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أوال كلمة الوكيل

:

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين ،يسرني أن أقدم
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الذي جاء تجسيدا للجهود التي تبذل من خالل
العمادات والوحدات واللجان التابعة لها وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الوحدات األكاديمية واإلدارية والتقنية
بالجامعة .ويتضمن هذا التقرير نبذة عن الوكالة ورؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها االستراتيجية ،وهيكلها التنظيمي
والوحدات املرتبطة بها ،وعرض لإلنجازات التي حققتها الوكالة في العام الدراس ي 1440/ 1439هـ ،إضافة إلى بيان
الفعاليات التي أقيمت على صعيد الجامعة داخليا وخارجيا.
تسعى الوكالة إلى رفع جودة املنظومة التعليمية في الجامعة من خالل دعم ومساندة الكليات؛ لتقديم أفضل
الخدمات للطالب والطالبات ملساعدتهم على اكتساب املعارف واملهارات ،وتحقيق نواتج التعلم الالزمة التي تتجاوز
تلبية احتياجات سوق العمل إلى تمكينهم من الوصول إلى مستوى عالمي يضعهم في مكانة متقدمة من سلم املنافسة
ً
ً
وعامليا.
إقليميا
على الريادة والتميز
لقد حرصت الوكالة أن تكون البرامج األكاديمية متميزة؛ لتنسجم مع رؤية اململكة  ،2030واحتياجات سوق
العمل من خالل إطالق مشروع تطوير الخطط والبرامج بالجامعة الذي اعتمد على معايير حاكمة ومؤشرات
منضبطة راعت طبيعة املرحلة ومقتضيات العصر والجديد في مجال العلم والفكر.
وهذه اإلنجازات والفعاليات املتنامية كانت تحظى بالدعم والرعاية الكريمة من معالي مدير الجامعة-
يحفظه هللا-الذي يسير بهذه الجامعة نحو النمو والتقدم والرقي في جميع املجاالت واإلنجاز بثقة واقتدار.
هذا وهللا أسأل أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لهذا البلد املعطاء وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا.
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين،
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وكيل الجامعة للشئون التعليمية

د .بندر بن مزعل الشمري
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ثانيا نبذة عن وكالة الجامعة للشئون التعليمية:
نشأت وكالة الجامعة للشئون التعليمية بموجب قرار مجلس التعليم العالي ذي الرقم  1426/36/11بتاريخ
1426/10/25ه .ومنذ أن نشأت جامعة الجوف والعناية بالتعليم وتطويره هدفها الرئيس ،حيث تضمن الهيكل
ً
اإلداري للجامعة عند إنشائها وكالة مخصصة للشئون التعليمية،
تعنى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بشكل مباشر بالعملية التعليمية املوجهة للطالب ،وبالجوانب
األكاديمية املرتبطة بأعضاء هيئة التدريس  .وتركز الوكالة في اهتماماتها وصالحياتها باالرتقاء بمدخالت ومخرجات
العملية التعليمية انطالقا من البرامج األكاديمية وصوال بها إلى الريادة العاملية ،كما أنها تسعى انسجاما ًمع رؤيتها
ورسالتها وأهدافها إلى بناء الطالب معرفيا ومهاريا عن طريق تطوير البرامج األكاديمية القائمة ،وطرح برامج جديدة
عالية الجودة تتناسب وخطط التنمية الوطنية وتخدم املجتمع وتواكب متطلبات سوق العمل.
وتتبع وكالة الجامعة للشئون التعليمية بشكل مباشر ،كافة كليات الجامعة وهي (كلية الهندسة  ،كلية علوم
الحاسب واملعلومات  ،كلية العلوم  ،كلية الطب  ،كلية الصيدلة ،كلية العلوم الطبية التطبيقية  ،كلية التربية،
كلية الشريعة والقانون ،كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ،كلية املجتمع بسكاكا ،كلية العلوم الطبية التطبيقية
بالقريات ،كلية العلوم والداب بالقريات ،كلية املجتمع بالقريات ،كلية العلوم والداب بطبرجل  ،كلية املجتمع
ً
بطبرجل  -وما يستحدث من كليات) كما يتبعها أيضا العمادات املساندة ذات العالقة ،وهي  ( :عمادة القبول
ً
والتسجيل – عمادة السنة التحضيرية ،وعمادة التعليم االلكتروني ) ،كما يتبعها أيضا عدد من الوحدات (وحدة
تطوير الخطط والبرامج الدراسية ،وحدة القياس والتقويم ،وحدة متابعة الخرجين ،وحدة استقطاب الكفاءات،
وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  ،وحدة املواد الكيماوية واملشعة ،ووحدة ضمان الجودة).

ثالثا الرؤية والرسالة والقيم:
الرؤية:
التميز والريادة في املجال التعليمي واألكاديمي والشراكة املجتمعية.
الرسالة:
تسعى وكالة الجامعة للشئون التعليمية إلى تقديم برامج أكاديمية تتماش ى مع احتياجات سوق العمل،
وتطوير وتحسين أداء أعضاء هيئة التدريس ،وذلك من خالل خلق بيئة تعليمية وأكاديمية فاعلة ،وتحقيق شراكة
مجتمعية وفقا لرؤية اململكة .2030
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القيم:
 االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية.
 الريادة والتميز.
 املسئولية املجتمعية والتنمية املستدامة.
 األصالة واإلبداع.
 األمانة العلمية.
 الحرية األكاديمية.
 العمل بروح الفريق
 التطوير والتحسين املستمر.
 االحترام.
 التعاون.
 العدالة واملساواة.

رابعا :أهداف ومهام الوكالة
أهداف الوكالة:
ً
 .1خلق بيئة تعليمية وأكاديمية تحقق اإلبداع والتمييز ،من خالل تهيئة الطالب علميا وعمليا بما يتوافق مع
احتياجات سوق العمل ،وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية في جميع
املجاالت.
.2
.3
.4
.5
.6

تطوير البرامج والخطط القائمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل
تطبيق معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في بناء البرامج ،والخطط الدراسية.
استحداث برامج ،وتخصصات ومسارات ذات جودة عالية لتلبية متطلبات سوق العمل بالتعاون مع
الكليات ومؤسسات املجتمع املدني.
تطوير برامج التعليم عن بعد ،والتعليم اإللكتروني ،والتعليم املوازي ،واالنتساب ،والدبلومات التأهيلية.
ً
ً
التعاون األكاديمي مع مختلف الجامعات واملؤسسات العلمية الرائدة ً
وعامليا لرفع جودة
وإقليميا ً،
محليا،
املخرجات التعليمية .وكذلك تطوير الهياكل األكاديمية بما يخدم اإلدارة الفاعلة للكليات واألقسام والبرامج
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ً
األكاديمية ويقودها إلي تحقيق أهدافها بطريقة مثلى ،وأخيرا استقطاب وتنمية مهارات أعضاء هيئة تدريس
وموظفين متميزين كي تتمكن الجامعة من تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والخدمية بشكل فعال.
 .7تحقيق شراكة مجتمعية فاعلة من خالل التواصل مع مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة.

مهام الوكالة:
 .1تنفيذ السياسة العامة للجامعة فيما يتعلق باملجال التعليمي واألكاديمي.
 .2اإلشراف على جميع الوحدات األكاديمية واإلدارية ،والعمادات املساندة بالوكالة ،والعمل على رفع كفاءة أدائها
بما يحقق األهداف العامة للجامعة.
 .3تطوير البرامج والخطط القائمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
 .4مساعدة الوحدات األكاديمية ،والعمادات املساندة في توفير بيئة تعليمية وأكاديمية تشجع على االرتقاء بمستوى
األداء التعليمي واألكاديمي بالجامعة.
 .5اقتراح املشروعات والبرامج التطويرية لكافة الوحدات املرتبطة.
 .6اإلشراف على كل ما يتعلق بشئون الطالب بالجامعة (سياسة القبول والتسجيل ،واألنشطة االجتماعية،
والثقافية ،والرياضية ،والخدمات الطالبية).
 .7تحديد املشكالت التعليمية واألكاديمية ،وإيجاد حلول لها ،والعمل على غرس روح االنتماء للجامعة بين أطرافها
املختلفة (أعضاء هيئة تدريس ،طالب ،موظفين).
 .8توحيد النماذج واإلجراءات املتعلقة بالنواحي التعليمية واألكاديمية بين الوحدات األكاديمية بالجامعة.
 .9تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس التعليمي واألكاديمي والعمل على تطويره.
 .10توفير القاعات التدريسية ،واملعامل واملختبرات ،وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية املختلفة التي ترفع أداء عملية
التدريس ،وتحسن من جودتها.
 .11إعداد تقارير االنجاز السنوية لجميع الوحدات املرتبطة بالوكالة ومتابعة تنفيذها ،ورفعها إلى معالي مدير
الجامعة ،ومتابعة ما يصدر بشأنها من قرارات وتعليمات.
 .12تنفيذ كل ما يسند إليها من أعمال من معالي مدير الجامعة.
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خامسا :إعادة هيكلة أكاديمية
قامت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بإعادة هيكلة وحداتها وبرامجها األكاديمية تلبية ملتطلبات سوق
العمل وتحقيق رؤية اململكة  ،2030وترتب على ذلك تغيير مسميات كليات وتأسيس أخرى ،وكذلك تعديل مسميات
أقسام أكاديمية وفصل بعضها وافتتاح أخرى ،على النحو التالي:
ً
 .1تأسيس كلية األعمال متضمنة قسم إدارة األعمال ،قسم املحاسبة ،وقسم التمويل واالستثمار.
ً
 .2تغيير مسمى كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية إلى كلية الداب بسكاكا ،متضمنة أقسام اللغة العربية ،اللغة
اإلنجليزية ،قسم علوم الرياضة والنشاط البدني ،وكذلك قسم الفنون.
 .3افتتاح قسم هندسة البرمجيات بكلية الحاسب واملعلومات.
 .4افتتاح قسم التصميم الداخلي بكلية الهندسة للطالبات فقط.
 .5افتتاح قسم اإلحصاء بكلية العلوم بسكاكا.
 .6تغيير مسمى قسم علوم الحاسب واملعلومات إلى قسم علوم الحاسب في كلية علوم الحاسب واملعلومات
وكلية العلوم والداب في طبرجل وكلية العلوم والداب بالقريات.
 .7نقل قسم الدراسات اإلسالمية بسكاكا إلى كلية الشريعة القانون.
 .8فصل قسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم والداب بطبرجل عن قسم الدراسات اإلسالمية بالقريات
ً
ً
ليكون قسما مستقال.
 .9اعتماد قسم اللغة اإلنجليزية وقسم العلوم اإلدارية واإلنسانية (برنامج اإلدارة املالية) في كلية املجتمع
بطبرجل.
 .10تغيير مسمى قسم رياض األطفال بكلية التربية بسكاكا وكلية العلوم والداب بالقريات إلى قسم الطفولة
املبكرة.
 .11تغيير مسمى قسم وسائل وتقنيات التعليم في كلية التربية بسكاكا وكلية العلوم والداب بالقريات إلى قسم
تقنيات التعليم.
 .12فصل قسم التربية وعلم النفس إلى قسمين وهما :قسم القيادة والسياسات التربوية ،قسم علم النفس
التربوي بكلية التربية بسكاكا.
 .13تغيير مسمى قسم االقتصاد املنزلي بكلية العلوم والداب بالقريات إلى قسم الفنون.
وهذا يعكس حرص الجامعة على مواكبة رؤية اململكة  2030في كل أركانها وركائزها ،لتكون في مقدمة الجامعات
الساعية للمساهمة الجادة بتحقيق رؤية وتطلعات القيادة أيدها هللا.
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سادسا :الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية
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سابعا :العمادات املساندة
 -1عمادة السنة األولى املشتركة
الرؤية:
التميز األكاديمي في إعداد الطالب وتأهيلهم للدراسة الجامعية وفق معايير منضبطة ومقيسة
بمؤشرات األداء.

الرسالة
تقديم خدمات تعليمية متطورة تنمى الجوانب املعرفية واملهارية للطالب بأوزان نسبية متوازنة من
خالل بيئة أكاديمية محفزة للتعلم واإلبداع ،وذلك إلعدادهم لاللتحاق بالكليات
التخصصية وتعزيز مستوى املسؤولية االجتماعية.

األهداف:
 تعريف الطالب باألنظمة واللوائح الجامعية.
 تهيئة الطالب للتكيف مع البيئة الجامعية.
 تنمية قدرات الطالب املعرفية واملهارية في اللغة االنجليزية والعلوم األساسية والحاسب اللي.
 تمكين الطالب من مهارات التفكير والبحث العلمي واالتصال.
 تنمية قدرات الطالب على اختيار التخصص املناسب مليولهم وقدراتهم وحاجات سوق العمل.
 إيجاد بيئة معرفية محفزة تساعد الطالب على التميز واإلبداع.
 تعزيز وعى الطالب باملسؤولية االجتماعية.
القيم
 الجودة في األداء
 العمل بروح الفريق.
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هيكل عمادة السنة األولى املشتركة
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تقرير عما تم انجازه من الخطة االستراتيجية للعمادة
تم تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للعمادة للعام االول  2018م على النحو التالي "
بالنسبة للهدف االستراتيجي األول (املساهمة في حصول الجامعة على االعتماد املؤسس ي) تم
تحقيق التي:
1ـ تم االنتهاء من انشاء نظام داخلي للجودة حيث تم تنفيذ املهام واملسؤوليات نسبة %100
2ـ تم عمل برنامج لنشر ثقافة الجودة لجميع فروع العمادة لزيادة وعي منسوبي العمادة بمتطلبات
ومفاهيم الجودة ومتطلبات االعتماد املؤسس ي حيث بلغ عدد اللقاءات  17لقاء ما بين دورات
تدريبية ومحاضرات وورش عمل
بالنسبة للهدف االستراتيجي الثاني (تطبيق معايير الجودة الشاملة في جميع الوحدات واألقسام)
تم تحقيق التي:
1ـ تم االنتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمي للعمادة بنسبة  %100وتحديد املهام واملسؤوليات
2ـ تم إجراء االستبانات املختلفة وتم عرض نتائج االستبانات على رؤساء األقسام والوحدات بنسبة
%100
3ـ تم تطوير الخطة الدراسية للعمادة اعتبارا من العام الدراس ي الحالي  1440 / 1439هـ حيث تم
تطوير املقررات بنسبة % 100
4ـ أصبحت مقررات السنة األولى املشتركة ضمن مقررات الكليات التي تشترط السنة االولى املشتركة
حيث أصبحت ضمن املستوى االول والثاني لخطط الكليات وتم االستعانة بأعضاء هيئة التدريس
من هذه الكليات بنسبة  ،%60حيث بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطالب 10:1
بالنسبة للهدف االستراتيجي الثالث (بيئة معرفية محفزة للتميز واإلبداع) تم تحقيق التي:
1ـ تم تغيير جميع الخطط الدراسية للعمادة وتم تغيير كلي لجميع توصيفات املقررات بنسبة
%100
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2ـ تم تشكيل لجنة داخلية ملتابعة تطوير وتحسين البيئة التحتية للعمادة ويتم بصفة دورية قياس
رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن الخدمات واملرافق والتجهيزات.
3ـ لم تتغير أعداد الطالب والطالبات امللتحقين بالعمادة عام  1440 / 1439هـ عن عام / 1438
 1439هـ حيث تكاد األعداد خالل العامين متساويين بالرغم من تنفيذ برنامج تأهيلي لطالب املدارس
الثانوية بالجوف
4ـ تم تطوير املقررات الدراسية حيث تم اشراك الكليات املعنية بالسنة األولى املشتركة في صياغة
توصيفات املقررات الدراسية حيث أصبحت ضمن برنامج الكليات للمستوى األول والثاني.
5ـ زيادة نسبة الطالب والطالبات املشاركين في األنشطة املختلفة في العمادة.
6ـ تم عقد دورات تدريبية مختلفة ملنسوبي العمادة من أعضاء هيئة التدريس والكادر اإلداري
والطالب.
بالنسبة للهدف االستراتيجي الرابع (تنمية املوارد املالية من العملية التعليمية) تم تحقيق التي:
1ـ قامت العمادة بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع بالجامعة بإقامة مشروع لتعليم مهارات اللغة
اإلنجليزية ملنسوبي الجامعة باالعتماد على أعضاء هيئة تدريس اللغة اإلنجليزية بالعمادة وتم
ً
استغالل مبنى كلية الطب بسكاكا في الفترة املسائية ليكون مقرا للمشروع.
بالنسبة للهدف االستراتيجي الخامس (تنمية وتدعيم الكفاءات البشرية املختارة من أعضاء هيئة
التدريس)
1ـ تم االستعانة بأعضاء هيئة التدريس من بعض كليات الجامعة للتدريس بعمادة السنة ألولى املشتركة
ألقسام العلوم ومهارات تطوير الذات.
2ـ تم تشكيل لجنة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس لقسم اللغة اإلنجليزية من ذوي الكفاءة العالية
وتم االرتقاء بمستواهم من خالل عقد الدورات التدريبية لتطوير مهاراتهم.
بالنسبة للهدف االستراتيجي السادس (تعزيز مستوى الوعي لدي الطالب باملسؤولية االجتماعية)
تم تحقيق التي:
1ـ تم القيام بمجموعة من األنشطة التطوعية من الطالب والطالبات على مستوى فروع العمادة
لخدمة املجتمع مثل حمالت التبرع بالدم وزيارة املؤسسات االجتماعية باملنطقة وتنظيم برامج تطوعية
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داخل الجامعة وعمل مسابقات ألفضل عمل تطوعي وتم تكريم أعضاء هيئة التدريس والطالب
والطالبات املشاركين في األعمال التطوعية.
اإليجابيات واملمارسات الجيدة:
 -1تطوير الخطة التدريسية بالعمادة حيث أصبحت ضمن برنامج املستوى األول والثاني للكليات التي
تشترط االلتحاق بها اجتياز السنة األولى املشتركة واشراك الكليات املعنية في توصيف املقررات
 -2االنتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمي للعمادة بنسبة  %100حيث أصبح هناك هيكل تنظيمي واضح
يحدد املهام واملسؤوليات لجميع األقسام والوحدات بالعمادة
 -3إقامة مشروع لتعليم أساسيات اللغة اإلنجليزية بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع باالستعانة
بمنسوبي اللغة اإلنجليزية بالعمادة
 -4إقامة برنامج تأهيلي للغة اإلنجليزية للمعيدين واملحاضرين بالجامعة بالتعاون مع وكالة الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي (برنامج مجاني في إطار خدمة املجتمع).
السلبيات ومعوقات التنفيذ:
 -1ثبات عدد الطالب امللتحقين بالسنة األولى املشتركة
 -2ضيق الوقت املخصص إلقامة الدورات والفعاليات واألنشطة مما يجعل الطالب غير راغبين
لالشتراك فيها
 -3األعمال التطوعية لخدمة املجتمع تحتاج إلى مزيد من الجهد لتحفيز الطالب على االشتراك بها
مقترحات التحسين والتوصيات:
 -1تخصيص وقت داخل الجدول الدراس ي ملمارسة األنشطة الالصفية وجعلها ضمن
تقييمات الطالب من خالل بعض املقررات
 -2إقامة الندوات والفاعليات التي تزيد من ثقافة العمل التطوعي وخدمة املجتمع لدى
الطالب والطالبات.
 -3زيادة أعداد الطالب امللتحقين بالسنة األولى املشتركة وذلك من خالل زيادة املقاعد
املخصصة بالكليات لطالب السنة األولى املشتركة.
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1440-1439
14

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 -4توفر سياسات وآليات التنمية املهنية ألعضاء الهيئة التدريسية وتوفر برامج تدريب
معتمدة لتطوير ادائهم بشكل مستمر.
 -5عرض ومناقشة نتائج استطالعات الرأي واللقاءات والتقارير في مجالس االقسام لتبادل
الراء حول تطوير املقررات طبقا الحتياجات املستفيدين الخارجين واتخاذ االجراءات
التصحيحية الالزمة

خدمة املجتمع للعام الدراس ي 1440/1439هـ
قامت عمادة السنة األولى املشتركة من خالل قيادتها وأعضاء هيئة التدريس بها أثناء العام الدراس ي
الحالي بتقديم مجموعة من الفعليات واألنشطة والبرامج كان الغرض منها خدمة الجامعة واملجتمع
كالتالي:
 .1تقديم ورقة عمل بمعرض التعليم العالي 2019
حيث قام الدكتور  /زياد بن عوض
الرويلي عميد السنة األولى املشتركة وأستاذ
الفيزياء الطبية املساعد بالجامعة بتقديم
ورقة عمل باسم جامعة الجوف بعنوان
(الطاقة املتجددة  ...صناعة املستقبل ودورها
في تحقيق رؤية اململكة )2030

 .2برنامج الحماية من االشعاع للعاملين باملجال الطبي
حيث قام الدكتور /زياد الرويلي بتقديم برنامج حماية للعاملين بمعامل جامعة الجوف من التعرض
االشعاعي املؤين وحماية البيئة .من خطر االشعاع.
 .3برنامج اإلرشاد املبكر لطالب الصف الثالث الثانوي بالتعليم العام بمنطقة الجوف
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1440-1439
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حيث قام الدكتور  /زياد الرويلي بتقديم برنامج ارشادي للطالب الصف الثالث الثانوي يهدف إلى
تعريف الطالب بالسنة األولى املشتركة والتخصصات املتاحة لهم بجامعة الجوف.
 .4ترجمة وثائق الجامعة حيث قام قسم اللغة االنجليزية بالعمادة بترجمة وثائق ومواقع عمادات
القبول والتسجيل وشؤون الطالب والجودة
 .5إقامة دورات في اللغة اإلنجليزية للمعيدين واملعيدات بالجامعة
 .6قامت وحدة التعلم االلكتروني بالعمادة بتصحيح أوراق االختبارات التحصيلي لكليات
العلوم والداب بالجامعة
 .7قام قسم مهارات تطوير الذات ممثال في الدكتور  /فهد العبالي واألستاذ  /أحمد البليلي
واألستاذ  /والء عسكر
بتحكيم بعض مسابقات امللتقي الطالبي العلمي التاسع للجامعة
 .8قامت العمادة بتجهيز قاعة تدريب تستخدم في ورش العمل والدورات التي تخدم الجامعة
 .9قام الدكتور  /فهد العبالي مسؤول وحدة تطوير املهارات واالختبارات بالعمادة باالشتراك في
بعض الفاعليات التي تقدمها الجامعة كالتالي:
م

اسم الدورة

الفعالية

الكلية املستفيدة

1

وسائل التواصل االجتماعي وعالقته باألمن
الفكري

ندوة تعزيز األمن الفكري
في املجتمع املحلي

مركز اإلرشاد األكاديمي

2

فعاليات التفكير اإلبداعي لدى طالب الجامعة

النشاط الثقافي للجامعة

عمادة شؤون الطالب

3

مشروع القراءة

معرض الكتاب الرابع

وكالة البحث العلمي

4

مهارات االتصال الفعال

زيارة أمير املنطقة

وكالة الشؤون التعليمية

5

جودة الشخصية

زيارة االعتماد املؤسس ي

وكالة الجودة والتطوير

6

اكتشاف امليول والقدرات

يوم املهنة الثالث

عمادة شؤون الطالب
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قام فرع سكاكا طالبات بتنفيذ البرامج والخدمات اآلتية
1ـ املشاركة في تنفيذ برنامج االرشاد املبكر لطالبات املرحلة الثانوية.
2ـ تدريب معلمات اللغة االنجليزية في مدارس منطقة الجوف على االستراتيجيات املختلفة لتعليم
اللغة اإلنجليزية.
3ـ دورات تدريبية في مبادئ اللغة االنجليزية للموظفات واالداريات بجامعة الجوف.
4ـ دورات تأهيلية في اللغة االنجليزية للمحاضرات بجامعة الجوف.

تكريم ال جامعة للعمادة بمنحها درع التميز كأفضل كلية وعمادة بالجامعة في مشاركتها في
أنشطة وفعاليات وبرامج الجامعة

برنامج ابتعاث املتفوقين لطالب وطالبات السنة األولى املشتركة
تقديرا لجهودهم املثمرة وابداعاتهم املتميزة ،تكافئ عمادة السنة األولى املشتركة للمرة األولى طالبها
وطالباتها املتفوقين واملتفوقات ببرنامج التدريب الصيفي الخارجي لدراسة اللغة اإلنجليزية في اململكة
املتحدة ملدة شهر.
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الهدف الرئيس ي للبرنامج:
تحسين وتنمية مهارات الطالب املبتعثين لتعلم اللغة اإلنجليزية.
حيث جاء البرنامج على النحو التالي:
عدد الطلبة الذي تم
ترشيحهم للسفر

عدد الطلبة
املشاركين في البرنامج

الدولة

 4طالب
 4طالبات

 3طالب
 4طالبات

اململكة املتحدة
(مدينة
مانشستر)

مكان التدريب
معهد
Britannia
English Academy

املدة شهر
الفترة من
2019:/7/20
2019/8/17

أنشطة االهتمام بالطالب املتعثرين
 حصر الطالب املتعثرين عن طريق املرشد األكاديمي ودراسة حاالتهم
 توجيههم إلى املرشدين األكاديميين املسئولين عن شعبهم.
 مناقشة املدرسين في حاالت التعثر لدى بعض الطالب ال يجاد حلول ملشاكلهم.
 االستفادة من الساعات املكتبية للمدرسين وخصوصا للطالب الذين يعانون من تأخر في
بعض املواد الدراسية.
 عمل محاضرات اضافية لهؤالء الطالب داخل القاعات أو عن طريق البالك بورد

مؤشرات أداء العمادة:
مسلسل

املؤشر

مستوى األداء

1

االنتهاء من تطوير وتشكيل الهيكل التنظيمي للعمادة

% 100

2

تهيئة العمادة للحصول على االعتماد املؤسس ي

% 100

3

نسبة املقررات التي يجرى فيها تقويم الطالب خالل السنة الدراسية.

%100
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

أعداد الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس
مالئمة مؤهالت وخبرة أعضاء هيئة التدريس للمقررات التي يدرسونها
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه
نسبة عدد الطالب للكادر اإلداري
عدد الطلبة املقبولين بالسنة األولى املشتركة للعام الدراس ي  1440 / 1439هـ
عدد الطالب الذين أكملوا السنة األولى املشتركة للعام الدراس ي 1439 / 1438
هـ وتم قبولهم بالكليات
تقدير الطالب العام لجودة املقررات التي يدرسونها
نسبة املقررات التي ترتبط مخرجات التعلم بها مع االحتياجات املطلوبة للكليات
نسبة الطلبة املشتركين في األنشطة الالصفية
تقويم الطالب لإلرشاد األكاديمي واملنهي
نسبة امليزانية املخصصة للخدمات الطالبية
نسبة امليزانية املخصصة لتقنية املعلومات
عدد الدورات التدريبية في مجال التعلم والتعليم التي أقامتها العمادة
عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في دورة على األقل في أساليب التدريس
الحديثة
نسبة منسوبي املؤسسة التعليمية املساهمين في أنشطة خدمة املجتمع
عدد البرامج التي قامت العمادة بتنفيذها
عدد الطلبة املشاركين في امللتقى العلمي التاسع
عدد الطلبة الفائزين في امللتقى العلمي التاسع

 10ـ 1
%100
%24
 75ـ 1
1596
761
بنسبة % 61
%74
% 100
% 45
% 57
%90
%10
 20دورة
60
%4
 5برنامج
20
4

إنجازات األقسام العلمية
أوال :قسم مهارات اللغة اإلنجليزية
 .1إقامة مشروع لتعليم أساسيات اللغة اإلنجليزية بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع باالستعانة
بمنسوبي اللغة اإلنجليزية بالعمادة
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.2
.3
.4
.5

أ.
ب.
ج.
د.
ه.
.6

.7
.8
.9

إقامة برنامج تأهيلي للغة اإلنجليزية للمعيدين واملحاضرين بالجامعة بالتعاون مع وكالة الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي (برنامج مجاني في إطار خدمة املجتمع).
عقد اختبار تحديد املستوى للطالب في اللغة االنجليزية وتحليل نتائج االختبار ووضع أليه لتحسين
مستوى الطالب في ضوء نتائج االختبار.
تنفيذ خطة تدريس مقررات اللغة االنجليزية للقسم (الخطة الحالية أو الخطة التطويرية) القائمة
على املهارات.
قام قسم اللغة االنجليزية بتطوير خطة منهجية قائمة على املهارات لتدريس مقررات اللغة
االنجليزية بدال من االسلوب التكاملي (دمج املهارات) ،مع االخذ بعين االعتبار التدريس التكاملي
حيثما لزم .لهذا الغرض طور القسم حقيبة تعليمية تعلمية تتكون من املوارد التالية:
خطة متابعة سير التقدم لكل محاضرة.
خطة للنشاطات الالصفية القائمة على املهارات.
خطة تقييم اداء الطلبة للمهارات املستهدفة.
دليل املعلم لخطة النشاطات الالصفية.
حقيبة اداء الطالب للمهارات املستهدفة.
تمثل الهدف االساس ي للخطة في تركيز تعلم الطلبة ملهارات محددة ،وبدأ القسم تطبيق الخطة على
طلبة مقرر اللغة االنجليزية ( )ENGL 001لكافة املسارات منذ بداية الفصل الدراس ي األول .وقد
القت الخطة قبوال كبيرا بين الطلبة واستحسانا ملحوظا من قبل املدربين .وقد حققت الخطة
فروقا ذات داللة مع نهاية الفصل خاصة من حيث صدق قياسها لتعلم الطلبة ،وافضلية
مستويات اداء الطلبة وتحقيق نواتج التعلم املقصودة مقارنة باألسلوب التكاملي.
متابعة تنفيذ الخطة الدراسية للمقررات ووضع االختبارات االزمة وتقيمها وتقييم األداء املنهي
ألعضاء القسم وتبادل الزيارات بين أعضاء القسم في القاعات الدراسية لتبادل الخبرات.
تنفيذ برامج تدريبية تمثلت في (ورش عمل  /ندوات  /مسابقات مختلفة) للطالب تتعلق باللغة
االنجليزية
تنفيذ برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم (دورات تدريبية  /ورش عمل)..
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ثانيا :قسم العلوم األساسية
ان جناحي العملية التعليمية يتمثالن في الجانب األكاديمي وجانب االنشطة الطالبية ومن هذا املنطلق
فقد حرص قسم العلوم األساسية في هذا العام الجامعي ان يقدم للعمادة العديد من االنجازات التي
ترتكز على خدمة الطالب في تلك الجوانب .وقد كانت اإلنجازات األكاديمية واالنشطة متعددة ومتنوعة
ولكن كان أبرزها املحورين التاليين:
 املحور األكاديمي:
من منطلق الحرص على استخدام الوسائل التعليمية املتنوعة للطالب وأيضا الربط بين الجانب
النظري وجانب التطبيق فقد قام قسم العلوم االساسية بتفعيل الجانب العملي للطالب في مقررات
(الفيزياء والكيمياء واألحياء):
 التنوع في استخدام الوسائل التعليمية لتوصيل املعلومة للطالب بأسلوب أكثر سهولة
ومرئي.
 العمل على تدريب الطالب بمعامل كلية العلوم وذلك ملقررات خطة الجامعة الحالية
والتطويرية.
وفيما يلي تفاصيل بعض بنود املحور األكاديمي للقسم:



أوال :مجالس القسم

تم عقد عدد  8مجالس لقسم العلوم األساسية حتى كتابة هذا التقرير مع منسقي املقررات ومنسقي
الشعب ومنسقي القسم بفروع سكاكا طالبات والقريات طالب وطالبات وطبرجل.
متابعة تنفيذ توصيات مجالس القسم مع أعضاء هيئة التدريس ومنسقي املقررات ومنسقي الشعب
ومنسقي القسم بالفروع.
ً
ثانيا :الجداول الدراسية
1ـ اعداد الخطط الدراسية ملقررات القسم والتنسيق مع وحدة شؤون الطالب بالعمادة لتحديد
األعداد املتوقعة.
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2ـ حصر املوارد البشرية والتخصصات داخل القسم لتحديد احتياجات القسم من االعضاء
الجدد مراجعة جداول املجموعات واعداد جداول أعضاء هيئة التدريس
ً
ثالثا :التهيئة للعام الجامعي الجديد
-1االشتراك في تنفيذ البرنامج التعريفي لعمادة السنة األولى املشتركة للطالب.
-2التأكد من إعالن جداول أعضاء هيئة التدريس بالقسم بداية الفصل الدراس ي متضمنا
الساعات املكتبية واالرشاد األكاديمي.
-3حث أعضاء هيئة التدريس بالقسم على اعالن جدول الساعات االرشاد األكاديمي وجدول
اللقاءات االرشادية الدورية بالبالك بورد والتأكيد على الجميع بالتواجد بالقسم خالل ساعات
االرشاد األكاديمي.
ً
رابعا :متابعة سيرالعملية التعليمية
1ـ تنفيذ قرارات مجالس العمادة ومجالس القسم .فيما يخص سير العملية التعليمية.
-2تنسيق الشؤون العلمية واالدارية بالقسم ورفع التقارير الدورية الالزمة عن نشاطات القسم
وانجازاته ومقترحات تطوير العمل.
-3تزويد اعضاء هيئة التدريس بالخطط الدراسية ومتابعة الية تنفيذها اسبوعيا من خالل زيارات
القاعات الدراسية وموقع الخدمات االلكترونية
-4توزيع املهام على اعضاء هيئة التدريس واالجتماع معهم بشكل دوري لتوضيح الية العمل وما
يستجد من تعليمات داخل العمادة.



