنف�سهم واملجتمع.
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أهداف  المشروع:
تطوير مناهج ال�سنة التاأهيلية ، وتت�سمن عملية التطوير ما يلي:

حتليل مناهج ال�سنة التاأهيلية.. 1
و�سف مناهج ومقررات ال�سنة التاأهيلية وفقا ملعايري اجلودة.. 2
تطوير مفردات املقررات مبا يتالءم مع احتياجات الطالب اللغوية.. 3

الفئة المستفيدة : 
طالب وطالبات ال�سم و�سعاف ال�سمع بربنامج ال�سنة التاأهيلية بجامعة امللك �سعود.

الجهات المشاركة في المشروع :
من�سوبي برنامج ال�سنة التاأهيلية.	•
م�ست�سار اللغة العربية مبعهد اللغويات باجلامعة )أ محمد الغامن(	•

مراحل تنفيذ المشروع:
 يقوم فريق العمل مراجعة وتطوير مقررات ال�سنة التاأهيلية للطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع ، وذلك من خالل: . 1

 مراجعة وحتليل �سامل للمقررات يف �سوء التطبيق خالل العامني املا�سيني
تقييم املناهج التي تدر�ص برنامج ال�سنة التاأهيلية ، من خالل اإجراء درا�سة ا�ستطالع راأي ال�سم و�سعاف . 2

ال�شمع والعاملني بالربنامج حول نقاط القوة وال�شعف يف املقررات الدرا�شية
االطالع على الكتب واملراجع اخلا�سة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بالعربية. 3
عقد ور�س عمل مع املعلمني واملعلمات ملناق�شة املناهج احلالية وحتديد نقاط القوة وال�شعف.. 4
اإعداد دليل ملفردات املقررات الدرا�سية. 5
عقد ور�ص عمل مع املعلمني واملعلمات ملراجعة دليل مفردات املقررات.. 6
حتكيم دليل مفردات املقررات.. 7
مراجعة تقارير املحكمني وت�سمينها يف املناهج. 8
تعديل وتكيف املناهج يف �سوء احتياجات وقدرات وثقافة ال�سم و�سعاف ال�سمع وفقا ملفردات املقررات التي . 9

مت اعداها.
اإعداد املقررات ب�سورتها النهائية.. 10

اإلنجازات والمخرجات:
املراجعة ال�ساملة جلميع مقررات ال�سنة التاأهيلية وو�سع اإطار عام لكل مقرر على حدة. . 1
ال�سم . 2 وحاجات  تتنا�سب خ�سائ�ص  التي  املقررات  املت�سمنة يف حمتوى  املهارات  وتغيري يف  تطوير  حدوث 

و�سعاف ال�سمع وتراعي مبداأ الفروق الفردية بني الطالب.
التكامل بني �سل�سلة املقررات الدرا�سية لل�سنة التاأهيلية.. 3
رفع م�شتوى الدافعية ك�شرط من �شروط اللغة باأنواعها املختلفة.. 4
ور�سة عمل داخلية من خالل فريق العمل القائم على تطوير املناهج بال�سنة التاأهيلية “ وقد اأقيمت بالفعل، . 5

“ على م�ستوى اململكة ت�سم اخلرباء واملتخ�س�سني يف  “خارج الربنامج  و�سوف تقام ور�سة عمل خارجية 
ومعلمي ال�سم و�سعاف ال�سمع، واملرتجمني، واأولياء االأمور” وهي حتت االإجراء”. جمال اللغة العربية”، 

التوصيات

ا�ستكمال امل�سروع والرفع مبخرجاته للجنة االإ�سرافية.
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 مرفق )1(:  نموذج التقديم على مشروع 
تطوير العملية التعليمية والخطط الدراسية

الكلية: 
العملية  تطوير  م�ساريع  من  اأهدافه  حتقيق  من  واال�ستفادة  بتنفيذه  امل�ساركة  يف  الكلية  ترغب  الذي  امل�سروع  ا�سم 

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 حاليًا للتنفيذ:
•	
•	
•	
•	

اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة للتنفيذ:
•	
•	
•	
•	
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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�سوح االأهداف وارتباطها بامل�سروع.	•
و�سوح النواجت املتوقعة للربنامج و موؤ�سرات االأداء واإمكانية قيا�سها.	•
واقعية امليزانية املقرتحة.	•
موؤهالت وخربات الفريق امل�سرف على امل�سروع يف الكلية.	•
العائد املبا�سر املتوقع على الفئة امل�ستفيدة من امل�سروع.	•
دميومة اأثر امل�سروع على الفئة امل�ستفيدة.	•
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مرفق )2(: ميثاق مشروع......................................

رقم الن�سخة: )        (        التاريخ: )                     (
مدير امل�سروع: ......................................................................

تمهيد
الزمني  النطاق  امل�سروع وخمرجاته �سمن  اأهداف  بتحقيق  امل�سروع  التزامًا من مدير  امليثاق  يرد يف هذا  ما  يعترب 
و�سمن امليزانية املتفق عليها يف وثيقة امل�سروع امللحقة بهذا امليثاق. وال يحق ملدير امل�سروع تعديل اأو اإ�سافة اأو حذف 
اأي من بنود هذا امليثاق اأو الوثيقة امللحقة به اإال بطلب خطي منه وموافقة خطية من الوكالة على اأن يتم توثيق كل ذلك 

من خالل ن�سخة جديدة حترر بناء على اآخر ن�سخة من هذا امليثاق.

