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وث رحمة واملبع بسم هللا والصالة والسالم على أشرف املرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 للعاملين

يسرني أن أقدم التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الذي جاء تجسيدا  

من خالل العمادات والوحدات واللجان التابعة لها وبالتعاون والتنسيق مع مختلف للجهود التي تبذل 

ا لوكالة ورؤيتها ورسالتهويتضمن هذا التقرير نبذة عن االوحدات األكاديمية واإلدارية والتقنية بالجامعة. 

وقيمها وأهدافها االستراتيجية، وهيكلها التنظيمي والوحدات املرتبطة بها، وعرض لإلنجازات التي حققتها 

هـ، إضافة إلى بيان الفعاليات التي أقيمت على صعيد الجامعة داخليا 1439/ 1438الوكالة في العام الدراس ي 

 وخارجيا. 

طاقات لخدمة الطالب في الشأن األكاديمي وغير أكاديمي، وذلك وفق توجه الوكالة كل الجهود وال

استراتيجيات واطر واضحة للوكالة منبثقة من استراتيجية الجامعة ووزارة التعليم والسياسة العامة للدولة، 

 وضمن اطر ومعايير جودة عاملية،

-يمة من معالي مدير الجامعةوهذه اإلنجازات والفعاليات املتنامية كانت تحظى بالدعم والرعاية الكر 

 اقتدار.و بثقة  واإلنجاز في جميع املجاالت يسير بهذه الجامعة نحو النمو والتقدم والرقي  الذي-هللايحفظه 

 .أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لهذا البلد املعطاء وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وهللا أسأل هذا

 وصحبه أجمعين، آلةوصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 التعليمية  شئون وكيل الجامعة لل

 أ.د نجم بن مصفر الحصيني

 

 :أوال كلمة الوكيل
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  ثانيا نبذة عن وكالة الجامعة للشئون التعليمية: 

بتاريخ  11/36/1426التعليمية بموجب قرار مجلس التعليم العالي ذي الرقم  شئون نشأت وكالة الجامعة لل

حيث تضمن الهيكل  الرئيس،ومنذ أن نشأت جامعة الجوف والعناية بالتعليم وتطويره هدفها ه. 25/10/1426

 مخصصة لل
ً
 التعليمية،  شئون اإلداري للجامعة عند إنشائها وكالة

 وبالجوانب للطالب، املوجهة التعليمية بالعملية مباشر بشكل يةالتعليم للشؤون الجامعة وكالة تعنى

 ومخرجات بمدخالت باالرتقاء وصالحياتها اهتماماتها في الوكالة وتركز  .التدريس هيئة بأعضاء املرتبطة األكاديمية

 رؤيتها ًمع انسجاما تسعى أنها كما ،العاملية الريادة إلى بها وصوال األكاديمية البرامج من انطالقا التعليمية العملية

 جديدة برامج وطرح القائمة، األكاديمية البرامج تطوير طريق عن ومهاريا معرفيا الطالب بناء إلى وأهدافها ورسالتها

 .العمل سوق  متطلبات وتواكب املجتمع وتخدم الوطنية التنمية وخطط تتناسب الجودة عالية

كلية علوم  ، كلية الهندسةالتعليمية بشكل مباشر، كافة كليات الجامعة وهي ) شئون وتتبع وكالة الجامعة لل

، التربية  ليةك، كلية العلوم الطبية التطبيقية ، الصيدلة  كلية،  الطب  كلية،  كلية العلومالحاسب واملعلومات ، 

ية التطبيقية بكلية العلوم الط، كلية املجتمع بسكاكا، كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية، الشريعة والقانون   يةكل

لية املجتمع ك،  داب بطبرجلال كلية العلوم و ، كلية املجتمع بالقريات، بالقريات  كلية العلوم واألداب، بالقريات

 العمادات املساندة ذات العالقة، وهي : ) عمادة القبول  - بطبرجل
ً
وما يستحدث من كليات( كما يتبعها أيضا

  ،( ، وعمادة التعليم االلكترونييةعمادة السنة التحضير  –والتسجيل 
ً
وحدة ) عدد من الوحدات  كما يتبعها أيضا

تطوير الخطط والبرامج الدراسية، وحدة القياس والتقويم، وحدة متابعة الخرجين، وحدة استقطاب الكفاءات، 

 (.، ووحدة ضمان الجودةوحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، وحدة املواد الكيماوية واملشعة
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 ة والقيم:ثالثا الرؤية والرسال
 

 الرؤية: 

 في املجال التعليمي واألكاديمي والشراكة املجتمعية. التميز والريادة

 الرسالة: 

، ش ى مع احتياجات سوق العملاتتم أكاديميةالتعليمية إلى تقديم برامج  شئون تسعى وكالة الجامعة لل

راكة فاعلة، وتحقيق ش أكاديميةو وتطوير وتحسين أداء أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خالل خلق بيئة تعليمية 

 .2030 اململكةلرؤية  مجتمعية وفقا

 القيم:

  اإلسالميةااللتزام بمبادئ الشريعة. 

 الريادة والتميز. 

 املسئولية املجتمعية والتنمية املستدامة. 

 واإلبداع األصالة. 

 األمانة العلمية. 

 كاديميةالحرية األ. 

 بروح الفريق العمل 

  املستمرالتطوير والتحسين. 

 االحترام. 

  التعاون. 
 العدالة واملساواة. 
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 رابعا: أهداف ومهام الوكالة

 أهداف الوكالة:

 وعمليا بما يتوافق مع  أكاديميةخلق بيئة تعليمية و  .1
ً
تحقق اإلبداع والتمييز، من خالل تهيئة الطالب علميا

احتياجات سوق العمل، وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية في جميع 

 املجاالت.

  تطوير البرامج والخطط القائمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل .2

   .والخطط الدراسية البرامج،ئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في بناء تطبيق معايير الهي .3

وتخصصات ومسارات ذات جودة عالية لتلبية متطلبات سوق العمل بالتعاون مع  برامج،استحداث  .4

 الكليات ومؤسسات املجتمع املدني.

 التأهيلية. توالدبلوماواالنتساب،  ي، والتعليم املوازي،لكترونتطوير برامج التعليم عن بعد، والتعليم اإل .5

 ع جودةلرف اوعامليً ا ً، ، وإقليميً االتعاون األكاديمي مع مختلف الجامعات واملؤسسات العلمية الرائدة محليً  .6

ج بما يخدم اإلدارة الفاعلة للكليات واألقسام والبرام كاديميةاملخرجات التعليمية. وكذلك تطوير الهياكل األ

 استقطاب وتنمية مهارات أعضاء هيئة تدريس  كاديميةاأل
ً
ويقودها إلي تحقيق أهدافها بطريقة مثلى، وأخيرا

 وموظفين متميزين كي تتمكن الجامعة من تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والخدمية بشكل فعال.

 تحقيق شراكة مجتمعية فاعلة من خالل التواصل مع مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة. .7

 

 مهام الوكالة:

 واألكاديمي.. تنفيذ السياسة العامة للجامعة فيما يتعلق باملجال التعليمي 1

والعمل على رفع كفاءة أدائها  بالوكالة، املساندةوالعمادات  واإلدارية، كاديمية. اإلشراف على جميع الوحدات األ2

 بما يحقق األهداف العامة للجامعة. 
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 العمل.. تطوير البرامج والخطط القائمة بما يتوافق مع متطلبات سوق 3

بمستوى  تشجع على االرتقاء أكاديمية، والعمادات املساندة في توفير بيئة تعليمية و كاديمية. مساعدة الوحدات األ4

 األداء التعليمي واألكاديمي بالجامعة.

 حدات املرتبطة.. اقتراح املشروعات والبرامج التطويرية لكافة الو 5

سياسة القبول والتسجيل، واألنشطة االجتماعية، )بالجامعة الطالب  شئون . اإلشراف على كل ما يتعلق ب6

 والثقافية، والرياضية، والخدمات الطالبية(.

، وإيجاد حلول لها، والعمل على غرس روح االنتماء للجامعة بين أطرافها كاديمية. تحديد املشكالت التعليمية واأل7

 ن(.يأعضاء هيئة تدريس، طالب، موظف)فة املختل

 ة.بالجامع كاديميةبين الوحدات األ كاديمية. توحيد النماذج واإلجراءات املتعلقة بالنواحي التعليمية واأل8

 واألكاديمي والعمل على تطويره.. تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس التعليمي 9

ملية وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية املختلفة التي ترفع أداء ع واملختبرات،. توفير القاعات التدريسية، واملعامل 10

 التدريس، وتحسن من جودتها.

مدير  يمعاللى ورفعها إ تنفيذها،. إعداد تقارير االنجاز السنوية لجميع الوحدات املرتبطة بالوكالة ومتابعة 11

 الجامعة، ومتابعة ما يصدر بشأنها من قرارات وتعليمات.

 ن معالي مدير الجامعة.. تنفيذ كل ما يسند إليها من أعمال م12
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 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 كلية العلوم

 الطب كلية

 كلية طب األسنان

 الصيدلة كلية

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 التربية كلية

 والقانون الشريعة كلية

 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية

 كلية المجتمع بسكاكا

ت
ريا

ق
الـــ

 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

  كلية العلوم واألداب

 كلية المجتمع 

ل
ج

ر
طـب

 

 كلية العلوم واالداب

 عمادة السنة التحضيرية

 عمادة القبول والتسجيل

وحدة تعليم اللغة العربية لغير 

 الناطقين بها

 
 وحدة المواد الكيماوية والمشعة

وحدة تطوير الخطط والبرامج 

 الدراسية

 القياس والتقويموحدة 

 متابعة الخرجينوحدة 

 الكفاءاتاستقطاب وحدة 

 وكيل الجامعة للشئون التعليمية

 االستشاريون  سكرتارية الوكيل

 الوحدات العمادات املساندة الكليات )الوحدات االكاديمية(

 خامسا: الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية
 

 كلية المجتمع 

 ضمان الجودةوحدة 

 والتعليمالتعلم اإللكتروني عمادة 

 بعد عن

 مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي
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 سادسا: العمادات املساندة

 عمادة السنة التحضيرية -1

 :الرؤية

  الريادة والتميز األكاديمي في إعداد وتأهيل الطالب للدراسة الجامعية وفق معايير الجودة

 الرسالة

تقديم خدمات تعليمية متطورة تنمي قدرات الطالب املعرفية و املهارية والسلوكية من خالل 

 .محفزة للتعلم واإلبداع، وذلك إلعدادهم لاللتحاق بالكليات التخصصية أكاديميةبيئة 

  :األهداف

  نظمة واللوائح الجامعيةاأل تعريف الطالب ب .أ

 تهيئة الطالب للتكيف مع البيئة الجامعية .ب

تنمية قدرات الطالب املعرفية و املهارية والسلوكية في اللغة اإلنجليزية والعلوم السياسية  .ج

 والحاسب اللي 

 إكساب الطالب مهارات التفكير والبحث العلمي واالتصال  .د

 على اختيار التخصص املناسب مليولهم وقدراتهم وحاجات سوق العمل الطالبمساعدة  .ه

 إيجاد بيئة معرفية محفزة تساعد الطالب على التميز واإلبداع  .و

 .تعزيز وعي الطالب باملسؤولية املجتمعية .ز

 

 سكــاكــا
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  القيم

 الجودة في األداء 

  الفريقالعمل بروح. 