5ـ إعداد التقييم السنوي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم.
ً
خامسا :التعليم االلكتروني:



1ـ توجيه اعضاء هيئة التدريس الى تفعيل جميع متطلبات البالك بورد منذ بداية الفصل الدراس ي.
-2توجيه أعضاء هيئة التدريس بحضور ورش العمل التي تعقدها عمادة التعليم االلكتروني لتنمية
املهارات.
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ً
سادسا :االختبارات
-1االشراف العام على سير االختبارات بكافة أنواعها.
2ـ إعداد بنوك األسئلة اإللكترونية ملقررات القسم
3ـ تلقى طلبات اعادة التصحيح وتشكيل لجان اعادة التصحيح ومعاينة االوراق طبقا لآللية املتبعة
4ـ االشراف على االختبارات البديلة ورفع الدرجات بعد االنتهاء من التصحيح.
5ـ بالنسبة لالختبارات النهائية تم االشراف على رصد العالمات على البوابة االلكترونية وتم طباعة
كشوف الدرجات
بعد الرصد والتثبيت على موقع القبول والتسجيل.



ً
سابعا :تقييم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم:
يتم تقييم عضو هيئة التدريس من خالل امللفات االكاديمية لألعضاء ،ويتم رفع نماذج التقييمات بعد
توقيعها من االعضاء بالعلم الى املشرف األكاديمي للعمادة .ويراعى بالتقييم النقاط التالية:

-1حصر الشكاوى واملالحظات السلبية أو اإليجابية على عضو هيئة التدريس.
-2املشاركة في اللجان واألنشطة أو املشاركة في الدورات التدريبية واملهام املختلفة القسم -الكلية –
الجامعة وحضور املجالس واالجتماعات.
3ـ استطالعات الرأي للطالب بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن.
-4االنظباط في توقيتات العمل وااللتزام بالخطة التدريسية واالنتظام في املحاضرات والساعات
املكتبية.
-5االنشطة البحثية التي قام بها العضو.



ً
ثامنا :الجودة واالعتماد األكاديمي
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1ـ متابعة االنتهاء من تقارير املقررات والتأكد من اعدادها وفقا للنماذج املعتمدة من الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكاديمي.
2ـ متابعة اعداد ملفات املقررات لقسم العلوم.
3ـ اعداد ملف للقسم يشمل (الرؤية والرسالة لقسم العلوم األساسية  -توصيفات املقررات  -قرارات
قسم العلوم األساسية  -الخطة السنوية لقسم العلوم األساسية  -خطط مقررات قسم العلوم
األساسية  -قواعد بيانات األعضاء  -السيرة الذاتية  -الدليل اإلرشادي واإلجرائي لقسم العلوم
األساسية  -الجداول الدراسية والساعات املكتبية  -ملف األنشطة لقسم العلوم األساسية  -درجات
الطالب الفصل الدراس ي األول  - 1440-39محضر االجتماعات لقسم العلوم األساسية)
4ـ تشجيع هيئة التدريس على تحسين وتطوير ادائهم التدريس ي ومتابعة االداء األكاديمي لألعضاء.
تاسعا :االنشطة الطالبية
يهتم اعضاء القسم بعقد ورش الصفية منهجيه حيث ان االنشطة الطالبية تعطى الطلبة دورا
إيجابيا وتقلل من إحساسها بامللل والسأم كما تعطيهم ثقة في أنفسهم وتساعدهم على تنمية القدرة
على التفكير وحل املشكالت التي تواجههم و تساعدهم ايضا على اإلعتماد على نفسها في التوصل إلى
النتائج وتنمى بداخلها روح الفريق كما تعمل على إضافة عنصر التشويق واالثارة اثناء دراسة املقرر.

ثالثا :قسم مهارات تطويرالذات
أوال :مجالس القسم
تم عقد تسعة اجتماعات ملجلس قسم مهارات تطوير الذات ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس القسم
مع أعضاء هيئة التدريس ومنسقي القسم بالفروع
ً
ثانيا :الجداول الدراسية



 اعداد الخطط الدراسية ملقررات القسم والتنسيق مع وحدة الشؤون األكاديمية بالعمادة
لتحديد األعداد املتوقعة.
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 توزيع الشعب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم.



ً
ثالثا :التهيئة للعام الجامعي الجديد

 االشتراك في تنفيذ البرنامج التعريفي لعمادة السنة االولى املشتركة للطالب والطالبات الجدد
لتهيئتهم للدراسة بالجامعة.
 التأكد من إعالن جداول أعضاء هيئة التدريس بالقسم بداية الفصل الدراس ي متضمنا الساعات
املكتبية واالرشاد األكاديمي.
 حث أعضاء هيئة التدريس بالقسم على اعالن جدول الساعات االرشاد األكاديمي وجدول
اللقاءات االرشادية الدورية بالبالك بورد والتأكيد على الجميع بالتواجد بالقسم خالل ساعات
االرشاد األكاديمي للرد على استفسارات الطالب.
ً
رابعا :متابعة سيرالعملية التعليمية
1ـ التواصل مع املشرف األكاديمي لتنفيذ سياسات العمادة فيما يخص الشؤون التعلمية ،وتنفيذ
قرارات مجالس العمادة ومجالس القسم.
2ـ رفع التقارير الدورية الالزمة عن نشاطات القسم وانجازاته ومقترحات تطوير العمل.
-3تزويد اعضاء هيئة التدريس بالخطط الدراسية ومتابعة آلية تنفيذها اسبوعيا من خالل زيارات
القاعات الدراسية وموقع الخدمات االلكترونية
-4توزيع املهام على أعضاء هيئة التدريس واالجتماع معهم بشكل دوري لتوضيح آلية العمل وما يستجد
من تعليمات داخل العمادة.
-5اعداد التقييم السنوي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم.
ً
خامسا :التعليم االلكتروني:
1ـ توجيه اعضاء هيئة التدريس الى تفعيل جميع متطلبات البالك بورد منذ بداية الفصل الدراس ي.
-2توجيه أعضاء هيئة التدريس بحضور ورش العمل التي تعقدها عمادة التعليم االلكتروني لتنمية
املهارات.
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ً
سادسا :االختبارات
-1التواصل مع وحدة االختبارات بالعمادة وابالغ اعضاء هيئة التدريس بتعليمات الوحدة مثل تعليمات
االختبارات للمراقبات وتجهيز قوائم الطالب.
-2التاكد من اتباع الليات املتفق عليها بداية من عمل بنوك اسئلة لجميع املقررات بالقسم وارسالها
ملنسقي املقررات قبل توقيتات االختبارات بوقت كافئ
-3تجميع قوائم االختبارات لجميع املقررات وتسليمها لوحدة االختبارات.
-4تم االشراف العام على سير االختبارات والتواصل مع العمادة في حالة حدوث اى طارئ اثناء سير
االختبار.
-5تلقى طلبات اعادة التصحيح وتشكيل لجان اعادة التصحيح ومعاينة االوراق طبقا لأللية املتبعة
-6االشراف على االختبارات البديلة ورفع الدرجات بعد االنتهاء من التصحيح.
-7بالنسبة لالختبارات النهائية للفصل االول تم االشراف على رصد العالمات على البوابة االلكترونية
وتم طباعة كشوف الدرجات بعد الرصد والتثبيت على موقع القبول والتسجيل.



ً
سابعا :تقييم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن:
يتم تقييم عضو هيئة التدريس من خالل امللفات االكاديمية لألعضاء ،ويتم رفع نماذج التقييمات بعد
توقيعها من االعضاء بالعلم الى املشرف األكاديمي للعمادة ،ويراعى بالتقييم النقاط التالية:
-1حصر الشكاوى واملالحظات السلبية أو اإليجابية على عضو هيئة التدريس.
-2املشاركة في اللجان واألنشطة أو املشاركة في الدورات التدريبية واملهام املختلفة القسم -الكلية –
الجامعة وحضور املجالس واالجتماعات.
-3استطالعات الرأي للطالب بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
4ـ االنضباط في توقيتات العمل وااللتزام بالخطة التدريسية واالنتظام في املحاضرات والساعات
املكتبية.
-5االنشطة البحثية التي قام بها العضو.
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ً
ثامنا :الجودة واالعتماد األكاديمي
متابعة االنتهاء من تقارير املقررات والتأكد من اعدادها وفقا للنماذج املعتمد من الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكاديمي.
اعداد ملفات املقررات لقسم مهارات تطوير الذات .واعداد ملفات القسم وهي توصيفات املقررات -
القرارات -الخطة السنوية للقسم -خطط املقررات -قواعد بيانات األعضاء -السيرة الذاتية -الدليل
اإلرشادي واإلجرائي -الجداول الدراسية والساعات املكتبية -ملف األنشطة -درجات الطالب الفصل
الدراس ي األول - 1440/1439محاضر االجتماعات.



تاسعا :االنشطة الطالبية
يهتم قسم مهارات تطوير الذات بعقد الدورات ورش العمل والندوات للطالب والطالبات وأعضاء هيئة
التدريس في املوضوعات التي تتعلق بالتنمية البشرية واكساب الطالب مهارات الحياة مثل مهارات
االتصال والتفكير حيث قام القسم على مستوى فروع العمادة بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية
والندوات وورش العمل .

إنجازات الوحدات األكاديمية
وحدة الشؤون األكاديمية
 تفعيل املجالس واالجتماعات الدورية برعاية عميد السنة األولى املشتركة مع رؤساء األقسام،
ومسؤولي الوحدات ،وأعضاء هيئة التدريس والطالب.
 املتابعة واالستعداد املستمر لالختبارات ،ومتابعة سير عملية االختبارات وحل املشكالت،
وتسليم واستالم أوراق اإلجابات ،وعمل قاعدة بيانات على الحاسب اللي ألوراق اإلجابات
واملراجعات.
 تفعيل الساعات املكتبية لجميع أعضاء هيئة التدريس.
 التأكيد على ادخال الخطط الدراسية لألقسام العلمية في النظام االلكتروني املحدد ومتابعة
ً
تحديثها أوال بأول.
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 تزويد األقسام بقوائم الحرمان واالنقطاع للتعامل معها وفق اللية املعتمدة.
 تزويد الطالب بطرق االنسحاب والتأجيل والحذف والتحويل ومعالجتها وفق اللية املعتمدة.
 تجهيز البيانات واملعلومات التي تخص الحاالت الطالبية التي تستدعي عرضها على لجنة قضايا
الطالب لدراستها وتقديم التوصية حيالها وفق األنظمة واللوائح.
 التعاون مع وحدة الجودة بإعداد وتعميم نموذج تقييم أعضاء هيئة التدريس.
 تجهيز قوائم ربط الشعب باملدربين ورفعها للجامعة لتنفيذها ومتابعة ذلك بدقة.
 استالم نماذج معادلة املقررات من الطالب ومعالجتها بالتنسيق مع األقسام العلمية وفق
اللية املعتمدة.
 تشكيل لجنة تطوير الخطط واملقررات وإرسالها لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
 االشراف على عملية ادخال الدرجات النهائية ورفعها على موقع الجامعة.
وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي
أوال :تشكيل اللجان وتفعيل الخطط
 -1االنتهاء من اعداد الخطة التنفيذية لعمادة السنة االولى املشتركة للعام الجامعي 1440/1439هـ
والخطة التنفيذية لوحدة
الجودة بالعمادة ومتابعة التنفيذ.
 -2رفع التقرير السنوي للخطة االستراتيجية للعمادة للعام األول  2018ملكتب التخطيط االستراتيجي
بالجامعة.
 -3تشكيل لجان الجودة والتي تضم لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية ولجنة منسقي الجودة
باألقسام العلمية ولجنة الدعم
الفني والتدريب ولجنة القياس واملتابعة ولجنة نشر ثقافة الجودة ولجنة الشؤون اإلدارية.
-4عقد ( )4اجتماعات لوحدة الجودة لجميع منسقي الوحدة بفروع العمادة ملناقشة اعمال ومهام
الوحدة.
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5ـ استكمال ملفات الجودة املطلوبة من الوحدات واالقسام للعام الجامعي  1440 /1439هـ وتم عمل
عدد ( )2مراجعة داخلية
للوحدات واألقسام.
-6االنتهاء من الخطط التشغيلية لجميع الوحدات واالقسام بالعمادة بالفصل الدراس ي االول ومتابعة
التنفيذ.
ثانيا :نشرثقافة الجودة بالعمادة
 -1تم تنفيذ برنامج لنشر ثقافة الجودة على مستوى فروع العمادة في إطار اليوم العالمي للجودة
بهدف زيادة وعى الطالب والطالبات ومنسوبي العمادة بالعديد من متطلبات ومفاهيم الجودة
واالعتماد األكاديمي على مدار أسبوع كامل .كما تم عمل فليم تسجيلي مرئي عن الجودة ويتم
عرضه يوميا على الشاشة الرئيسية بالعمادة وتم عمل مطويات عن أهمية الجودة واهمية
حصول الجامعة على االعتماد املؤسس ي.
 -2عمل برنامج تهيئة لجميع منسوبي العمادة في إطار االستعداد لزيارة هيئة التقويم التعليم
للجامعة لالعتماد املؤسس ي شمل (الطالب ،أعضاء هيئة التدريس ،الكادر اإلداري) تم تناول
مفهوم االعتماد وأهميته بالنسبة للجامعة ورؤية ورسالة السنة األولى املشتركة وتم تناول
األسئلة املتوقع توجيهها ملنسوبي الجامعة ومناقشتها مع الحضور ،وتم رفع تقرير لعمادة
الجودة.
 -3تم تنفيذ ورشة عمل عن قياس مخرجات التعلم لجميع أعضاء هيئة التدريس بالعمادة.
 -4تصميم لوحات بالرؤية والرسالة واألهداف والهيكل التنظيمي للعمادة باللغة العربية
واإلنجليزية وتعليقها داخل مقرات
عمادة السنة األولى املشتركة بجميع الفروع وعمل لوحات بالهيكل التنظيمي لوحدة الجودة وتعليقها
بالعمادة والفروع.
ثالثا :العمل على تطبيق نظام داخلي للجودة
-1أرشفة مهام الهيكل التنظيمي لجميع االقسام والوحدات بالعمادة.
-2تشكيل هيكل تنظيمي لوحدة الجودة فعال وموثق ومعتمد من مجلس العمادة .وتوصيف وظيفي
لكافة مسؤولي العمادة.
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29

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

-3أرشفة تقييم الخطط السنوية للعام الجامعي  1439/1438هـ لجميع االقسام والوحدات بالعمادة
واالحتفاظ بالتقارير الدورية
الخاص ة باملتابعة .كما تم استالم جميع الخطط السنوية الخاصة بالعام الحالي حسب نموذج وكالة
الجامعة للشؤون األكاديمية.
-4اعداد تقرير عن توفير الحد االدنى من البنية التحتية بوحدة الجودة بالعمادة.
-5استكمال كافة قواعد البيانات املطلوبة من منسوبي العمادة مثل البطاقات الوظيفية والسير
الذاتية والدرجات العلمية والخبرات الوظيفية.
- 6اعداد تقرير تفصيلي عن اللقاء التعريفي للطالب والطالبات املستجدين بالعمادة.
-7تم عمل استبيانات للطالب الستطالع آرائهم في جميع النواحي التعليمية بالعمادة من خدمات
وتجهيزات وتقرير املقررات
للخطة التطورية للعام  1440 / 1439هـ ،وتم عمل خطة تحسين لالستبيانات التي تقل نسبتها عن
 % 60وتم إعادة
إجراء بعض االستبيانات للتأكد من صدق النتائج.
 8ـ تحليل استبيانات تقويم املقررات الدراسية للعام الجامعي  1439 / 1438هـ الوراد نتائجها
اإلحصائية من عمادة الجودة لجميع الفروع بالعمادة وتم رفع التقارير لعمادة الجودة بعد تحليلها
ووضع خطط التحسين لها.
-9اعداد ملف املقررات وفقا للنموذج املعتمد ملحتوياته ومراجعتها
-10تم عمل لوحات بإرشادات األمان بمعامل الحاسب وذلك بفرع سكاكا طالب لعدد  4معامل وتم
تعليق  8لوحات.
11ـ تصميم لوحات ارشادية بمخارج الطوارئ التي يتم استخدمها في حالة وقوع مشكلة ال قدر هللا.
رابعا :متطلبات الجودة من عمادة السنة االولى املشتركة
-1اللوائح واالنظمة:
 -1تم اقرار الدليل اإلرشادي اإلجرائي لجميع االقسام والوحدات بالعمادة والتي قامت باإلشراف
على عمله إدارة العمادة والذي يتضمن املهام املحددة لجميع االقسام والوحدات ايضا
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 -2تم عمل دليل العمادة للعام الجامعي 1440/1439وإعتمادة من مجلس العمادة.
 -3تم عمل التقرير السنوي للعمادة للعام الدراس ي  1439 / 1438هـ واعتماده
-2مؤشرات االداء
تم اعداد التقرير النهائي ملقارنة مؤشرات االداء بهدف مقارنة النتائج واالحصائيات وتم الوقوف على
نقاط الضعف كما تم االنتهاء من وضع الخطط التحسينية الالزمة لتحسين وتطوبر االداء بشكل
مستمر.
حيث تم عمل مقارنة للعامين  1439/1438 :1438/1437هـ
وتم عمل مقارنة بين شطر الطالب وشطر الطالبات وعمل تقرير نهائي بمؤشرات األداء للعمادة ككل
-3التقريرالسنوي لألنشطة البحثية
التقرير السنوي عن النشاط البحثي والخطة البحثية لعمادة السنة االولى املشتركة .2020 /2015
تم التواصل املباشر مع السادة أعضاء هيئة التدريس بالعمادة ملعرفة بحوثهم املنشورة واتجاهاتهم
البحثية وارتباطها بخطة العمادة البحثية (2020/2015م) لصياغة هذا التقرير وتحديد سمات
ومؤشرات النشاط البحثي للعمادة خالل االعوام االكاديمية 2020-2015م.
تم تقييم نشاط األقسام العلمية بالعمادة ً
بناء على عدد البحوث املنشورة دوليا .وقد تصدرت شعبة
الرياضيات قائمة الشعب العلمية األخرى تبعا ملؤشر عدد البحوث املنشورة ( 13بحث دولي) ،تالها في
ذلك شعبة الكيمياء ( 5ابحاث دولية) ،كما تالها شعبة االحياء البشرى ( 3ابحاث علمية) ثم شعبة
الفيزياء ( 1بحث علمي) وشارك شطر الطالبات بعدد  16بحث دولي منشور وعدد بحثان علميان
محليان .في حين كانت مشاركة شطر الطالب بعدد  4بحوث منشورة دوليا .وتفوق شطر الطالبات في
النشر الدولي بنسبة  %75عن شطر الطالب.
خامسا :خطة عمداء العمادات نحو االعتماد املؤسس ي للجامعة
تم استيفاء الخطة ورفعها على الجوجل درايف الخاص بالعمادة لشطر الطالب وشطر الطالبات والتي
تشتمل على أربعة محاور رئيسة وهي:
 -1اتباع اسلوب فعال في االدارة والحوكمة
 -2اإلطار التنظيمي والبيئة التعليمية الداعمة،
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 -3تفعيل نظام داخلي للجودة
 -4التطوير املستمر لألداء بالعمادة والتأهيل لالعتماد.
 -5عمل التقرير السنوي للعمادة للعام الدراس ي  1440 / 1439هـ
وحدة االرشاد األكاديمي والطالبي
يتفرع من الوحدة ثالث لجان:
 لجنة االرشاد والتوجيه الطالبي:
 تنظيم أسبوع االرشاد األكاديمي
 البرنامج االرشادي التوعوي للتخصصات الصحية والهندسية
 اعداد دورات تدريبة للطالب والطالبات في جميع الفروع األربعة على مدار الفصل الدراس ي
للتهيئة النفسية.
 تعزيز مهارات األمن الفكري لدى الطلبة من خالل عقد ندوات بالتعاون مع مركز االرشاد
األكاديمي والطالبي بالجامعة.
 االشتراك في حملة (كلنا التمريض) ضمن املشروع الوطني لالعتزاز بمهنة التمريض.
 تفعيل االرشاد األكاديمي والطالبي من خالل برنامج البالك البورد.

 لجنة القبول والتسجيل
 اعداد الجدول الدراس ي مع بداية كل فصل دراس ي ،بكل ما يتعلق به من اإلنشاء والتعديل
والتوزيع والجداول الفردية لجميع األعضاء والقاعات والفروع.
 تجهيز قوائم ربط الشعب باملدربين ورفعها للجامعة لتنفيذها ومتابعتها.
 معالجة تسجيل الطالب.
 معادلة املقررات.
 تسليم بطاقات الصراف اللي.
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استالم البطاقات الجامعية الخاصة بطالب الكلية من مسؤول القبول والتسجيل
وتوزيعها على الطالب بشكل منتظم في املواعيد املحددة.
إعداد كشوف :إعادة القيد ،طلب فرصة إضافية ،إعادة التصحيح (عن طريق مجلس
العمادة) ،قوائم الحرمان،
إخالء الطرف للمحولين خارج الجامعة،
التعاون مع وحدات العمادة املختلفة مثل :االختبارات ،الجودة ،األنشطة الطالبية،
اإلرشاد الطالبي .......
تزويد الطالب بخطابات التحويل الطبي والتعريف والسفر وفق اللية املعتمدة والرد على
استفسارات الطالب فيما يخص العملية التعليمية والشؤون الطالبية.
تجهيز خطاب اعتماد الدرجات النهائية لالعتماد على النظام األكاديمي.
عمل إحصائيات دورية للطالب بجميع الفروع من ناحية حالة الطالب ومن ناحية
القاعات واألعداد حسب املقررات.
املشاركة بمحاضرات توعوية للطالب بما يخص الشؤون واالستفسارات الطالبية
املختلفة.

 لجنة األنشطة الطالبية
(حفل استقبال الطلبة املستجدين)
(معرض الرسم والتصوير سكاكا طالبات)
( دورة تنس الطاولة بفرع سكاكا طالب )
(ورش العمل)
إدارة الوقت أيام اإلختبارات
زيارة الطالب ملكتبة جامعة الجوف
حملة توعوية الوقاية من سرطان الكبد سكاكا طالبات
مسابقة ثقافية باللغة العربية واالنجليزية ( القريات طالبات)
ورشة عمل عن صناعة النجاح ( القريات طالبات (
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امللتقى العلمي التاسع لطالب وطالبات جامعة الجوف
العمادة اشتركت في امللتقي على محورين (مسابقات الطالب والطالبات ـ تحكيم املسابقات)
املحور األول( :مشاركة الطالب والطالبات)
املسابقة
املناظرة
االبتكار
االلقاء
الخدمة املجتمعية
اإلجمالي

عدد الطالب
3
3
1
1
8

املجموع
3
4
1
12
20

عدد الطالبات
0
1
0
11
12

املحور الثاني :تحكيم املسابقات
تم تكيف مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالعمادة من قبل اللجنة املشرفة على امللتقى للمشاركة
في تحكيم املسابقات والفعاليات النهائية للملتقي وهم :
م
1
2
3

املسابقة
اشرحها
الخدمة املجتمعية
اشرحها

اسم عضو هيئة التدريس
د .فهد محمد العبالي
أ .أحمد عبد هللا البليلي
أ .والء عطية عسكر

االنجازات:
فازت العمادة في املسابقات التية
املسابقة

م
 1املناظرة
2

الخدمة املجتمعية

اسم الطالب الفائز
1ـ يوسف رابح الرشيدي
2ـ مشعل كامي الرويلي
3ـ هاشم وفي الشخص
1ـ فداء ليلى عناد الرويلي

املركز

الفرع

األول

سكاكا طالب

الثاني

سكاكا طالبات
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وحدة االختبارات
 عقد اجتماعات دورية ألعضاء هيئة التدريس لتوجيه األعضاء لاللتزام بقواعد ولوائح
االختبارات.
 اإلعداد لالختبارات على مدار العام الدراس ي.
 متابعة سير االختبارات على مدار العام الدراس ي.
 االنتهاء من أعمال الكنترول ومتابعة رصد النتائج.
 استخدام التصحيح االلكتروني مما رفع من كفاءة عملية التصحيح.
 عمل قاعدة بيانات على الحاسب اللي ألوراق إجابات جميع املواد مما يسهل عملية املراجعة
واستخراج األوراق.
 تعديل في شكل مغلفات االختبارات وجعلها بصورة أكثر فائدة واستخدام الطباعة
االلكترونية على امللفات
وحدة تطويراملهارات
 ورشة عمل مهارات التقديم
 انشاء مجموعات طالبية علي نظام البالك بورد
 القراءة املثمرة
 آلية استخدام قواعد البيانات االلكترونية
 مهارات االتصال الفعال
 إدارة الجودة والتميز اإلداري
)Basic Reading Skills( 
 مهارات التفوق الدراس ي
 اكتشاف الذات وإطالق القدرات
 كيف تؤثر بكلماتك
 مسئولية الطالب الجامعي نحو مجتمعه
 اكتشاف الذات
وحدة التعليم االلكتروني
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1ـ البالك بورد
 تدريب الطالب املستجدين واملدربين املستجدين على استخدام البالك بورد (دورة تأهيلية
ألساسيات التعليم االلكتروني)
من خالل عمل الدورات التدريبية املختلفة على مدار العام الدراس ي الستخدام نظام البالك
بورد وتقديم الدعم الفني لألعضاء
 تحديث بيانات ملف االكسيل الخاص بالكلية واستكمال بيانات جميع األعضاء
 متابعة ربط االرشاد األكاديمي على البالك بور
 متابعة األعضاء في تفعيل بيانات أستاذ املقرر ووصف املقرر ورفع الخطط الدراسية على
النظام وعمل االعالنات للطالب
 عمل حصر ألعداد الطالب عند كل أستاذ ومتابعة لوحات النقاش ونسبة مشاركة الطالب بها
 متابعة األعضاء في انشاء الواجبات وحصر اعداد الطلبة املشاركين بها ورفع االنشطة
التعليمية من قبل أساتذة املقررات
 حضور دورة في عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بعنوان التعليم التفاعلي.
 حصر الواقع الحالي للقاعات التدريسية الخاصة بعمادة السنة األولى املشتركة لعمادة التعلم
االلكتروني والتعليم عن بعد.
 عمل دورات لشرح الية عمل الفصول االفتراضية وطريقة ربط الشعب ونسخ روابط
التسجيل
 متابعة األعضاء في اعداد الفصول االفتراضية وتقديم الدعم الفني الالزم لألعضاء
 املتابعة الدورية لألعضاء في تفعيل الحد األدنى من متطلبات البالك بورد

2ـ موقع الخدمات االلكترونية
 عمل مطوية تعريفية عن موقع الخدمات اإللكترونية للطالب املستجدين
 تحميل الشعب التدريسية وربط أعضاء التدريس لجميع الفروع
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 متابعة تحديث بيانات األعضاء في جميع الفروع وربط األعضاء املستجدين
 تدريب الطالب املستجدين على استخدام موقع الخدمات اإللكترونية
 تدريب االعضاء املستجدين على استخدام موقع الخدمات اإللكترونية
 تحميل جدول االختبار الفصلي االول على موقع الخدمات االلكترونية
 تحميل مراقبات االختبار األول (سكاكا بنين وبنات)
 عمل إحصائيات درجات الطالب لالختبار األول لجميع املقررات لجميع الفروع مجمعة بشكل
واحد ،ودرجات كل فرع.
 تحميل مراقبات االستماع ملقرر اللغة االنجليزية لفرع سكاكا طالبات.
 اعالن االختبار الثاني لجميع طالب العمادة في كافة الفروع على نظام البالك بورد وموقع
الخدمات االلكترونية،
 تفعيل خاصية إعادة التصحيح االلكتروني للطالب في جميع الفروع واعالنها لهم على موقع
الخدمات االلكتروني
 تفعيل نشر ثقافة الجودة على موقع الخدمات اإللكترونية وتغطية أنشطة العمادة
 تقديم الدعم الفني الالزم على نظام الخدمات االلكترونية
 تفعيل نظام تحميل ملفات التصحيح اإللكتروني لجميع الفروع
 عمل احصائيات خاصة ألعمال الفصل حسب ما طلب من وحدة الجودة
 متابعة ما تم قطعه من املنهاج لجميع أعضاء هيئة التدريس وتزويد املشرف األكاديمي
بالنواقص حسب الطلب.
 املتابعة الدورية إلدخال الدرجات على موقع الخدمات االلكترونية من قبل أعضاء هيئة
التدريس

3ـ تحويل النماذج الورقية املستخدمة داخل العمادة إلى نماذج الكترونية مثل:
 اإلفادات ـ االستئذان
 الخطة الدراسية ومتابعة الخطة الدراسية.
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 إعادة التصحيح االلكتروني.
 متابعة سير العملية التعليمية.
 تنظيم عملية تبادل ملفات التصحيح اإللكتروني من خالل نافذة لتحميل أوراق إجابات
الطالب وبيانات االختبار وارسالها للمصحح ،ونافذة الستالم الدرجات منه بشكل سريع وآمن.
 برنامج املراقبات ألعضاء هيئة التدريس.
 بنك األسئلة.
شرح آلية عمل بنك األسئلة
بناء نظام إلكتروني لبنوك األسئلة " ،"Questions Bankحيث يهدف هذا النظام إلى إيجاد بنك أسئلة
معتمد على نواتج التعلم للمقررات الدراسية ،وتوحيد معايير بناء أسئلة الورقة االمتحانية لجميع
فروع العمادة .ويتسم هذا البنك بسرعة استرجاع البيانات ،مركزيتها ،أمن املعلومات العالي الدقة،
سهولة التعامل معه ومرونته باإلضافة إلى توثيق كافة الحركات التي تتم على األسئلة (ادخال ،تعديل،
حذف ،مراجعة واعتماد) .يعتمد هذا النظام نوعين من األسئلة :االختيار من متعدد ،الصواب والخطأ.
باإلضافة إلى أن األسئلة تكون على مستويات :سهل ،متوسط وصعب لتراعي الفروق الفردية بين
الطالب.
ينقسم العمل في بنك األسئلة إلى خمسة مراحل هي مرحلة تحديد نواتج التعلم ،مرحلة إنشاء األسئلة،
مرحلة تحكيم ومراجعة األسئلة ،مرحلة تحديد إعدادات االختبار ومرحلة إنشاء نماذج االختبار.
4ـ أعمال أخرى
 إقامة ورشة عمل عن أساسيات ميكروسوفت اكسل لقسم اللغة اإلنجليزية
 التعاون مع لجنة األنشطة الطالبية في عمل مسابقة إلكترونية من خالل موقع الخدمات
اإللكترونية وجاري التنفيذ ملسابقة أخرى
 املتابعة االلكترونية لقاعات التدريس بالعمادة
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الشؤون األكاديمية
أوال-شؤون الطالب
 اجمالي أعداد الطالب والطالبات.