اأوًل: يعترب التمهيد ال�سابق والوثيقة امللحقة بهذا امليثاق اأجزاء ال تتجزاأ من هذا امليثاق.
ثانيًا: التزامات مدير امل�شروع:

يلتزم مدير امل�سروع بوثيقة امل�سروع امللحقة بهذا امليثاق؛ وعلى وجه اخل�سو�ص يلتزم بالتايل:
 حتقيق اأهداف وخمرجات امل�سروع وال�سرف على امل�سروع وفق االأنظمة واللوائح والتعليمات احلكومية.. 1
على . 2 االإ�سرافية  اللجنة  من  واملعتمدة  امل�سروع  وثيقة  يف  الواردة  واالإجراءات  واملهام  الزمنية  اخلطة  تنفيذ 

م�سروع تطوير العملية التعليمية واخلطط الدرا�سية .
بح�سب . 3 الدرا�سية  واخلطط  التعليمية  العملية  تطوير  م�سروع  على  االإ�سرافية  للجنة  الدورية  التقارير  رفع 

النماذج املعتمدة من اللجنة.
التعليمية واخلطط . 4 اإجراء التعديالت الالزمة بح�سب تو�سيات جلنة االإ�سراف على م�سروع تطوير العملية 

الدرا�سية.

ثالثًا: ملكية امل�شروع وخمرجاته:
تعود ملكية امل�سروع وخمرجاته اإلى وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية فقط، ويلتزم مدير وجميع اأع�ساء 
اأو  بن�سر  الرغبة  حال  ويف  واالإلكرتونية،  الورقية  واملطبوعات  املن�سورات  الوكالة يف جميع  ا�سم  بذكر  امل�سروع  فريق 

امل�ساركة بامل�سروع اأو نتائجه الأي جهة داخلية اأو خارجية فيلزم الكتابة اخلطية للوكالة لالإذن بذلك.

رابعًا: اإجناز الأعمال القائمة:
اأو  اأو تعليقه فاإن االأعمال القائمة والتي مت البدء فيها قبل قرار االإنهاء او التاأجيل  اأو تاأجيله  اإنهاء امل�سروع  يف حال 
التعليق �سوف ت�ستمر وفقًا لالأحكام الواردة بهذا امليثاق حتى يتم االنتهاء منها؛ ما مل يرد من جلنة االإ�سراف على 

م�سروع تطوير العملية التعليمية خالف ذلك.

خام�شًا: تغيري مدير امل�شروع:
يحق لوكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية تغيري مدير امل�سروع يف حال عدم الوفاء بالتزاماته الواردة يف هذا 

امليثاق؛ كما اأن على مدير امل�سروع ت�سليم جميع وثائق امل�سروع وخمرجاته للوكالة اأو ملن تراه منا�سبًا الإدارة امل�سروع.

حرر هذا امليثاق يف .......................... ومت الت�قيع عليه بعد م�افقة جميع الأطراف على ما احت�اه.

مدير امل�شروعوكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

                د. ............................................اأ.د. حممد بن �شالح النمي
واهلل املوفق،،،
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مرفق )3(: التقرير الدوري عن أعمال المشروع

تاريخ التقريرا�شم امل�شروع
ممثل اللجنة 

الإ�شرافية
اجلهات امل�شاركة يف 

امل�شروع
تاريخ بدء تنفيذ 

امل�شروع
الفرتة الزمنية

التي يغطيها التقرير
الن�شبة املنجزة حتى 

الآن من امل�شروع
الن�شبة املت�قع 

اإجنازها بنهاية الف�شل 
الثاين 1437

مراجعة �شاملة 
لأعمال الفرتة  

الأوىل من امل�شروع
 االأعمال التي كان خمطط اأداوؤها
 يف الفرتة ال�سابقة من امل�سروع

ن�سبة مامت
ملحوظات حتقيقه 

موؤ�سرات االأداءاملخرجات املتحققة

التحديات التي 
ت�اجه امل�شروع 

واأبرز املقرتحات 
للتغلب عليها

الأعمال املقرر 
عملها خالل الفرتة 

القادمة
االأعمال املخطط اأداوؤها حتى 
نهاية الف�سل الثاين 1437هـ 

و�سيلة / اآلية املتابعة ل�سمان 
حتقيق االأعمال

موؤ�سرات االأداء/ املخرجات
املتوقعة
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الجدول الزمني للفترة القادمة

املهمة االأ�سهر - 1436هـ  12م 11 10 9 8 7 6 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المصروفات

امليزانية املعتمدة للم�سروع
امليزانية التي مت طلبها حتى االآن

جمموع املبالغ امل�سروفة
املتبقي من امليزانية املعتمدة

المصروفات

االإجمايلالعدداأوجه ال�سرف

االإجمايل الكلي 
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مرفق )4(:  التقرير الدوري الثالث والختامي

تاريخ التقريرا�سم امل�سروع
الن�سبة املنجزة بنهاية العام الدرا�سي 

الن�سبة املتوقع اإجنازها خالل الف�سل الدرا�سي االأول القادم
االعمال املنجزة

بنهاية العام الدرا�سي

موؤ�سرات االأداء 
نتيجة تحقق املؤشراتأبرز مؤشرات أداء املشروعللم�سروع

الخطة الزمنية لألعمال المقرر عملها خالل الفصل الدراسي األول

الف�سل الدرا�سي االأول  املهمة 3م 2 1 12 11 10 9 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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