 

 نظام الدراسة بالتحضيرية

 التسجيل 

 التخصيص في مسارات السنة التحضيرية 

 التخصيص في الكليات بعد االنتهاء من السنة التحضيرية 

 الكليات املتاحة ملن يجتاز السنة التحضيرية 

  في السنة التحضيرية االعتذار- التأجيل-التحويل 

 

 املساراتتوصيف املقررات الدراسية لجميع 

 املسار املشترك 

 املسار الصحي 

 املسار الهندس ي والعلمي 

 

 هـ 1438-1437للعام الدراس ي  دليل الطالب والطالبة

 الهدف من اعداد الدليل 

 الجامعية واللوائح باألنظمة الطالب تعريف. 

 الجامعية البيئة مع للتكيف الطالب تهيئة. 

 والعلوم األساسية اإلنجليزية اللغة في والسلوكية واملهارية املعرفية الطالب قدرات تنمية 

 .اللي والحاسب

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=1283


 

 
12 

 واالتصال العلمي والبحث التفكير مهارات الطالب إكساب. 

 سوق العمل وحاجات وقدراتهم مليولهم املناسب التخصص اختيار على الطالب مساعدة . 

 واإلبداع التميز على الطالب تساعد محفزة معرفية بيئة إيجاد. 

 الطالب باملسؤولية املجتمعية وعي تعزيز. 

 

 

 وقد تضمن الدليل باإلضافة الي الرؤية والرسالة والقيم 

 األقسام العلمية 

 الوحدات اإلدارية 

 نظام الدراسة في السنة التحضيرية 

  الكليات املتاحة بعد اجتياز السنة التحضيرية 

  التدريسيةالخطة 

 الئحة الدراسة واالختبارات 

 الالئحة التأديبية 

 القواعد التنظيمية لوحدة االختبارات بالعمادة 

 وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي 

 القواعد التنظيمية للمجلس االستشاري الطالبي . 
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 عمادة القبول والتسجيل -2

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 

لى كافة االستفسارات املتعلقة بها ، كما تعنى العمادة بإعداد اإلحصائيات املطلوبة من بوضوح ع

الجهات املختلفة من داخل الجامعة وخارجها ، والتي تساهم في توضيح دور الجامعة املهم في مسيرة 

 النهضة الوطنية .

ا تمتد خارج الجامعة نجد مسؤولياته الجامعة،وإلى جانب مهام العمادة اإلدارية والفنية داخل 

نظرا ُ ملا تتطلبه التطورات املتالحقة في املؤسسات األكاديمية وأنظمتها من أهمية وجود تنسيق 

 خارجها.وتعاون بناء ومستمر بين كل الوحدات املتعددة داخل الجامعة والجهات األخرى 

 :الرؤية

ت متكاملة لتقديم أفضل الخدماية إلكترونتسعى عمادة القبول والتسجيل إلى تحقيق منظومة 

للطلبة وبأعلى املستويات االحترافية ونسعى كذلك إلى تنمية وتطوير كافة اإلدارات واألقسام اإلدارية 

 .التابعة للعمادة من أجل خدمة الطالب منذ قبوله في الجامعة وحتى تخرجه منها وكذلك بعد التخرج

 :الرسالة

 كاديميةمات األالتميز والعدالة في تقديم كافة الخد

 األهداف:

تقديم أفضل الخدمات وبكافة الطرق للوصول إلى رؤية العمادة املستقبلية وتحقيق رسالتها  .أ

 .والحفاظ على منجزاتها لرفع اسم الجامعة والوطن
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استقطاب الطالب املتميزين إلى الجامعة من خريجي املرحلة الثانوية من داخل املنطقة  .ب

 .السعوديين )املنح(وخارجها وكذلك الطلبة غير 

تطوير جميع األنظمة العاملة بها لتواكب مستجدات العصر ومتطلبات املستقبل لتقدم  .ج

 .والكليات واملراكز واملجتمع كاديميةأفضل الخدمات للطالب وأعضاء الهيئات األ

 .الحرص على صرف مكافأة الطالب الشهرية في وقتها املستحق ومعالجة ما يعتريها من خلل .د

نظمة القبول والتسجيل واأل  شئون ا للخبرة واالستشارة في بموظفيها ليكونوا مرجعً  ءاالرتقا .ه

 .كاديميةاأل

 

 أقسام العمادة

 اإلدارات التالية:يتبع لعمادة القبول والتسجيل 

  إدارة القبول 

 إدارة التسجيل 

 إدارة خدمات الطالب 

 إدارة الشؤون اإلدارية 

 إدارة الشؤون االكاديمية  

  املكافآتإدارة 

 

 مشاريع الجودة املعمول بها في جامعة الجوف:إسهامات العمادة في 

 مشاريع التخطيط االستراتيجي:

لقد خطت العمادة خطوة  كبيرة خالل هذه السنة من خالل استكمال بناء خطة استراتيجية ملدة 

خمس سننننننننننوات قادمة بالتنسنننننننننيق مع مكتب التخطيط االسنننننننننتراتيجي حيث جاري تدقيقها واعتمادها ، 
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وهو ما جعل العمادة تنتظم في سنننلك التطوير والجودة والعمل املؤسننننننن ي املنظم بما يتوافق وتوجهات 

ململكة عموما وتوجهات الجامعة،  ومن  أهم مخرجات التخطيط االستراتيجي الذي قامت به  العمادة ا

هو الوقوف على الوضننننننع الحالي للعمادة  ومن ثم االنطالق في تحسننننننين أداء العمادة وخدماتها املختلفة 

وافق مع املعنايير والسنننننننننننننعي للتميز وممنا تم  إنجنازه هو مراجعنة رسنننننننننننننالنة ورؤينة العمنادة وأهندافهنا بمنا يت

املعتمدة و أيضا الخروج بخطة تنفيذية واضحة املعالم مؤطرة ضمن ستة مشاريع رئيسية  لتحقيقها  

 وهي : 

  تهيئة العمادة ومساهمتها في متطلبات االعتماد املؤسن ي. 1مشروع   : 

  تطوير آليات القبول والتسجيل. 2مشروع   : 

  تنمية املوارد املالية من خالل تطوير وتيسير آليات القبول والتسجيل.   : 3مشروع 

  الشراكة واملساهمة االجتماعية  للعمادة. 4مشروع  : 

  التطوير التقني  لليات وخدمات  القبول والتسجيل. 5مشروع  : 

  ادة من م:  استقطاب الطالب املتميزين وطالب املنح والتعليم املتوازي  ومنسوبي الع 6مشروع

 إداريين  وفنيين.

وممننا تم أيضننننننننننننننا اعتمنناد آليننات للمتننابعننة والتقييم واالسنننننننننننننتمراريننة بمننا يكفننل تحقيق األهننداف املرجوة  

ومرفق أسنننننننننننننفلننننننه جنننننندول مجمننننننل ل هننننننداف التنفيننننننذيننننننة مع مؤشنننننننننننننرات االداء املنبثقننننننة من االهننننننداف 

 االستراتيجية واالهداف التنفيذية:
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 األهداف التنفيذية مع مؤشرات األداء املنبثقة من األهداف االستراتيجية:

 الهدف األول:
 مؤشرات األداء األهداف التنفيذية األهداف االستراتيجية

تحقيق الجودة واالعتماد وفق  -1

معايير الجودة الشاملة لجميع 

التي تقدمها الخدمات واألعمال 

 العمادة

 نشر ثقافة الجودة. 1-1

نسبة مشاركة منسوبي العمادة في دورات نشر ثقافة الجودة  1-1-1

 ودورات االعتماد املؤسس ي.

عدد مرات معاينة إعالن الرؤية والرسالة في أماكن مختلفة من  1-1-2

 العمادة وعلى البوابة االلكترونية.

ع م تطوير األداء واملمارسة في أقسام العمادة لتتناسب 1-2

 املعايير واملؤشرات الوطنية والدولية.

وثيقة توضح كيفية تطبيق املعايير واملؤشرات في كافة العمليات  1-2-1

 والخدمات التي تقوم بها العمادة.

نسبة استيفاء املعايير واملؤشرات في كافة العمليات والخدمات التي  1-2-2

 تقوم بها العمادة.

 التقويم الذاتي وإعداد خطط التحسين. 1-3

 االنتهاء من إعداد التقرير النهائي للتقويم املؤسس ي الذاتي للعمادة. 1-3-1

نسبة ما تم تصويبه وتطويره بناًء على مخرجات دراسة التقويم  1-3-2

 املؤسس ي الذاتي.

 املساهمة في االعتماد املؤسس ي للجامعة. 1-4
 نسبة استيفاء متطلبات االعتماد املؤسس ي الخاص بالعمادة. 1-4-1
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 الهدف الثاني:
 مؤشرات األداء األهداف التنفيذية األهداف االستراتيجية

تطوير جميع خدمات العمادة  2-1

 لتواكب مستجدات 
ً
 وتقنيا

ً
إداريا

العصر ومتطلبات املستقبل 

لتقدم أفضل الخدمات للطالب 

وأعضاء الهيئات األكاديمية، 

 والكليات واملراكز واملجتمع.

 

 التقويم االلكتروني للخدمات وإجراءات العمل.  2-1

 نسبة العمليات اإلدارية التي يتم تنفيذها بشكل الكتروني. 2-1-1

نسبة تغطية خدمة التقويم لكافة املستفيدين عبر البوابات  2-1-2

 االلكترونية.

 وجود تقرير مفصل يشمل النتائج والتوصيات. 1-2-2 تحليل نتائج التقويم االلكتروني وخدمات العمادة.  2-2

 نسبة منسوبي العمادة بقاعدة البيانات الشاملة. 1-3-2 إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمنسوبي العمادة 2-3

 تطوير البوابات االلكترونية للعمادة. 2-4
مدى رضا املستفيدين والشركاء على البوابات االلكترونية من حيث  2-4-1

 التطوير وتناسبها مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

املرحلة الثانوية يمكن إنشاء قاعدة بيانات لطالب  2-5

 الدخول إليها.
 نسبة عدد الثانويات املدمجة بقاعدة بيانات طالب املرحلة الثانوية. 2-5-1

 تصميم املرشد األكاديمي 2-6

مدى رضا الطالب عن البرنامج الحاسوبي التفاعلي لإلرشاد  2-6-1

األكاديمي، من حيث تمكينه على اكتشاف قدراته واختيار البرنامج 

 املناسب له.

دورات وتوعية مكثفة للمستفيدين في التوجه للخدمة  2-7

 االلكترونية وكيفية استخدامها.

 عدد املراجعات اليدوية واملعامالت الورقية التي ينجزها املستفيد. 2-7-1

 عدد الدورات املنجزة في التوعية باستخدام الخدمات االلكترونية. 2-7-2

توفير الخدمات املتميزة ألعضاء هيئة التدريس وطالب  2-8

 املنح.

 مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن الخدمات التي توفرها العمادة. 2-8-1

توفير محتوى األدلة اإلجرائية والتعريفية بالخدمات املقدمة لطالب  2-8-2

 املنح الدراسية.

 معدل رضا طالب املنح عن الخدمات التي توفرها العمادة. 2-8-3

 



 

 

18 

 الهدف الثالث:

 مؤشرات األداء األهداف التنفيذية األهداف االستراتيجية

تطوير آليات القبول  3-1

والتسجيل للطالب 
 
ً
 وخارجيا

ً
داخليا

بكافة السبل 

للوصول إلى رؤية 

العمادة املستقبلية 
وتحقيق رسالتها 

والحفاظ على 

منجزاتها لرفع اسم 
 الجامعة والوطن.