عدد الطالب والطالبات
1400
1200

1265

1000
800
600

418

481

400
200

16

15

158

177

مقر الطالبات
بطبرجل

مقر الطالب
بطبرجل

مقر الطالبات
بالقريات

مقر الطالب
بالقريات

0
المجموع

مقر الطالبات
بسكاكا

مقر الطالب
بسكاكا

 أعداد الطالب والطالبات حسب التخصص.
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المسار الصحي
700
662

600

500
400
300
256
211

200
100

0

0

92

103

مقر الطالبات
بطبرجل

مقر الطالب
بطبرجل

مقر الطالبات
بالقريات

مقر الطالب
بالقريات

0
المجموع

مقر الطالبات
بسكاكا

مقر الطالب
بسكاكا

المسار العلمي (الهندسي)
700
600
603
500
400
300
270
162
16

15

66

74

مقر الطالبات
بطبرجل

مقر الطالب
بطبرجل

مقر الطالبات
بالقريات

مقر الطالب
بالقريات

200
100
0

المجموع

مقر الطالبات
بسكاكا

مقر الطالب
بسكاكا
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ثانيا-شؤون أعضاء هيئة التدريس
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إدارة العمادة

ً
1ـ اإلشراف على تهيئة القاعات الدراسية استعدادا البتداء الدراسة للعام الجامعي -1439
1440هـ حسب التالي:

 توزيع عدد ( )747كرس ي بالقاعات الدراسية حسب قوائم الطالب.
 حصر احتياجات القاعات الدراسية.
 طلب صيانة البروجكترات بالقاعات الدراسية وتوفير األدوات الالزمة لعدد ( )27بروجكتر.
 األشراف ومتابعة أعمال النظافة والصيانة لعدد ( )24قاعة دراسية.
 طباعة جداول القاعات الدراسية ووضعها في املكان املخصص بجانب مداخل القاعات.
2ـ اإلشراف على توفير متطلبات الجامعة لالعتماد املؤسس ي بالتعاون مع وحدة الجودة
واالعتماد األكاديمي بالعمادة
حيث تم عمل التي:
 oتوفير لوحات (الهيكل التنظيمي للعمادة باللغة العربية واإلنجليزية  /الرؤية والرسالة
واألهداف باللغة العربية واإلنجليزية
 oهيكل تنظيمي لوحدة الجودة بالعمادة) لجميع فروع العمادة.
 oاإلشراف على توفير لوحات بإرشادات األمان بمعامل الحاسب ومخارج الطوارئ بالعمادة.
 oتوفير جميع متطلبات وحدة الجودة لالعتماد املؤسس ي من (آلة تصوير ،طابعة ،اسكنر ،حبر،
ورق ،ملفات ،أقالم )...

3ـ اإلشراف على تجهيزعدد ( )4معامل بالعمادة وصيانتها وتحديث البرامج بها حسب التالي:
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1440-1439
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توفير مشغل صوتي لقسم اللغة اإلنجليزية (عدد  )9مشغل س ي دي وتوفير سماعات صوتية
(عدد .)35
تفعيل حسابات تيسير ملنسقي الشعب باألقسام
توفير االحتياجات املكتبية من قرطاسية وأحبار طابعة وآالت التصوير لألقسام
متابعة صيانة أجهزة الكمبيوتر والطابعات والهواتف وآالت التصوير بالقسم.
توزيع الكتب على الطالب في املسارات املختلفة.
توزيع بطاقات الصراف ومغلفات األرقام السرية للطلبة املستجدين والطلبة املتقدمين لطلب
بطاقات بدل فاقد.
قاعة التدريب (تركيب جهاز فيديو (كونفرانس) بقاعة التدريب ،تركيب شاشة مع بروجكيتر،
تركيب األجهزة الصوتية بالقاعة)
نادي اللغة اإلنجليزية (تركيب بروجكيتر ،تركيب عدد  8أجهزة كمبيوتر)
اإلشراف على نظافة وصيانة مبنى العمادة.
تقديم الدورات التدريبية ملنسوبي العمادة فيما يتعلق بآلية العمل اإلداري مثل (دورة تدريبية
عن أساسيات العمل اإلداري ،الجودة في العمل اإلداري ،استخدام نظام التعامالت
االلكترونية " تيسير ،التعامل مع البرامج النصية)
االشراف على صفحة العمادة على موقع الجامعة وتحديثها باستمرار.
رفع االنجازات والفعاليات التي تقام بالعمادة على تويتر الخاص بالعمادة باستمرار
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-2عمادة القبول والتسجيل
ال تقتصر مهمة عمادة القبول والتسجيل على متابعة الطالب أكاديميا ً حتى التخرج من
الجامعة فقط ،بل تمتد مسؤولياتها لتشمل توفير كافة املعلومات عن الجامعة وكلياتها
وتخصصاتها ،واإلعالن عن شروط القبول بالجامعة واألنظمة واللوائح األكاديمية ،وتهتم باإلجابة
بوضوح على كافة االستفسارات املتعلقة بها ،كما تعنى العمادة بإعداد اإلحصائيات املطلوبة من
الجهات املختلفة من داخل الجامعة وخارجها ،والتي تساهم في توضيح دور الجامعة املهم في مسيرة
النهضة الوطنية.
وإلى جانب مهام العمادة اإلدارية والفنية داخل الجامعة ،نجد مسؤولياتها تمتد خارج الجامعة
نظرا ملا تتطلبه التطورات املتالحقة في املؤسسات األكاديمية وأنظمتها من أهمية وجود تنسيق
وتعاون بناء ومستمر بين كل الوحدات املتعددة داخل الجامعة والجهات األخرى خارجها.

الرؤية:
الريادة في عمليات القبول والتسجيل والتميز في الخدمات املقدمة واستقطاب أفضل الطالب
للجامعة بما يسهم في بناء املجتمع.

الرسالة:
الكفاءة والتميز في أداء جميع عمليات القبول والتسجيل واإلرشاد بجودة وشفافية وعدل بين
الطلبة مع توظيف التقنية في كافة العمليات واملهام التي تخص الطالب من قبوله إلى غاية تخرجه
والحرص على عناصر بشرية وأنظمة متميزة ومحفزة وذات جودة عالية والتعاون مع الشركاء داخل
وخارج الجامعة بما يساهم في العملية األكاديمية والتنمية الوطنية.

األهداف:




تحقيق الجودة واملساهمة في االعتماد وفق معايير الجودة الشاملة لجميع الخدمات واألعمال التي
تقدمها العمادة.
تطوير جميع خدمات العمادة إداريا وتقنيا لتواكب مستجدات العصر ومتطلبات املستقبل لتقدم
أفضل الخدمات للطالب وأعضاء الهيئات األكاديمية والكليات واملراكز واملجتمع.
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تطوير آليات ومعاير القبول والتسجيل للطالب داخليا وخارجيا بكافة السبل للوصول إلى رؤية
العمادة املستقبلية وتحقيق رسالتها والحفاظ على منجزاتها لرفع اسم الجامعة والوطن.
االرتقاء بمنسوبي العمادة من خالل تنمية الكفاءة وتشجيع التميز واإلبداع ليكونوا مرجعا للخبرة
واالستشارة في شؤون القبول والتسجيل واألنظمة األكاديمية.
تنمية الشراكة داخل وخارج الجامعة بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة.

القيم






العدالة في عمليات قبول وتسجيل الطالب.
املساواة في تطبيق معايير القبول والتسجيل على الجميع.
بث روح التعاون بين الطالب ومنسوبي العمادة.
إنجاز املهام املنوطة بالعمادة بدقة وحرفية عالية.
املساهمة في رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها العمادة.

هيكل عمادة القبول والتسجيل
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أقسام العمادة
يتبع لعمادة القبول والتسجيل اإلدارات التالية:
 إدارة القبول
 إدارة التسجيل
 إدارة خدمات الطالب
 إدارة الشؤون اإلدارية
 إدارة الشؤون االكاديمية
 إدارة املكافآت
إسهامات العمادة في مشاريع الجودة املعمول بها في جامعة الجوف:
مشاريع التخطيط االستراتيجي:
لقد خطت العمادة خطوة كبيرة خالل هذه السنة من خالل استكمال بناء خطة استراتيجية ملدة
خمس سـ ـ ــنوات قادمة بالتنسـ ـ ــيق مع مكتب التخطيط االسـ ـ ــتراتيجي حيث جاري تدقيقها واعتمادها ،
وهو ما جعل العمادة تنتظم في ســلك التطوير والجودة والعمل املؤس ـس ـ ي املنظم بما يتوافق وتوجهات
اململكة عموما وتوجهات الجامعة ،ومن أهم مخرجات التخطيط االستراتيجي الذي قامت به العمادة
هو الوقوف على الوض ـ ــع الحالي للعمادة ومن ثم االنطالق في تحس ـ ــين أداء العمادة وخدماتها املختلفة
والسـ ـ ـ ــعي للتميز وممـا تم إنجـازه هو مراجعـة رس ـ ـ ـ ــالـة ورؤيـة العمـادة وأهـدافهـا بمـا يتوافق مع املعـايير
املعتمدة و أيضا الخروج بخطة تنفيذية واضحة املعالم مؤطرة ضمن ستة مشاريع رئيسية لتحقيقها
وهي :
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 مشروع  : 1تهيئة العمادة ومساهمتها في متطلبات االعتماد املؤسس ي.
 مشروع  : 2تطوير آليات القبول والتسجيل.
 مشروع  : 3تنمية املوارد املالية من خالل تطوير وتيسير آليات القبول والتسجيل.
 مشروع  : 4الشراكة واملساهمة االجتماعية للعمادة.
 مشروع  : 5التطوير التقني لليات وخدمات القبول والتسجيل.
 مشروع  : 6استقطاب الطالب املتميزين وطالب املنح والتعليم املتوازي ومنسوبي العمادة من
إداريين وفنيين.
ومما تم أيضا اعتماد آليات للمتابعة والتقييم واالستمرارية بما يكفل تحقيق األهداف املرجوة ومرفق
أسـ ـ ـ ــفلـه جـدول مجمـل لألهـداف التنفيـذيـة مع مؤش ـ ـ ـ ـرات االداء املنبثقـة من االهـداف االسـ ـ ـ ــتراتيجيـة
واالهداف التنفيذية:
تقريرمؤشرات الخطة االستراتيجية لعمادة القبول والتسجيل:
يشمل هذا القسم املؤشرات التي تم قياسها فقط  ،فبعد اجتماع لجنة الخطة االستراتيجية في
عمادة القبول والتسجيل بتاريخ 1440/6/1ه تم االتفاق على البنود التالية:
 .1تعديل بعض بنود الخطة االستراتيجية الخاصة بالعمادة.
 .2حذف املؤشرات التي ال تستطيع العمادة قياسها وذلك كونها من صالحيات عمادات أخرى.
 .3رفع التعديالت ملكتب التخطيط االستراتيجي ملراجعة التعديالت التي أجريت على خطة
العمادة.
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األهداف التنفيذية مع مؤشرات األداء املنبثقة من األهداف االستراتيجية:
الهدف األول:
م

الهدف االستراتيجي

الهدف التنفيذي

نشر ثقافة الجودة
تحقيق الجودة واالعتماد وفق معايير
 1الجودة الشاملة لجميع الخدمات
واألعمال التي تقدمها العمادة

تطوير األداء واملمارسة في أقسام
العمادة لتتناسب مع املعايير
واملؤشرات الوطنية والدولية.
املساهمة في االعتماد املؤسس ي
للجامعة

املؤشر
نسبة مشاركة منسوبي العمادة في دورات نشر
ثقافة الجودة
عدد مرات معاينة الرؤية والرسالة في أماكن
مختلفة من العمادة
وثيقة كيفية تطبيق املعايير واملؤشرات في كافة
العمليات والخدمات التي تقوم بها العمادة
نسبة استيفاء املعايير واملؤشرات في كافة
العمليات والخدمات التي تقوم بها العمادة.
نسبة املساهمة في استيفاء متطلبات االعتماد
املؤسس ي للجامعة

األداء
الفعلي
%55
3

األداء
املستهدف
%30
3

%27

1

%100

%100

%33

%80
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الهدف الثاني:
م

الهدف االستراتيجي

الهدف التنفيذي
التقويم االلكتروني للخدمات
وإجراءات العمل

املؤشر
نسبة العمليات اإلدارية التي يتم تنفيذها بشكل
الكتروني
نسبة تغطية خدمة التقويم لكافة املستفيدين عبر
البوابات االلكترونية.

ً
تطوير جميع خدمات العمادة إداريا
إنشاء قاعدة بيانات خاصة
ً
نسبة منسوبي العمادة بقاعدة البيانات الشاملة
وتقنيا لتواكب مستجدات العصر
بمنسوبي العمادة
ومتطلبات املستقبل لتقدم أفضل
مدى رضا املستفيدين والشركاء على البوابات
 2الخدمات للطالب وأعضاء الهيئات
االلكترونية من حيث التطوير وتناسبها مع
األكاديمية والكليات واملراكز
احتياجاتهم وتطلعاتهم
واملجتمع.
توفير محتوى األدلة اإلجرائية والتعريفية بالخدمات
تطوير البوابات االلكترونية للعمادة
املقدمة لطالب املنح الدراسية.
معدل رضا طالب املنح عن الخدمات التي توفرها
العمادة

األداء
الفعلي

األداء
املستهدف

%100

%100

%100

%50

%16

%10

%56

%60

%100

%30

%56

%60
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الهدف الثالث:
الهدف االستراتيجي

م

الهدف التنفيذي

تطوير آليات القبول والتسجيل للطالب
ً
ً
داخليا وخارجيا بكافة السبل للوصول إلى
 3رؤية العمادة املستقبلية وتحقيق رسالتها
والحفاظ على منجزاتها لرفع اسم الجامعة
والوطن.

تطوير معايير القبول بالجامعة.

املؤشر

األداء
الفعلي

األداء املستهدف

املعدل اإلجمالي للقيد

%63

%25

املعدل الصافي للقيد

%47.6

%34

معدل املستجدين

%100

%90

عدد املعامالت التي تم فيها مخاطبة جامعات
خارجية واستقاء الخبرة منها.
رضا الطالب عن آليات ومعايير القبول
والتسج يل بالجامعة والتي توفرها العمادة.

6

%55

التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1440-1439
50

1

%60

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

الهدف الرابع:
م

الهدف االستراتيجي

االرتقاء بمنسوبي العمادة من خالل تنمية
الكفاءة وتشجيع التميز واإلبداع ليكونوا
4
ً
مرجعا للخبرة واالستشارة في شؤون القبول
والتسجيل واألنظمة األكاديمية.

الهدف التنفيذي

إعداد دليل توصيف إجراء العمليات
التي تتم داخل العمادة وتطوير الهيكل
اإلداري

إعداد دليل لوصف األدوار واملهام
اإلدارية والوظيفية ملنسوبي العمادة
إعداد وتنفيذ خطط تريب وتنمية
املهارات

املؤشر
نسبة اإلجراءات والعمليات املوصفة
في الدليل إلى إجمالي العمليات
واإلجراءات التي تتم في عمادة القبول
والتسجيل.
وجود دليل مستخدم مستقل ملهام
كل قسم من أقسام العمادة يبين
آليات التحديثات ،وحالة التغييرات،
والحركات اإلدارية.
نسبة البطاقات الوظيفية املعلقة
بمكتب كل موظف.
عدد التدريبات التي تلقاها منسوبو
العمادة خالل السنة.
نسبة تغطية الالئحة التنظيمية
للحوافز لألداء الوظيفي.

األداء
الفعلي
%90

األداء
املستهدف
%100

%40

%40

%100

%80

%33

%50

%70

%50
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الهدف الخامس:
م

5

الهدف االستراتيجي

تنمية الشراكة داخل وخارج الجامعة
بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة.

املؤشر

الهدف التنفيذي
تطوير مستودع البيانات واإلحصاءات

عدد املميزات املستحدثة على النظام.

التعاون مع عمادات القبول والتسجيل

عدد املعامالت التي تم فيها مخاطبة

العريقة ونقل الخبرات.

جامعات خارجية واستقاء الخبرة منها.

األداء

األداء

الفعلي

املستهدف

6

3

6
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وثائق عمادة القبول والتسجيل:
م
1
2
3

عنوان الوثيقة
وثيقة متطلبات القبول
للمؤسسة
وثيقة متطلبات القبول
بالبرامج
الئحة الدراسة واالختبارات
املعتمدة بالقرار  /15ج3
 34/وتاريخ  1434/5/1ه

 4الدليل اإلرشادي

5

دليل السياسات واإلجراءات

طبيعتها
إعالن
إعالن
آلية تنظيمية

آلية تنظيمية

آلية تنظيمية

دليل املنح الدراسية لغير
6
السعوديين

آلية تنظيمية

 7وثيقة محتوى سجل الطالب

آلية تنظيمية

 8وثيقة سرية املعلومات

آلية تنظيمية

أهم بنودها
شروط االنضمام للجامعة.
طبيعة التخصصات املتاحة.
التخصصات املتاحة.
شروط القبول بالتخصصات.
تتضمن كافة عمليات وآليات القبول والتسجيل
واملعادالت والتخريج ،مع تعريفات باملصطلحات
األكاديمية.
التخصصات املتاحة بالجامعة.
شروط القبول بالتخصصات.
آلية التقديم والقبول بالجامعة.
آلية التخريج.
العقوبات.
شرح عملية القبول.
شرح عمليات التسجيل وإدخال الحركات األكاديمية.
اإلعالن عن القبول على املنح.
مصطلحات أكاديمية عن املنح.
شروط القبول باملنح.
التخصصات املتاحة للمنح.
مصطلحات عامة توضح مفهوم سجل الطالب.
أحكام عامة تتعلق بملكية السجل ،ومدة االحتفاظ
به ،وآلية نشره وطباعته.
مصطلحات عامة توضح مفهوم املعلومات والبيانات
وطبيعتها من حيث السرية.
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 9الدليل التنظيمي للعمادة

دليل شامل

 10آلية التحفيز

آلية تنظيمية

األحكام املتعلقة بطبيعة املعلومات والبيانات وآلية
نشرها واالطالع عليها.
يشمل كل الليات واللجان وبيانات املوظفين وطبيعة
مهامهم ،والهيكل التنظيمي ،وآلية اتخاذ القرار
وتشكيل اللجان بالعمادة.
مصطلحات عامة.
أحكام تتعلق بالحكم على تميز املوظفين.
مصادر التمويل.

ً
إحصائية أعداد طالب الجامعة املقيدين حاليا حسب املقروالجنس والجنسية واملرحلة:
املقر

املرحلة الدراسية

الجنسية

الجنس

العدد

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

سعودي

أنثى

7347

املقر الرئيس بسكاكا

البكالوريوس

سعودي

ذكر

6808

مقر الطالبات بالقريات

البكالوريوس

سعودي

أنثى

4044

مقر الطالب بالقريات

البكالوريوس

سعودي

ذكر

1608

مقر الطالبات بطبرجل

البكالوريوس

سعودي

أنثى

2286

مقر الطالب بطبرجل

البكالوريوس

سعودي

ذكر

842

مقر الطالبات بدومة الجندل

البكالوريوس

سعودي

أنثى

481

مقر الطالبات بسكاكا

دبلوم تأهيلي

سعودي

أنثى

63

املقر الرئيس بسكاكا

دبلوم تأهيلي

سعودي

ذكر

24

مقر الطالبات بالقريات

دبلوم تأهيلي

سعودي

أنثى

132

مقر الطالب بالقريات

دبلوم تأهيلي

سعودي

ذكر

50

مقر الطالب بطبرجل

دبلوم تأهيلي

سعودي

ذكر

24
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مقر الطالبات بسكاكا

برنامج انتقالي

سعودي

أنثى

75

املقر الرئيس بسكاكا

برنامج انتقالي

سعودي

ذكر

56

مقر الطالبات بالقريات

برنامج انتقالي

سعودي

أنثى

82

مقر الطالب بالقريات

برنامج انتقالي

سعودي

ذكر

14

مقر الطالبات بطبرجل

برنامج انتقالي

سعودي

أنثى

62

مقر الطالب بطبرجل

برنامج انتقالي

سعودي

ذكر

12
24010

اإلجمالي:
 جدول :1إحصائية أعداد الطالب حسب املقر والجنس واملرحلة للسعوديين.

إحصائية أعداد طالب الجامعة حسب املقروالجنس والجنسية واملرحلة:
املرحلة الدراسية
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
دبلوم تأهيلي

املقر
مقر الطالبات بسكاكا
املقر الرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات
مقر الطالبات بطبرجل
مقر الطالب بطبرجل
مقر الطالبات بسكاكا
اإلجمالي

الجنسية
غير سعودي
غير سعودي
غير سعودي
غير سعودي
غير سعودي
غير سعودي

الجنس
أنثى
ذكر
أنثى
أنثى
ذكر
أنثى

العدد
111
90
45
3
3
2
254

 جدول :2إحصائية أعداد الطالب حسب املقر والجنس واملرحلة لغير السعوديين.

.

ً
املجموع كامال ألعداد طالب الجامعة حسب املراحل الدراسية:
املرحلة
الجنس

بكالوريوس
أنثى

دبلوم تأهيلي
ذكر

أنثى

ذكر

برنامج انتقالي
ذكر
أنثى
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

العدد
املجموع

9351

14317
23668

املجموع النهائي

98

197

82

219
301

295

24264

 جدول :3مجموع أعداد طالب الجامعة حسب املرحلة الدراسية.

إحصائية املقبولين للفصل الدراس ي األول  1440/1439ه حسب املرحلة:
املقبولون حسب مرحلة البكالوريوس:
املقر

املرحلة

الجنسية

الجنس

العدد

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

سعودي

أنثى

1719

املقر الرئيس بسكاكا

البكالوريوس

سعودي

ذكر

1594

مقر الطالبات بالقريات

البكالوريوس

سعودي

أنثى

1035

مقر الطالب بالقريات

البكالوريوس

سعودي

ذكر

559

مقر الطالبات بطبرجل

البكالوريوس

سعودي

أنثى

495

مقر الطالب بطبرجل

البكالوريوس

سعودي

ذكر

272

مقر الطالبات بدومة الجندل

البكالوريوس

سعودي

أنثى

102

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

غير سعودي

أنثى

17

املقر الرئيس بسكاكا

البكالوريوس

غير سعودي

ذكر

17

مقر الطالبات بالقريات

البكالوريوس

غير سعودي

أنثى

9

مقر الطالب بالقريات

البكالوريوس

غير سعودي

ذكر

4

مجموع الطالبات بكالوريوس
مجموع الطالب بكالوريوس
املجموع النهائي

3377
2451
5828

 جدول :4إحصائية املقبولين حسب الجنس والجنسية واملقر الدراس ي ملرحلة البكالوريوس.
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

املقبولون حسب مرحلة البرنامج االنتقالي:
املقر
مقر الطالبات بسكاكا
املقر الرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات
مقر الطالب بالقريات
مقر الطالبات بطبرجل
مقر الطالب بطبرجل

املرحلة
برنامج انتقالي
برنامج انتقالي
برنامج انتقالي
برنامج انتقالي
برنامج انتقالي
برنامج انتقالي

مجموع الطالبات برنامج انتقالي
مجموع الطالب برنامج انتقالي
املجموع النهائي

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

الجنس
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

العدد
60
53
32
12
40
17

132
82
214

 جدول :5إحصائية املقبولين حسب الجنس والجنسية واملقر الدراس ي ملرحلة البرنامج االنتقالي.

ا
ملقبولون حسب مرحلة الدبلوم التأهيلي:
املقر
مقر الطالبات بسكاكا
املقر الرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات
مقر الطالب بالقريات
مقر الطالب بطبرجل
مجموع الطالبات دبلوم تأهيلي
مجموع الطالب دبلوم تأهيلي

املرحلة
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

الجنس
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
ذكر

العدد
45
23
51
34
22

96
79
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

175

املجموع النهائي
 جدول :6إحصائية املقبولين حسب الجنس والجنسية واملقر الدراس ي ملرحلة الدبلوم التأهيلي.

إحصائية الخريجين للفصل األول:
يشـ ـ ـ ــمل هذا القسـ ـ ـ ــم البيانات األولية للطالب والطالبات الخريجين للفصـ ـ ـ ــل الدراس ـ ـ ـ ـ ي األول ،واملتوقع تخرجهم في
الفص ـ ـ ــل الدراسـ ـ ـ ـ ي الثاني للعام الدراسـ ـ ـ ـ ي  1439/1438ه فقط ،ولالس ـ ـ ــتزادة يرجى الذهاب لقس ـ ـ ــم اإلحص ـ ـ ــائيات
التفصيلية في الصفحات الالحقة من هذا التقرير.
إحصائية خريجي الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي  1439/1438ه حسب املقر والجنس والجنسية واملرحلة
الدراسية:

خريجو مرحلة البكالوريوس للفصل الدراس ي األول:
املقر
مقر الطالبات بسكاكا
املقر الرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات
مقر الطالب بالقريات
مقر الطالبات بطبرجل
مقر الطالب بطبرجل
مقر الطالبات بدومة الجندل
مقر الطالبات بسكاكا
املقر الرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بطبرجل
مقر الطالبات بدومة الجندل

املرحلة
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

مجموع الخريجات السعوديات
مجموع الخريجين السعوديين

816
482

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
غير سعودي
غير سعودي
غير سعودي
غير سعودي

الجنس
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
أنثى
ذكر
أنثى
أنثى

العدد
331
479
224
116
92
35
20
13
10
2
1
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

19
11
1328

مجموع الخريجات غير السعوديات
مجموع الخريجين غير السعوديين
املجموع النهائي

 جدول :7إحصائية خريجي البكالوريوس حسب املقر والجنس والجنسية.

خريجو مرحلة الدبلوم التأهيلي للفصل الدراس ي األول:
املقر
املقر الرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات
مقر الطالب بالقريات
مقر الطالب بطبرجل

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

املرحلة
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي

الجنس
ذكر
أنثى
أنثى
ذكر
ذكر

العدد
1
4
8
2
2

12
5
17

مجموع الخريجات السعوديات
مجموع الخريجين السعوديين
املجموع النهائي
 جدول  : 8إحصائية خريجي الدبلوم التأهيلي حسب املقر والجنس والجنسية.

إحصائية الخريجين للفصل الثاني:
خريجو مرحلة البكالوريوس:
املقر
مقر الطالبات بسكاكا
املقر الرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات
مقر الطالب بالقريات
مقر الطالبات بطبرجل
مقر الطالب بطبرجل

املرحلة
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

الجنس
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

العدد
753
575
436
139
120
46
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

مقر الطالبات بدومة الجندل
مقر الطالبات بسكاكا
املقر الرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات

البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس

مجموع الخريجات السعوديات
مجموع الخريجين السعوديين
مجموع الخريجات غير السعوديات
مجموع الخريجين غير السعوديين
املجموع النهائي

سعودي
غير سعودي
غير سعودي
غير سعودي

أنثى
أنثى
ذكر
أنثى

51
16
10
1

1360
760
17
10
2147

 جدول  :9إحصائية خريجي الفصل الدراس ي الثاني حسب املقر والجنس والجنسية للبكالوريوس.

خريجو الدبلوم التأهيلي:
املقر
مقر الطالبات بسكاكا
املقر الرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات
مقر الطالب بالقريات
مقر الطالب بطبرجل

املرحلة
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

الجنس
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
ذكر

العدد
3
1
17
5
1

20
مجموع الخريجات السعوديات
7
مجموع الخريجين السعوديين
27
املجموع النهائي
 جدول  :10إحصائية خريجي مرحلة الدبلوم التأهيلي حسب املقر والجنس والجنسية.

إحصائية خريجي الفصل الدراس ي األول:
مرحلة البكالوريوس:
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1440-1439
60

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

مقرات سكاكا:
مقر الطالب والطالبات بسكاكا
مرحلة البكالوريوس
الكلية

التخصص

التربية
التربية

التربية الخاصة – التخلف العقلي
التربية الخاصة – صعوبات التعلم
التربية الخاصة – االضطرابات السلوكية
والتوحد
رياض أطفال
كيمياء
رياضيات
فيزياء
أحياء
هندسة مدنية
هندسة ميكانيكية
هندسة كهربائية – اتصاالت والكترونيات
هندسة كهربائية – قوى كهربائية
الطب والجراحة
علوم مختبرات اكلينيكية
تمريض
عالج طبيعية وتأهيل صحي
علوم مختبرات اكلينيكية "تجسير"
تمريض "تجسير"

التربية
التربية
العلوم
العلوم
العلوم
العلوم
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الطب
العلوم التطبيقية
العلوم التطبيقية
العلوم التطبيقية
العلوم التطبيقية
العلوم التطبيقية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية

الدراسات اإلسالمية
اللغة العربية

سعودي غير سعودي
أنثى ذكر أنثى ذكر
0
0 13 15
0
0
1
0

املجموع
28
1

9

8

0

0

17

14
12
4
8
12
0
0
0
0
34
2
5
1
0
20

0
9
16
8
17
8
3
5
10
33
2
2
4
7
9

0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0

14
26
21
16
29
15
3
5
11
67
4
7
5
7
29

140 38

1

0

178

0

0

14

9

5
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
علوم الحاسب
واملعلومات
علوم الحاسب
واملعلومات
علوم الحاسب
واملعلومات
كلية الصيدلة
طب األسنان
كلية الشريعة والقانون
كلية الشريعة والقانون
كلية الشريعة والقانون
املجموع:

اللغة االنجليزية

42

33

3

0

78

املحاسبة

8

4

1

2

15

إدارة األعمال – إدارة مالية

34

20

2

0

56

إدارة األعمال – إدارة التسويق

19

11

2

0

32

علوم الحاسب واملعلومات

15

6

0

0

21

هندسة الحاسب اللي والشبكات

0

14

0

0

14

نظم معلومات

5

5

0

0

10

الصيدلة
طب وجراحة الفم واألسنان
القانون
الشريعة
الدراسات اإلسالمية

10
0
14
2
0

14
19
36
15
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

24
19
50
17
1

طالبات سعوديات
طالبات غير سعوديات
طالب سعوديون
طالب غير سعوديين
مجموع الطالبات
مجموع الطالب
املجموع النهائي

332
15
478
9
347
487
834
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

مقردومة الجندل:
مقر الطالبات بدومة الجندل
مرحلة البكالوريوس
الكلية
التربية
العلوم اإلدارية واإلنسانية
العلوم اإلدارية واإلنسانية
املجموع:
طالبات سعوديات
طالبات غير سعوديات
املجموع النهائي

التخصص

سعودية

رياض أطفال
الدراسات اإلسالمية
اللغة اإلنجليزية

4
10
6

غير
سعودية
0
0
1

املجموع
4
10
7

20
1
21

مقرالطالب والطالبات بالقريات:
مقر الطالب والطالبات بالقريات
مرحلة البكالوريوس
الكلية

التخصص

العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب

الرياضيات
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
الفيزياء
الكيمياء

سعودي
أنثى ذكر
7 14
14 49
30 51
10 6
8 17

غير سعودي
أنثى ذكر
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

املجموع
21
63
82
16
25
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم اإلدارية واإلنسانية
العلوم اإلدارية واإلنسانية
كلية العلوم الطبية التطبيقية
بالقريات
كلية العلوم الطبية التطبيقية
بالقريات
كلية العلوم الطبية التطبيقية
بالقريات
املجموع:

علوم الحاسب واملعلومات
رياض أطفال
الدراسات اإلسالمية – بسكاكا
اللغة العربية  -بسكاكا

17
51
9
2

8
0
27
2

1
0
0
0

0
0
0
0

26
51
27
4

علوم املختبرات اإلكلينيكية

2

10

0

0

12

التمريض

5

0

0

0

5

العالج الطبيعي والتأهيل
الصحي

1

0

0

0

1

224
2
116
0
226
116
342

طالبات سعوديات
طالبات غير سعوديات
طالب سعوديون
طالب غير سعوديين
مجموع الطالبات
مجموع الطالب
املجموع النهائي

مقرالطالب والطالبات بطبرجل:
مقر الطالب والطالبات بطبرجل
مرحلة البكالوريوس
الكلية

التخصص

العلوم والداب

الرياضيات

سعودي
أنثى ذكر
2
8

غير سعودي
أنثى ذكر
0
0

املجموع
10
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب بالقريات

اللغة العربية
اللغة االنجليزية
الفيزياء
اإلدارة املالية
علوم الحاسب واملعلومات
رياض أطفال

36
25
19
0
4
1

8
13
0
11
1
0

1
1
0
0
0
0

45
39
19
11
5
1

0
0
0
0
0
0

املجموع:
طالبات سعوديات
طالبات غير سعوديات
طالب سعوديون
طالب غير سعوديين
مجموع الطالبات
مجموع الطالب
املجموع النهائي

93
2
35
0
95
35
130

مرحلة الدبلوم التأهيلي:
جميع املقرات
مرحلة الدبلوم التأهيلي
الكلية

التخصص

املقر

املجتمع
املجتمع
املجتمع
املجتمع

اإلدارة املالية
اإلدارة املالية
علوم الحاسب اللي
اإلدارة املالية

سكاكا
القريات
القريات
طبرجل

الجنس
ذكر
أنثى
1
4
0
6
2
2
2
0

املجموع
5
6
4
2
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

املجموع:
طالبات سكاكا
طالب سكاكا
طالب طبرجل
طالبات القريات
طالب القريات
مجموع الطالبات
مجموع الطالب
املجموع النهائي

4
1
2
8
2
12
5
17

إحصائية خريجي الفصل الدراس ي الثاني:
مرحلة البكالوريوس:
مقرات سكاكا:
مقر الطالب والطالبات بسكاكا
مرحلة البكالوريوس
الكلية

التخصص

التربية

التربية الخاصة – التخلف العقلي
التربية الخاصة – االضطرابات السلوكية
والتوحد
رياض أطفال
كيمياء
رياضيات

التربية
التربية
العلوم
العلوم

سعودي
أنثى ذكر
13 36

غير سعودي
أنثى ذكر
0
0

املجموع
49

46

4

0

0

50

58
23
8

0
8
20

0
2
1

0
0
0

58
33
29
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

العلوم
العلوم
الهندسة
الهندسة
الهندسة
الهندسة
العلوم التطبيقية
العلوم التطبيقية
العلوم التطبيقية
العلوم التطبيقية
العلوم التطبيقية
الداب
الداب
األعمال
األعمال
األعمال
علوم الحاسب
واملعلومات
علوم الحاسب
واملعلومات
علوم الحاسب
واملعلومات
الصيدلة
الشريعة والقانون
الشريعة والقانون
الشريعة والقانون

9
فيزياء
31
أحياء
0
هندسة مدنية
0
هندسة ميكانيكية
هندسة كهربائية – اتصاالت والكترونيات 0
0
هندسة كهربائية – قوى كهربائية
24
علوم مختبرات اكلينيكية
37
تمريض
35
عالج طبيعية وتأهيل صحي
0
علوم مختبرات اكلينيكية "تجسير"
11
تمريض "تجسير"
14
اللغة العربية
106
اللغة االنجليزية
32
املحاسبة
75
إدارة األعمال – إدارة مالية
21
إدارة األعمال – إدارة التسويق

9
20
26
13
5
25
9
8
9
6
3
5
55
13
22
11

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
1
1
1

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
2
0

18
52
28
13
5
25
33
45
44
6
14
21
165
49
100
34

علوم الحاسب واملعلومات

30

3

0

0

33

هندسة الحاسب اللي والشبكات

0

8

0

0

8

نظم معلومات

17

5

1

1

24

الصيدلة
القانون
الشريعة
الدراسات اإلسالمية

38
25
9
68

10
62
16
186

1
0
0
0

0
1
0
0

49
88
25
254
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
املجموع:
طالبات سعوديات
طالبات غير سعوديات
طالب سعوديون
طالب غير سعوديين
مجموع الطالبات
مجموع الطالب
املجموع النهائي

753
14
574
10
767
584
1351

مقرالطالبات بدومة الجندل:

الكلية
التربية
التربية
التربية

مقر الطالبات بدومة الجندل
مرحلة البكالوريوس
غير سعودية
سعودية
التخصص
الدراسات
0
15
اإلسالمية
0
14
اللغة اإلنجليزية
0
22
رياض أطفال

املجموع
15
14
22

املجموع:
طالبات سعوديات
املجموع النهائي

51
51
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

مقرالطالب والطالبات بالقريات:
مقر الطالب والطالبات بالقريات
مرحلة البكالوريوس
الكلية
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
كلية العلوم الطبية التطبيقية
بالقريات
الشريعة والقانون بسكاكا
الداب بسكاكا
املجموع:
طالبات سعوديات
طالبات غير سعوديات
طالب سعوديون
طالب غير سعوديين
مجموع الطالبات

سعودي غير سعودي
التخصص
أنثى ذكر أنثى ذكر
0
0 14 6
الدراسات اإلسالمية
0
0 10 25
الرياضيات
0
1 18 54
اللغة العربية
0
0 25 73
اللغة االنجليزية
0
0
7 20
الفيزياء
0
0
5 29
الكيمياء
0
0
علوم الحاسب واملعلومات 8 47
0
0
0 97
رياض أطفال
0
0
3
علوم املختبرات اإلكلينيكية 9
0
0
0 26
التمريض
العالج الطبيعي والتأهيل
0
0
5 23
الصحي
0
0 41 21
الدراسات اإلسالمية
0
0
3
6
اللغة العربية

املجموع
20
35
72
98
27
34
55
97
12
26
28
62
9

436
1
139
0
437
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

139
576

مجموع الطالب
املجموع النهائي

مقرالطالب والطالبات بطبرجل:
مقر الطالب والطالبات بطبرجل
مرحلة البكالوريوس
الكلية
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب بالقريات
املجموع:
طالبات سعوديات
طالبات غير سعوديات
طالب سعوديون
طالب غير سعوديين
مجموع الطالبات
مجموع الطالب
املجموع النهائي

سعودي
التخصص
أنثى ذكر
5 15
الرياضيات
10 67
اللغة العربية
11 20
اللغة االنجليزية
5
6
الفيزياء
علوم الحاسب واملعلومات 2 11
13 0
اإلدارة املالية
0
1
رياض أطفال

غير سعودي
أنثى ذكر
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

املجموع
20
77
31
11
13
13
1

119
0
46
0
119
46
165

إحصائية القبول للعام الدراس ي  1440/1439ه:
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

إحصائية املتقدمين واملقبولين حسب الكلية والتخصص والجنس واملقر:
مقرالطالبات بسكاكا:
مقر الطالبات بسكاكا
مرحلة البكالوريوس
الكلية

التخصص

سنة تحضيرية
سنة تحضيرية
التربية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
الشريعة والقانون
العلوم
العلوم
العلوم
العلوم
املجموع:
العدد النهائي للمقبولين

املتقدمون االحتياج املقبولون

أقل
أعلى
نسبة نسبة
65.08 91.62
75.2 96.1
77.11 90.48

املسار العلمي (الهندس ي)
املسار الصحي
رياض أطفال

2067
1635
1745

231
267
118

212
266
119

دراسات إسالمية

2041

100

100

91.2

اللغة العربية

2072

200

201

66.49 92.57

اللغة االنجليزية

2914

147

147

75.54 92.78

إدارة األعمال

3234

149

149

81.43 91.87

املحاسبة

2999

148

149

91.2

75.58

الشريعة والقانون
فيزياء
كيمياء
رياضيات
أحياء

2889
1374
1497
1095
1800

119
60
60
100
60

119
39
46
62
60

95.72
82.6
84.61
90.35
80.75

81.65
55.56
56.93
57.07
63.69

73.71

1669
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

املقرالرئيس بسكاكا:
مقر الطالب بسكاكا
مرحلة البكالوريوس
الكلية
سنة تحضيرية
سنة تحضيرية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
العلوم اإلدارية
واإلنسانية
الشريعة والقانون
العلوم
العلوم
العلوم
العلوم
املجموع:
العدد النهائي للمقبولين

التخصص
املسار العلمي
(الهندس ي)
املسار الصحي
دراسات إسالمية
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
ادارة أعمال
محاسبة
الشريعة والقانون
فيزياء
كيمياء
رياضيات
أحياء

املتقدمون االحتياج املقبولون

أعلى
نسبة
93.19

أقل
نسبة
65.02
75
72.17

2813

462

306

1607
2909

249
100

234
83

94.44
93.88

2708

200

151

88.81

58.31

3193

150

109

89.88

64.14

3766

150

126

90.57

74.3

3583

150

109

93.52

65.06

3505
1959
1933
1890
2291

150
100
90
50
60

143
42
51
31
52

96.01
79.06
77.11
83.09
87.94

79.49
61.98
60.8
62.72
60.24

1437
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

مقرالطالبات بالقريات:

الكلية
سنة تحضيرية
سنة تحضيرية
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العوم والداب
املجموع:

التخصص
املسار العلمي
(الهندس ي)
املسار الصحي
فيزياء
كيمياء
رياضيات
رياض أطفال
لغة انجليزية
لغة عربية
دراسات إسالمية
إدارة األعمال

العدد النهائي للمقبولين

مقر الطالبات بالقريات
مرحلة البكالوريوس
املتقدمون االحتياج املقبولون
100
100
1623
1318
985
1074
911
1209
2289
1959
1907
2329

100
60
120
60
120
148
230
200
100

100
33
112
22
112
148
191
201
99

أعلى نسبة
88.1

أقل نسبة
65.13

94.49
80.48
88.56
82.31
88.56
93.91
84.53
92.4
93.89

75.01
59.43
75.04
56.24
75.04
69.97
58.43
66.55
81.99

1118

مقرالطالب بالقريات:
مقر الطالب بالقريات
مرحلة البكالوريوس
الكلية

التخصص

املتقدمون االحتياج املقبولون

أعلى
نسبة

أقل نسبة
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

سنة تحضيرية
سنة تحضيرية
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
املجموع:

املسار العلمي
(الهندس ي)
املسار الصحي
فيزياء
كيمياء
رياضيات
لغة انجليزية
لغة عربية
دراسات إسالمية
إدارة األعمال

العدد النهائي للمقبولين

1970

100

96

85.71

65.13

1239
1176
1246
1149
1925
1749
1846
2163

116
60
60
60
50
120
120
100

111
24
19
39
41
83
97
95

96.46
80.26
80.25
74.96
89.11
90.63
85.67
89.07

75.04
60.78
61.51
57.46
63.31
59.81
64.09
75.09

605

مقرالطالبات بطبرجل:
مقر الطالبات بطبرجل
مرحلة البكالوريوس
املتقدمون االحتياج املقبولون أعلى نسبة
التخصص
89.32
20
60
1244
املسار العلمي (الهندس ي)
84.9
26
50
692
فيزياء
81.46
34
60
660
رياضيات
92.28
141
142
1759
لغة إنجليزية
84.9
177
177
1639
لغة عربية
89.86
100
99
1794
إدارة األعمال

الكلية
سنة تحضيرية
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العوم والداب
العلوم والداب
املجموع:
العدد النهائي للمقبولين

أقل نسبة
65.65
68.76
57.34
64.67
68.76
75.7

498
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

مقرالطالب بطبرجل:
مقر الطالب بطبرجل
مرحلة البكالوريوس
الكلية

العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
العلوم والداب
املجموع:

املسار العلمي
(الهندس ي)
فيزياء
رياضيات
لغة انجليزية
إدارة أعمال
لغة عربية

العدد النهائي للمقبولين

1683

60

20

85.9

66.99

907
904
1481
1692
1446

50
40
120
100
110

10
25
64
86
73

94.19
81.5
83.77
88.65
85.05

61.51
60.45
62.67
73.01
61.11

املتقدمون االحتياج املقبولون

التخصص

سنة تحضيرية

أعلى
نسبة

أقل نسبة

278

املتقدمون واملقبولون ملرحلة الدبلوم التأهيلي:
جميع املقرات
دبلوم تأهيلي
الكلية

التخصص

املجتمع
املجتمع
املجتمع
املجتمع

اإلدارة املالية
اإلدارة املالية
اإلدارة املالية
اإلدارة املالية
علوم الحاسب
واملعلومات

املجتمع

أقل
أعلى
املقر الجنس املتقدمون االحتياج املقبولون
نسبة نسبة
59.48 77.86
41
50
14679
سكاكا إناث
سكاكا ذكور
53.84 84.54
22
50
1955
طبرجل ذكور
61
75.7
22
50
1251
60.48 75.82
43
50
1479
القريات إناث
القريات

ذكور

1212

30

12

56.57 68.05
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

املجتمع
املجتمع
املجموع:

علوم الحاسب
واملعلومات
اإلدارة املالية

القريات

اناث

770

30

9

49.81 69.62

القريات

ذكور

1410

50

23

59.62 81.72

172

العدد النهائي للمقبولين

املتقدمون واملقبولون للبرنامج االنتقالي:
جميع املقرات
انتقالي
الكلية

التخصص

املقر

املجتمع

اللغة االنجليزية
علوم الحاسب
واملعلومات
اللغة االنجليزية
علوم الحاسب
واملعلومات
اللغة االنجليزية
اللغة االنجليزية
اللغة االنجليزية
اللغة االنجليزية

سكاكا

أقل أعلى
الجنس املتقدمون االحتياج املقبولون
نسبة نسبة
62.26 79.29
35
50
1264
إناث

سكاكا

إناث

939

50

27

52.04 73.85

سكاكا

ذكور

1559

50

27

53.03 87.75

سكاكا

ذكور

1889

50

26

52.13 71.12

طبرجل
طبرجل
القريات
القريات

إناث
ذكور
إناث
ذكور

1089
1066
1294
1185

60
40
50
50

40
17
33
11

54.57
56.1
54.68
63.79

املجتمع
املجتمع
املجتمع
املجتمع
املجتمع
املجتمع
املجتمع
املجموع:

العدد النهائي للمقبولين

75.88
81.76
79.54
72.85

216
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إحصائية املتعثرين في الجامعة:
يتم قياس نسبة التعثر في الجامعة من خالل مجموع الطالب الحاصلين على ((معدل تراكمي ≤ ( / )2إجمالي طالب
الجامعة لفصل معين)) *100

الفصل الدراس ي األول:
عدد الطالب ذوي املعدل املنخفض
6978

إجمالي عدد طالب الجامعة
24264

النتيجة
28.75%

الفصل الدراس ي الثاني:
عدد الطالب ذوي املعدل املنخفض
5719

إجمالي عدد طالب الجامعة
22919

النتيجة
24.95%

إحصائية املتسربين من مرحلة البكالوريوس:
الفصل الدراس ي األول:
إجمالي طالب الجامعة
24264

إجمالي املنسحبين
251

النسبة
1.03%

إجمالي طالب الجامعة
24264

ً
إجمالي املفصولين أكاديميا
874

النسبة
3.6%

إجمالي طالب الجامعة
24264

إجمالي املنقطعين عن الدراسة
1457

النسبة
6%

إجمالي طالب الجامعة
24264

إجمالي املطوي قيدهم
24

النسبة
0.09%

إجمالي طالب الجامعة
24264

إجمالي املتسربين من الجامعة
2606

النسبة
10.7%
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الفصل الدراس ي الثاني:
إجمالي طالب الجامعة
22919

إجمالي املنسحبين
181

النسبة
0.7%

إجمالي طالب الجامعة
22919

ً
إجمالي املفصولين أكاديميا
944

النسبة
4.1%

إجمالي طالب الجامعة
22919

إجمالي املنقطعين عن الدراسة
1403

النسبة
6%

إجمالي طالب الجامعة
22919

إجمالي املطوي قيدهم
123

النسبة
0.5%

إجمالي طالب الجامعة
22919

إجمالي املتسربين من الجامعة
2651

النسبة
11.5%

مؤشرالوزارة للتسرب:
إجمالي التسرب حسب مؤشر وزارة التعليم (مؤشر معيار التسرب للتعليم ما بعد الثانوي):
الفصل الدراس ي األول:
إجمالي املنسحبين
إجمالي طالب الجامعة
النسبة

251
24264
10.3%

الفصل الدراس ي الثاني:
إجمالي املنسحبين
إجمالي طالب الجامعة
النسبة

181
22919
0.7%

ً
 علما بأن املستهدف للعام  2019هو  %0.95من إجمالي املقيدين.
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-3عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
الرؤية
أن تصبح عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة إحدى املراكز املتميزة عامليا في مجال التعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد.

الرسالة
تقديم خدمات تعليمية متنوعة ومتميزة استجابة للطلب املتزايد عليها من خالل استخدام التقنيات الحديثة في
التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد وفقا للمعايير املحلية والعاملية للجودة.

األهداف
تتحدد أهداف عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد في التي:


نشر ثقافة التعليم االلكتروني.



ضمان جودة التعليم االلكتروني في كليات الجامعة.



تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم االلكتروني وتطبيقاته.



توفير بيئة الكترونية محفزة للتعلم وداعمة لألداء.



تعزيز املشاركة املجتمعية في مجال التعليم االلكتروني.



التعاون مع كليات الجامعة لتقديم برامج للتعلم عن بعد.



توفير قوى عاملة للمساهمة في تقديم خدمات وبرامج التعليم االلكتروني.



املساهمة في بناء االقتصاد املعرفي من خالل منتجات العمادة وإسهاماتها ومشروعاتها العلمية

قامت العمادة بمجموعة من االنجازات خالل العام الجامعي الحالي  1440/39هـ ،نوجزها
فيما يلي:
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املحور األول :التعل ــم اإللكتــروني:
اإلشراف والدعم الفني علي وحدات التعلم اإللكتروني بالكليات:
إذ تقوم العمادة بدورها في متابعة نشاط هذه الوحدات ،من حيث خطط وفعاليات التدريب
املوجهة للطالب وأعضاء هيئة التدريس ،وكذلك متابعة تفعيل الطالب وأعضاء هيئة التدريس لنظام
التعلم اإللكتروني بالك بورد .Blackboard
ولقد قامت هذه الوحدات خالل هذا العام بإنجاز املهام التالية:
 املساهمة الفعالة في نشر ثقافة التعليم االلكتروني بين الطالب ،أعضاء هيئة التدريس،
ومنسوبي الكليات.
 التدريب املستمر للطالب وأعضاء هيئة التدريس على املهارات الخاصة بنظام بالك بورد وفق
خطه تدريب أعدتها عمادة التعلم اإللكتروني.
 متابعه تفعيل اعضاء هيئه التدريس للنظام ،وتوضيح متطلبات الحد األدنى لتفعيل النظام في
العملية التعليمية ،ومتابعة عمليه التفعيل من خالل النموذج املعتمد.
 العمل على توفير الدعم الفني والتقني للطالب وأعضاء هيئه التدريس.
 ربط الوحدات اإلدارية واألكاديمية والطالبية ببعض الكليات بنظام  ،Blackboardكوحدة
اإلرشاد األكاديمي ،ووحدة شؤون الطالب ،ووحدة الجودة ،ولجنة األنشطة الطالبية ،ومنظومة
املجالس ،بهدف تحقيق التكامل والتفاعل بين وحدات الكلية.
 متابعة تفعيل اإلرشاد األكاديمي االلكتروني وتسهيل عملية التواصل بين الطالب ومرشديهم
األكاديميين.
 اعداد تقارير دوريه حول مدى تفعيل الطالب واعضاء هيئه التدريس للمقررات اإللكترونية
واملدمجة ،وتقديم التوصيات واملقترحات.
التدري ــب:
-1/2اللقاءات التعريفية التدريبية على نظام بالك بورد:
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حرصت العمادة على تدريب أعضاء هيئة التدريس ،وتمكين الطالب والطالبات من مهارات
استخدام تقنيات التعلم االلكتروني بصفة عامة ،ونظام إدارة التعلم االلكتروني "بالك بورد" بصفة
خاصة ،من خالل عقد عديد من اللقاءات التعريفية والدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
والطالب من خالل املعمل املوجود بمقر العمادة باملدينة الجامعية ،وكذلك املعمل ( )122املخصص
لعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بشطر الطالبات ،أو من خالل الزيارات امليدانية للكليات
ً
في جميع مقرات كليات الجامعة ،وجاءت فعاليات اللقاءات التعريفية والدورات التدريبية وفقا
للجدول التالي :
احصائية الفعاليات التعريفية والتدريبية على نظام بالك بورد للعام الجامعي  1440/39هـ
اللقاءات التعريفية
والتدريبية للطالب
والطالبات
اللقاءات التعريفية
والتدريبية ألعضاء
هيئة التدريس

لقاءات الطالب
عدد املستهدفين
عدد اللقاءات
1904
46
الرجال
عدد املستهدفين
عدد اللقاءات
1013
24

لقاءات الطالبات
عدد املستهدفين
عدد اللقاءات
2915
48
النساء
عدد املستهدفين
عدد اللقاءات
1123
39

وركزت اللقاءات التعريفية على توضيح أهمية وفوائد دمج التعلم اإللكتروني في املقررات
ً
وتعريفات بنماذج الجامعة لتفعيل استخدام النظام وتطبيقه ،وأيضا عن التعريف
الدراسية،
ٍ
بواجهة النظام ،وموقع العمادة على الشبكة العنكبوتية ،وما توفره من خدمات تخص الدعم
ً
واملساندة ألعضاء هيئة التدريس والطالب ،للمساهمة في استخدامهم للنظام بفاعلية ،فضال عن
توزيع عدد من املطبوعات الخاصة بنظام التعلم االلكتروني (.)Blackboard
كما ركزت الدورات والورش التدريبية على املتطلبات الفنية ومهارات التعامل مع أدوات
نظام " بالك بورد" ،والتي تتضمن (توصيف املقرر اإللكتروني ،تصميم املقرر اإللكتروني ،االعالنات،
األنشطة التعليمية ،لوحات النقاش ،الفصول االفتراضية ،الواجبات ،أدوات التقويم االلكتروني
على بالك بورد).
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-2/2الدورات التدريبية املتخصصة في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم
اإللكتروني:
خالل هذا العام نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد سلسلة من الدورات
التدريبية املتخصصة والتي هدفت الى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم
ً
اإللكتروني ونظم ادارته ،وكانت الدورات وفقا للجدول التالي:
جدول :الدورات التدريبية املتخصصة في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال
التعلم اإللكتروني
اسم الدورة

املدرب

تصميم االختبارات
االلكترونية
ومخازن االسئلة

م /محمد
األبرص

عدد
عدد
مدة
الدورة الساعات املتدربين/الدورة

 7أيام

28
ساعة

 163رجال
 152نساء

تنمية مهارات بناء
ادوات التقويم
االلكتروني القائمة
على نظم إدراره
التعلم بالك بورد

د .عباس
الجنزوري

 5أيام

15
ساعة

 21عضو

املصادر التعليمية
املفتوحة

م /علي
عبدالعظيم

 3أيام

12
ساعة

 10رجال
 8نساء

التاريخ
1440-3-17
هـ
الى
1440/3/25
هـ
1440-2-14هـ
الى
1440/2/23هـ
1439/7/15
الى
1439/7/17

املقر
معمل عمادة
التعلم االلكتروني

معمل عمادة
التعلم االلكتروني

معمل عمادة
التعلم االلكتروني
البث املباشر في
معمل كليات
البنات باللقائط
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عدد
عدد
مدة
الدورة الساعات املتدربين/الدورة

اسم الدورة

املدرب

معايير جودة
تصميم املقررات
االلكترونية

م /علي
عبدالعظيم

 3أيام

Flipped
classrooms

م /علي
عبدالعظيم
أ /اسماء
الحربي

 3أيام

تصميم االختبارات
االلكترونية

م /محمد
األبرص
أ /اسماء
الحربي

 3أيام

تصميم املقررات
االلكترونية
واملدمجة

د /عباس
الجنزوري
أ /اسماء
الحربي

 3أيام

استراتيجيات
التدريس
االلكتروني واملدمج

م /على عبد
العظيم
أ /اسماء
الحربي

 3أيام

12
ساعة

12
ساعة

12
ساعة

12
ساعة

12
ساعة

 12رجال
 8نساء

التاريخ
1439/7/8هـ
الى
1439/7/10هـ

 10رجال
 8نساء

1439/7/1هـ
الى
1439/7/3هـ

 12رجال
 8نساء

1439/6/23هـ
الى
1439/6/25هـ

 10رجال
 8نساء

 12رجال
 8نساء

1439/6/16هـ
الى
1439/6/20هـ

1439/6/9هـ
الى
1439/6/11هـ

املقر
معمل عمادة
التعلم االلكتروني
البث املباشر في
معمل كليات
البنات باللقائط
معمل عمادة
التعلم االلكتروني
البث املباشر في
معمل كليات
البنات باللقائط
معمل عمادة
التعلم االلكتروني
البث املباشر
في معمل
كليات البنات
باللقائط
معمل عمادة
التعلم االلكتروني
البث املباشر في
معمل كليات
البنات باللقائط
معمل عمادة
التعلم االلكتروني
البث املباشر في
معمل كليات
البنات باللقائط
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اسم الدورة
املجموع

املدرب

عدد
عدد
مدة
الدورة الساعات املتدربين/الدورة
115
30
 429متدرب
ساعة
يوم

التاريخ

املقر

 .1تفعيل أنظمة التعلم االلكتروني " بالك بورد" خالل العام الجامعي  1440/39هـ
ً
- 1/3تفعيل أعضاء هيئة التدريس للحد األساس ي لنظام (بالك بورد) وفقا للكليات:
تم تقييم تفعيل أعضاء هيئة التدريس بالكليات وفق نموذج تقييم تفعيل الحد األساس ي
لنظام بالك بورد الذي أعدته العمادة ،ويشمل نبذة حول أستاذ املقرر ،اإلعالنات ،وصف املقرر،
لوحات النقاش ،املحتوي التعليمي ،األنشطة التعليمية ،الواجبات ،والفصول االفتراضية .
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 – 2/3املقررات اإللكترونية (بشكل كامل):
خالل هذا العام  1440/39هـ  ،-قامت جامعة الجوف ممثلة بعمادة التعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد بتحويل جميع املقررات العامة – متطلبات الجامعة – وعددها ( )18مقررات عامة
درس بالنمط التقليدي إلى مقررات ُت ّ
من مقررات ُت ّ
درس بنمط التعلم اإللكتروني الكامل باستخدام
نظام " بالك بورد"  ،واملقررات العامة هي ( املدخل إلي الثقافة اإلسالمية  ،املهارات اللغوية ،التحرير
العربي ،اإلسالم وبناء املجتمع ،الحاسب واملجتمع ،أسس النظام السياس ي في اإلسالم ،النظام
االقتصادي في اإلسالم)  ،وتشكل املقررات العامة ما نسبته ( )%15من عدد الشعب بكليات الجامعة
 ،يوجد بها أكثر من ( ) %50من العدد االجمالي لطالب الجامعة ككل  ،وقد بدأت عملية التحويل
بمقرر واحد خالل الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 1437/36هـ لتزيد إلى خمس مقررات
مع بداية الفصل الذي يليه  ،لتستكمل عملية التحول في جميع املقررات مع بداية الفصل الدراس ي
األول من العام الجامعي  1438/1437هـ .
وفي إطار سعي الجامعة للتوسع في طرح املقررات اإللكترونية بالنمط الكامل – بعد النجاح
الذي تحقق في العام الجامعي  1437/36هـ  ،-قامت الجامعة بطرح ( )4أخري مع بداية الفصل
الدراس ي الثاني 1438/37هـ وهي (مبادئ القانون ،تاريخ القانون ،مبادئ وأخالقيات نظم املعلومات،
وتقنيات التعليم واالتصال).