 تطوير معايير القبول بالجامعة. 3-1

القبول في الجامعات عدد الدراسات الوصفية التي أجرتها العمادة عن معايير  3-1-1

 املرجعية وعالقتها بتميز وتقدم الطالب.

غطية ت املرجعية. نسبةنسبة تطابق املعايير الخاصة بقبول الطالب مع الجامعات  3-1-2
 البرامج األكاديمية املرتبطة بالسنة 

 التحضيرية باملعايير واملؤشرات املرتبطة بتأهيل الطالب لها. 3-1-3

 القبول والتسجيل بالجامعة والتي توفرها العمادة.رضا الطالب عن آليات ومعايير  3-1-4

 تطوير آليات القبول والتسجيل. 3-2

 مدى رضا الطالب عن آليات القبول االلكتروني. 3-2-1

 املعدل اإلجمالي للقيد. 3-2-2
 املعدل الصافي للقيد. 3-2-3

 معدل املستجدين في الجامعة. 3-2-4

 نسبة تغطية دليل العمادة للقبول والتسجيل للخدمات املقدمة للطالب. 3-2-5

 إلى  3-3
ً
 واملتميزين خصوصا

ً
استقطاب الطالب عموما

الجامعة من خريجي املرحلة الثانوية من داخل 

املنطقة وخارجها، وكذلك الطلبة غير السعوديين 

 )املنح( باإلضافة إلى للتعليم املوازي. 

 عدد الدراسات التي تم إتمامها حول دراسة االستقطاب في الجامعات املرجعية. 3-3-1

 تحدد بالتفصيل ما هي اآلليات واملحفزات في االستقطاب.وجود وثيقة  3-3-2
3-3-3 .

ً
 ودوليا

ً
 نسبة قبول الطالب املتميزين محليا

 نسبة تغطية قاعدة البيانات للطلبة املستقطبين. 3-3-4

 وجود مكتب بالعمادة خاص بتسهيالت االستقطاب. 3-3-5

 تطوير آليات قبول ذوي االحتياجات الخاصة. 3-4

ريجي املرحلة الثانوية باملنطقة املسجلين نسبة ذوي االحتياجات الخاصة من خ 3-4-1
 بجامعة الجوف.

وجود مكتب تابع للقبول والتسجيل خاص بذوي االحتياجات الخاصة به من هو  3-4-2

 مؤهل للتعامل معهم.

تطوير آليات القبول للبرامج ذات العائد املادي بما  3-5

يساهم في ردم الفجوة بين االعتمادات املالية 
 العمادة.واحتياجات ومتطلبات 

 العائد املالي من برنامج التعليم املوازي. 3-5-1

 العائد املادي من برنامج املاجستير التنفيذي. 3-5-2
 العائد املالي من برامج تعليم الكبار. 3-5-3

 العائد املالي من برنامج التعليم عن بعد. 3-5-4
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 رضا املستفيدين عن آليات القبول للبرامج ذات العائد املالي. 3-5-5

 

 الهدف الرابع:
 مؤشرات األداء األهداف التنفيذية االستراتيجيةاألهداف 

االرتقاء بمنسوبي العمادة من خالل تنمية الكفاءة  4-1

 للخبرة 
ً
وتشجيع التميز واإلبداع ليكونوا مرجعا

واالستشارة في شؤون القبول والتسجيل واألنظمة 

 األكاديمية.

إعداد دليل توصيف إجراء العمليات التي تتم داخل  4-1

 الهيكل اإلداري.العمادة وتطوير 

نسبة اإلجراءات والعمليات املوصفة في الدليل إلى  4-1-1

إجمالي العمليات واإلجراءات التي تتم في عمادة 

 القبول والتسجيل.

وجود دليل مستخدم مستقل ملهام كل قسم من  4-1-2

أقسام العمادة يبين آليات التحديثات، وحالة 

 التغييرات، والحركات اإلدارية.

إعداد دليل لوصف األدوار واملعام اإلدارية والوظيفية  4-2

 ملنسوبي العمادة.

نسبة البطاقات الوظيفية املعلقة بمكتب كل  4-2-1

 موظف.

 إعداد وتنفيذ خطط تريب وتنمية املهارات. 4-3
عدد التدريبات التي تلقاها منسوبو العمادة خالل  4-3-1

 السنة.

 تنمية التميز واإلبداع ملنسوبي العمادة واستقطاب 4-4

 الكادر البشري.

 عدد الجوائز التي يحصل عليها منسوبو العمادة. 4-4-1

نسبة تطابق معايير ومجاالت اإلبداع والتميز مع  4-4-2

 الجامعات املرجعية.

نسبة تغطية الالئحة التنظيمية للحوافز لألداء  4-4-3

 الوظيفي.

 عدد املتنافسين املتقدمين للعمل داخل العمادة. 4-4-4
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 الهدف الخامس:
 مؤشرات األداء األهداف التنفيذية االستراتيجيةاألهداف 

تنمية الشراكة داخل وخارج الجامعة بما يحقق  -5

 رؤية ورسالة الجامعة.

 تطوير مستودع البيانات واإلحصاءات. 5-1

 عدد املميزات املستحدثة على النظام. 5-1-1

رضا املستفيدين والشركاء عن قواعد  5-1-2

 البيانات واملعلومات املقدمة.

للتواصل وتدفق املعلومات بين تصميم أنظمة  5-2

 العمادة ومؤسسات التوظيف الحكومية واألهلية.

نسبة الجهات املتواصل معها عن طريق  5-2-1

 قنوات نظامية في البوابة من إجمالي الجهات.

التعاون مع عمادات القبول والتسجيل العريقة  5-3

 ونقل الخبرات.

عدد املعامالت التي تم فيها مخاطبة جامعات  5-3-1

 واستقاء الخبرة منها.خارجية 

تيسير آليات القبول في شراكة الجامعة املجتمعية  5-4

بما يساهم في ردم الفجوة بين االعتمادات املالية 

 ومتطلبات العمادة.

العائد املالي من برنامج إعادة تأهيل معلمي  5-4-1

 املراحل التعليمية.

 العائد املالي من برنامج الدبلومات املهنية. 5-4-2

برنامج الدورات التخصصية العائد املالي من  5-4-3

 والتأهيلية.

العائد املالي من البرامج التعليمية لطالب  5-4-4

 املنح.

رضا املستفيدين عن آليات القبول بمختلف  5-4-5

 البرامج ذات الطابع املجتمعي.
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 واالعتماد املؤسس ي: العمادة في ضمان الجودة والتطوير مشاركة 

تسهم عمادة القبول والتسجيل بشكٍل فعاٍل في مشروع الجامعة للحصول على االعتماد 

املؤسن ي واألكاديمي من قبل الهيئة الوطنية للتقويم، وذلك كونها تملك قاعدة البيانات األكاديمية 

ة ية، وكونها املنوطفي الجامعة، بما فيها بيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس والخطط الدراس

وتاريخ  34/ 3/ ج15بتطبيق الئحة الدراسة واالختبارات املعتمدة من قبل مجلس الجامعة رقم 

ه، حيث تعمل العمادة على تزويد إدارة الجامعة والكليات والعمادات املساندة بالبيانات  1/5/1434

 مشاكل الطالب وأعضاء هيئة والتقارير املطلوبة، فمن خالل هذه التقارير تقوم العمادة بمعالجة

التدريس، ورفع املستوى العلمي واألكاديمي في الجامعة، كما وقامت العمادة بموازاة هذا العمل 

بإخراج عدٍد من الوثائق تتعلق بطبيعة عملها، سواًء كانت أدلة أم لوائح وتنظيمات، مثل وثيقة 

ادي للطالب، ودليل الطالب محتوى سجل الطالب، ووثيقة سرية املعلومات، والدليل اإلرش

املستجد، ودليل املنح الدراسية، ودليل السياسات واإلجراءات والذي يتضمن آلية التعامل مع 

 النظام األكاديمي للطالب.

ه أسهمت العمادة  1437/1438خالل الفترة املاضية من نهاية شهر رمضان للعام الدراس ي 

ؤسن ي بإنجاز جزء كبيٍر من متطلبات االعتماد في مشروع ضمان الجودة والتطوير واالعتماد امل

املؤسن ي، مثل الشاهد األول من املعيار الخامس املتعلق بقبول الطالب، وكذلك الشاهد الثاني من 

املعيار الخامس املتعلق بسجالت الطلبة، وكذلك املعيار الرابع املتعلق بقاعدة بيانات الطلبة، كما 

لعمادات املساندة، والذي يتضمن الليات اإلدارية الضامنة وأسهمت بإنجاز مشروع دور عمداء ا

لتطوير عمل العمادة وخدماتها، من خالل إخراج وثائق تتعلق بتطوير آلية العمل وتحفيز منسوبي 

العمادة، واعتماد آليات تطوير عملية القبول والتسجيل بالجامعة، وآليات استطالع آراء املستفيدين 

ك آليات االستعالم والشكاوى بالعمادة، وبالرغم من أغلب هذه الليات من خدمات العمادة، وكذل

والوثائق توفرت قبل انطالق مشروع الحصول على االعتماد األكاديمي واملؤسن ي، إال أن العمادة 

عملت من خالل هذه املشاريع على تطويرها لضمان مستوًى عاٍل من الجودة كما ورد في وثيقة آلية 

 دة بالعمادة.متابعة وضبط الجو 

تبرز تقارير تقييم املساهمة في املشاريع النفة الذكر وكذلك املعامالت الرسمية، إنجاز 

العمادة ملتطلبات هذه املشاريع ومشاركتها في تطويرها، كما تبرز هذه التقارير أهمية دور العمادة في 

عليم، الوطنية لتقويم التسعي الجامعة للحصول على االعتماد املؤسن ي واألكاديمي من قبل الهيئة 

 يبرز الجدول التالي طبيعة الوثائق واملشاريع املشاركة فيها، ودور هذه الوثائق وأهم بنودها:
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 أهم بنودها املشروع طبيعتها عنوان الوثيقة م

 قبول الطلبة إعالن وثيقة متطلبات القبول للمؤسسة 1
 شروط االنضمام للجامعة.

 طبيعة التخصصات املتاحة.

 قبول الطلبة إعالن وثيقة متطلبات القبول بالبرامج 2
 التخصصات املتاحة.

 شروط القبول بالتخصصات.

3 

الئحة الدراسة واالختبارات املعتمدة 

وتاريخ  34/ 3/ ج15بالقرار 

 ه 1/5/1434

 كافة املشاريع آلية تنظيمية

تتضمن كافة عمليات وآليات القبول 

والتسجيل واملعادالت والتخريج، مع 

 تعريفات باملصطلحات األكاديمية.

 كافة املشاريع آلية تنظيمية  الدليل اإلرشادي  4

 التخصصات املتاحة بالجامعة.

 شروط القبول بالتخصصات.

 آلية التقديم والقبول بالجامعة.

 آلية التخريج.

 العقوبات.

 كافة املشاريع آلية تنظيمية دليل السياسات واإلجراءات 5

 شرح عملية القبول.

شرح عمليات التسجيل وإدخال 

 الحركات األكاديمية.

 كافة املشاريع آلية تنظيمية دليل املنح الدراسية لغير السعوديين 6

 اإلعالن عن القبول على املنح.

 مصطلحات أكاديمية عن املنح.

 شروط القبول باملنح.

 التخصصات املتاحة للمنح.
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 آلية تنظيمية وثيقة محتوى سجل الطالب 7
املعيار الرابع 

 والخامس

مصطلحات عامة توضح مفهوم 

 سجل الطالب.