وقد بلغ عدد املقررات اإللكترونية التي ُت ّ
درس بنمط التعلم اإللكتروني الكامل خالل الفصل

الدراس ي األول العام الجامعي الحالي 1440/39هـ ( )16مقرر إلكتروني بلغ عدد الطالب والطالبات
املسجلين فيها الفصل الدراس ي االول( )18190موزعين على ( )285شعبة تم توزيعها على ()120
عضو هيئة تدريس ،والفصل الدراس ي الثاني ( )18مقرر إلكتروني بلغ عدد الطالب والطالبات
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املسجلين فيها ( )13097موزعين على ( )221شعبة تم توزيعها على ( )112عضو هيئة تدريس ،وهذا
ما يوضحه الجدول التالي:
جدول :توزيع املقررات اإللكترونية من حيث عدد املقررات ،عدد الشعب ،عدد الطالب للفصل
الدراس ي األول
املقررات االلكترونية
العدد /الشطر
عدد املقررات
عدد الشعب
عدد الطالب والطالبات

سكاكا
طالب طالبات
16
16
184
5926 5641

طبرجل
طالبات
طالب
16
16
53
1722
951

القريات
طالبات
طالب
16
16
48
2545
1405

املجموع
16
285
18190

جدول :توزيع املقررات اإللكترونية من حيث عدد املقررات ،عدد الشعب ،عدد الطالب للفصل
الدراس ي الثاني
املقررات االلكترونية
العدد /الشطر
عدد املقررات
عدد الشعب
عدد الطالب والطالبات

سكاكا
طالب طالبات
18
18
128
4050 3141

طبرجل
طالبات
طالب
18
18
34
947
503

القريات
طالب طالبات
18
18
59
3114
1342

املجموع
18
221
13097
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المقررات اإللكترونية

18

12

 38/39العام
الجامعي

 39/40العام
الجامعي

8

1

 37/38العام
الجامعي

 36/37العام
الجامعي

25000
21379
18190

18001

18903

15830

20000

13150

13097

15000
10000
5000
0

الفصل
الثاني
39/40

الفصل
األول
39/40

الفصل
الثاني
38/39

الفصل
األول
38/39

الفصل
الثاني
37/38

الفصل
األول
37/38

الفصل
الثاني
36/37
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 – 3/3املقررات اإللكترونية (املدمجة):
فيما يخص املقررات املطروحة بشكل إلكتروني مدمج ،فقد قامت الجامعة بالتوسع في طرح
مقررات إلكترونية املدمجة خالل العام الجامعي 1440/1439هـ ،حيث تم طرح ( )36مقرر إلكتروني
مدمج خالل الفصل الدراس ي األول )38( ،مقرر خالل الفصل الدراس ي الثاني بزيادة ( )2مقرر عن
الفصل الدراس ي األول وشملت قائمة املقررات ما يلي:
جدول :قائمة املقررات املدمجة

قائمة املقررات املدمجة
أخالقيات املهنة
إدارة املشاريع
مدخل إلى دراسة الفقه
طب املجتمع
Dent anatomy
Medical education
مناهج البحث التربوي
برامج التلفزيون التربوي لألطفال
مهارات االتصال
الكيمياء العامة
Information system
التنوع الحيوي
الكيمياء الدوائية
مهارات القراءة
املحاسبة اإلدارية

مبادئ التسويق
إدارة التسويق
اتصال تجاري
سلوك املستهلك
البالغة 1
البالغة 2
اقتصاديات نقود وبنوك
علوم القران
القراءة واالستيعاب
النحو التطبيقي
مبادئ اإلدارة العامة
مبادئ املحاسبة 1
مبادئ املحاسبة 2
املحاسبة الضريبية والزكاة
مبادئ إدارة االعمال

إدارة اإلنتاج والعمليات
قرارات التمويل
اقتصاديات املوارد
مهارات الكتابة
مهارات االستماع
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية ()1
اللغة اإلنجليزية ()2
الصوتيات
علم األصوات
التواصل املنهي واألكاديمي
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وقد بلغ عدد املقررات اإللكترونية املدمجة التي ُت ّ
درس بنمط التعلم اإللكتروني املدمج خالل
الفصل الدراس ي األول العام الجامعي الحالي 1440/39هـ ( )36مقرر مدمج بلغ عدد الطالب
والطالبات املسجلين فيها ( )7774موزعين على ( )200شعبة تم توزيعها على ( )136عضو هيئة
تدريس ،والفصل الدراس ي الثاني ( )38مقرر إلكتروني بلغ عدد الطالب والطالبات املسجلين فيها
( )9511موزعين على ( )281شعبة تم توزيعها على ( )161عضو هيئة تدريس ،وهذا ما يوضحه
الجدول التالي:
جدول :توزيع املقررات املدمجة من حيث عدد املقررات ،عدد الشعب ،عدد الطالب للفصل
الدراس ي األول
املقررات املدمجة
العدد /الشطر
عدد الشعب
اجمالي عدد الشعب
عدد الطالب والطالبات

سكاكا
طالب طالبات
71
53
124
1980

3042

طبرجل
طالبات
طالب
17
12
29
332

800

القريات
طالبات
طالب
26
21
47
501

1119

املجموع
200
7774

جدول :توزيع املقررات املدمجة من حيث عدد املقررات ،عدد الشعب ،عدد الطالب للفصل
الدراس ي الثاني
املقررات املدمجة
العدد /الشطر
عدد الشعب
اجمالي عدد الشعب
عدد الطالب والطالبات

سكاكا
طالب طالبات
93
75
168

طبرجل
طالبات
طالب
26
23
49

القريات
طالب طالبات
35
29
64

3662

1002

1430

2310

439

668

املجموع
281
9511
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المقررات المدمجة

38

32

32

0

 39/40العام
الجامعي

 38/39العام
الجامعي

 37/38العام
الجامعي

 36/37العام
الجامعي

-4تقييم التعلم اإللكتروني للعام الجامعي  1440/39هـ:
-1/4تقييم التعلم اإللكتروني الكامل للعام الجامعي  1440/39هـ:
وفي إطار سعي العمادة لتحقيق األهداف املرجوة بشكل عام ،ورضا املستفيدين بشكل
خاص ،كان البد من مقارنة اراء واستجابات املستفيدين عن التعلم اإللكتروني الكامل للعام الحالي
 1440/39هـ ،بالعام السابق  1439/38هـ للوقوف على مدي التطور بين العامين الجامعيين ،وذلك
من خالل التعرف علي:
 -1رضا الطالب عن املقررات اإللكترونية بنمط التعلم اإللكتروني الكامل.
 -2رضا أعضاء هيئة التدريس عن املقررات اإللكترونية بنمط التعلم اإللكتروني الكامل.
 -3فعالية التعلم باستخدام نمط التعلم اإللكتروني الكامل.
 -4إمكانية الوصول وسهولة استخدام األنظمة اإللكترونية.
 -5أبرز املشكالت واملعوقات التقنية.
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 -6التوصيات ومقترحات التطوير.
 أدوات التقييــم:
وفي سبيل قياس مدي األهداف السابقة قامت العمادة بتصميم استبانتين من خالل البحث
في ادبيات تقييم التعلم االلكتروني وتحليل معايير كوالتي ماترز ( ،)QMوتم التأكد من صدقها وثباتها
من خالل عرضها على أربعة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين ،تم اتاحتها للطالب وأعضاء هيئة
التدريس على موقع ، https://www.surveymonkey.comوقد تم بناء االستبانتين على النحو التالي:
 االستبانة األولي :مقياس مدي نجاح التعلم اإللكتروني (بشكل كامل) من وجهة نظر الطالبوالطالبات (ملحق رقم  .)2تضمنت االستبانة أربعة محاور هي رضا الطالب عن أسلوب
التعلم االلكتروني الكامل ( 13عنصر) ،تقييم الطالب ملدى فاعلية التعلم االلكتروني (26
عنصر)  ،وتم تقسيم هذا املحور في التحليل الى ثالثة محاور فرعية هي :الفوائد التعليمية
للتعلم االلكتروني  ،مدى جودة تصميم املقرر االلكتروني  ،ومدى فاعلية التدريس
االلكتروني  ،أما املحور الثالث لالستبانة فركز على تقييم الطالب ملدى سهولة الوصول
واستخدام انظمة التعلم االلكتروني ( عناصر ،)8واملحور الرابع فركز علي مدى الخلو من
املشكالت التقنية ( 5عناصر)  ،ونهاية االستبانة تم سؤال الطالب حيال مقترحاتهم للتطوير.
 االستبانة الثانية :مقياس مدي نجاح التعلم اإللكتروني (بشكل كامل) من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس (ملحق رقم  .)3تضمنت االستبانة أربعة محاور هي رضا أضاء هيئة التدريس
عن أسلوب التعلم االلكتروني الكامل ( 10عناصر)  ،تقييم أعضاء هيئة التدريس ملدى
فاعلية التعلم االلكتروني ( 22عنصر)  ،وتم تقسيم هذا املحور في التحليل الى ثالثة محاور
فرعية هي :الفوائد التعليمية للتعلم االلكتروني  ،مدى جودة تصميم املقرر االلكتروني ،
ومدى فاعلية التدريس االلكتروني  ،أما املحور الثالث لالستبانة فركز على تقييم أعضاء
هيئة التدريس ملدى سهولة الوصول واستخدام انظمة التعلم االلكتروني ( 8عناصر)،
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واملحور الرابع ركز علي مدي الخلو من املشكالت التقنية ( 5عناصر)  ،ونهاية االستبانة تم
سؤال أعضاء هيئة التدريس حيال مقترحاتهم للتطوير.
 نتائج التقييــم:
توصلت عملية تقييم التعلم اإللكتروني الكامل للعام الحالي  1440/1439هـ ،إلى مجموعة
ً
من النتائج ،سيتم عرضها مقارنة بالعام املاض ي  1439/1438هـ للوقوف على مدي التغير الذي حدث
لخر عامين جامعيين.
ً
أوال :رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن املقررات اإللكترونية بنمط التعلم اإللكتروني
الكامل:
رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن املقررات اإللكترونية بنمط التعلم اإللكتروني الكامل
العام الجامعي 1440/1439هـ
العام الجامعي 1439/1438هـ
الفئة
 بلغت نسبة الرضا العام للطالب (ذكور  -بلغت نسبة الرضا العام للطالب (ذكورواناث) .%70
واناث) .%78
100%

الطالب (ذكور /
إناث)

50%
0%
39/40

38/39

رضا الطالب عن املقررات اإللكترونية بنمط التعلم اإللكتروني الكامل
 بلغت نسبة الرضا العام ألعضاء هيئة  -بلغت نسبة الرضا العام ألعضاء هيئةأعضاء هيئة
التدريس  ،%81وكانت فئة املحاضر
التدريس  ،%79وكانت فئة املحاضر
التدريس
واملعيد هي األعلى بنسبة بلغت  ،%82يليها
واملعيد هي األعلى بنسبة بلغت ،%81
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يليها فئة األستاذ املساعد  ،%79ثم فئة
األستاذ واألستاذ املشارك .%77

فئة األستاذ املساعد  ،%80ثم فئة األستاذ
واألستاذ املشارك .%81

81

79

39/40

38/39

رضا اعضاء هيئة التدريس عن املقررات اإللكترونية بنمط التعلم اإللكتروني
الكامل

ً

ثانيا :فعالية التعلم باستخدام نمط التعلم اإللكتروني الكامل:
فعالية التعلم باستخدام نمط التعلم اإللكتروني الكامل:
الفئة

وجه املقارنة العام الجامعي 1439/1438هـ

العام الجامعي 1440 /1439هـ

 بلغت نسبة الرضا العام للطالب (ذكور  -بلغت نسبة الرضا العام للطالب(ذكور واناث) .%70
واناث) .%78
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82
81.5

فعالية
التعلم
اإللكتروني

81
80.5
80
79.5
79

39/40

38/39

 بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور /اناث)  -بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور/للفوائد التعليمية للتعلم اإللكتروني اناث) للفوائد التعليمية للتعلم
اإللكتروني .%79
.%78

الطالب
(ذكور /
إناث)
الفوائد
التعليمية

82
81
80
79
38/39

جودة
تصميم

39/40

 بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور/ بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور /اناث)اناث) لجودة تصميم املقرر
لجودة تصميم املقرر اإللكتروني .%80
اإللكتروني .%82
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املقررات
اإللكترونية
82
81

80
79
39/40

38/39

 بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور /اناث)  -بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور/لفعالية التدريس بنمط التعلم اناث) لفعالية التدريس بنمط
التعلم اإللكتروني الكامل .%81
اإللكتروني الكامل .%79
فعالية
التدريس
بنمط
التعلم
اإللكتروني
الكامل

82
81

80
79
38/39

أعضاء فعالية
التعلم
هيئة
التدريس اإللكتروني

39/40

 بلغت نسبة الرضا العام ألعضاء بلغت نسبة الرضا العام ألعضاء هيئةهيئة التدريس  ،%81وكانت فئة
التدريس  ،%79وكانت فئة املحاضر
املحاضر واملعيد هي األعلى بنسبة
واملعيد هي األعلى بنسبة بلغت ،%81
بلغت  ،%82يليها فئة األستاذ
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املساعد  ،%80ثم فئة األستاذ
واألستاذ املشارك .%81

يليها فئة األستاذ املساعد  ،%79ثم فئة
األستاذ واألستاذ املشارك .%77

82
81
80
79
38/39

39/40

 بلغ نسبة تقييم أعضاء هيئة التدريس  -بلغ نسبة تقييم أعضاء هيئةالتدريس للفوائد التعليمية
للفوائد التعليمية للتعليم اإللكتروني
للتعليم اإللكتروني .%81
.%79
الفوائد
التعليمية

82
81
80
79
38/39

جودة
تصميم

39/40

 بلغت نسبة تقييم أعضاء هيئة بلغت نسبة تقييم أعضاء هيئة التدريسالتدريس لجودة تصميم املقرر
لجودة تصميم املقرر اإللكتروني .%81
اإللكتروني .%82
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املقررات
اإللكترونية
82
81.5
81
80.5
38/39

فعالية
التدريس
بنمط
التعلم
اإللكتروني
الكامل

39/40

 بلغت النسبة الكلية لفعالية تدريس  -بلغت النسبة الكلية لفعاليةتدريس املقررات بنمط التعلم
املقررات بنمط التعلم اإللكتروني
اإللكتروني الكامل من جهة نظر
الكامل من جهة نظر أعضاء هيئة
أعضاء هيئة التدريس .%82
التدريس .%80
82
81.5
81
80.5
80
79.5
79
38/39

39/40

ً
ثالثا :إمكاني ــة الوصـول وسهـولة استخدام األنظمة اإللكترونية:
إمكاني ــة الوصـول وسهـولة استخدام األنظمة اإللكترونية
وجه املقارنة العام الجامعي 1439/1438هـ
الفئة

العام الجامعي 1440 /1439هـ
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إمكاني ــة
الوصـول
وسهـولة
استخدام
الطالب
األنظمة
(ذكور /
اإللكترونية
إناث)

 بلغت النسبة الكلية لتقييم الطالب  - /بلغت النسبة الكلية لتقييم الطالب /الطالبات ملدى إمكاني ــة الوصـول
الطالبات ملدى إمكاني ــة الوصـول
وسهـولة استخدام األنظمة
األنظمة
استخدام
وسهـولة
اإللكترونية .%83
اإللكترونية .%82
83
82.8
82.6
82.4
82.2
82

81.8
81.6
81.4
38/39 39/40

خلو التعلم  -بلغت النسبة اإلجمالية  ،%77فيما  -بلغت النسبة اإلجمالية  ،%78فيما
اإللكتروني
يتعلق بمدى تقييم الطالب لخلو
يتعلق بمدى تقييم الطالب لخلو
من املشكالت
التعلم اإللكتروني من املشكالت
التعلم اإللكتروني من املشكالت
التقنية
التقنية.
التقنية.
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78
77.8
77.6
77.4
77.2
77
76.8
76.6
76.4
38/39 39/40

أبرز
املشكالت
واملعوقات
التقنية

 عدم توفر معامل مشكالت االتصال.بالجامعة.
 مشكلة التواصل مع األستاذ فيالفصول االفتراضية ،خاصة مع  -بطء سرعه االنترنت الالسلكية.
الشعب ذات األعداد الكبيرة.

كافية

 عدم توفر معامل الحاسب اللي فيالجامعة بشكل كاف.
إمكاني ــة
الوصـول
أعضاء
وسهـولة
هيئة
استخدام
التدريس
األنظمة
اإللكترونية

 بلغت النسبة الكلية إلمكانية الوصـول  -بلغت النسبة الكلية إلمكانيةالوصـول وسهـولة استخدام
األنظمة
استخدام
وسهـولة
األنظمة اإللكترونية من وجهة نظر
اإللكترونية من وجهة نظر األساتذة
األساتذة  ، %91.5وكانت فئة
 ، %90وكانت فئة املحاضر واملعيد هي
املحاضر واملعيد هي األعلى بنسبة
األعلى بنسبة بلغت  ، %92فيما
بلغت  ، %92فيما تساوت نسبة
تساوت نسبة فئة أستاذ مع نسبة فئة
فئة أستاذ مع نسبة فئة األستاذ
األستاذ واألستاذ املشارك بنسبة بلغت
واألستاذ املشارك بنسبة بلغت
. %89
. %88
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91.5
91
90.5
90
89.5

89
38/3939/40

 بلغت النسبة اإلجمالية  ،%79فيما  -بلغت النسبة اإلجمالية ،%81فيما يتعلق فيما يتعلق بتقييم
يتعلق فيما يتعلق بتقييم األساتذة
األساتذة ملدى خلو التعلم
ملدى خلو التعلم اإللكتروني من
خلو التعلم
اإللكتروني من املشكالت
املشكالت التقنية ،وكانت فئة
اإللكتروني
التقنية ،وكانت فئة املحاضر
املحاضر واملعيد هي األعلى بنسبة
من املشكالت
واملعيد هي األعلى بنسبة بلغت
بلغت  ،%81ثم فئة أستاذ مساعد
ً
التقنية
 ،%82ثم فئة أستاذ مساعد
بنسبة  ،%79وأخيرا فئة األستاذ
ً
بنسبة  ، %80وأخيرا فئة األستاذ
واألستاذ مشارك حيث بلغت النسبة
واألستاذ مشارك حيث بلغت
.% 77
النسبة .% 82
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81
80.5
80
79.5
79
78.5
78
38/39 39/40

أبرز
املشكالت
واملعوقات
التقنية

 عدم توفر معامل الحاسب اللي في  -عدم توفر معاملبالجامعة.
الجامعة بشكل كاف.

كافية

 وجود مشكالت في االتصال باإلنترنت  -بطء سرعه االنترنت الالسلكية.داخل الجامعة.
 صعوبة التواصل مع الطالب منخالل الفصول االفتراضية خاصة مع
الشعب ذات األعداد الكبيرة.

ً
رابعا :أبرز التوصيات ومقترحات التطوير:
 االهتمام بعقد ًمزيدا من الدورات التدريبية املتخصصة في مجال التعليم اإللكتروني ونظم ادارته.
 وجود جدول ثابت ومنتظم للمحاضرات واملناقشات والفصول االفتراضية. تقليل عدد الطالب  /الطالبات في الشعبة الواحدة وخاصة والتي تدرس بالتعلم اإللكتروني قدراملستطاع إلتاحة الفرصة للتواصل الجيد مع الطالب.
 استحداث نظام للتدريب اإللكتروني يستهدف تنمية مهارات الطالب وأعضاء هيئة التدريس.التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1440-1439
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 تفعيل البالك بورد في االرشاد األكاديمي وتسليم أعذار عن حضور املحاضرات واالختبارات. التوسع في طرح املقررات اإللكترونية واملدمجة.-2/4تقييم التعلم اإللكتروني املدمج للعام الجامعي  1440/39هـ:
في إطار سعي العمادة للتطوير املستمر بالوقوف على نقاط القوة وتدعيمها ،ونواحي القصور
والتغلب عليها ،كان البد من معرفة اراء واستجابات املستفيدين عن التعلم اإللكتروني املدمج للعام
الحالي  1440 /1439هـ ،وذلك من خالل التعرف علي:
 -1الرضا عن التعليم املدمج من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 -2فعالية التعليم املدمج من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 -3إمكانية الوصول وسهولة استخدام األنظمة اإللكترونية من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة
التدريس.
 -4أبرز مشكالت ومعوقات تطبيق التعليم املدمج من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 -5مقترحات تطوير التعليم املدمج من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 أدوات التقييــم:
وفي سبيل قياس مدي تحقيق أهداف التقويم السابقة قامت عمادة التعلم االلكتروني والتعليم
عن بعد ،بتصميم استبانتين من خالل البحث في ادبيات تقويم التعلم االلكتروني ،ومعايير كوالتي
ماترز ( )Quality Mattersلتقويم املقررات االلكترونية بأنماطها املختلفة ،وتم التأكد من صدقها
وثباتها من خالل عرضها على أربعة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين على النحو التالي:
 االستبانة األولي  :مقياس مدي نجاح التعليم املدمج من وجهة نظر الطالب – ملحق  ، -4وتضمناملقياس أربعة محاور  ،تناول املحور األول رضا الطالب عن التعليم املدمج ( 13عبارة)  ،وتناول
املحور الثاني فاعلية التعليم املدمج ( 26عبارة) وتناول هذا املحور ثالثة أجزاء فرعية هي :الفوائد
التعليمية للتعلم االلكتروني  ،مدى جودة تصميم املقرر االلكتروني  ،ومدى فاعلية التدريس
االلكتروني  ،فيما تناول املحور الثالث سهولة الوصول واستخدام انظمة التعلم االلكتروني (8
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عبارات) ،وتناول املحور الرابع مشكالت ومعوقات تطبيق التعليم (7عبارات) ،وفي نهاية االستبانة
تم سؤال الطالب حيال مقترحاتهم للتطوير .شارك في االستبانة  150طالب من الجنسين ،شكلت
الطالبات  %61.76منهم ،بينما شكل الطالب ما نسبته .%38.24
 االستبانة الثانية  :مقياس مدي نجاح التعليم املدمج من وجهة أعضاء هيئة التدريس  ،وتضمناملقياس أربعة محاور  ،تناول املحور األول رضا أعضاء هيئة التدريس عن التعليم املدمج (10
عبارات)  ،وتناول املحور الثاني فاعلية التعليم املدمج ( 21عبارة) وتناول هذا املحور ثالثة أجزاء
فرعية هي :الفوائد التعليمية للتعليم املدمج  ،مدى جودة تصميم املقرر االلكتروني  ،ومدى
فاعلية التدريس االلكتروني  ،فيما تناول املحور الثالث سهولة الوصول واستخدام انظمة التعلم
االلكتروني ( 8عبارات) ،وتناول املحور الرابع مشكالت ومعوقات تطبيق التعليم املدمج  ،وفي
نهاية االستبانة تم سؤال األساتذة حيال مقترحاتهم للتطوير (5عبارات)  ،وقد شارك في هذه
االستبانة ( )110عضو هيئة تدريس من الجنسين  ،شكل الذكور  %71.79منهم ،بينما شكل
اإلناث ما نسبته .%28.21


نتائج التقييــم:
وتتلخص نتائج عملية التقييم في الجدول التالي:
املحور
ً
أوال:
الطالب
وأعضاء
هيئة
التدريس
عن التعليم
املدمج:

النتائج
1439/1438

1440/1439

رضا
 بلغت نسبة رضا الطالب /الطالب  - /بلغت نسبة رضا الطالب  /الطالبات
الطالبات عن التعليم املدمج
الطالبات
عن التعليم املدمج .%73
.%69
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رضا الطالب والطالبات عن التعليم المدمج
73
72
71
73

70
69

69

68
67

1438/1439 1439/1440

أعضاء
هيئة
التدريس

 بلغت نسبة رضا اعضاء بلغت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريسهيئة التدريس عن التعليم
عن التعليم املدمج  ،%68.67كانت فئة
املدمج  ،%74وكانت فئة
(املحاضر واملعيد) هي األعلى بنسبة
املحاضر واملعيد هي األعلى
بلغت  ،%72يليها فئة األستاذ املساعد
بنسبة بلغت  ،%75ثم فئة
 ،%69ثم فئة (األستاذ واألستاذ
أستاذ مساعد بنسبة ،%74
ً
مشارك) .%65
وأخيرا فئة األستاذ واألستاذ
مشارك حيث بلغت النسبة
.% 73
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رضا اعضاء هيئة التدريس عن التعليم المدمج
74
73
72
71
70

74

69
68
68

67
66
65

1438/1439 1439/1440

ً
ثانيا :فعالية
التعليم
املدمج من
وجهة نظر
الطالب
وأعضاء
هيئة
التدريس:

الطالب

 بلغت نسبة فعالية التعليم املدمج لدي  -بلغت نسبة فعالية التعليماملدمج لدي الطالب/
الطالب /الطالبات .%71
الطالبات .%73
 بلغت نسبة تقييم الطالب (طالب/طالبات) للفوائد التعليمية للتعليم  -بلغت نسبة تقييم الطالب/
الطالبات للفوائد التعليمية
املدمج .%69
للتعليم املدمج .%71
 بلغت نسبة تقييم الطالب  /الطالباتلجودة تصميم املقررات املدمجة  - .%74بلغت نسبة تقييم الطالب /
الطالبات لجودة تصميم
 بلغت نسبة تقييم الطالب  /الطالباتاملقررات املدمجة .%75
لفعالية تدريس املقررات بنمط التعلم
املدمج .%70

 بلغت نسبة تقييم الطالب /الطالبات لفعالية تدريس
املقررات بنمط التعلم
املدمج .%72
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فعالية التعليم المدمج من وجهة نظر الطالب
73
72
71
73

70
69
69

68
67

1438/1439 1439/1440

أعضاء
هيئة
التدريس

 بلغت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس  -بلغت نسبة رضا اعضاءهيئة التدريس عن فعالية
عن فعالية التعليم املدمج  ،%69كانت
التعليم املدمج  ،%71كانت
فئة (املحاضر واملعيد) هي األعلى بنسبة
فئة (املحاضر واملعيد) هي
 ،%72يليها فئة األستاذ املساعد ،%69
األعلى بنسبة بلغت ،%72
ثم (األستاذ واألستاذ مشارك) بنسبة
يليها فئة األستاذ املساعد
بلغت .%67
 ،%70ثم فئة (األستاذ
 بلغت نسبة تقييم أعضاء هيئةواألستاذ مشارك) .%69
التدريس للفوائد التعليمية للتعليم
 بلغت نسبة تقييم أعضاءاملدمج .%64
هيئة التدريس للفوائد
 بلغت نسبة تقييم أعضاء هيئةالتعليمية للتعليم املدمج
التدريس لجودة تصميم املقررات
.%67
املدمجة .%75
 بلغت نسبة تقييم أعضاءهيئة التدريس لجودة
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تصميم املقررات املدمجة
.%76
فعالية التعليم المدمج من وجهة نظر اعضاء هيئة
التدريس
71
70.5
70
71

69.5
69
69

68.5
68

1438/1439 1439/1440

ً
ثالثا:
إمكاني ــة
الوصـول
وسهـولة
استخدام
األنظمة
اإللكترونية:

 بلغت نسبة الوصـول وسهـولة استخدام  -بلغت نسبة الوصـولوسهـولة استخدام األنظمة
األنظمة اإللكترونية لدى الطالب /
اإللكترونية لدى الطالب /
الطالبات .%74
الطالبات .%76
امكانية الوصول وسهولة االستخدام من وجهة نظر
الطالب

الطالب

76
75.5

75
76

74.5
74
74

73.5
73

1438/1439 1439/1440
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أعضاء
هيئة
التدريس

 بلغت نسبة رضا اعضاءهيئة التدريس عن الوصـول
 بلغت نسبة الوصـول وسهـولة استخداموسهـولة استخدام األنظمة
األنظمة اإللكترونية لدى اعضاء هيئة
اإللكترونية  %84كانت فئة
التدريس  %83كانت فئة (املحاضر
(املحاضر واملعيد) هي األعلى
واملعيد) هي األعلى بنسبة بلغت ،%84
بنسبة بلغت  ،%85يليها فئة
يليها فئة أستاذ مساعد بنسبة ،%84
أستاذ مساعد بنسبة ،%84
ً
ً
وأخيرا فئة (األستاذ واألستاذ مشارك)
وأخيرا فئة (األستاذ واألستاذ
بنسبة بلغت .%81
مشارك) بنسبة بلغت .%83
امكانية الوصول وسهولة االستخدام من وجهة نظر
اعضاء هيئة التدريس
76
75.5
75
76

74.5
74
74

73.5
73

1438/1439 1439/1440

ً
رابعا :الخلو
من
مشكالت
ومعوقات

الطالب

 بلغت نسبة رضا الطالب بلغت نسبة رضا الطالب /الطالبات/الطالبات فيما يخص الخلو
فيما يخص الخلو من مشكالت
من مشكالت ومعوقات
ومعوقات تطبيق التعليم املدمج % 66
تطبيق التعليم املدمج % 69
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تطبيق
التعليم
املدمج من
وجهة نظر
الطالب
وأعضاء
هيئة
التدريس.