أحكام عامة تتعلق بملكية السجل، 

ومدة االحتفاظ به، وآلية نشره 

 وطباعته.

 كافة املشاريع آلية تنظيمية وثيقة سرية املعلومات 8

مصطلحات عامة توضح مفهوم 

املعلومات والبيانات وطبيعتها من 

 حيث السرية.

ملتعلقة بطبيعة املعلومات األحكام ا

والبيانات وآلية نشرها واالطالع 

 عليها.

 دليل شامل الدليل التنظيمي للعمادة 9

دور عمداء 

العمادات 

 املساندة

يشمل كل اآلليات واللجان وبيانات 

املوظفين وطبيعة مهامهم، والهيكل 

التنظيمي، وآلية اتخاذ القرار 

 وتشكيل اللجان بالعمادة.

 آلية تنظيمية آلية التحفيز   10

دور عمداء 

العمادات 

 املساندة

 مصطلحات عامة.

أحكام تتعلق بالحكم على تميز 

 املوظفين.

 مصادر التمويل.

 

 

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف تخصيص طالب وطالبات السنة التحضيرية 

   هن 1438 – 1437في الفصل الدراس ي الثاني  العلمي(الهندس ي  –املجتازين للمسارات )الصحي 

 :كالتاليوكانت النتائج 
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 الكلية
 التخصص

 أدنى معدل تم التخصيص عليه

 طالبات طالب

 4.96 4.88 جراحة الطب

 4.94 4.69 جراحة الفم واألسنان طب األسنان

 3.74 2.89 الصيدلة الصيدلة

 3.86 2.78 إعداد عام العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا

 3.76 2.88 إعداد عام العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

 الهندسة

 ــ 3.90 قوى كهربائية

 ــ 3.76 اتصاالت والكترونيات

 ــ 4.18 مدنية

 ــ 4.26 ميكانيكية

 علوم الحاسب واملعلومات

 ــ 3.57 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

 3.31 2.81 علوم الحاسب واملعلومات

 2.93 2.88 نظم املعلومات
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 ألعداد طالب الجامعة حسب املراحل الدراسية:
ً
 املجموع كامال

 علمية العامة ماجستير دبلوم تأهيلي برنامج انتقالي بكالوريوس املرحلة

 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى الجنس

 2 0 29 40 192 258 139 211 10248 13889 العدد

 2 69 450 350 24137 املجموع

 

 25008 املجموع النهائي

 

 برامج التجسير املوازي 

فتح باب التقديم على برامج التجسير املوازي للعام الجامعي بعمادة القبول والتسجيل قامت 

 .للفصل الدراس ي األول  هن1437/1438

 البرامج املتاحة:

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

     طالبات(بكالوريوس تمريض )طالب / 

    )بكالوريوس علوم املختبرات الطبية )طالب فقط 
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 القبول:البرنامج الزمني إلجراءات 

إلى   االجراء من 

 بدء استقبال الطلبات على بوابة القبول لبرنامج التجسير املوازي  1437-10-26 1437-11-08

 بدء فرز الطلبات من قبل الكلية 1437-11-11 1437-11-25

 إعالن النتائج وبدء تسليم املستندات للمطابقة 1437-11-25 1437-11-29

 العمادة تاراصدإ

  في عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف املعلوماتوثيقة سرية 

 الطالب املستجد ليلد 

 ةجامعيلا للدراسة اإلرشادي الدليل 

 الجوف ةفي جامع السعوديين رغي للطالب الدراسية املنح دليل 

 عمادة القبول والتسجيلفي  واالجراءات السياسات دليل 

 

 

 التعلم اإللكتروني و التعليم عن بعدعمادة  -3

 الرؤية

أن تصبح عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة إحدى املراكز املتميزة عامليا في مجال التعلم اإللكتروني 

 والتعليم عن بعد

. 
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 الرساله

ومتميزة استجابة للطلب املتزايد عليها من خالل استخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدمات تعليمية متنوعة 

 .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. 

  جودة التعليم االلكتروني في كليات الجامعةضمان. 

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم االلكتروني وتطبيقاته. 

 توفير بيئة الكترونية محفزة للتعلم وداعمة ل داء. 

 تعزيز املشاركة املجتمعية في مجال التعليم االلكتروني. 

 م عن بعدالتعاون مع كليات الجامعة لتقديم برامج للتعل. 

 توفير قوى عاملة للمساهمة في تقديم خدمات وبرامج التعليم االلكتروني.  

 املساهمة في بناء االقتصاد املعرفي من خالل منتجات العمادة وإسهاماتها ومشروعاتها العلمية 
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 سابعا: الوحدات التابعة للوكالة

  وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها -1

 
ُ
َية

ْ
اَمِج :ُرؤ

َ
 الَبْرن

ِر اإلسالِم 
ْ
ش
َ
اطقيَن بغيِرَها ، واإلسهاُم في ن ِة للنَّ ِة الَعَرِبيَّ

َ
غ
ُّ
ْعليِم الل

َ
 في َبَراِمِج ت

ُ
ْرِجِعّية

َ
 وامل

ُ
َيادة تعاليِمِه و  الرَّ

ِحيحِة . ورِة الصَّ ْمَحِة بالصُّ  السَّ

 

اَمِج 
َ
 الَبْرن

ُ
ة
َ
 ِرَسال

 
َ
ِة ؛ لُيْصِبُحوا ق ْيِر الَعَرِبيَّ

َ
اِطِقيَن ِبغ ِهيُل النَّ

ْ
أ
َ
ِم ، َوت

ُّ
عل ْعِليِم والتَّ َزِة للتَّ َحّفِ

ُ
ِة امل

َ
وفيُر الِبيئ

َ
ى الِقَراَءِة ات

َ
ِدريَن َعل

راٍت ، َو َبَرا رَّ
َ
ِل ُمق

َ
ِة ، ِمْن ِخال ِة الَعَرِبيَّ

َ
غ
ُّ
ِة ِبالل

َ
َحاَدث

ُ
يوالِكَتاَبِة واالْسِتَماِع وامل ّبِ

َ
ل
ُ
ٍة ت ْوِعيَّ

َ
ٍة ن

َ
ِشط

ْ
ن
َ
 ِمَج ، َوأ

 اْحِتياَجاِتِهْم .  

 

اَمِج: 
َ
 الَبْرن

ُ
اف

َ
ْهد

َ
 أ

ْيِرَها إلى:
َ
اطقيَن ِبغ ِة للنَّ ِة العربيَّ

َ
غ
ُّ
عليِم الل

َ
 ت
ُ
 ِوحدة

ُ
 َتْهِدف

نه ِمْن :  (1) ِ
ّ
ة إلى مستوى يمك ويَّ

َ
غ
ُّ
 من املهاراِت الل

ً
ِم مجموعة ِ

ّ
 إكساِب املتعل

  ِة
َ
غ
ُّ
ْهِم الل

َ
ِة . ف مِة ، واالْسِتَماِع الَواِعي ِفي َمَواِقِف الَحَياِة الَعامَّ

َّ
ل
َ
َتك
ُ
ِة الُفْصَحى امل  الَعَرِبيَّ

 .ْهِلَها
َ
َواُصِل َمَع أ ِة ، والتَّ ِة الَعَرِبيَّ

َ
غ
ُّ
ِث ِبالل َحدُّ  التَّ

  اُعِل َم
َ
ف ة ِبُيْسٍر ، َوِإْدَراٍك للَمْعَنى والتَّ ِة الَعَرِبيَّ

َ
غ
ُّ
 َعُه .ِقَراَءِة الل

 . ْفِس  عن النَّ
ً
ْعِبيرا

َ
 ، أم ت

ً
ِلك َوِظيفّيا

َ
اَن ذ

َ
ك
َ
ِة ِفي الِكَتاَبِة ، َسَواٌء أ ِة الَعَرِبيَّ

َ
غ
ُّ
َداِم الل

ْ
 ِاْسِتخ

ِة . (2) ِة الَعَرِبيَّ
َ
غ
ُّ
ِة الل

َ
َعاِليِمِه ِبَواِسط

َ
ِم َوت

َ
َباشِر ِلِقَيِم اإِلْسال

ُ
ْهِم امل

َ
م من الف ِ

ّ
تعل
ُ
ْمِكيِن امل

َ
 ت

(3)  
ُ
ِوّيِ .تمكيِن امل

َ
غ
ُّ
َصال الل ِ

ّ
ل االت

َ
ِذي َيِتمُّ من ِخال

َّ
اِفّيِ ال

َ
ق
َّ
ياِق االْجِتَماِعّيِ والث ْهِم الّسِ

َ
ِم ِمْن ف ِ

ّ
 تعل

هَ  (4)
ُ
اِريخ

َ
ُتَها ، َوت َراِفيَّ

ْ
 ُجغ

ُ
اِفَيٍة عن البالد العربية ، ِمْن َحْيث

َ
 ك
َ
وَماٍت َوَمَعاِرف

ُ
ِم ِبَمْعل ِ

ّ
َتَعل
ُ
ْزِويِد امل

َ
،  ات

ُمَها ااِل 
ُ
ظ
ُ
ْعَياُد َون

َ
اِليُد َواأل

َ
ق  العاداُت والتَّ

ُ
ُتَها ، َوِمن َحْيث

َ
اف
َ
ق
َ
ُنوُنها وث

ُ
 ، َوآَداُبَها ، َوف

ُ
ة ْجِتَماِعيَّ

ِة . ِة والَعَربيَّ ِميَّ
َ
ِة اإِلْسال

َ
اف
َ
ق
َّ
ْزِويِدِه ِبَجَواِنَب ِمن الث

َ
ُت ، َمَع ت

َ
اال
َ
 َواالْحِتف
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ِة ِبال (5) ِة الَعَرِبيَّ
َ
غ
ُّ
ْعِليِم الل

َ
ْسِلُم .َرْبِط ت

ُ
ُم امل ِ

ّ
َتَعل
ُ
تي َيِعيُش ِفيَها امل

َّ
ِة ال َحِليَّ

َ
ِة امل

َ
 ِبيئ

ِة ِفي َحَياِتِه . (6) ِة الَعَرِبيَّ
َ
غ
ُّ
ِة الل يَّ َهّمِ

َ
ِم أل ِ

ّ
َتَعل
ُ
 ِإْدَراِك امل

ِة . (7) ِة اإِلْساِلِميَّ مَّ
ُ
ِتَماِء ِإلى األ

ْ
ُعوِر ِباالن

ُّ
ْنِمَيِة الش

َ
 ت

ِة الَعَرِبيَّ  (8)
َ
غ
ُّ
ِة الل ْرِس َمَحبَّ

َ
ِميَن .غ ِ

ّ
َتَعل
ُ
ُفوِس امل

ُ
 ِة ِفي ن

(9)  
ُ
َراًء ِمْن َحْيث

َ
َرَها ث

َ
ث
ْ
ك
َ
 اللغاِت ، َوأ

َ
َرف

ْ
ش
َ
ِة ِبَوْصِفَها أ ِة الَعَرِبيَّ

َ
غ
ُّ
ُعوِر ِباالْعِتَزاِز ِبالل

ُّ
رِسيِخ الش

َ
 ت

َها للاُ 
َ
ف رَّ

َ
مَّ ش

َ
 ، َوِمْن ث

ُ
ة اِقيَّ

َ
ِتق

ْ
ْدَراُتها االش

ُ
َراِكيُبَها ، ًوق

َ
َتاَرَها وِ ُمْفَرَداُتَها ، َوت

ْ
ْن ِاخ

َ
ُه ِبأ

َ
َعاًء  ُسْبَحان

ِة . ِميَّ
َ
ِة اإِلْسال

َ
اف
َ
ق
َّ
ِريِم ، والث

َ
 للُقْرآِن الك

ٍة َرِشيَدٍة. (10) َساِنيَّ
ْ
ِتي َجاَء ِبَها ِلِقَياِم َحَضاَرٍة ِإن

َّ
ِلِه الُعلَيا ال

ُ
ِم ، وُمث

َ
 ِإْبَراِز َسَماَحِة اإِلْسال

ْسِلِميَن . (11)
ُ
ِم َوامل

َ
ِة َعِن اإِلْسال

َ
اِطئ

َ
اِهيِم الخ

َ
ف
َ
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 برامــج الوحــــــدة:

سين ويستهدف هذا البرنامج الدار  العربية.برنامج تعليم العربية لدارسين ال يتحدثون اللغة 

من غير العرب القادمين للدراسة في الجامعات السعودية ، وكذلك أعضاء هيئة التدريس من 

ربية ، الزمة باللغة العمنسوبي جامعة الجوف من غير الناطقين بالعربية ، وليست لديهم املعرفة ال

بلوا فيها ، ومساعدة أعضاء 
ُ
 ؛ ليتمكنوا بعد ذلك من االلتحاق بكلياتهم التي ق

ً
ا وذلك ُبغية تأهيلهم لغويَّ

هيئة التدريس من غير الناطقين بالعربية في التواصل مع طالبهم ، واملجتمع املحيط بهم ، ومدة 

ته سبعة  عاٌم دراس يٌّ ، بواقع الدراسة في هذا البرنامج أربعة فصول دراسية ، وكلُّ فصٍل دراس ّيٍ منها مدَّ

ص لكل فصل ثالثون ساعة معتمدة ، على أن يكون األسبوع التالي لهذه األسابيع  أسابيع ، وُيخصَّ

 للتقييم واالختبارات 
ً
صا   .السبعة ُمخصًّ
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 ه1438/1439نشاط الوحدة خالل العام الجامعّي 

ه 1438/1439استقبلت الوحدة في منتصف الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي  

 ( ، وهما : إندونيسياطالبين من دولة ) 

 

استقبلت الجامعة الطالبين بكل حفاوة وترحاب بتوجيه كريم ورعاية مباركة من  وفي البداية

مه  الجامعة،مدير  البشرّي،معالي األستاذ الدكتور / إسماعيل بن محمد 
َّ
 للا.سل

قسم اللغة العربية برئاسة سعادة الدكتور / أحمد ابن مضيف  الكريمة قاموبرعايته  

 م اللغة العربية لغير الناطقين بها باستقبال الطالبين ، و اإلشرافالسفياني ، املشرف على وحدة تعلي

على تسكينهما في أحد الفنادق القريبة من الجامعة ، وترتيب مشاركتهم في العديد من األنشطة 

 والزيارات لبعض الجهات الرسمية ، وأدائهم للعمرة  .  

، ترتبت    Placement Testاملستوى تمَّ إجراء اختبار لتحديد وفور التحاق الطالبين بالوحدة 

 على نتائجه إلحاق الطالبين باملستوى الرابع من مستويات الوحدة .

 لهما لاللتحاق بكلية الشريعةوهو ما أهَّ  بنجاح،هذا املستوى اختبارات وقد اجتاز الطالبان 

 الشريعة. قسماألول ب في املستوى وهما الن يدرسان  والقانون،

 وهما: )تايالند(،استقبلت الوحدة طالبين آخرين من دولة أسبوعين  وبعد مرور

 

 

 الدولة  االسم

 إندونيسيا  إقوام أديب سامعون 

 إندونيسيا عبد فياض ناسوتيون 
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 الدولة  االسم

 تايالند محمد شريف كيما

 تايالند روسمان التيه

ور األستاذ الدكت وبرعاية سعادة الجامعة،وبرعاية كريمة من معالي األستاذ الدكتور / مدير 

قام سعادة الدكتور / أحمد بن مضيف السفياني باستقبال الطالبين ،  / عيد بن محيا الحيسوني ،

 واإلشراف على تسكينهما ، والترتيب ألدائهما العمرة ، وزيارة بعض الجهات الرسمية .  

، ترتبت    Placement Testتمَّ إجراء اختبار لتحديد املستوى وفور التحاق الطالبين بالوحدة 

 ، من مستويات الوحدة  الثانيباملستوى على نتائجه إلحاق الطالبين 

 إلى 
ً
وبعد إجراء االختبارات النهائية لهذا املستوى ، نجح الطالبان في اجتيازها ، ومن ثمَّ انتقال معا

ه 1438/1439املستوى الثالث من مستويات الوحدة في بداية الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

ذا ، ه محمد شريف كيماالختبارات النهائية ، اجتاز الطالب / ، ومع انتهاء هذا املستوى وإجراء ا

الثة ، في ث روسمان التيهاملستوى بنجاح كامل في مقررات هذا املستوى ، بينما رسب الطالب / 

مقررات من مقررات هذا املستوى ، ومن ثمَّ أعاد هذه املقررات الثالثة ، وأضيف إليها مقرر واحد 

من مقررات املستوى الرابع مع إلزامه بالحضور في جميع مقررات املستوى الثالث بما فيها املقررات 

 نمية قدراته اللغوية .التي اجتازها من أجل تحقيق أكبر قدر من االستفادة ، واإلسهام في ت

استقبلت  ه،1438/1439ومع بداية الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  وبالتزامن،

 الطالب:هو  ،بنجالديشالوحدة طالًبا جديًدا من دولة 
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 الدولة  االسم

 بنجالديش محمد سخاوت حسين أمير

  

ها مع الطالب  بالوحدة الطالب التحاق وفور 
ُ
خاذ ِ

ّ
ِخذْت معه جميع اإلجراءات التي تمَّ ات اتُّ

 من لثانيا باملستوى  إلحاقه نتيجته على ترتبت املستوى، لتحديد اختبار إجراء وتمَّ  السابقين،

ومع انتهاء الدراسة في هذا املستوى، وإجراء االختبارات النهائنينننننننة اجتننننننننناز الطالب  الوحدة، مستويات

را واحًدا وهو مقرر  ث  )مهاراتجميع مقننننررات هذا املسنننتوى ما عدا مقرَّ ( ، ومن ثمَّ انتقل  2التحدُّ

 ( من مقررات املستوى الثاني . 2الطالب إلى املستوى الثالث ، مع حضوره ملقرر ) مهارات التحدث 

ى ( في املستو ين محمد سخاوت حس( ، و )  روسمان التيهوبناًء على ذلك تزامل الطالبان ) 

 ( منفرًدا إلى املستوى الرابع . محمد شريف كيماالثالث ، بينما انتقل الطالب ) 

م ، و 10/5/2018ه املوافق24/8/1439ومع انتهاء اختبارات املستوى الحالي يوم الخميس 

قا في املقررات التي كان قد رسب فيها ساب روسمان التيهبعد إعالن نتائج االختبارات نجح الطالب / 

من املستوى الثالث ، ومن ثم سينتقل بمشيئة للا إلى املستوى الرابع مع بداية الفصل الدراس ي األول 

 من العام الجامعي القادم .

، جميع مقررات املستوى الثالث بنجاح تام ،  محمد سخاوت حسينكما اجتاز الطالب / 

( من مقررات املستوى الثاني ، مع تطور الفت في مستويات 2ارات التحدث كما نجح في مقرر ) مه

اكتسابه للغة ، ومن ثمَّ سينتقل إلى املستوى الرابع أيضا مع بداية الفصل الدراس ي األول من العام 

 الجامعي القادم .

، في مقررين من مقررات املستوى الرابع ، وهما )  محمد شريف كيمابينما رسب الطالب / 

( ، ومن ثمَّ سيتعين عليه إعادة هذين املقررين مع  2( ، و ) التواصل الشفوي 1النصوص األدبية 
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بداية الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي القادم ، مع إلزامه بحضور جميع مقررات هذا 

 املستوى مرة أخرى مع إجراء االختبار له في املقررين اللذين رسب فيهما فقط .

م سيتزامل هؤالء الطالب  وبناًء على  الثالثة:ما تقدَّ

 محمد شريف كيما . -

 روسمان التيه . -

 محمد سخاوت حسين . -

ه بمشيئة 1439/1440 القادم الجامعي العام من األول  الدراس ي الفصل بداية في املستوى الرابع مع

 للا .

 إلى ذلك فقد شارك طالب الوحدة في كثير من األنشطة والفاعليات التي شهدتها  
ً
إضافة

الجامعة على مدار العام ، حيث كان لهم تواجٌد ملحوظ في االحتفال باليوم العالمي للغة العربية ، 

 وكذلك بعض الفاعليات التي نظمها قسم اللغة العربية كدورة األخطاء الشائعة .

 

 واألجهزة واملختبرات وحدة املعامل -2

 الرؤية:

حدى الجامعات اإلقليمية والعاملية إبأن تكون  العمل على تحقيق رؤية ورسالة جامعة الجوف

املرموقة في املجاالت التعليمية والبحثية وذلك من خالل تأمين أحدث التجهيزات من املعامل 

 النموذجية التي تفي بمتطلبات االعتماد األكاديمي.
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 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:

ملختبرات االتعليمية وكليات الجامعة فيما يخص املعامل و  شئون التنسيق بين وكالة الجامعة لل

 في جميع أقسام الكليات وتوفير متطلباتها وفق املحاور التالية : 

مراجعة وتدقيق كراسات الشروط الواردة من كليات الجامعة فيما يخص املختبرات  -1

واملعامل واجراء التعديالت املطلوبة بما يتماش ى وأنظمة الجامعة واعادتها للكليات 

 اللجنة الدائمة للمختبرات واملعامل.الستكمال املطلوب قبل عرضها على 

إحالة كراسات املواصفات والشروط املكتملة للعرض على اللجنة الدائمة للمختبرات  -2

 واملعامل التخاذ الالزم حيالها.

املتابعة مع إدارة املشتريات لطرح الطلبيات املوافق عليها من قبل اللجنة الدائمة  -3

و أعالي مدير الجامعة سواء في منافسة عامة للمختبرات واملعامل واملعتمدة من قبل م

 شراء مباشر.

جراءات التعميد مع إمتابعة إجراءات الدراسة الفنية مع الكليات ذات العالقة وكذلك  -4

إدارة املشتريات وإجراءات االستالم مع الكليات والرفع لسعادة وكيل الجامعة للشئون 

 مالحظات.  ةالتعليمية بأي

جاز نإاللجنة الدائمة للمختبرات واملعامل للوحدة من مواضيع و النظر فيما تحيله  -5

 املعامالت ذات العالقة.
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 مشروع التطوير التقني ملختبرات ومعامل الطالب

تشكيل لجنة ل شراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية لجامعة الجوف لعام  .1

م وذلك فيما يخص مشروع التطوير التقني ملختبرات ومعامل 2017-2022

 (.2-6- 1طالب ) شال

اعداد ورفع مقترح ألنشاء مستودع مركزي لتخزين املواد الكيماوية وفقا  .2

 للمواصفات القياسية املطبقة في انشاء مثل هذه املستودعات.