خلو التعليم المدمج من المعوقات من وجهة نظر
الطالب
69
68
67

69

66
66

65
64

1439- 1438 1440- 1439

أعضاء
هيئة
التدريس

 بلغت نسبة رضا اعضاءهيئة التدريس فيما يخص
 بلغت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريسالخلو من مشكالت
فيما يخص الخلو من مشكالت
ومعوقات تطبيق التعليم
ومعوقات تطبيق التعليم املدمج 73.67
ً
املدمج  ،%75.33وفقا
ً
 ،%ووفقا للرتبة العلمية كانت فئة
للرتبة العلمية كانت فئة
(املحاضر واملعيد) هي األعلى بنسبة
(املحاضر واملعيد) هي األعلى
بلغت  ،%78ثم فئة أستاذ مساعد
بنسبة بلغت  ،%79ثم فئة
ً
بنسبة  ،%73وأخيرا فئة (األستاذ
أستاذ مساعد بنسبة ،%75
واألستاذ مشارك) حيث بلغت النسبة
ً
وأخيرا فئة (األستاذ واألستاذ
.%70
مشارك) حيث بلغت النسبة
.%72
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نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس فيما يخص الخلو من
مشكالت ومعوقات تطبيق التعليم المدمج المخطط
75.5
75
74.5
75.33

74
73.67

73.5
73
72.5

1439- 1438 1440- 1439

 -7املحور الثاني :التعليـم عن بعد (االنتساب):
تركزت أعمال إدارة التعليم عن بعد خالل العام الجامعي 1440/1439هـ على اإلشراف على
برنامج االنتساب والعمل على تطويره ،حيث شهد برنامج االنتساب في الجامعة ً
تطورا في عديد من
النواحي خالل هذا العام ،على النحو التالي:
 -1املحاضرات اإللكترونية املباشرة:
خالل هذا العام أستمر تفعيل املحاضرات االلكترونية املباشرة وكانت بواقع محاضرتين لكل
مقرر ،تقدم من خالل الفصول االفتراضية التي يوفرها نظام البالك بورد ،وبلغت ساعات البث
املباشر للمحاضرات االلكترونية ( )71ساعة بواقع ( )1ساعة لعدد ( )71مقرر دراس ي للفصلين،
وشكلت العمادة لجنة ملتابعة سير املحاضرات ،للتأكد من جودة العملية التعليمية املقدمة ،ومدي
توفر التفاعل بين عضو هيئة التدريس والطالب ،وقد أضافت املحاضرات اإللكترونية املباشرة
املميزات التالية:
 أتاحت التفاعل (املباشر /غيراملباشر) بين أعضاء هيئة التدريس والطالب. وفرت بيئة تعلم جديدة أكثر فاعلية ووظيفية في نقل التعلم ،حيث ساعدت في نقلاملحاضرات واملناقشات التفاعلية عن بعد.
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-

ً
تقديم تغذية راجعة فورية للدارسين فضال عن إجراء املناقشات املباشرة بين عضو هيئة التدريس
والطالب.

 -2املحاضرات اإللكترونية املسجلة:
خالل هذا العام أتاحت العمادة لطالب االنتساب من خالل موقع العمادة على الرابط
 ،http://del.ju.edu.sa/bbv.aspxعدد ( )852محاضرة إلكترونية مسجلة ،بواقع ( )12محاضرة
لعدد ( )71مقرر دراس ي لقسمي الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ،هذا وقد وفرت املحاضرات
املسجلة املميزات التالية:
 إتاحة املحاضرات املسجلة على الرابط االلكتروني للطالب االطالع على املحتوى التعليمي أكثرمن مرة في أي وقت وأي مكان.
 إثراء عملية التعلم من خالل تدعيم أعضاء هيئة التدريس للمحاضرات بالوسائط املتعددة،مثل العروض التقديمية والوسائل التوضيحية.
 -3السـاعـات املكتبيــة
أتاحت العمادة الفرصة لطالب االنتساب للتواصل مع األساتذة من خالل الساعات املكتبية
املقامة على نظام (البالك بورد) في لوحات نقاشية تستمر ألكثر من ستة أسابيع تنتهي بعمل فصول
افتراضية مباشرة ،حيث تم تخصيص ( )284ساعة مكتبية للفصلين ،بواقع ساعتين لكل مقرر
ً
ليتمكن الطالب من التواصل مع عضو هيئة التدريس وفقا للوقت املحدد في جدول الساعات
ً
املكتبية املعلن على موقع االنتساب وعلى بالك بورد ،فضال عن إتاحة أرقام الهواتف والبريد
اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس املشاركين للطالب لسهولة عملية التواصل.
 -4األسبوع اإلرشادي (بداية كل فصل):
نظمت العمادة األسبوع اإلرشادي لطالب التعليم عن بعد (برنامج االنتساب) مرتين
خالل العام الجامعي  1440 /39هـ ،وذلك في بداية كل فصل دراس ي  ،وعقدت خالل فعاليات كل
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أسبوع عدة لقاءات مفتوحة مع الطالب مع عميد التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد ،ومع أعضاء
هيئة التدريس للتعريف بالبرنامج ومتطلباته ،وكذلك مع مشرفي برنامج التدريب العملي  ،بهدف
تعريف الطالب والطالبات ببرنامج االنتساب بالجامعة وأنظمته الدراسية والطالبية وما يوفره من
مجاالت وفرص دراسية ،ملساعدتهم علي اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم
وتوافق ميولهم ورغباتهم وكذلك معاونتهم علي السير في الدراسة علي أفضل وجه ممكن والتغلب علي
ما يعترضهم من عقبات مستفيدين من الخدمات واإلمكانات التي تتيحها لهم البيئة االجتماعية عامه
والتي توفرها الجامعة وعمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بصفه خاصة ،وتتخلل هذا
ً
األسبوع أيضا تقديم محاضرات تتعلق ببرنامج االنتساب ،وتناولت تلك املحاضرات ،جميع ما يحتاجه
الطالب املنتسب من معلومات حول آلية سداد الرسوم ،وإعادة القيد ،وتسجيل املقررات من خالل
البوابة االلكترونية وطريقة الحذف و اإلضافة ،و كذلك اإلجابة عن األسئلة الشائعة للطالب
املنتسبين ،ويلخص الجدول التالي حجم ذلك اإلنجاز.
جدول :إنجازبرنامج االنتساب على املستوي التعليمي عن العام الجامعي 1440/1439هـ
الفصل الدراس ي األول

الفصل الدراس ي الثاني
برنامجين هما " الدراسات
اإلسالمية واللغة العربية "

م

املوضوع

1

عدد البرامج

برنامجين هما " الدراسات
اإلسالمية واللغة العربية
"

2

عدد املقررات

 74مقرر.

 74مقرر.

 21عضو.

 21عضو.

 71ساعة.

 71ساعة.

 852محاضرة.

 852محاضرة.

3
4
5

عدد أعضاء هيئة
التدريس
عدد ساعات البث
للمحاضرات االلكترونية
املباشرة
عدد املحاضرات املسجلة

مالحظات

142ساعة
للفصلين
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6

عدد املشاهدات
للمحاضرات املسجلة

 20312مشاهدة.

7

عدد الساعات املكتبية

 142ساعة بواقع
ساعتين لكل مقرر.

39723مشاهده
19411مشاهدة.
للفصلين
 284ساعة
 142ساعة بواقع ساعتين
للفصلين
لكل مقرر.

 -5التصحيح اآللي الختبارات االنتساب:
استمرت العمادة خالل هذا العام في تطبيق نظام التصحيح اللي الختبارات االنتساب ،بعد
أن أكدت التجربة في االعوام السابقة دقة وسرعة عمليات التصحيح واملراجعة.
 -6التدريب والتأهيل اإللكتروني املستمرلطالب االنتساب:
-

نفذت العمادة حملة اللقاءات التعريفية بأنظمة التعلم اإللكتروني استهدفت طالب االنتساب
حيث تضمنت الحملة ن توزيع عدد من املطبوعات الخاصة بالعمادة وأدلة عن تشغيل أدوات
نظام (بالك بورد) تشمل تعريف الطالب بالنظام وكيفية دخوله والتعامل معه ،كما تضمنت
اللقاءات التعريف بأهمية التعليم االلكتروني ومميزات نظام (بالك بورد) في دعم العملية
التعليمية.

-

وفرت العمادة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وطالب االنتساب بمقر العمادة باملدينة
الجامعية ،تضمنت كيفية الدخول على النظام من خالل الكمبيوتر والجوال ،وطريقة
استعراض املحتوى ،واالطالع على اإلعالنات وغيرها من املعلومات ،باإلضافة إلى كيفية إرسال
الواجبات ،والتواصل مع أستاذ املقرر ،وكيفية املشاركة في لوحات النقاش ،كما تناول الفريق
كيفية التفاعل مع الفصول االفتراضية بالنظام ،وحضور املحاضرات املباشرة من أي مكان،
واستعراض املحاضرات املسجلة في أي وقت.
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املحور الثالث :النواحي التقنية والخدمات اإللكترونية:
 -1تطويرموق ــع العمادة:
قامت العمادة بتطوير واجهة املوقع هذا العام بما يساعد املستفيد من سهولة الوصول
للخدمات التي يوفرها املوقع ،ويشمل املوقع:
 معلومات حول العمادة. أحدث أخبار العمادة من حيث األنشطة والفعاليات. اعالنات العمادة للطالب وأعضاء هيئة التدريس. التقويم الجامعي. تعليمات السداد. نظام البالك بورد. دليل الطالب في البالك بورد. دليل املدرس في البالك بورد. دروس تعليمية على األنظمة التعليمية لطالب وأعضاء هيئة التدريس. نظام الدعم الفني. التدريب اإللكتروني. التدريب العملي. خدمات طالب االنتساب :تعليمات سداد املصروفات الدراسية ،جدول االختبارات ،أماكنجلوس الطالب في االختبارات ،طباعة إفادة حضور اختبار ،طباعة مشهد حضور اختبار.
 -2موق ــع التــدريب اإللكتروني:
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قام فريق التصميم التعليمي بالعمادة ،بإنشاء موقع تدريب إلكتروني ،يشمل على
أربع أقسام:
 القسم األول :التدريب على استخدام النظام وتفعيل أدوات النظام. القسم الثاني :التدريب على تصميم املقررات لتطويرها بشكل الكتروني. القسم الثالث :التدريب على تصميم استراتيجيات التدريس للمقررات االلكترونية. -القسم الرابع :التدريب على تطبيق معايير التدريس االلكتروني وفق معايير ()Quality Matters

 -3نـظام الدعـم الفني:
ويتضمن تذاكر الكترونية للرد على االستفسارات وحل املشكالت املتعلقة باملقررات
(االلكترونية) ،ويتاح هذا النظام لجميع املستفيدين على الرابط:
 ،www/http://del.ju.edu.sa:8181ويعتمد نظام الدعم الفني علي االستقبال واإلرسال اإللكتروني
ً
املتبادل بين فريق الدعم الفني وجميع الطالب العاديين واملنتسبين وأيضا أعضاء هيئة التدريس.
 -4نــظام انالتـكــس:
يمكن نظام ( )Blackboard Analyticsمن عمل اإلحصائيات ،وتتبع أداء الطالب ،وأعضاء
هيئة التدريس ،واملقررات الدراسية وكليات الجامعة ،ويقوم هذا النظام اإلحصائي بقراءة البيانات
من نظام التعلم اإللكتروني () Blackboard Learnوالنظام األكاديمي ( ،)SISويقوم بتحويل هذه
البيانات إلى تقارير شاملة ولوحات تعريفية ( )Dashboardsللطالب ،وأعضاء هيئة التدريس،
ومسئولي الجامعة كل حسب الحاجة.
 -5حس ــاب توتي ــر:
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حرصت العمادة على مواكبة التغيير والتطور والسعي للرقي بخدماتها بإنشاء حساب خاص
بعمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بتوتير ،يهتم بنشر أخبار ونشاط العمادة وأيضا الرد على
استفسارات الطالب املنتظمين واملنتسبين.
كذلك انشاء صفحة تحمل اسم (Bnat Jouf) :خاصة بشطر الطالبات وتشمل كل ما يخص
التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الجوف ،حيث تعدى عدد متابعيها ( )10300االف متابع.
 -6قنـوات تليج ـرام :Telegram
خالل هذا العام استمر إطالق قناتين تعليميتين على تليجرام:
 القناة األولي ،مخصصة للطالب متاحة على الرابط ،https://telegram.me/elcst :وتوفرً
للطالب شروحات وافية عن كيفية دخول نظام ) (Blackboardمن خالل موقع الجامعة ،وأيضا
ً
الهاتف املحمول ،وطريقة استعراض املحتوى ،وتفعيل البريد اإللكتروني ،فضال عن توضيح آلية
االطالع على اإلعالنات والتكليفات ،وإرسال الواجبات ،وطرق التواصل مع أستاذ املقرر ومع
األقران من خالل لوحة النقاش ،والتعامل مع الفصول االفتراضية.
 أما القناة الثانية فهي مخصصة ألعضاء هيئة التدريس متاحة علي الرابط ،https://telegram.me/elcjoufوتوفر شروحات وافية عن أدوات نظام)، (Blackboard
وكيفية إنشاء الفصل االفتراض ي وإدارته ،وطرق استخدام أدواته واتصاالته ،وطبيعة العمليات
الخاصة بتسليم األعمال وتقييم الطالب ،وإدارة املجموعات الطالبية ،وجمع وتنظيم الدرجات،
وأدوات التتبع واملراقبة ،وكذلك كيفية رصد درجات االختبارات الفصلية على النظام ،وعمل
نسخ للمحتوى الدراس ي الستعماله في فصول دراسية قادمة.
 -7دروس تعليمية للطلبة وألعضاء هيئة التدريس على اليوتيوب YouTube:
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ً
 حرصا من العمادة لسهولة الحصول على املعلومات املرتبطة باملقررات الدراسية ،قامت بإنشاءدروس تعليمية عبر قناة اليوتيوب للطالب وأعضاء هيئة التدريس على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/channel/UCx9sdkrEs9-k00s5oSLmvVA

-

كما وفرت العمادة كقائمة بدليل دروس عضو هيئة التدريس على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/playlist? List=PLjdgpE1m7sBjsl6jYml0WpT-X2fGvvGz-

-

ووفرت أيضا دليل الطالب لنظام بالك بورد التعليمي لجامعه الجوف:
https://www.youtube.com/playlist? List=PLjdgpE1m7sBjazF0XNvDBWGxtgu7jZBUe

 -8نظام املتابعة اإللكتروني إلنجازوحدات التعلم االلكتروني بالكليات:
ويستخدم نظام املتابعة اإللكتروني ،ملتابعة إنجاز وحدات التعلم اإللكتروني بالكليات
لألعمال املرتبطة بتفعيل أعضاء هيئة التدريس والطالب ألنظمة التعلم اإللكتروني ،وكذلك
الفعاليات واألنشطة وعمليات التدريب على األنظمة من خالل الليات التالية:
 إخطار وحدات التعلم اإللكتروني بكل التعليمات ،وضوابط العمل ،والتكليفات ،والخططالتنفيذية.
 تلزم الوحدات بمجموعة من األعمال األسبوعية لضمان تفعيل استخدام نظام التعلماإللكتروني (بالك بورد) ،وتقوم برفع تقرير أسبوعي على نظام املتابعة اإللكتروني.
 تلزم الوحدات بعمل تقارير شهرية عن نسب التفعيل واملشاركة لكل من األستاذ والطالب،وتقوم برفع تقرير أسبوعي على نظام املتابعة اإللكتروني. .
 تقوم وحدة الخدمات األكاديمية في العمادة بمتابعة أعمال الوحدات من خالل نظام تقييمإلكتروني مرتبط بخطة زمنية دقيقة.
 وعلى ضوء متابعة الوحدات باستخدام هذا النظام اإللكتروني ،تقوم وحدة الخدماتً
األكاديمية بعقد اجتماعات دورية ملناقشة أعمال الوحدات ،وأيضا عمل زيارات دورية لجميع
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الوحدات في كل الكليات من خالل فريق عمل لدعم هذه الوحدات وعمل لقاءات مباشرة مع
األساتذة والطالب.

املحور الرابع :أبرز األنشطة والفعاليات:
 -1تقديم سلسلة من الدورات التدريبية في مجال التعلم اإللكتروني ونظم إدارة التعلم:
نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد مجموعة من الدورات التدريبية بلغ
عددها ( )8دروات وهدفت الى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم اإللكتروني
ونظم ادارته ،وبلع عدد املتدربين ( )429متدرب بإجمالي عدد ساعات ( )115ساعة وذلك على
مدار (ً )30
يوما.
وتناولت الدورات والورش التدريبية مجموعة من املوضوعات منها تصميم االختبارات
االلكترونية ومخازن األسئلة ،تنمية مهارات بناء ادوات التقويم االلكتروني القائمة على نظم
إدراره التعلم بالك بور ،املصادر التعليمية املفتوحة ،معايير جودة تصميم املقررات
االلكترونية ، Flipped classrooms،تصميم املقررات االلكترونية واملدمجة ،استراتيجيات
التدريس االلكتروني واملدمج.
 -2عمادة "التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد" تطور مهارات منسقي ومنسقات وحداتها
بالكليات:
نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في بداية الفصل األول من هذا العامً ،
لقاء
يبات على أفضل
بمنسقي ومنسقات وحدات التعلم االلكتروني بكليات الجامعة ،تضمن تدر ٍ
املمارسات لتطبيق التعلم املدمج.
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وبدأ اللقاء بعرض منسق وحدة الشئون التعليمية بالعمادة للهدف من تطبيق نمط
املقررات املدمجة ،ومناقشة خطة الوحدات ،وآلية عملها للفصل األول للعام الجامعي
1440/1439هـ.

َ
ً
ً
تلي ذلك عرضا قدمه مدير النظام بالعمادة شرحا وافيا للواجهة الجديدة للنظام ،ونظام

التقارير على نظام إدارة التعلم اإللكتروني " ،"Blackboardوكذلك معايير تدريس املقررات
االلكترونية واملدمجة.
كذلك أبرزت الورشة مهام ومسئوليات عضو هيئة التدريس املشارك بنظام التعلم املدمج،
والتي تتلخص في إعداد املادة العلمية الخاصة باملقرر ،امداد العمادة بمتطلبات تنفيذ املقرر،
استغالل املحاضرات الصفية للتنويه عن العناصر التعليمية االلكترونية ،القيام بعمليات التقويم
واملتابعة للواجبات واالختبارات االلكترونية عبر النظام ،التواصل مع العمادة في حالة وجود اي
مشاكل تقنية ،كذلك التواصل مع العمادة عند الحاجة للحصول على اي تدريب إضافي للطالب أو
عضو هيئة التدريس.
 -3عقد لقاءات تعريفية ودورات تدريبية على البالك بورد بشكل يومي:
عقدت خالل هذا العام الجامعي ،لقاءات تعريفية ودورات تدريبية على نظام Blackboard
ً
بشكل يومي من الساعة  12إلى  1ظهرا بشطري الطالب والطالبات بسكاكا ،وذلك بمقر معمل العمادة
باملدينة الجامعية بالنسبة للبنين ،وبمعمل ( )122في مبني (ج) بمقر مجمع كليات الطالبات بسكاكا.
وركزت اللقاءات التعريفية على التعريف بنظام (بالك بورد) وواجهته ،وتوضيح أهميته
وفوائده التعليمية ،وركزت والدورات التدريبية على املتطلبات الفنية ومهارات التعامل مع أدوات
النظام ،والتي تتضمن (توصيف املقرر اإللكتروني ،تصميم املقرر اإللكتروني ،االعالنات ،األنشطة
التعليمية ،الواجبات ،لوحات النقاش ،الفصول االفتراضية.
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 -4تقديم مجموعة من الدورات لتدريب الطالب واألساتذة على اليات تفعيل بالك بورد في
املقررات االلكترونية واملدمجة بكليات القريات وطبرجل:
زار فريق الدعم الفني بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد خالل الفصل الدراس ي
ً
األول كليات الجامعة في القريات وطبرجل ،حيث قدموا عددا من الجرعات التدريبية للطالب
ومنسوبي هيئة التدريس ،بهدف التدريب على مهارات التعامل مع هذا النظام.
وكان فريق العمل قد تناول خالل ذلك توضيح للطالب الفرق بين املقررات اإللكترونية
واملدمجة ،مزايا نظام التعلم املدمج ،طريقة الدخول على النظام ،طرق التواصل مع أستاذ املقرر،
التعامل مع الواجبات ولوحات النقاش والفصول االفتراضية.
وعلى الجانب االخر ،وفيما يخص األساتذة املنوط بهم تدريس مقررات مدمجة فقد تناول
فريق الدعم الفني توضيح ألهمية التعلم املدمج ،شرح تفصيلي لنموذج التعلم املدمج بجامعه
الجوف ،مهام ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس بالتعلم املدمج ،عرض لنماذج عناصر التعلم
ً
االلكتروني ،فضال عن مهام وخدمات الدعم الفني التي تقدمها العمادة فيما يخص تطبيق هذا
النظام.
وكانت الفعاليات التي تواصلت على مدار يومين قد تخللها توزيع العديد من الكتيبات
الخاصة بالنظام ،وحقائب خاصة ألعضاء هيئة التدريس ،تحتوي على كافة التفاصيل الالزمة
للتعامل مع النظام.
 -5عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد تتابع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني:
في إطار حرص عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد على التوظيف الجيد لتقنيات
التعلم االلكتر وني في تقديم خدمات تعليمية متميزة لطالب الجامعة ،أنهت هذا العام العمادة
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بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل عملية ربط جميع طالب وطالبات الجامعة مع مرشديهم
األكاديميين على نظام .Blackboard
ويوفر اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني إمكانية التواصل املستمر بين املرشد األكاديمي وطالبه
دون التقيد باملكان والزمان من خالل تضمين النظام ألدوات التواصل اإللكترونية كاإلعالنات
والنقاشات واللقاءات الفردية والجماعية التي توفرها الفصول االفتراضية  ،باإلضافة إلي متابعة كل
ما يخص الطالب بشكل مستمر من خالل املعلومات االلكترونية املتوفرة عنهم في قاعدة بيانات
ً
النظام مما يسهل ويعجل من اتخاذ القرارات ،فضال علي ما يوفره اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني من
ايجاد بيئة تفاعلية ايجابية نشطة بين الطالب واملرشد أو بين الطالب وزمالئه بهدف إغناء العملية
اإلرشادية بالراء والتجارب وتوظيف الخبرات التراكمية وتبادلها ومناقشتها والخروج بعملية إرشادية
ذات كفاءة عالية تسهم في تجاوز املشكالت األكاديمية والنفسية والسلوكية واالجتماعية للطالب
ً
بما ينعكس إيجابيا على إنجازهم األكاديمي ،وبما يسهم في تحقيق الرؤية العامة للجامعة في إنتاج
مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.
 -6املقررات اإللكترونية النموذجية:
تتولى العمادة إعداد املقرر اإللكتروني ً
تقنيا في شكل حزم مقررات قابلة للنسخ ،بعد أن
قامت األقسام املختصة بالكليات بدورها بمراجعة سالمة وصحة املحتوى الدراس ي ،وصالحية
الواجبات واألنشطة املصاحبة للمقرر ،وكذلك توزيع الدرجات داخل املقرر.
باإلضافة إلى متابعة كل ما يخص املقرر االلكتروني من حيث تفعيل املتطلبات الحد األدنى
مع اعداد تقرير دوري يتضمن مدى تفعيل أساتذة املقررات ملقرراتهم االلكترونية ومدى تفاعلهم
مع الطالب والطالبات وتقييمهم للواجبات ولوحات النقاش وغيرها من األنشطة.
 -7استضافة ملتقى التعلم اإللكتروني بين الواقع واملأمول بكلية العلوم بالقريات بالتعاون مع
بعض الجامعات السعودية:
استضافت جامعة الجوف ملتقى التعلم اإللكتروني بين الواقع واملأمول الذي عقد يوم
الثالثاء  1440/6/14هـ ،بمشاركة جامعة امللك عبد العزيز ،وجامعة امللك خالد والذي تناول
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مجموعة من املحاور ،منها :املحور األول :التجارب الرائدة واملبادرات املميزة لبعض الجامعات
السعودية عن التعلم اإللكتروني ،املحور الثاني :نقل الخبرات املميزة لوحدات التعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد بجامعة الجوف ،املحور الثالث :طرح الرؤى املستقبلية لعملية التعلم.
والذي أكد على أهمية تبادل الخبرات من خالل الوقوف على التجارب املميزة للتعلم
اإللكتروني بالجامعات السعودية ،وضرورة االطالع على أحدث املستجدات في التعلم اإللكتروني.

ثامنا :الوحدات التابعة للوكالة
 -1وحدة املعامل واألجهزة واملختبرات

الرؤية:
العمل على تحقيق رؤية ورسالة جامعة الجوف بأن تكون إحدى الجامعات اإلقليمية والعاملية
املرموقة في املجاالت التعليمية والبحثية وذلك من خالل تأمين أحدث التجهيزات من املعامل
النموذجية التي تفي بمتطلبات االعتماد األكاديمي.

الرسالة:
الوصول بجميع مختبرات ومعامل الجامعة الى أعلى مستوى من التجهيزات املعملية والعلمية حتى
يتمكن الطالب والباحثون من انجاز مهامهم التعليمية والبحثية بسهولة وجودة عالية.

الهدف واملهام:
التنسيق بين وكالة الجامعة للشئون التعليمية وكليات الجامعة فيما يخص املعامل واملختبرات
في جميع أقسام الكليات وتوفير متطلباتها وفق املحاور التالية:
 -1مراجعة وتدقيق كراسات الشروط الواردة من كليات الجامعة فيما يخص املختبرات
واملعامل واجراء التعديالت املطلوبة بما يتماش ى وأنظمة الجامعة واعادتها للكليات
الستكمال املطلوب قبل عرضها على اللجنة الدائمة للمختبرات واملعامل.
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 -2إحالة كراسات املواصفات والشروط املكتملة للعرض على اللجنة الدائمة للمختبرات
واملعامل التخاذ الالزم حيالها.
 -3املتابعة مع إدارة املشتريات لطرح الطلبيات املوافق عليها من قبل اللجنة الدائمة
للمختبرات واملعامل واملعتمدة من قبل معالي مدير الجامعة سواء في منافسة عامة أو
شراء مباشر.
 -4متابعة إجراءات الدراسة الفنية مع الكليات ذات العالقة وكذلك إجراءات التعميد مع
إدارة املشتريات وإجراءات االستالم مع الكليات والرفع لسعادة وكيل الجامعة للشئون
التعليمية بأية مالحظات.
 -5النظر فيما تحيله اللجنة الدائمة للمختبرات واملعامل للوحدة من مواضيع وإنجاز
املعامالت ذات العالقة.

اإلنجازات خالل العام 1440/1439هـ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تجهيز مختبرات مقرر الفيزياء بالسنة األولى املشتركة بسكاكا وبالقريات بنسبة اكتفاء
تصل الى % 100
استكمال تجهيز مختبرات قسم الكيمياء بكلية العلوم بسكاكا لتصل كفاءتها الى % 90
استكمال تجهيز مختبرات قسم الكيمياء بكلية العلوم و االداب بالقريات لتصل
كفاءتها الى % 70
استكمال تجهيز مختبر مقرر الكيمياء بكلية العلوم و االداب بطبرجل لتصل كفاءتها
الى % 100
استكمال تجهيز مختبرات قسم الفيزياء بكلية العلوم بسكاكا لتصل كفاءتها الى % 85
استكمال تجهيز مختبرات قسم الفيزياء بكلية العلوم واالداب بطبرجل لتصل كفاءتها
الى % 85
استكمال تجهيز مختبرات قسم الفيزياء بكلية العلوم و االداب بالقريات لتصل
كفاءتها الى % 85
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 -8استكمال تجهيز مختبرات كلية الصيدلة لتصل كفاءتها الى % 80
 -9تجهيز مختبرات كلية الهندسة بنسبة اكتفاء تصل الى % 100
 -10طرح احتياجات مختبرات كلية الطب كمنافسة عامة لتعمل بنسبة % 20
 -11طرح احتياجات مختبرات كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا كمنافسة عامة
لتعمل بنسبة % 60
 -12طرح احتياجات مختبرات كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات كمنافسة عامة
لتعمل بنسبة % 30
 -13طرح احتياجات عيادات كلية طب االسنان كمنافسة عامة
 -14طرح احتياجات معامل كلية علوم الحاسب واملعلومات كمنافسة عامة لتعمل بنسبة
% 25
 -15تزويد قاعات كليات الجامعة بالبروجكتورات الذكية واملنصات الذكية بنسبة تصل
الى % 20
 -16تجهيز مبانى الكليات الجديدة بالجامعة

 -2وحدة تطويرالخطط والبرامج الدراسية
الرؤية:
خطط وبرامج معيارية

الرسالة:
بناء الخطط والبرامج في ضوء معايير حاكمة تنطلق من ثوابت الدولة وخططها املستقبلية،
ً
ً
ً
وعامليا بما يضمن االرتقاء
وإقليميا
محليا
وترسخ ملبدأ التعاون مع املؤسسات العلمية املرموقة
بمخرجات التعليم في الجامعة إلى املواصفات القياسية ً
عامليا.
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األهداف:
-1بناء الخطط والبرامج في ضوء معايير مقيسه تتكامل مع معايير االعتماد األكاديمي.
-2التنسيق مع األقسام العلمية في الكليات لإلفادة من القطاعيين العام والخاص لتحسين مستوى
الخطط والبرامج الدراسية في الجامعة بما يخدم سوق العمل.
ً
ً
-3االطالع على تجارب املؤسسات األكاديمية ً
وعامليا لإلفادة منها في تطوير الخطط
وإقليميا
محليا
والبرامج الدراسية في الجامعة.
-4اإلشراف على تطوير الخطط والبرامج الدراسية الحالية واملستحدثة في الجامعة
-5تقويم الخطط والبرامج الدراسية في األقسام العلمية في الجامعة بهدف تطويرها في ضوء رسالة
الجامعة وأهدافها االستراتيجية.