اعداد وتصميم ملفات العملي املوحد للكليات املتناظرة بجميع فروع الجامعة في  .3

 بطباعتها.ضوء الخطط الدراسية الحالية )القديمة( والبدء 

 حصر اعداد املختبرات واملعامل بكليات الجامعة بفروعها املختلفة. .4

حصر محتويات مختبرات ومعامل جميع األقسام بكليات الجامعة للوقوف على  .5

 الوضع الحالي.

اعداد قوائم بالنواقص املطلوب توافرها باملعامل واملختبرات في ضوء ملفات  .6

 املعنية. العملي املوحد واملعتمدة من الكليات

البدء بإعداد ملفات العملي املوحد للكليات املتناظرة بفروع الجامعة في ضوء  .7

 .الخطط الدراسية الجديدة واملعتمدة
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 وحدة تطوير الخطط والبرامج الدراسية -3

 الرؤية:

 خطط وبرامج معيارية

 

 الرسالة:

ة، وخططها املستقبليبناء الخطط والبرامج في ضوء معايير حاكمة تنطلق من ثوابت الدولة 

قاء ا بما يضمن االرتا وعامليً ا وإقليميً وترسخ ملبدأ التعاون مع املؤسسات العلمية املرموقة محليً 

 ا.بمخرجات التعليم في الجامعة إلى املواصفات القياسية عامليً 

 

  األهداف:

 تتكامل مع معايير االعتماد األكاديمي. مقيسهخطط والبرامج في ضوء معايير بناء ال-1

التنسيق مع األقسام العلمية في الكليات لإلفادة من القطاعيين العام والخاص لتحسين مستوى -2

 الخطط والبرامج الدراسية في الجامعة بما يخدم سوق العمل.

الخطط  ها في تطويرا لإلفادة منا وعامليً ا وإقليميً محليً  كاديميةاالطالع على تجارب املؤسسات األ-3

 والبرامج الدراسية في الجامعة.

 اإلشراف على تطوير الخطط والبرامج الدراسية الحالية واملستحدثة في الجامعة-4

تقويم الخطط والبرامج الدراسية في األقسام العلمية في الجامعة بهدف تطويرها في ضوء رسالة -5

 .ستراتيجيةاال الجامعة وأهدافها 
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 املهام:

o  بالكليات املختلفة. كاديميةتقويم وتطوير البرامج والخطط األ شراف على عمليةاإل 

o بالكليات املختلفة. كاديميةة عملية تطوير البرامج والخطط األمتابع 

o بالكليات املختلفة. كاديميةاقتراح آليات جديدة لتطوير البرامج والخطط األ 

o  ات مع الجامعات واملؤسس كاديميةاألمتابعة املستجدات الحديثة في مجال البرامج والخطط

 العلمية املتميزة محليا وعامليا.

o كاديميةإقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مجال تطوير وبناء البرامج والخطط األ. 

o .تقويم جودة املخرجات التعليمية بالتعاون مع األطراف ذات العالقة 

  اإلنجازات

 معالي من كريمة برعاية الجامعة في األكاديمية والبرامج الخطط تطوير مشروع تم تدشين

 ه 1438 / 5 / 25 املوافق األربعاء يوم للا سلمه الجامعة مدير الدكتور  األستاذ

 بعد تدشين الجامعة بكليات األكاديمية والبرامج الخطط للجان الفني الدعم ورش انطلقتو 

 متنوعة ورش 10 بواقع ه 1438 / 9 / 10 تاريخ في وانتهت 1438 / 6 / 17 تاريخ في وتحديدا املشروع،

 .وتطويرها األكاديمية والبرامج الخطط لبناء اإلجرائية بالخطوات املتعلقة املوضوعات حول 

 مع الخطة عناصر من عنصر كل بناء أو إلعداد اإلجرائية الخطوات على الورش وتحتوي 

 مختلفة تخصصات في متنوعة أكاديمية وبرامج خطط من عملية ونماذج توضيحية، أمثلة تقديم

 معيارية كمرجعيات باتخاذها العمل فريق أوص ى التي والعاملية واإلقليمية الوطنية الجامعات من

Benchmarking الجوف جامعة في األكاديمية للبرامج. 

 جامعة قدمته الذي األكاديمية والبرامج الخطط إعداد دليل مكونات جميع شرح تمو 

 التقويم هيئة ونماذج الدليل نماذج جميع مكونات شرح تم كما  .العمل ورش خالل من الجوف
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 من الخطة بناء في عليها االعتماد وكيفية للمؤهالت، الوطني واإلطار ،( NCAAA ) األكاديمي واالعتماد

 .النهاية إلى البداية

 الجامعة بكليات األكاديمية والبرامج الخطط للجان الفني للدعم امليدانية الزيارات انطلقت

 . ه1438 / 08 / 29 تاريخ في وانتهت 1438 / 06 / 20 تاريخ في وتحديدا املشروع، تدشين بعد

 نجازات:أهم اإل 

 :التالي ثم فقد تم إنجاز  ومن يسير املشروع بخطى منتظمة وفق الخطة الزمنية، 

زيعه على تو  ومن ثماعتماده،  وضبطه وتقنينه ثم والخطط الدراسيةإعداد دليل تطوير البرامج  .1

 كليات الجامعة.

 املختلفة بالجامعة.ورش الدعم الفني للكليات  عقد العديد من .2

الزيارات امليدانية للكليات من ِقبل فريق املشروع في وحدة تطوير البرامج            القيام بعدد من .3

م دعوالخطط الدراسية من أجل الوقوف على معدالت إنجاز املشروع في الكليات، و تقديم ال

 الفني في حالة طلب ذلك، 

  .االنتهاء من تحديد متطلبات الجامعة وترميزها وتوصيفها .4

 ( محكًما داخلًيا و خارجًيا في تخصصات علمية مختلفة.150إعداد قاعدة بيانات لعدد )  .5

 الجديدة كما يتضح من الجدول التالي:الخطط عدد من  اعتماد .6
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 الكلية   الخطة م

 العلوم اإلدارية واإلنسانية اللغة العربية  1

 العلوم اإلدارية واإلنسانية اللغة اإلنجليزية 2

 العلوم الرياضيات 3

 العلوم الكيمياء 4

 العلوم االحياء  5

 علوم الحاسب نظم املعلومات 6

 علوم الحاسب هندسة الحاسب والشبكات 7

 علوم الحاسب علوم الحاسب 8

 الهندسة الهندسة امليكانيكية 9

 الهندسة الهندسة املدنية 10

 الهندسة الهندسة الكهربائية 11

 العلوم اإلدارية واإلنسانية املحاسبة 12

 العلوم اإلدارية واإلنسانية إدارة األعمال 13

 العلوم اإلدارية واإلنسانية الدراسات اإلسالمية 14

 الطب الطب 15

 طب األسنان طب األسنان 16

 والقانون الشريعة  القانون  17

 الشريعة والقانون  الشريعة 18
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 العلوم الطبية التطبيقية املختبرات الطبية 19

 العلوم الطبية التطبيقية التمريض 20

 العلوم الطبية التطبيقية العالج الطبيعي  21

 العلوم الفيزياء 22

 الصيدلة الصيدلية 23

 املجتمع  اللغة اإلنجليزية  24

 املجتمع  علوم الحاسب   25

 

 وحدة القياس والتقويم -4

 الرؤية:     

  اوعامليا محليأداء أكاديمي وإداري متميز 

 الرسالة:     

ى وتقويم األداء الجامعي علتسعى وحدة القياس والتقويم إلى تطوير وتحسين عملية قياس 

أدوات ث األكاديمي( من خالل استخدام أحد مستوياته )الجامعة، الكلية، البرنامج مختلف

وتقنيات القياس والتقويم بما تتضمنه من مدخالت وعمليات ومخرجات، وإجراء الدراسات 

النوعية املرتبطة بها وفق آليات موضوعية ومعاصرة بما يسهم في تطوير أداء الجامعة وتميز 

 مخرجاتها.
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 أهداف   الوحدة: 

 كاديمي ة األداء األتطوير وتحسين عملية القياس والتقويم بالجامعة بما يضمن رفع كفاء

 واإلداري بها.

 الجامعة املختلفة في مجال القياس والتقويم. دعم قطاعات 

  التعاون مع قطاعات الجامعة املختلفة لضمان جودة املخرجات املختلفة وفق معايير

 هيئة تقويم التعليم.

 واستبانات استطالع الراي وقياس االتجاهات.                       ضمان جودة الورقة االمتحانية ، 

 الجامعة املختلفة في إجراء املقارنات املرجعية الداخلية والخارجية  مساعدة قطاعات

  والتي
ً
 ا بمؤشرات قياس األداءا مباشرً ترتبط ارتباط

 

 مهام   الوحدة:

  داراتواالقسام العلمية واإل في الكليات عملية القياس والتقويم  علىشراف اإل 

 والوحدات املختلفة بالجامعة.

 .تحديد أساليب ومعايير القياس والتقويم األكاديمي واإلداري بالجامعة 

  عدادإاستخدام األساليب العلمية والتقنيات الحديثة املتاحة في الجامعة في 

 س والتقويم.ياية وجمع وتحليل البيانات املتعلقة بعملية القلكتروناالستبيانات اإل

 .تقديم االستشارات الفنية لقطاعات الجامعة املختلفة في مجال القياس والتقويم 

  نشر ثقافة القياس والتقويم من خالل تصميم وتنفيذ دورات تدريبية، وورش

عمل، ومحاضرات وندوات في مجال القياس والتقويم بهدف تطوير مهارات 

 القياس والتقويم.
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 لتوفير بعض املؤشرات التي يمكن  كاديميةوغير األ ميةكاديدراسة الظواهر األ

 االعتماد عليها في اتخاذ القرارات اإلدارية.

  .تقويم جودة املخرجات التعليمية بالتعاون مع األطراف ذات العالقة 

 

 وحدة متابعة الخرجين -5

 الرؤية:     

 .ومتوافق مع احتياجات سوق العمل، اوعمليً  اخريج متميز علميً  

 الرسالة:     

تسعى الوحدة إلى ربط خريجي الجامعة بمؤسسات املجتمع املدني الحكومية واألهلية   

باملنطقة وتهيئتهم لسوق العمل، وتدعيم العالقة بين الجامعة وتلك املؤسسات، من خالل متابعتهم 

ة من مهاراتهم وتوجيههم لسوق العمل، واالستفاد ةوتقديم الخدمات التي تستهدف رفع كفاءتهم وتنمي

دامة بالجامعة لتحقيق التنمية املست كاديميةراء الخريجين في تحسين وتطوير البرامج األآرائهم و آ

  باملنطقة.  

 أهداف   الوحدة: 

  .تنمية مهارات الخريجين بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل 

  واملراكز البحثية املختلفة التي يمكن للخريج االلتحاقتوفير قاعدة بيانات باملؤسسات 

 بها.

 طالبات( بعد التحاقهم بالعمل وتحديد مدى رضا -تقييم مستوى خريجي الجامعة)طالب

 مؤسسات املجتمع املدني الحكومية واألهلية عن جودة خريجي الجامعة.

 .توفير قاعدة بيانات للخريجين بتخصصاتهم املختلفة 
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 سات املجتمع املدني ورجال األعمال لتوظيف ورعاية الخريجين التواصل مع مؤس

 وتسهيل مهمة تلك الجهات في استقطاب الكفاءات.

  االستفادة من الخريجين اليزين في مواقع عملهم في دعم الخريجين الجدد، وتقييم البرامج

 املتاحة ومدى تلبيتها الحتياجات سوق العمل.