املهام:
o
o
o
o
o
o

اإلشراف على عملية تقويم وتطوير البرامج والخطط األكاديمية بالكليات املختلفة.
متابعة عملية تطوير البرامج والخطط األكاديمية بالكليات املختلفة.
اقتراح آليات جديدة لتطوير البرامج والخطط األكاديمية بالكليات املختلفة.
متابعة املستجدات الحديثة في مجال البرامج والخطط األكاديمية مع الجامعات واملؤسسات
العلمية املتميزة محليا وعامليا.
إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مجال تطوير وبناء البرامج والخطط األكاديمية.
تقويم جودة املخرجات التعليمية بالتعاون مع األطراف ذات العالقة.

اإلنجازات
تم تدشين مشروع تطوير الخطط والبرامج األكاديمية في الجامعة برعاية كريمة من معالي
األستاذ الدكتور مدير الجامعة سلمه هللا يوم األربعاء املوافق  25 / 5 / 1438ه
وانطلقت ورش الدعم الفني للجان الخطط والبرامج األكاديمية بكليات الجامعة بعد تدشين
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املشروع ،وتحديدا في تاريخ  17 / 6 / 1438وانتهت في تاريخ  10 / 9 / 1438ه بواقع  10ورش متنوعة
حول املوضوعات املتعلقة بالخطوات اإلجرائية لبناء الخطط والبرامج األكاديمية وتطويرها.
وتحتوي الورش على الخطوات اإلجرائية إلعداد أو بناء كل عنصر من عناصر الخطة مع
تقديم أمثلة توضيحية ،ونماذج عملية من خطط وبرامج أكاديمية متنوعة في تخصصات مختلفة
من الجامعات الوطنية واإلقليمية والعاملية التي أوص ى فريق العمل باتخاذها كمرجعيات معيارية
Benchmarkingللبرامج األكاديمية في جامعة الجوف.
وتم شرح جميع مكونات دليل إعداد الخطط والبرامج األكاديمية الذي قدمته جامعة
الجوف من خالل ورش العمل .كما تم شرح مكونات جميع نماذج الدليل ونماذج هيئة التقويم
واالعتماد األكاديمي )  ،( NCAAAواإلطار الوطني للمؤهالت ،وكيفية االعتماد عليها في بناء الخطة من
البداية إلى النهاية.
انطلقت الزيارات امليدانية للدعم الفني للجان الخطط والبرامج األكاديمية بكليات الجامعة
بعد تدشين املشروع ،وتحديدا في تاريخ  20 / 06 / 1438وانتهت في تاريخ 29 / 08 / 1438ه.

أهم اإلنجازات للعام السابق:
أوال :األدلة التي إعدادها من وحدة الخطط والبرامج الدراسية
-1دليل التدريب العملي في جامعة الجوف.
-2دليل قياس نواتج التعلم.
-3مراجعة وتدقيق دليل الخطط والبرامج األكاديمية في جامعة الجوف ،قبل الطباعة النهائية.
ثانيا :التقاريراملعدة من قبل وحدة الخطط والبرامج الدراسية
-1إعداد تقرير حول موائمة مخرجات البرامج والخطط في كليات جامعة الجوف مع احتياجات سوق
العمل املستقبلية ورؤية اململكة  ،2030وذلك بناء على خطاب سعادة وكيل وزارة التعليم للتخطيط
والتطوير ،معاملة رقم 4621/39/1بتاريخ 1439/11/2ه ــ ،واملوجه لسعادة وكيل جامعة الجوف
للشؤون التعليمية.
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-2إعداد تقرير حول قياس نواتج التع لم في الجامعة ،وتقرير عن االختبار التحصيلي لبرنامجي اللغة
العربية واللغة اإلنجليزية في جامعة الجوف.
-3إعداد دليل التدريب العملي في جامعة الجوف.
-4إعداد تقرير ألهم األفكار واملوضوعات في كتاب التعليم الجامعي في جمهورية كوريا الجنوبية،
النشأة والتطور ،تأليف سعادة األستاذ الدكتور سامي بن صالح العبد الوهاب ،ومالحظة أبرز نقاط
التشابه واالختالف بين النموذجين السعودي والكوري .يتبعه قراءة مختصرة في الكتاب ومدى اإلفادة
من التجربة الكورية في التعليم العالي السعودي ،خصوصا فيما يتعلق استقاللية الجامعات ،جامعتي
سيؤول الوطنية وجامعة إنشيون أنموذجا.
ثالثا :ورش العلم والدعم الفني للكليات
-1التدريب على إعداد الخطط الدراسية ومتابعة تحكيمها وعرضها على اللجنة الدائمة للمناهج
والخطط والكتب املقررة ،ومن ثم الرفع ملجلس الجامعة ،وهي كالتالي:
 خطة برنامج بكالوريوس الفنون خطة برنامج بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني خطة برنامج بكالوريوس املالية واالستثمار خطة برنامج بكالوريوس هندسة البرمجيات خطة برنامج بكالوريوس الهندسة في التصميم الداخلي الخطة الدراسية لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها-2التواصل املباشر مع الكليات لتزويد الوحدة بتقارير مفصلة حول ما يواجه تطبيق الخطط
الجديدة من معيقات؛ لعرضها على اللجنة الدائمة للمناهج واملقررات والكتب املقررة.
-3استقبال طلبات الكليات للعرض على لجنة املناهج والخطط والكتب املقررة ،وتزويد الكليات
املعنية بكل ما يصدر عن اللجنة أو مجلس الجامعة من قرارات.
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-4إعداد مذكرات مجلس الجامعة للموضوعات املرفوعة من اللجنة الدائمة للمناهج الخطط
والكتب املقررة.
-5متابعة سير عمل الخطط والبرامج األكاديمية وذلك من خالل بالزيارات امليدانية للكليات ،وتقديم
الدعم الفني من خالل قنوات التواصل املتعددة.
-6ورشة عمل بعنوان :االختبارات التحصيلية ،والتي عقدت في عمادة السنة األولى املشتركة يوم
االثنين 1440/8/3هـ من الساعة  10صباحا وحتى  1ظهرا.
-7اإلشراف على إعداد وتطبيق وتصحيح االختبار التجريبي في برنامجي بكالوريوس اللغة العربية و
بكالوريوس اللغة اإلنجليزية في سكاكا وطبرجل والقريات ،والذي عقد يوم األربعاء  1440/8/5هـ،
املوافق  2019/4/10م في تمام الساعة  10صباحا.
رابعا :تحديث النماذج
استحداث وتحديث النماذج ذات العالقة بتطوير الخطط والبرامج األكاديمية ،على سبيل املثال:
-1استحداث نموذج معادلة املقررات بين الخطط القديمة والجديدة.
-2تحديث نموذج اعتماد كتاب مرجعي.

التقرير تحليلي عن إجراء االختبار التحصيلي في برنامجي بكالوريوس اللغة العربية
وبكالوريوس اللغة اإلنجليزية بجامعة الجوف
ً
أوال :الفئة املستهدفة:
الطالب والطالبات املتوقع تخرجهم في برنامجي اللغة العربية واللغة اإلنجليزية خالل العام الجامعي
 1440 – 1439هـ
ً
ثانيا :الهدف العام:
التعرف على مدى تحقق مخرجات تعلم برنامجي اللغة العربية واللغة اإلنجليزية لدى الطالب
والطالبات املتوقع تخرجهم في جامعة الجوف خالل العام الجامعي الحالي  1439هـ –  1440هـ.
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ً
ثالثا :األهداف الفرعية:
 قياس مستوى الطالب املتوقع تخرجهم في البرنامجين في مدى تحقيق مخرجات تعلم البرنامج
ككل.
 قياس مدى تحقق املهارات الالزمة للتوظيف لدى الطالب املستهدفين.
 تقويم جودة البرنامجين األكاديميين -مجال الدراسة  ،-من حيث نواتج التعلم وتوصيف
املقررات والخطة الدراسية ،ومن ثم إعادة النظر في مواضع الخلل إن وجدت.
 التوصل إلى عدد من املؤشرات ذات الصلة بجودة عملية التدريس والتقييم في البرنامجين
األكاديميين ،ومن ثم إعادة النظر في مواضع الخلل إن وجدت.
 تدارك مواضع القصور في الخطط الدراسية املطورة.
 الرقي بمستوى خريجي الجامعة في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.
رابعا :خطة إعداد االختبارالتحصيلي:
 مناقشة أهمية إجراء اختبارات تجريبية للمتوقع تخرجهم في جميع البرامج األكاديمية
بالجامعة ،بهدف قياس مدى تحقق نواتج التعلم ،وتحقيق عدد من األهداف ،التي أشير إليها
أعاله.
 تحديد برنامجي اللغة العربية واللغة اإلنجليزية في كلية الداب ،العتبارات عديدة ،أهمها :أن
مخرجات هذين البرنامجين تعد األقل ً
وفقا لنتائج اختبارات القياس.
ً
عضوا
 مخاطبة عمداء كلية الداب والعلوم والداب في القريات وطبرجل ،بترشيح عدد ()12
من هيئة التدريس في أقسام اللغة العربية ،و (ً )12
عضوا من أقسام اللغة اإلنجليزية ،بواقع
( )2من شطر الطالب ،و ( )2من شطر الطالبات في كل فرع من الفروع لحضور ورشة عمل
(قياس مخرجات التعلم وبناء االختبارات التحصيلية).
 ورشة العمل :قياس مخرجات التعلم وبناء االختبارات التحصيلية.
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أعدت وحدة الخطط و البرامج الدراسية ورشة العمل يوم األحد  1440/8/2هـ  ،املوافق /8
ً
2019/4م ،حيث بدأت في تمام الساعة ً 1
عصرا ،في قاعة
ظهرا و انتهت الساعة 4:30
التدريب بعمادة السنة التحضيرية ،و تم نقلها إلى جميع في فروع الجامعة (سكاكا و طبرجل
و القريات).
تناولت الورشة اآلتي:
 .1إعداد جدول املدى والتتابع لنواتج تعلم البرنامج ونواتج تعلم املقررات الدراسية.
 .2تحديد األوزان النسبية لكل لنواتج التعلم ،بهدف تمثيلها بدقة في االختبار.
 .3فلسفة االختبارات التحصيلية ،وأنواعها.
 .4ضوابط أسئلة االختيار من متعدد.
 .5بناء أسئلة االختيار من متعدد في ضوء نواتج التعلم ومستويات الفهم املختلفة.
 .6تصنيف أسئلة االختبار من حيث مستويات الصعوبة في ضوء مستويات الفهم مع تقديم
األمثلة التوضيحية في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.
 .7إعداد جدول مواصفات االختبار.
 .8إعداد نموذج بناء االختبار بمستوياته املختلفة في ضوء نواتج التعلم ومستويات الفهم
املختلفة.
ً
 إعداد بنك أسئلة االختبار التحصيلي في اللغة العربية وأيضا االختبار التحصيلي من أعضاء
هيئة التدريس في القسمين الذين حضروا ورشة العمل.
 إعداد مسودة االختبارين.
 مراجعة مسودة االختبارين من وحدة الخطط والبرامج الدراسية.
 وضع االختبار في صورته النهائية.
 إرسال أسئلة االختبارين للفروع.
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خامسا :تطبيق االختبارالتحصيلي:
 اإلعالن عن االختبار التحصيلي ،والهدف منه للطالب املتوقع تخرجهم في برنامجي اللغة
العربية واللغة اإلنجليزية بكليات :الداب والعلوم والداب في جميع فروع الجامعة.
 موعد إجراء االختبارين في جميع الفروع ،يوم األربعاء  1440/8/5هـ املوافق  2019/4/10م
في تمام الساعة ( )10ص.
 تم إجراء االختبار ،وفق ضوابط الجامعة املعمول بها في االختبارات الفصلية ،حيث تولت
كل كلية إدارة تطبيق االختبار بالضوابط نفسها في تجهيز اللجنة ،وتوفير عدد ( )3من
املراقبين في كل لجنة.
سادسا :تصحيح االختبارالتحصيلي:
تم طباعة نماذج إجابة ،ومن ثم إرسالها للفروع.
تم مخاطبة سعادة عميد عمادة السنة األولى املشتركة؛ للتوجيه بتصحيح االختبارات على البرنامج
املعتمد لديهم في تصحيح اختبارات منسوبي العمادة.
تم إرسال إجابات الطالب والطالبات في اختباري اللغة العربية واللغة اإلنجليزية؛ كل فرع على حدة
إي عمادة السنة األولى املشتركة ،وتم تصحيحها ،وإرسال النتائج للكليات.
سابعا :تحليل نتائج الطالب والطالبات املختبرين:

 .1اللغة العربية (كل فرع على حدة):
جدول رقم ()1
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متوسط درجات

أعداد الطالب

متوسط درجات

أعداد الطالبات

الفرع

الطالب املختبرين

املختبرين

الطالبات املختبرات

املختبرات

الرئيس

23.6/ 60

6

25.7/ 60

10

القريات

26.4/ 60

10

20.1/ 60

53

طبرجل

19.2/ 60

9

19.8/ 60

6

اللغة العربية
26.4

30

25.7
23.6

19.8

19.2

25

20.1
20
15
10
5

طبرجل
19.2

القريات
26.4

المقر الرئيسي
23.6

19.8

20.1

25.7

طالبات

0
طالب
طالبات

طالب

يبين الجدول السابق عدد الطالب والطالبات الذين أدوات االختبار التحصيلي في اللغة العربية،
ومتوسطات درجاتهم في كل فرع على حدة .فقد أدي االختبار ( )6طالب في الفرع الرئيس بمدينة
سكاكا ،و كان متوسط الدرجات التي حصلوا عليها هي (  ،) 60 /23.6و أدت االختبار ( )10طالبات في
الفرع نفسه ،كان متوسط درجاتهن (.)60/25.7
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أما فرع القريات بنين ،فقد أدى االختبار ( )10طالب ،جاء متوسط درجاتهم بنسبة (،)60 / 26.4
وقد أدت االختبار في الفرع نفسه ( )53طالبة ،وجاء متوسط درجاتهن بنسبة (.)60 / 20.1
ً
وأخيرا ،أدى االختبار في فرع طبرجل ( )9طالب ،بمتوسط درجات ( ،)60 / 19.8و ( )6طالبات
بمتوسط درجات (.)60/ 19.8
 .2اللغة اإلنجليزية (كل فرع على حدة):
جدول رقم ()2
الفرع

متوسط درجات
الطالب املختبرين

أعداد الطالب
املختبرين

متوسط درجات
الطالبات املختبرات

أعداد الطالبات
املختبرات

الرئيس

32.7/60

42

31.8/60

97

القريات

26.4/60

18

27.5/60

4

طبرجل

32/60

1

27/60

1

اللغة االنجليزية
32

31.8
27.5

27

32.7

35
30

26.4

25
20
15
10
5
0

طبرجل
32

القريات
26.4

المقر الرئيسي
32.7

طالب

27

27.5

31.8

طالبات

طالبات

طالب
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يبين الجدول السابق عدد الطالب والطالبات الذين أدوا االختبار التحصيلي في اللغة اإلنجليزية،
ومتوسطات درجاتهم في كل فرع على حدة .فقد أدي االختبار (ً )42
طالبا في الفرع الرئيس بمدينة
سكاكا ،وكان متوسط الدرجات التي حصلوا عليها هي ( ،)60 /32.7وأدت االختبار ( )97طالبة في الفرع
نفسه ،كان متوسط درجاتهن (.)60/31.8
أما فرع القريات بنين ،فقد أدى االختبار (ً )18
طالبا ،جاء متوسط درجاتهم بنسبة ( ،)60 / 26.4وقد
أدت االختبار في الفرع نفسه ( )4طالبات ،وجاء متوسط درجاتهن بنسبة (.)60 / 27.5
طالبا ً
وأخيرا ،أدى االختبار في فرع طبرجل ً
ً
واحدا ،ودرجته ( ،)60 / 32وطالبة واحدة ،درجتها (27
.)60/
 .3اللغة العربية (الفروع مجتمعة):
جدول رقم ()3
اللغة العربية

متوسط درجات
الطالب املختبرين

جميع أعداد
الطالب املختبرين

متوسط درجات
الطالبات املختبرات

جميع أعداد
الطالبات
املختبرات

جميع الفروع

23.16

25

21

69
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جميع المقرات عربي
23.5

23.16

23
22.5
22
21.5

21

21
20.5
20
طالبات
21

19.5

طالب
23.16

جميع المقرات

يبين الجدول السابق عدد الطالب والطالبات الذين أدوا االختبار التحصيلي في اللغة
العربية ،ومتوسطات درجاتهم في الفروع مجمعة .فقد أدي االختبار (ً )25
طالبا في جميع الفروع،
وكان متوسط الدرجات التي حصلوا عليها هي ( ،)60 /23.16وأدت االختبار ( )69طالبة في جميع
الفروع ،كان متوسط درجاتهن (.)60/21
 .4اللغة اإلنجليزية (الفروع مجتمعة):
جدول رقم ()4
اللغة اإلنجليزية

متوسط درجات
الطالب املختبرين

جميع أعداد
الطالب املختبرين

متوسط درجات
الطالبات املختبرات

جميع أعداد
الطالبات
املختبرات

جميع الفروع

60/30.8

61

60/31.6

102
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جميع المقرات انجليزي
31.8
31.6
31.6
31.4
31.2
31
30.8
30.8
30.6
طالب
30.8

طالبات
31.6

30.4
جميع المقرات

يبين الجدول السابق عدد الطالب والطالبات الذين أدوا االختبار التحصيلي في اللغة
اإلنجليزية ،ومتوسطات درجاتهم في الفروع مجمعة .فقد أدي االختبار (ً )61
طالبا في جميع الفروع،
و كان متوسط الدرجات التي حصلوا عليها هي ( ،)60 /30.8و أدت االختبار ( )102طالبة في جميع
الفروع ،كان متوسط درجاتهن (.)60/31.6
 .5اللغة العربية واللغة اإلنجليزية (الفروع مجتمعة طالب وطالبات):
جدول رقم ()5
متوسط درجات جميع
الطالب/الطالبات املختبرين
في جميع الفروع

متوسط درجات
املختبرين في اللغة
العربية

أعداد الطالب
والطالبات
املختبرين

متوسط درجات
املختبرين في اللغة
االنجليزية

أعداد الطالب
والطالبات املختبرين

60/21.6

94

60/31.4

163
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جميع الطالب/الطالبات في جميع المقرات
35

31.4

30
21.6

25
20
15
10
5

انجليزي
31.4

عربي
21.6

0
جميع الطالب/الطالبات

يبين الجدول السابق مجموع عدد الطالب والطالبات الذين أدوا االختبار التحصيلي في اللغة العربية
ونظرائهم الذين أدوا االختبار التحصيلي في اللغة اإلنجليزية ،ومتوسطات درجاتهم في جميع الفروع.
فقد أدي اختبار اللغة العربية (ً )94
طالبا وطالبة في جميع الفروع ،وكان متوسط الدرجات التي
حصلوا عليها هي ( ،)60 /21.6وأدى اختبار اللغة اإلنجليزية (ً )163
طالبا وطالبة في جميع الفروع،
وكان متوسط درجاتهم (.)60/31.4
ً
سابعا :تفسير نتائج االختبارين التحصيليين في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية:
من خالل استقراء تحليل نتائج االختبارين التحصيليين في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية ،يمكن
اإلشارة إلى عدد من الحيثيات ،كان لها دور في نتائج الطالب ،يمكن عرضها بإيجاز على النحو التالي:
 يوجد تباين في عدد الطالب والطالبات الذين دخلوا االختبارين في جميع الفروع،
ومن خالل االطالع على اإلعداد املتوقع تخرجهاً ،
وفقا للقوائم الرسمية ،يتضح أن
التباين ليس سببه تفاوت أعداد الطالب بين الفروع في برنامجي اللغة العربية واللغة
ً
قصورا في إعداد الدعاية الكافية
اإلنجليزية فقط ،بل يتوقع أن يكون سببه،
لالختبار ،واإلعالن عنه في وقت مبكر يكفل وصول فكرة االختبار وأهميته ألكبر عدد
ممكن من الطالب والطالبات.
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 لوحظ تدن في درجات الطالب والطالبات في اختباري اللغة العربية واللغة اإلنجليزية
على حد سواء ،وقد يعزى ذلك لعدة اعتبارات ،أهمها:
 قصور في البرنامج األكاديمي ،من حيث (نواتج تعلمه ،و نوعية املقررات أوتوصيفها أو خطة دراستها أو طرائق التدريس ،أو أساليب تقويم) أو كل هذه
العناصر مجتمعة ،و لعل ذلك يبرر أهمية مشروع تطوير البرامج األكاديمية و
الخطط الدراسية الذي أنجزته الجامعة العام الجامعي املاض ي ( 1438هـ -
 1439هـ).
 قد يفسر ضعف الدرجات ،إجراء االختبار بشكل مفاجئ ًنسبيا ،حيث إن نجاح
مثل هذا النوع من االختبارات ،يلزمه نشر ثقافة توعوية عن أهميته وأهدافه
وكيفية االستعداد له.
 املقررات الدراسية التابعة له ،مما يصعب عملية قياسها ،بل لوحظ ،عدموجود نواتج تعلم باملرة في عدد من املقررات الدراسية ،مما يعد ً
بترا في منظومة
املدى والتتابع ،ويعد ذلك نتيجة لكون البرنامجين الحاليين (اللغة العربية و
اللغة اإلنجليزية) هما نسخ و إعادة إنتاج للبرامج املناظرة في عدد من الجامعات
السعودية ،و ذلك ما تم تالفيه في الخطط الدراسية املطورة.
 لم يتم التدريس أو التقييم في أي من البرنامجين من قبل في ضوء مخرجات تعلمالبرنامج ،العتبا ات عديدة أشير لبعضها ً
سابقا باإلضافة إلى أنه ال توجد خطة
ر
استراتيجية في األقسام العلمية التي تقدم البرنامجين للتدريس لتحقيق
مخرجات تعلم البرنامج بشكل جيد ،ومن ثم بناء اختبارات ومقاييس علمية في
ضوء مخرجات تعلم البرنامج ،بحيث تعكس نتيجة الطالب مستواه الحقيقي في
تخصصه عند تخرجه.
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ً
ثامنا :التوصيات والخطة املستقبلية لالختبارات التحصيلية في جميع البرامج األكاديمية على
مستوى الجامعة:
على املستوى التنظيمي:
.1
 تتولى وحدة الخطط والبرامج الدراسية متابعة تحقيق مخرجات التعلم وقياسها في جميع
البرامج األكاديمية بالجامعة.
 تتولى الشؤون األكاديمية في كل كلية التنسيق مع األقسام العلمية إلعداد خطط تحقيق
مخرجات التعلم وقياسها في البرامج األكاديمية التي تقدمها.
 تضمن الخطط السنوية للكليات واألقسام ،ومن ثم أعضاء هيئة التدريس إجراءات تحقيق
مخرجات التعلم وقياسها.
 يتولى اإلرشاد األكاديمي توجيه الطالب وتوعيتهم بأهمية تحقيق مخرجات التعلم ،وأهمية
ذلك في تحقيق متطلبات التوظيف ،ومن ثم إبراز أهمية االختبارات التحصيلية التي تجريها
الجامعة للمتوقع تخرجهم.
 دورات تدريبية وورش عمل للتدريب على استراتيجيات التدريس املشار إليها في الخطط
املطورة التي وضعت بهدف مساعدة الطالب على تحقيق مخرجات التعلمً ،
وأيضا التدريب
على بناء االختبارات واملقاييس العلمية (للمقررات النظرية والعملية) التي تقيس مدى تحقق
مخرجات التعلم ،وتعكس املستوى الحقيقي للطالب املتوقع تخرجهم.
 تتولى وحدة االختبارات في كل كلية بالتنسيق مع الشؤون األكاديمية واألقسام العلمية،
ً
ووفقا للضوابط التي تحددها وحدة الخطط والبرامج الدراسية على مستوى الجامعة –
إعداد بنوك األسئلة في ضوء نواتج تعلم البرنامج ككل من بداية العام الد اس ي؛ لتكون ً
معينا
ر
إلعداد االختبار التحصيلي في نهاية العام الدراس ي.
على املستوى األكاديمي والتعليمي:
.2
تقدم وكالة الجامعة للشؤون التعليمية التي:
 دليل قياس نواتج التعلم:
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يتم تعميمه على الكليات – بعد اعتماده -ملساعدة الكليات على كيفية قياس نواتج التعلم
من خالل مقاييس علمية مختلفة.
 تقديم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية وفق خطة زمنية موزعة على العام الدراس ي،
تستهدف تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في املجاالت التالية:
 إعداد مصفوفة املدى والتتابع في البرامج األكاديمية واملقررات الدراسية. صياغة نواتج تعلم البرنامج األكاديمي واملقررات الدراسية. التدريس في ضوء نواتج التعلم. استراتيجيات التدريس الحديثة التي تتالءم مع طبيعة البرنامج األكاديمي ومستوىالطالب الجامعي وخصائصه.
 التقويم بشكل عام في ضوء نواتج التعلم. بناء االختبارات التحصيلية واملقاييس العلمية في ضوء نواتج التعلم. قياس مستويات الفهم املختلفة ومستويات التفكير العليا في البرامج األكاديميةاملختلفة.
 إصداركتاب (دليل التميزفي التدريس الجامعي)
ويتناول الكتاب ً
عددا من القضايا واملشكالت املهمة ،مع تقديم الحلول العملية لها ،أهمها:
 الفجوة بين مخرجات التعلم واحتياجات سوق العمل. مخرجات التعلم (مفهومها ،أهميتها ،أنواعها ،ضوابط صياغتها ،وقياسها) التدريس الجامعي في ضوء اقتصاد املعرفة واحتياجات سوق العمل. مهارات التدريس الجامعي في ضوء مخرجات التعلم (التخطيط – التنفيذ – التقويم). دور تقنيات التعليم وتقنية املعلومات في تحقيق مخرجات التعلم (ضوابط اختيارها –وآليات استخدامها).
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-

-

استراتيجيات التدريس الحديثة التي تتالءم مع طبيعة البرامج األكاديمية وخصائص
الطالب الجامعي والبيئة التعليمية ،وتتوافق مع مخرجات التعلم املراد تحقيقها.
تقويم الطالب الجامعي( :الفجوة بين مستوى الطالب الحقيقي والدرجة التي يحققها في
االختبار-ملاذا التدني في اختبارات القدرات – بناء االختبارات واملقاييس املعيارية الصادقة
– بناء االختبارات في ضوء مخرجات التعلم – جدول مواصفات االختبار – قياس
مستويات التفكير العليا .)...
خطط لتقديم دروس نموذجية متنوعة من برامج أكاديمية قائمة بالفعل في جامعة
الجوف.
نماذج الختبارات ومقاييس نموذجية ومتنوعة لقياس مخرجات التعلم في برامج أكاديمية
متنوعة وقائمة بالفعل في جامعة الجوف.

 -3وحدة استقطاب الكفاءات
تم انشاء وحدة استقطاب الكفاءات بموجب قرار مدير الجامعة رقم  1334/39/6وذلك في
1439/4/13هـ.

الرؤية:
صورة ذهنية للجامعة متميزة لدي املجتمع.

الرسالة:
تسعى الجامعة إلى استقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين والقادرين على تحقيق رؤية
ورسالة وأهداف الجامعة في ظل القيم واألخالق الجامعية ،بما يعزز مكانة الجامعة وصورتها
الذهنية.

أهداف الوحدة:
 استقطاب األساتذة والباحثين املتميزين.
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 االرتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس.
 تحقيق صورة ذهنية للجامعة تدعم ثقة املجتمع بها.

مهام الوحدة:







اإلع ـ ــالن ع ـ ــن مش ـ ــروع اس ـ ــتقطاب الكف ـ ــاءات بجامع ـ ــة الج ـ ــوف عب ـ ــر املوق ـ ــع اإللكترون ـ ـي
للوحـ ـ ــدة وإتاحـ ـ ــة نمـ ـ ــوذج طلـ ـ ــب االلتحـ ـ ــاق باملشـ ـ ــروع ملـ ـ ــن يرغـ ـ ــب ،ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم
جمـ ـ ــع الطلبـ ـ ــات وتصـ ـ ــنيفها حسـ ـ ــب التخصـ ـ ــص فـ ـ ــي قاعـ ـ ــدة بيانـ ـ ــات الوحـ ـ ــدة
للرجوع لها عند الحاجة.
التواصـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع األقسـ ـ ـ ــام واإلدارات املختلفـ ـ ـ ــة بالجامعـ ـ ـ ــة لتحديـ ـ ـ ــد احتياجـ ـ ـ ــاتهم مـ ـ ـ ــن
املتميزين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
البحـ ـ ــث عـ ـ ــن الكفـ ـ ــاءات املطلوبـ ـ ــة بالوسـ ـ ــائل املتاحـ ـ ــة سـ ـ ــواء عـ ـ ــن طريـ ـ ــق اإلنترنـ ـ ــت أو
التواصل املباشر مع الجامعات
استقبال طلبات االلتحاق باملشروع وفرزها حسب األفضلية واختيار املرشح.
اتخ ـ ــاذ م ـ ــا يل ـ ــزم م ـ ــن إجـ ـ ـراءات للتعاق ـ ــد وم ـ ــن ث ـ ــم توجي ـ ــه العض ـ ــو املس ـ ــتقطب للجه ـ ــة
املستفيدة.

االعمال التي تمت خالل العام 1440/1439
 .1تم اعداد دليل إجراءات التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس
 .2ت ـ ـ ــم اع ـ ـ ــداد هيك ـ ـ ــل تنظيم ـ ـ ــي لوحـ ـ ـ ــدة اس ـ ـ ــتقطاب الكف ـ ـ ــاءات .وق ـ ـ ــد تضـ ـ ـ ــمن
الهيكل اللجان التالية:
أ .لجنة الدعم الفني وقاعدة البيانات
ب .لجنة استقطاب الكفاءات
ج .لجنة استقطاب القدرات العلمية
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 .3ت ـ ـ ــم اع ـ ـ ــداد دلي ـ ـ ــل للسياس ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي تتبعه ـ ـ ــا جامع ـ ـ ــة الج ـ ـ ــوف لالس ـ ـ ــتقطاب.
وقد تضمن الدليل ما يلي:
أ .متطلبات واحتياجات وظيفة عضو هيئة التدريس ومن في حكمهم
ب .املعايير العامة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
ج .سياسات االستقطاب ،وقد تضمنت السياسات ما يلي:
أوال :املستوى األكاديمي للمتقدم وخبراتـه
ثانيا :الشهادات والدرجات العلمية للمتقدم (بكالوريوس -ماجستير -دكتوراه
أو ما يعادلها)
ثالثا :الناحية الشخصية للمتقدم
رابعا :حاجة القسم العلمي
خامسا :مقابلة املتقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس
سادسا :الوثائق املطلوبة من املتقدم
ً
سابعا :الوثائق املطلوب إرفاقها أيضا من القسم العلمي والكلية
ثامنا :املفاضلة بين املتقدمين
 .4انش ــاء قاع ــدة بيان ــات اس ــتقطاب الكف ــاءات والق ــدرات العلمي ــة
بجامع ـ ــة الج ـ ــوف .بهـ ــدف البح ـ ــث عـ ــن أعضـ ــاء هيئ ـ ــة التـ ــدريس ومـ ــن ف ـ ــي
حكمهـ ـ ــم مـ ـ ــن خـ ـ ــارج الجامعـ ـ ــة سـ ـ ــعوديين وغيـ ـ ــر سـ ـ ــعوديين لـ ـ ــديهم القـ ـ ــدرات
وامله ـ ـ ــارات والخبـ ـ ـ ـرات الالزم ـ ـ ــة لش ـ ـ ــغل الوظ ـ ـ ــائف الش ـ ـ ــاغرة بكاف ـ ـ ــة األقس ـ ـ ــام
العلمي ـ ــة بالجامع ـ ــة ومحاول ـ ــة ج ـ ــذبهم للعم ـ ــل بالجامع ـ ــة ف ـ ــي الوق ـ ــت املناس ـ ــب
وباألعداد املناسبة.
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 -4وحدة ضمان الجودة
الرؤية:
الريادة والتميز في تطبيق نظم ومعايير جودة التعليم العالي بما يحقق استمرارية األداء املتميز
على مستوي جامعة الجوف.

الرسالة:
تسعى الوحدة إلى تحقيق الجودة الشاملة في جميع الدارسات األكاديمية واإلدارية بالوكالة
وجميع الجهات املرتبطة بها ،واالستخدام األمثل لجميع اإلمكانات واملوارد املتاحة للنهوض
بمستوى التعليم ،وذلك بمشاركة جميع منسوبي الجامعة ،ملقابلة حاجات املجتمع ،ومتطلبات
سوق العمل ،وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي.

أهداف الوحدة:
-1نشر ثقافة الجودة بالوكالة والوعي بأهمية تطبيق آلياتها بين منسوبيها.
-2تحقيق الجودة في العمليات التعليمية واإلدارية وبيئة العمل للطالب والعاملين.
-3التنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي فيما يتعلق باالعتماد األكاديمي
والتقويم الذاتي كمرجعية فنية للوحدة لضمان جودة املخرجات.
-4العمل على تطوير األداء بالوكالة من خالل تشخيص املعوقات واقتراح الحلول ووضع
خطط التحسين في املجاالت املختلفة.
-5توفير قواعد بيانات لجميع مجاالت العمل بالوكالة.

مهام الوحدة:
 وضع رؤية الوكالة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية (الخطة االستراتيجية) وتحديثها
بصورة مستمرة
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 تطوير نظم الجودة الداخلية" هيكل الوحدة والئحتها ،تنظيم العمل بالوحدة ،ومن
خالل تشكيل اللجآن الالزمة وتحديد مهامها ،و تجهيزات الوحدة ،نظم األرشفة
والتوثيق ,الخطط ،واألنشطة وآليات التواصل مع الكليات/العمادات/اإلدارات
ومستفيدي الخدمة ،ونظم املتابعة ,تقارير الجودة الفصلية ,خطط التحسين".
 إعداد قواعد بيانات ألعمال الوكالة املختلفة.
 تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي على مستوى الوكالة والجهات املرتبطة بها،
ومشاركة جميع قطاعات الجامعة في ذلك.
 إعداد التقرير السنوي للوكالة باملشاركة مع جميع الجهات املرتبطة.
 اإلشراف على املوقع اإللكتروني للوكالة والعمل على تحديثه بصفة مستمرة.
 تنقيذ ما يوكل اليها من أعمال من وكالة الجودة والتطوير بالجامعة.

إنجازات وحدة ضمان الجودة
 .1اعداد مؤشرات األداء الرئيسة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
 .2قياس أداء وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لعام 1440/1439هـ.
 .3اعداد الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة بالوكالة.
 .4اعداد دليل لوحدة ضمان الجودة.
 .5تحديد مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء موظفي الجامعة.
 .6تحديد مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
 .7اعداد الخطة االستراتيجية للوكالة.
 .8اعداد عدد من أدلة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية كما يتضح من الجدول التالي:
مسلسل

االدلة
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دليل وحدة ضمان الجودة لوكالة الجامعة للشئون التعليمية بجامعة الجوف
دليل الخطة التنفيذية لوكالة الجامعة للشئون التعليمية بجامعة الجوف
الدليل التنظيمي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية بجامعة الجوف
دليل أخالقيات مهنة التدريس
دليل الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للشئون التعليمية بجامعة الجوف
دليل القواعد التنفيذية إلجراءات التعاقد

1
2
3
4
5
6

 .9متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للوكالة
 .10اعداد الئحة تشكيل اللجان االستشارية للبرامج بكليات جامعة الجوف.
 .11إعداد الئحة وضوابط تظلم الطالب بجامعة الجوف.
 .12اعداد إحصائي ة عامة بحصر جميع الكتب واملراجع بكليات الجامعة املختلفة .كما يتضح من
الجدول التالي:

-1975
1979
-1980
1984
-1985
1989
-1990
1994
-1995
1999
-2000
2004

الشريعة والقانون

العلوم الطبية

بالقريات
الطب

الهندسة

الصيدلة

اسنان

الحاسب

املجتمع سكاكا

العلوم

علوم اداب طبرجل

مجتمع طبرجل

علوم ادارية

العلوم الطبية

الفئة
1975

التحضرية

التربية
ما قبل

االجمالي

الكلية

2

-

-

3

6

-

-

-

2

-

4

2

3

-

-

22

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

8

-

4

-

-

16

1

-

-

2

4

-

-

-

-

5

12

-

1

2

-

27

1

-

3

7

6

2

2

-

-

11

7

-

1

1

-

41

3
6
7

3
11
5

5
3
11

7
9
53

6
9
18

2
5
15

1
2
8

1
8

2

17
41
41

11
17
45

1
5

6
5
21

6
8
13

-

68
117
252

التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1440-1439
146

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

بدون
تاريخ
االجمالي

الشريعة والقانون

العلوم الطبية

بالقريات
الطب

الهندسة

الصيدلة

اسنان

الحاسب

املجتمع سكاكا

العلوم

علوم اداب طبرجل

مجتمع طبرجل

علوم ادارية

العلوم الطبية

الفئة
فأكثر

التحضرية

التربية
2005

االجمالي

الكلية

79

68

119

494

37

27

88

38

20

36

109

17

119

71

12

1334

1

5

3

23

20

29

4

3

-

10

36

-

11

2

8

155

100

92

146

600

106

80

105

50

24

161

249

25

171

103

20

2032

 .13تصميم موقع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وتحديثه.
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 .14اعداد تقرير باألوامر السامية بإنشاء الكليات واألقسام العلمية بالجامعة.
 .15اعداد ضوابط وضع شعار لكليات جامعة الجوف.
 .16تقييم االختبارات على مستوى الجامعة.
 .17صيانة النماذج املوحدة على مستوي جميع الكليات بالجامعة كما يتضح من الجدول التالي:
مسلسل
1
2
3
4
5

املجال
نماذج الخطط السنوية
نماذج اعضاء هيئة التدريس
نماذج االختبارات
نماذج االرشاد األكاديمي
نماذج الهيئ ــة الوطني ــة للتقـويــم واالع ـت ـم ــاد األكــادي ـم ــي
االجمالي

عدد النماذج
8
8
19
8
14
57

 -5وحدة الرقابة على االستخدامات النووية واالشعاعية
مقدمة:

ً
"وحدة الرقابة على االستخدامات النووية واالشعاعية والكيميائية" بدال من وحدة املواد
الكيماوية واملشعة لتكون هي الجهة املسؤولة عن تطبيق البرنامج التشغيلي في مراحل التخطيط
واإلنشاء في الجامعة والتحقق من مطابقة اإلنشاءات واألجهزة ملتطلبات الوقاية اإلشعاعية قبل
مرحلة التشغيل والتأكد من توفر االحتياطات الوقائية املناسبة والعمل بالتعليمات واألنظمة
الرقابية املعمول بها والتي أقرتها مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة والرئاسة العامة
لألرصاد وحماية البيئة في كل ما يتعلق بأمور األمان للوقاية من اإلشعاع واالستخدام األمن للمواد
الكيميائية باملنشآت التي تتطلب بعض املمارسات الشعاعية والكيميائية كتداول وتخزين املواد
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الكيميائية واملشعة واستخدام األجهزة املصدرة لإلشعاعات املؤينة وتطبيق برنامج الوقاية من
اإلشعاع بالجامعة ويتضمن البرنامج العمل باملتطلبات واملبادئ األساسية والوقاية من األخطار
َ
الخارجية لإلشعاعات وذلك بتصنيف مناطق العمل اإلشعاعي إلى مناطق ُمراقبة ومناطق إشراف
وقياس ومراقبة املستويات اإلشعاعية في بيئات العمل ومراقبة الجرعات الشخصية للعاملين
واملتداولين واملستخدمين وااللتزام بالحدود الوطنية والدولية املعمول بها والعمل بمبدأ ALARA
وتطبيق برنامج التخلص من النفايات اإلشعاعية والكيميائيه الخطرة الناتجة عند قيام بعض
املنشآت الجامعية بممارساتها.

أعمال ومهام الوحدة:
 -1تصنيف أماكن العمل وتحديد املناطق املراقبة واملناطق الخاضعة لإلشراف بأمـاكن تداول
املصــادر املشعــة واألجهــزة املصــدرة لإلشعـاعــات املؤينة.
 -2تطبيــق الحــدود الوطنيــة واملستــويات املــرجعية املعمــول بهــا وعدم تجاوزه.
 -3القيام بأعمال املسح والقياسات اإلشعاعية والبيئية للمناطق املراقبة واملناطــق الخاضعة
لإلشراف وبيئة العمل.
اإلشراف على تجهيـز املنشآت التي تتـداول املصادر املشعـة واألجهـزة املصدرة لإلشعاعات
املؤينة بما يتفق مع املتطلبات واملبادئ األساسية للوقاية من اإلشعاع وتوفير وسائل الوقاية
اإلشعاعية للمراقبين.
 -4اإلشراف على تطبيق التعليمات واملعايير داخل املنشآت عند تداول املصادر املشعة
واستخدام األجهزة املصدرة لها.
 -5حصر جميع املصادر املشعة واألجهزة املصدرة لها بمنشآت الجامعة.
 -6قياس الجرعات الشخصية للمراقبين املهنيين.
 -7اإلشراف على عمليات نقل املصادر املشعة داخل منشآت الجامعة.
 -8التخلص من النفايات املشعة حسب األنظمة والتعليمات الرقابية املعمول بها.
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 -9تزويد العاملين املهنيين بالجامعة باملعلومات الكافية عن املخاطر اإلشعاعية التي قد
يتعرضون لها أثناء عمليات التعامل والتداول.
-10املشاركة بوضع خطط الطوارئ اإلشعاعية والكوارث البيئية بمنطقة الجوف.
-11تنظيم وتفعيل الندوات واملحاضرات فيما يتعلق بمجال الوقاية من اإلشعاع والتوعية
البيئية.

الهيكل الداخلي للوحدة:
تحتوي الوحدة على خمسة أقسام داخلية وهي :قسم الوقاية من اإلشعاع وقسم القياسات
اإلشعاعية البيئية وقسم املراقبة الشخصية وتوكيد الجودة وقسم التوعية والتثقيف وقسم
التخلص من النفايات اإلشعاعية الخطرة.

ً
أوال :قسم الوقاية من اإلشعاع ومهامه:

-1تطبيق الحدود الوطنية واملستويات املرجعية املعتمدة واملعمول بها .
-2تصنيف أماكن العمل وتحديد املناطق املراقبة واملناطق الخاضعة لإلشراف بمنشآت الجامعة
التي تتداول املصادر املشعة واألجهزة املصدرة لها ووضع اإلشارات التحذيرية .
-3اإلشراف على تجهيز املنشآت بما يتفق مع املتطلبات واملبادئ األساسية للوقاية من اإلشعاع
وتوفير وسائل الوقاية اإلشعاعية للمراقبين واملتعرضين لإلشعاعات املؤينة .
-4اإلشراف على تطبيق التعليمات واملعايير داخل املنشآت التي تتداول املصادر املشعة واستخدام
األجهزة املصدرة لها .
-5حصر جميع املصادر املشعة واألجهزة املصدرة لها بكافة منشآت الجامعة .
-6القيام بأعمال املسح والقياسات اإلشعاعية والبيئية الدورية للمناطق املراقبة واملناطق
الخاضعة لإلشراف بهدف تحديد مدة البقاء فيها .
-7القيام بأعمال املعايرة الدورية لألجهزة املصدرة لإلشعاعات وضبط الحيود بأنابيب األشعة
السينية .
-8تطبيق برنامج قياس الجرعات اإلشعاعية الشخصية للمراقبين املهنيين .
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-9اإلشراف على إزالة التلوث اإلشعاعي في حال حدوثه .
-10اإلشراف على نقل املصادر املشعة من وإلى الجامعة وداخل املنشآت .
-11تطبيق خطة للمواجهة عند االستجابة للطوارئ اإلشعاعية عند الحاجة للتدخل .
-12التواصل مع مدينة امللك عبد هللا للطاقة الذرية واملتجددة والرئاسة العامة لألرصاد وحماية
البيئة في كافة األمور املتعلقة باألمان اإلشعاعي وحماية البيئــة.

ً
ثانيا :قسم القياسات اإلشعاعية البيئية ومهامه:
-1تقدير نشاطية وتراكيز بواعث إشعاعات جاما في التربة واملاء والهواء والغذاء.
-2قياس ومراقبة املستويات اإلشعاعية في بيئات العمل.
-3تقدير نسبة التلوث اإلشعاعي داخل وخارج الجامعة.

ً
ثالثا :قسم املراقبة الشخصية وتوكيد الجودة ومهامه:
-1مراقبة الجرعات الشخصية للمراقبين املهنيين في منشآت الجامعة.
 -2تطبيق برتوكوالت الجودة والنوعية عند التصوير اإلشعاعي للمرض ي بغرض تقليل الجرعات
اإلشعاعية إلى أقل حد ممكن وذلك بتطبيق مبدأ أالرا وتحديد مدة البقاء في املناطق املراقبة
واملناطق الخاضعة لإلشراف.

ً
رابعا :قسم التوعية والتثقيف ومهامه:
-1تنظيم ندوات وورش عمل في مجال الوقاية من اإلشعاع والتوعية البيئية بهدف تثقيف وتوعية
املجتمع.
-2تدريب املراقبين املهنيين بمنشآت الجامعة على التعامل المن مع املصادر املشعة واألجهزة
املصدرة لإلشعاعات املؤينة.
-3املشاركة في البرامج اإلقليمية والدولية املتخصصة في البيئة .
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ً
خامسا :قسم التخلص من النفايات اإلشعاعية الخطرة ومهامه:
-1اإلشراف وتصنيف النفايات اإلشعاعية التي تنتج عند ممارسة بعض منشآت الجامعة ألعمالها.
-2التواصل مع الجهات الحكومية املتخصصة في التخلص من النفايات اإلشعاعية (مدينة امللك
عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة).

 -9مركزاإلرشاد األكاديمي والطالبي
الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية والتنفيذية وقيم املركز:
الرؤية


ً
ً
الريادة والتميز في اإلرشاد األكاديمي واملنهي والنفس ي بجامعة الجوف ًمحليا وإقليميا.
الرسالة:
تنمية قدرات ومهارات الطالب والطالبات واملرشدين واملرشدات بالجامعة من خالل برامج إرشادية
أكاديمية ومهنية ونفسية ذات جودة عالية تعزز التنمية الشاملة لشخصياتهم ،وفق املمارسات
اإلرشادية املحلية واإلقليمية ،وتنفيذ البحوث والدراسات املرتبطة باإلرشاد األكاديمي واملنهي والنفس ي
للجهات ذات العالقة في املجتمع املحلي.

أهداف الوحدة:
-5األهداف االستراتيجية للمركز:
تطوير اإلرشاد األكاديمي والطالبي للطالب والطالبات بالجامعة.
تحديث أنشطة مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة وفق ممارسات هيئة تقويم التعليم ملساهمة
املركز في الحصول على االعتماد املؤسس ي للجامعة.
تطوير اإلرشاد بجميع مجاالته (املنهي واألكاديمي والنفس ي) في الجامعة.
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-1

ً
تأهيل الطالب املتعثرين دراسيا.
-6األهداف التنفيذية للمركز:
ه-1-1-نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمي والطالبي بين طالب وطالبات الجامعة.
هـ- 2-1-فهم الطالب والطالبات النظم واإلجراءات واللوائح الجامعية.
هـ- 3-1-تقديم االستشارات املتخصصة للطالب والطالبات بالجامعة.
ه1-2-تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس في مجاالت اإلرشاد األكاديمي والطالبي.
ه 2-2-تنمية وحدات اإلرشاد األكاديمي والطالبي فنيا في اإلرشاد بجميع كليات الجامعة.
هـ 3-2-الحد من الظواهر السلبية واملشكالت الشائعة بين طالب وطالبات الجامعة.
هـ 4-2-تحديث مصادر املعلومات املرتبطة باإلرشاد األكاديمي والطالبي.
هـ 5-2-تحقيق املقارنة املرجعية مع مراكز اإلرشاد األكاديمية والطالبية بالجامعات الوطنية واإلقليمية
هـ 6-2-تعزيز التوافق النفس ي لطالب وطالبات الجامعة.
هـ7-2-تقديم الخدمات اإلرشادية لطالب املرحلة الثانوية بالتعليم العام بمنطقة الجوف.
ه 1-3-تقديم الدعم والتحفيز للطالب املتفوقين واملوهوبين بالجامعة.
هـ 2-3-تحقيق رضا طالب السنة النهائية عن خدمات اإلرشاد األكاديمي واملنهي والنفس ي بالجامعة.
هـ 3-3-تقديم البرامج اإلرشادية املتخصصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
ً
ه 1-4-الحد من الطلبة املتعثرين أكاديميا بالجامعة لتصل في نهاية الخطة إلى نسبة %3من إجمالي الطالب
والطالبات باملسجلين بالجامعة.
-7مؤشرات مركزاإلرشاد بالجامعة
1-1-1نسبة الطالب الذين يعرفون مهام وأدوار املرشد األكاديمي بالجامعة.
1-2-1نسبة الطالب الذين حصلوا على مطبوعات إرشادية من مركز اإلرشاد.
1-3-1عدد الطالب الذين حصلوا على استشارات متخصصة من املرشدين بالكليات ومركز اإلرشاد بالجامعة.
1-1-2عدد أعضاء هيئة التدريس املستفيدين من أنشطة املركز.
1- 2-2عدد الزيارات امليدانية لتقديم الدعم الفني للوحدات اإلرشادية نهاية العام الدراس ي.
1- 3-2عدد الظواهر واملشكالت السلبية التي رصدت بين طالب الجامعة ،وتم حلها.
1- 4-2عدد الطالب املستفيدين من مصادر املعلومات اإلرشادية باملركز.
 1- 5-2نسبة املقارنة املرجعية مع جامعات محلية.
1-6-2عدد الطالب املستفيدين من الخدمات اإلرشادية النفسية
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-

1- 7-2عدد طالب املرحلة الثانوية بالتعليم العام املستفيدين من برنامج اإلرشاد املبكر
 1-1-3نسبة رضا املتفوقين واملوهوبين بالجامعة عن خدمات اإلرشاد بالجامعة.
 1-2-3تقويم طالب السنة النهائية لإلرشاد األكاديمي واملنهي والنفس ي من مقياس  5نقاط.
 1-3-3نسبة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة املستفيدين من البرامج اإلرشادية.
ً
 1-1-4نسبة الطالب املتعثرين دراسيا بالجامعة.
 2-1-4نسبة رضا الطالب املتعثرين عن الخدمات اإلرشادية املقدمة لهم.
نسبة الطالب الذين تخطوا مرحلة التعثر الدراس ي بالجامعة.
-8القيم
ً
الطالب أوال :االهتمام بطالب وطالبات الجامعة في اإلرشاد.

-

التميز والريادة :تميز اإلرشاد في جامعة الجوف باملقارنة بجامعات محلية وإقليمية.

-

الخصوصية والشفافية :اإلرشاد في الجامعة يعني احترام خصوصيات ومشاعر الطالب ،والصراحة والوضوح
لتلقي طالب وطالبات الجامعة خدمة إرشادية ذات جودة عالية

-

التحفيز والتواصل :اإلرشاد بالجامعة يعني استمرارية مع الطالب من بداية االلتحاق بالجامعة وحتى التخرج منها
بل ومتابعة الخريجين.

-

السرية التامة :املرشد بالجامعة مستودع األسرار للطالب؛ ألن املرشد بمثابة القدوة للطالب.
-التنمية املستدامة :اإلرشاد بالجامعة يعني تنمية مهارات الطالب الدراسية والثقافية في أي وقت وفي أي مكان.

3-1-4
-2

تقريرعن جميع كليات الجامعة يوضح الخدمات اإلرشادية املقدمة للطالب والطالبات حسب الفروع
(سكاكا –طبرجل – القريات)
مقدمة:
بهدف التقرير الي بيان الخدمات اإلرشادية املقدمة لطالب وطالبات الجامعة في اإلرشاد
األكاديمي واملنهي والنفس ي والوعي الفكري لكل (كليات سكاكا-كليات طبرجل – كليات القريات) ،وأهم
املمارسات والندوات وورش العمل التي نفذت في اإلرشاد األكاديمي والطالبي؛ لتحقيق املمارسات
اإلرشادية الجيدة وفق متطلبات املمارسات الصادرة عن هيئة تقويم التعليم واالحتياجات اإلرشادية
لطالب وطالبات الجامعة.
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ً
اوال( :فرع الجامعة بكليات سكاكا).


املجموع اإلجمالي للخدمات االرشادية املقدمة لطالب والطالبات في كليات سكاكا ( 12كلية+
عمادة السنة األولى املشتركة)
الشطر
الطالب
الطالبات
املجموع

عدد البرامج
182
133
315

النسبة
%57،8
%42،2
%100

يتضح من الجدول السابق أن عدد البرامج والخدمات اإلرشادية التي نفذت للطالب في فرع
الجامعة بكليات سكاكا أكثر من عدد البرامج والخدمات اإلرشادية التي نفذت للطالبات  ،وذلك ألن
عدد الطالب في جامعة الجوف أكثر من عدد الطالبات  ،وأن كلية الهندسة ال يوجد بها شطر طالبات
 ،وأن عدد املستفيدين من الخدمات اإلرشادية ً
سواء من الطالب والطالبات متوفر أمام كل خدمة
ونشاط إرشادي تقدمها الكلية للطالب أو الطالبات  ،بل إن كليات الطب وطب األسنان تقدم نفس
الخدمة اإلرشادية للطالب والطالبات في فترات زمنية متشابهة ،عدا بعض الخدمات اإلرشادية
الفردية سواء للطالب والطالبات  ،حيث تتنوع األنشطة والخدمات اإلرشادية في كل كلية بالنسبة
للطالب والطالبات والرسم البياني التالي يوضح تلك الفروقات في عدد البرامج والخدمات اإلرشادية
للطالب والطالبات بالكليات في فرع الجامعة بسكاكا.
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350
300

عدد الخدمات اإلرشادية للطالب

250
200

عدد الخدمات اإلرشادية للطالبات

150
100

50

اإلجمالي

0
1

-

3

2

ً
ثانيا :فرع طبرجل
املجموع اإلجمالي للخدمات االرشادية في كليات طبرجل ( 3كليات)

الشطر

عدد البرامج

النسبة

متوسط كل كلية

الطالب

100

%57،1

 33برنامج

الطالبات

75

%42،9

 25برنامج

املجموع

175

%100

 58برنامج

ينضح من الجدول السابق أن البرامج والخدمات اإلرشادية املقدمة في كليات طبرجل شطر
ً
الطالب أكثر من عدد البرامج والخدمات اإلرشادية املقدمة للطالبات في كليات الطالبات نظرا لكثرة
ً
عدد الطالب ،ونظرا لزيادة األعباء التدريسية ملشرفات الوحدات اإلرشادية لشطر الطالبات ،كما أن
عدد املستفيدين واملستفيدات من الخدمات اإلرشادية متوفر أما م كل خدمة إرشادية تقدمها الكلية
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للطالب أو الطالبات كل ٍ على حدة ،وذلك الختالف كل خدمة إرشادية عن األخرى ،وعدد املستفيدين
منها .والرسم البياني التالي يوضح تلك الفروقات.
200
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0

عدد الخدمات اإلرشادية للطالب
عدد الخدمات اإلرشادية للطالبات
اإلجمالي

1

2

3

ثالثا :كليات فرع القريات:
 إجمالي للخدمات االرشادية املقدمة للطالب والطالبات في كليات القريات ( 3كليات)
الشطر
الطالب
الطالبات
املجموع

عدد البرامج
41
98
139

النسبة
%30
%70
%100

يتضح من الجدول السابق أن البرامج والخدمات اإلرشادية املقدمة في كليات طبرجل شطر
الطالبات أكثر من عدد البرامج والخدمات اإلرشادية املقدمة للطالب ،كما أن عدد املستفيدين
واملستفيدات من الخدمات اإلرشادية متوفر أما م كل خدمة إرشادية تقدمها الكلية للطالب أو
الطالبات كل ٍ على حدة ،وذلك الختالف كل خدمة إرشادية عن األخرى ،وعدد املستفيدين منها.
والرسم البياني التالي يوضح تلك الفروقات.
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160
140

120
100

عدد الخدمات اإلرشادية للطالب

80

عدد الخدمات اإلرشادية للطالبات

60

اإلجمالي

40
20
0
1



3

2

املجموع اإلجمالي للخدمات االرشادية املقدمة للطالب والطالبات على مستوى كليات

الجامعة
الفرع
سكاكا
طبرجل
القريات
املجموع

-

الطالب
182
100
41
323

عدد البرامج
الطالبات
133
75
98
306

اجمالي
315
175
139
629

النسبة
%50
%28
%22
%100

يتضح من الجدول السابق أن عدد ونسب البرامج املقدمة للطالب والطالبات في فروع

الجامعة (كليات سكاكا-كليات طبرجل – كليات القريات) جاءت كالتالي :عدد البرامج والخدمات
اإلرشادية لكليات سكاكا في املقدمة؛ حيث احتلت بنسبة  %50من إجمالي الخدمات اإلرشادية
املقدمة لطالب وطالبات الجامعة ،كما أن عدد املستفيدين واملستفيدات من البرامج اإلرشادية في
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كليات سكاكا متوفر أمام كل خدمة إرشادية بالكلية التي تقدم الخدمات اإلرشادية للطالب أو
الطالبات ،وحسب نوع الخدمة اإلرشادية ،وطبيعة الفئة املستهدفة منها.
وجاءت كليات طبرجل في املرتبة الثانية؛ حيث احتلت نسبة %28؛ على الرغم أن عدد
ً
الطالب في كليات طبرجل أقل من عدد الطالب في كليات القريات ،ولكن نظرا لنشاط الوحدة
اإلرشادية بكليات طبرجل  ،وتولى فرع طبرجل عميد واحد  ،فالجهود مركز في تقديم الخدمات
اإلرشادية للطالب والطالبات ،وتولي متخصص في علم النقس ملسؤولية العمل اإلرشادي بالكلية ،
كما أن عدد املستفيدين واملستفيدات من الخدمات اإلرشادية التي تقدمها الكليات في فرع طبرجل
متوفر أمام كل خدمة إرشادية نظرا لطبيعة الخدمة وطبيعة الفئة املستهدفة منها .
-

ثم جاءت كليات الجامع فرع القريات في املرتبة الثالثة؛ حيث بلغت نسبة الخدمات اإلرشادية

املقدمة للطالب والطالبات  ، %22كما أن عدد املستفيدين واملستفيدات من الخدمات اإلرشادية
التي تقدمها الكليات في فرع القريات متوفر أمام كل خدمة إرشادية نظرا لطبيعة الخدمة وطبيعة
الفئة املستهدفة منها .
كما توجد مالحظة أحرى وهي أن عدد الطالب والطالبات بفرع الجامعة سكاكا ،يمثل %70
ً
ً
تقريبا من طالب وطالبات الجامعة نظرا ألن الجامعة املقر األساس ي لها مدينة سكاكا ،وبالتالي تتضمن
تخصصات غير متوفرة بالفروع ،وكثرة عدد الطالب والطالبات باملقر األساس ي بسكاكا .والرسم
البياني التالي يوضح تلك الفروقات في البرامج اإلرشادية لجميع فروع الجامعة طالب وطالبات.
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350
300
250
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كليات سكاكا

150

كليات طيرجل

100

كليات القريات

50
0
عدد الخدمات
اإلرشادية
للطالب

عدد الخدمات
اإلرشادية
للطالبات

اإلجمالي

الئحة تشكيل املجالس االستشارية بكليات جامعة الجوف
قامت الوكالة بإعداد الئحة تشكيل املجالس االستشارية بكليات جامعة الجوف انطالقا من
أهمية الشراكة املهنية واملجتمعية ودورها في تأهيل كوادر بشرية قادرة علي املنافسة في سوق
العمل ،يتم تشكيل مجلس استشاري بكل كلية تابعة للجامعة بقرار من معالي مدير الجامعة،
ويضم املجلس نخبة من القيادات املهنية في سوق العمل ،ونخبة من األكاديميين الدوليين
املتميزين باإلضافة إلي اعضاء من املجتمع املحلي ،ويعتبر املجلس هيئة استشارية للكلية تهدف إلي
املساهمة في التحسين املستمر لبرامج الكلية األكاديمية وفي توجيه سياساتها املستقبلية وتقويم
خططها االستراتيجية والتواصل مع القطاعات العامة والخاصة.
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والحمد هلل رب العالمين
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