 ش ى مع تخصصاتهم.ايتم إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعة بما 

 .تزويد الخريجين بالجديد في مجال تخصصاتهم املختلفة 

 .اكتساب ثقة املجتمع في خريجي الجامعة 

  إصدار نشرات دورية وغير دورية لتزويد الخريجين بالجديد في مجال تخصصهم لتطوير

  . مستواهم وتنمية مهاراتهم العلمية واملهنية

 

 مهام   الوحدة: 

  التواصنننننننننننننل منننننننننننننع الخننننننننننننننريجين وتنننننننننننننوفير الخدمننننننننننننننة املعلوماتينننننننننننننة لهنننننننننننننم مننننننننننننننن فنننننننننننننرص التنننننننننننننندريب

والتوظيننننننننننننننننننننننف املتننننننننننننننننننننننوفرة فنننننننننننننننننننننني القطنننننننننننننننننننننناعين الخنننننننننننننننننننننناص والعننننننننننننننننننننننام مننننننننننننننننننننننن خننننننننننننننننننننننالل موقنننننننننننننننننننننننع 

 ي فعال للتواصل.إلكترون

  تطنننننننننننننوير املهنننننننننننننارات منننننننننننننن خنننننننننننننالل إعنننننننننننننادة تأهينننننننننننننل خريجننننننننننننني الجامعنننننننننننننة للعمنننننننننننننل فننننننننننننني القطننننننننننننناع

رامج تدريبيننننننننننننننة مهنينننننننننننننننة الخنننننننننننننناص وإعننننننننننننننندادهم اإلعننننننننننننننداد امل ننننننننننننننني املناسننننننننننننننب منننننننننننننننن خننننننننننننننالل بننننننننننننننن

 متخصصة.

 .عقد ملتقى توظيفي سنوي لتوفير فرص عمل للخريجين وحل مشاكلهم 

 .املساهمة في تأسيس جمعية أصدقاء الجامعة 

 .مشاركة الخريجين في فعاليات وأنشطة الجامعة املختلفة 

  تسنننننننننننننننننننهيل مهمنننننننننننننننننننة القطننننننننننننننننننناع فننننننننننننننننننني اسنننننننننننننننننننتقطاب الخنننننننننننننننننننريجين ذوي الكفننننننننننننننننننناءات والقننننننننننننننننننندرات

 .والتخصصات املطلوبة
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  عقنننننننننننننننننننند شننننننننننننننننننننراكات مننننننننننننننننننننع مؤسسننننننننننننننننننننات ورجننننننننننننننننننننال أعمننننننننننننننننننننال تعنننننننننننننننننننننى بتوظيننننننننننننننننننننف الخننننننننننننننننننننريجين

 ورعايتهم.

  إعننننننننننننننننننننداد بننننننننننننننننننننرامج توعويننننننننننننننننننننة وإعالميننننننننننننننننننننة علننننننننننننننننننننى بوابننننننننننننننننننننة الجامعننننننننننننننننننننة عننننننننننننننننننننن التخصصننننننننننننننننننننات

 املطلوبة في سوق العمل وعدد الوظائف.

 .تنظننننننننننننننننننننننننيم وإقامننننننننننننننننننننننننة األنشننننننننننننننننننننننننطة الثقافيننننننننننننننننننننننننة والتعليميننننننننننننننننننننننننة واالجتماعيننننننننننننننننننننننننة للخننننننننننننننننننننننننريجين

  

  أنشننننننننننننننننطة وأخبننننننننننننننننار الخننننننننننننننننريجين وتشننننننننننننننننمل إصنننننننننننننننندار مجلننننننننننننننننة غيننننننننننننننننر دوريننننننننننننننننة تحتننننننننننننننننوي علننننننننننننننننى

 اإلنتاج العلمي واألدبي وامل ي املتميز للخريجين

 .املساهمة في إقامة حفل التخرج بشكل سنوي 

 

 

   وحدة استقطاب الكفاءات -6

 الرؤية:     

 صورة ذهنية للجامعة متميزة لدي املجتمع. 

 الرسالة:     

املتميزين والقادرين على تحقيق رؤية تسعى الجامعة إلى استقطاب أعضاء هيئة التدريس   

ورسالة وأهداف الجامعة في ظل القيم واألخالق الجامعية، بما يعزز مكانة الجامعة وصورتها 

  الذهنية.  

 أهداف   الوحدة: 

 األساتذة والباحثين املتميزين.   استقطاب 

 .االرتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس 
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 ة املجتمع بها. تحقيق صورة ذهنية للجامعة تدعم ثق 

 

 مهام   الوحدة: 

 ي لكترونننننننناإلعنننننننالن عنننننننن مشنننننننروع اسنننننننتقطاب الكفننننننناءات بجامعنننننننة الجنننننننوف عبنننننننر املوقنننننننع اإل

للوحننننننننندة وإتاحنننننننننة نمنننننننننوذج طلنننننننننب االلتحننننننننناق باملشنننننننننروع ملنننننننننن يرغنننننننننب، ومنننننننننن ثنننننننننم 

جمنننننننننع الطلبنننننننننات وتصننننننننننيفها حسنننننننننب التخصنننننننننص فننننننننني قاعننننننننندة بياننننننننننات الوحننننننننندة 

 للرجوع لها عند الحاجة.

  األقسنننننننننننننام واإلدارات املختلفنننننننننننننة بالجامعنننننننننننننة لتحديننننننننننننند احتياجننننننننننننناتهم منننننننننننننن التواصنننننننننننننل منننننننننننننع

 املتميزين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

  البحننننننننننث عننننننننننن الكفنننننننننناءات املطلوبننننننننننة بالوسننننننننننائل املتاحننننننننننة سننننننننننواء عننننننننننن طريننننننننننق اإلنترنننننننننننت أو

 التواصل املباشر مع الجامعات

 املرشح.يار استقبال طلبات االلتحاق باملشروع وفرزها حسب األفضلية واخت 

  اتخنننننننناذ مننننننننا يلننننننننزم مننننننننن إجننننننننراءات للتعاقنننننننند ومننننننننن ثننننننننم توجيننننننننه العضننننننننو املسننننننننتقطب للجهننننننننة

 املستفيدة.

 

 

 

 

 



 

 

46 

 وحدة ضمان الجودة -7

 الرؤية:     

 املتميز داءاأل  استمرارية يحقق بما العالي التعليم جودة ومعايير نظم الريادة والتميز في تطبيق

 .الجوف جامعة مستوي  على

   الرسالة:

جميع واإلدارية بالوكالة و  كاديميةتسعى الوحدة إلى تحقيق الجودة الشاملة في جميع االرسات األ

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:

 . منسوبيها بين آلياتها تطبيق بأهمية نشر ثقافة الجودة بالوكالة والوعي-1 

 تحقيق الجودة في العمليات التعليمية واإلدارية وبيئة العمل للطالب والعاملين.  -2 

التنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي فيما يتعلق باالعتماد األكاديمي -3 

 .املخرجات للوحدة لضمان جودة فنية والتقويم الذاتي كمرجعية

 ووضع الحلول  واقتراح املعوقات من خالل تشخيص بالوكالة داءاأل  العمل على تطوير-4

  .املختلفة املجاالت في التحسين خطط

 توفير قواعد بيانات لجميع مجاالت العمل بالوكالة.-5
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 مهام الوحدة:

  يثها ( وتحدستراتيجيةالخطة اإل )ستراتيجيةوضع رؤية الوكالة ورسالتها وأهدافها اإل

 بصورة مستمرة

 تنظيم العمل بالوحدة، ومن ,والئحتها الوحدة هيكل" الداخلية الجودة نظم تطوير ،

 رشفةنظم األ  ,الوحدة تجهيزات اللجآن الالزمة وتحديد مهامها، و خالل تشكيل

 تدارااإل /العمادات/مع الكليات التواصل الخطط، واألنشطة وآليات ,والتوثيق

   ."التحسين خطط ,الفصلية الجودة تقارير ,املتابعة الخدمة، ونظم ومستفيدي

 عداد قواعد بيانات ألعمال الوكالة املختلفة.إ 

  ،تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي على مستوى الوكالة والجهات املرتبطة بها

 ومشاركة جميع قطاعات الجامعة في ذلك.

  للوكالة باملشاركة مع جميع الجهات املرتبطة.إعداد التقرير السنوي 

  ي للوكالة والعمل على تحديثه بصفة مستمرة.لكترونشراف على املوقع اإلاإل 

 .تنقيذ ما يوكل اليها من أعمال من وكالة الجودة والتطوير بالجامعة 

 

 إنجازات وحدة ضمان الجودة

 التعليمية.اعداد مؤشرات األداء الرئيسة لوكالة الجامعة للشؤون  .1

 هن.1438/1439قياس أداء وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لعام  .2

 اعداد الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة بالوكالة. .3

 اعداد دليل لوحدة ضمان الجودة.  .4

 هيئة التدريس عن أداء موظفي الجامعة. رضا أعضاءتحديد مدى   .5

 هيئة التدريس عن أداء وكالة الجامعة للشؤون التعليمية. رضا أعضاءتحديد مدى   .6

 اعداد الخطة االستراتيجية للوكالة. .7
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 كما يتضح من الجدول التالي: اعداد عدد من أدلة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية .8

 االدلة مسلسل

 دليل وحدة ضمان الجودة لوكالة الجامعة للشئون التعليمية بجامعة الجوف 1

 الخطة التنفيذية لوكالة الجامعة للشئون التعليمية بجامعة الجوفدليل  2

 الدليل التنظيمي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية بجامعة الجوف 3

 دليل أخالقيات مهنة التدريس  4

 دليل الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للشئون التعليمية بجامعة الجوف 5

 إلجراءات التعاقددليل القواعد التنفيذية  6

 

 متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للوكالة .9

 اعداد الئحة تشكيل اللجان االستشارية للبرامج بكليات جامعة الجوف. .10

 إعداد الئحة وضوابط تظلم الطالب بجامعة الجوف. .11

كما يتضح من  اعداد إحصائية عامة بحصر جميع الكتب واملراجع بكليات الجامعة املختلفة. .12

 التالي:الجدول 
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ة
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ض
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ما 

قبل 

1975 

2 - - 3 6 - - - 2 - 4 2 3 - - 22 

1975

-

1979 

- - 2 2 - - - - - - 8 - 4 - - 16 

1980

-

1984 

1 - - 2 4 - - - - 5 12 - 1 2 - 27 

1985

-

1989 

1 - 3 7 6 2 2 - - 11 7 - 1 1 - 41 

1990

-

1994 

3 3 5 7 6 2 1 - - 17 11 1 6 6 - 68 

1995

-

1999 

6 11 3 9 9 5 2 1 - 41 17 - 5 8 - 117 

2000

-

2004 

7 5 11 53 18 15 8 8 2 41 45 5 21 13 - 252 

2005 

 فأكثر

79 68 119 494 37 27 88 38 20 36 109 17 119 71 12 1334 

بدون 

 تاريخ

 1 5 3 23 20 29 4 3 - 10 36 - 11 2 8 155 

االجما

 لي

100 92 146 600 106 80 105 50 24 161 249 25 171 103 20 2032 

 

 وتحديثه.تصميم موقع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية  .13
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 اعداد تقرير باألوامر السامية بإنشاء الكليات واألقسام العلمية بالجامعة. .14

 اعداد ضوابط وضع شعار لكليات جامعة الجوف. .15

 تقييم االختبارات على مستوى الجامعة. .16

 :كما يتضح من الجدول التالي جميع الكليات بالجامعة مستوي  على املوحدة النماذج صيانة .17

 النماذج عدد املجال مسلسل

 8 الخطط السنويةنماذج  1

 8 التدريس هيئةنماذج اعضاء  2

 19 نماذج االختبارات 3
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 8 األكاديمينماذج االرشاد  4

 14 نماذج الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي 5

 57 االجمالي   

 

 

 

 مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي -8

 والرسالة واألهداف االستراتيجية والتنفيذية وقيم املركز: الرؤية

 الرؤية  

 .
ً
 وإقليميا

ً
 الريادة والتميز في اإلرشاد األكاديمي وامل ي والنفن ي بجامعة الجوف ًمحليا

   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 وامل ي والنفن ي 

 للجهات ذات العالقة في املجتمع املحلي.

 

 أهداف الوحدة:

  ة للمركز:األهداف االستراتيجي-5

 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 املؤسن ي للجامعة.
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 والنفن ي( في الجامعة. تطوير اإلرشاد بجميع مجاالته )امل ي واألكاديمي

.
ً
 تأهيل الطالب املتعثرين دراسيا

 األهداف التنفيذية للمركز:-6

 نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمي والطالبي بين طالب وطالبات الجامعة.-1-1-ه

 فهم الطالب والطالبات النظم واإلجراءات واللوائح الجامعية.- 2-1-هـ

 للطالب والطالبات بالجامعة.تقديم االستشارات املتخصصة - 3-1-هن

 تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس في مجاالت اإلرشاد األكاديمي والطالبي.1-2-ه

 تنمية وحدات اإلرشاد األكاديمي والطالبي فنيا في اإلرشاد بجميع كليات الجامعة. 2-2-ه

 الجامعة. الحد من الظواهر السلبية واملشكالت الشائعة بين طالب وطالبات 3-2-هن

 تحديث مصادر املعلومات املرتبطة باإلرشاد األكاديمي والطالبي. 4-2-هن

تحقيق املقارنة املرجعية مع مراكز اإلرشاد األكاديمية والطالبية بالجامعات الوطنية  5-2-هن

 واإلقليمية

 تعزيز التوافق النفن ي لطالب وطالبات الجامعة. 6-2-هن

 لطالب املرحلة الثانوية بالتعليم العام بمنطقة الجوف.تقديم الخدمات اإلرشادية 7-2-هن

 تقديم الدعم والتحفيز للطالب املتفوقين واملوهوبين بالجامعة. 1-3-ه

تحقيق رضا طالب السنة النهائية عن خدمات اإلرشاد األكاديمي وامل ي والنفن ي  2-3-هن

 بالجامعة. 

 وي االحتياجات الخاصة.تقديم البرامج اإلرشادية املتخصصة للطالب ذ 3-3-هن

 بالجامعة لتصل في نهاية الخطة إلى نسبة 1-4-ه
ً
من  %3الحد من الطلبة املتعثرين أكاديميا

 إجمالي الطالب والطالبات باملسجلين بالجامعة.

  مؤشرات مركز اإلرشاد بالجامعة-7  -1

 نسبة الطالب الذين يعرفون مهام وأدوار املرشد األكاديمي بالجامعة.1-1-1

 نسبة الطالب الذين حصلوا على مطبوعات إرشادية من مركز اإلرشاد.1-2-1
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عدد الطالب الذين حصلوا على استشارات متخصصة من املرشدين بالكليات ومركز 1-3-1

 اإلرشاد بالجامعة.

 عدد أعضاء هيئة التدريس املستفيدين من أنشطة املركز.2-1-1

 الفني للوحدات اإلرشادية نهاية العام الدراس ي. عدد الزيارات امليدانية لتقديم الدعم1- 2-2

 عدد الظواهر واملشكالت السلبية التي رصدت بين طالب الجامعة، وتم حلها.1- 2-3

 عدد الطالب املستفيدين من مصادر املعلومات اإلرشادية باملركز.1- 2-4

 نسبة املقارنة املرجعية مع جامعات محلية. 1- 2-5

 دين من الخدمات اإلرشادية النفسية  عدد الطالب املستفي2-6-1

 عدد طالب املرحلة الثانوية بالتعليم العام املستفيدين من برنامج اإلرشاد املبكر1- 2-7

 نسبة رضا املتفوقين واملوهوبين بالجامعة عن خدمات اإلرشاد بالجامعة. 3-1-1

 نقاط. 5من مقياس تقويم طالب السنة النهائية لإلرشاد األكاديمي وامل ي والنفن ي  3-2-1

 نسبة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة املستفيدين من البرامج اإلرشادية. 3-3-1

 بالجامعة. 4-1-1
ً
 نسبة الطالب املتعثرين دراسيا

 نسبة رضا الطالب املتعثرين عن الخدمات اإلرشادية املقدمة لهم. 4-1-2

 نسبة الطالب الذين تخطوا مرحلة التعثر الدراس ي بالجامعة. 4-1-3

 القيم-8 -2

: االهتمام بطالب وطالبات الجامعة في اإلرشاد.  -
ً
 الطالب أوال

 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  -

 ومتابعة الخريجين.وحتى التخرج منها بل 

 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.
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 :إنجازات املركز

هن بمتابعة وحدات 1439_1438والطالبي في بداية العام الدراس ي قام مركز اإلرشاد األكاديمي  -1

 .اإلرشاد األكاديمي في كيفية تنفيذ وتوزيع الطلبة على املرشدين األكاديميين بالكليات

املشاركة في تنظيم حفل استقبال الطالب املستجدين برعاية معالي مدير الجامعة بتاريخ  -2

ية التوجيهية للطالب الجدد، والحصول على هن، وتوفير األركان اإلرشاد28/12/1438

  املطبوعات اإلرشادية من الركن الخاص بمركز اإلرشاد وأركان الوحدات اإلرشادية بكل كلية.

 أهمها: عدد من االدلةاعداد  -3

 دليل اإلرشاد األكاديمي والطالبي  - -أ

 دليل االستشارات النفسية  - -ب

 مطبوعات مهام املرشد األكاديمي  - -ت

 مطبوعات مصطلحات في اإلرشاد األكاديمي  - -ث

 مطبوعات خطة عالجية للحد من التعثر األكاديمي  - -ج

 ملف إرشادي الستقبال الطالب الجدد  - -ح

 وثيقة عمل املرشد األكاديمي  - -خ

 النماذج اإلرشادية  - -د

 مطبوعات الكترونية متعددة في التكيف مع البيئة الجامعية بشكل متنوع. -  -ذ

 

4-  
ً
 ومتابعتهم كما يتضح من الجدول التالي:قام املركز بحصر الطلبة املتعثرين دراسيا

 هـ1438/1439 هـ1437/1438 هـ1436/1437 

عدد طالب 

وطالبات 

 الجامعة 

عدد طالب  النسبة  املتعثرون 

وطالبات 

 الجامعة 

عدد طالب  النسبة  املتعثرون 

وطالبات 

 الجامعة 

 النسبة  املتعثرون 

25112 3480 13,8% 25078 2809 11,20% 24993 2654 10,6% 

 



 

 

55 

إعداد خطة عالجية من مركز اإلرشاد ملتابعة الطالب املتعثرين بالجامعة من املرشد األكاديمي  -5

ووحدة اإلرشاد بالكلية ومركز اإلرشاد بالجامعة، وإرسالها لسعادة وكيل الجامعة للشؤون 

 التعليمية، وتعميميها على الكليات

، كما يتضح من في مجال اإلرشاد األكاديمي للمرشدين والطالبالندوات عقد العديد من  -6

 الجدول التالي

 

  الندوات  م

تنفيذ اللقاءات التوجيهية ملشريف وحدات اإلرشاد وخاصة املستجدين لتعريفهم بالئحة الدراسة واالختبارات، ودور عضو  1
 هيئة التدريس 

 والطاليب لتقدمي خدمات إرشادية متميزة لطلبة اجلامعة.يف جمال اإلرشاد األكادميي 

املشاركة يف تقدمي دورات تطويرية لطلبة اجلامعة ابلتعاون مع عمادة شئون الطالب ضمن السجل املهارى لطالب وطالبات   2
 اجلامعة 

دميي يف احلياة )دور املرشد األكاتقدمي ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية والتطبيقية بسكاكا بعنوان  3
 اجلامعية(.

تقدمي ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية والتطبيقية بعنوان )دور املرشد األكادميي يف عالج حاالت التعثر  4
 الدراسي

 لدى طلبة اجلامعة(       

األكادميي والطاليب بعنوان )اإلرشاد األكادميي والطاليب تنفيذ حلقة نقاش مع مشرف وحدات اإلرشاد مبركز اإلرشاد  5
 التحدايت واآلمال(

 املشاركة يف اللقاءات اإلرشادية للطالب ابلتعاون مع رؤساء وحدات اإلرشاد الكليات. 6

 لكلية.اتنفيذ ندوة إلرشادية لطالب كلية العلوم الطبية والتطبيقية بسكاكا عن احلد من التعثر الدراسي لدى طالب   7
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عقد االجتماعات مبشريف وحدات اإلرشاد ابلكليات لتفعيل النماذج اإلرشادية وتطبيق وثيقة عمل املرشد األكادميي،  8
 واحلرص على تطبيق املمارسات اإلرشادية اجليدة الصادرة عن املركز يف ضوء ممارسات هيئة تقومي التعليم. 

 

 اعداد مشروع لإلرشاد امل ي والوظيفي لطلبة الجامعة.  -7

 –بوك  الفيس-أيقونة املركز على بوابة الجامعة  االجتماعي مع الطلبة من خالل تصميم مواقع للتواصل -8

 مستشارك النفن ي.  –الكارت اإلرشادي -–التويتر 

في كل  طالب الصف الثالث الثانوي  تنفيذ برنامج اإلرشاد املبكر لطالب املرحلة الثانوية والذي يستهدف- 9

  القريات( في ضوء قرار معالي مدير الجامعة.-صوير -دومة الجندل -طبرجل -من )سكاكا

       

 

 :ثامنا اللجان الدائمة

 األساتذة شئون اللجنة الدائمة ل .1

 اللجنة الدائمة للخطط واملقررات والتأهيل لالعتماد .2

 واألعباء التدريسية الزائدةاللجنة الدائمة للجدول الدراس ي  .3

 كاديميةاللجنة الدائمة لدراسة مشاكل الطالب األ .4

 اللجنة الدائمة للمعامل واألجهزة واملختبرات واملواد التعليمية بالجامعة .5

 اللجنة الدائمة للمتعاونين .6

 اللجنة الدائمة للنظر في بدالت أعضاء هيئة التدريس .7
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 جامعة الجوفالئحة تشكيل املجالس االستشارية بكليات 
 انطالقا من الئحة تشكيل املجالس االستشارية بكليات جامعة الجوفقامت الوكالة بإعداد 

أهمية الشراكة املهنية واملجتمعية ودورها في تأهيل كوادر بشرية قادرة علي املنافسة في سوق 

معة، االعمل، يتم تشكيل مجلس استشاري بكل كلية تابعة للجامعة بقرار من معالي مدير الج

ويضم املجلس نخبة من القيادات املهنية في سوق العمل، ونخبة من األكاديميين الدوليين 

املتميزين باإلضافة إلي ثلين من املجتمع املحلي، ويعتبر املجلس هيئة استشارية للكلية تهدف إلي 

لية وتقويم باملساهمة في التحسين املستمر لبرامج الكلية األكاديمية وفي توجيه سياساتها املستق

 خططها االستراتيجية والتواصل مع القطاعات العامة والخاصة. 
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 العالمين رب هلل والحمد

 

 


