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كلمة الوكيل

:

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعي.
تسعى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل ،من
ً
خالل تحسين منظومة األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس ،وخلق بيئة تعليمية وأكاديمية فاعلة ،فضال عن
تحقيق شراكة مجتمعية نوعية تتماش ى مع الرؤية الطموحة .2030
وفي سبيل ذلك تحرص الوكالة على 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
ً
ً
وعامليا.
إقليميا
متقدمة من سلم املنافسة على الريادة والتميز
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 العمادات والوحدات التابعة لها في العام الدراس ي 1440
1441/هـ.
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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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 األولى املشتركة  ،وعمادة التعليم االلكتروني ،عمادة شؤون الطالب ،مادة خدمة املجتمع
ً
والتعليم املستمر) ،كما يتبعها أيضا عدد من الوحدات (وحدة تطوير الخطط والبرامج الدراسية ،وحدة متابعة
الخرجين ،وحدة استقطاب الكفاءات ،وحدة املعامل واألجهزة واملختبرات  ،الرقابة على االستخدامات النووية
واالشعاعية والكيماوية  ،ووحدة ضمان الجودة).

الرؤية والرسالة والقيم:
الرؤية:
التميز والريادة في املجال التعليمي واألكاديمي والشراكة املجتمعية.
الرسالة:
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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
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.

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.
 .2تطوير البرامج والخطط القائمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل
 .3تطبيق معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في بناء البرامج ،والخطط الدراسية.
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.4
.5
.6

.7

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
ً
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.
تحقيق 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 سعادة رئيس الجامعة.
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الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية

وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية
سكرتارية الوكيل

الكليات

العمادات المساندة

الطب

طب االسنان

االستشاريون

الوحدات

العلوم الطبية
التطبيقية بسكاكا

العلوم الطبية
التطبيقية بالقريات

السنة األولى المشتركة

المعامل واألجهزة
والمختبرات

الصيدلة

الهندسة

القبول والتسجيل

تطوير الخطط والبرامج
الدراسية

علوم الحاسب
والمعلومات

العلوم

التعلم اإللكتروني والتعليم
عن بعد

التمريض

العمارة والتخطيط

شؤون الطالب

اآلداب

الشريعة والقانون

خدمة المجتمع والتعليم
المستمر

التربية

األعمال

مركز اإلرشاد األكاديمي
والطالبي

العلوم واآلداب
بطبرجل

العلوم واآلداب
بالقريات

المجتمع بسكاكا

المجتمع بالقريات

استقطاب الكفاءات
ضمان الجودة
الرقابة على االستخدامات
النووية واالشعاعية
والكيماوية

المجتمع بطبرجل
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ً
مؤشرات األداء الرئيسة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية وفقا للخطة االستراتيجية
االولي للجامعة  2021-2017لعام 2019
2019
الهدف

المشروع

هـ  3-1زيادة عدد الطالب
بنسبة  %50من العدد الحالي

ش 1-3-1
تطوير
آليات
القبول
والتسجيل

هـ  4-1تطبيق معايير الجودة الشاملة في جميع
قطاعات الجامعة

ش 1-5-1
تطوير
عمليات
التوظيف

مؤشر اإلنجاز

مستهدف

فعلي

نسبة
اإلنجاز%

1-3-1المعدل اإلجمالي للقيد.

%30

%73.5

245

2-3-1المعدل الصافي للقيد.
3-3-1معدل المستجدين في
الجامعة (النسبة المئوية
للمقبولين في الجامعة
من خريجي الثانوية
بمنطقة الجوف في العام
نفسه).
8-4-1نسبة هيئة التدريس
الذين غادروا الجامعة
في السنة السابقة
ألسباب عدا التقاعد
بسبب السن
9-4-1نسبة هيئة التدريس
المشتركين في التطوير
المهني السنة الماضية
 10-4-1المعدل اإلجمالي
للطلبة إلى هيئة
التدريس

%36

%47.7

132.5

%90

%100

111

%5

%5

100

% 31

%66

213

 11-4-1معدل أعداد الطلبة إلى
هيئة التدريس حسب
التخصصات.

1 : 24
 1 : 10للطب
1 :17للعلوم
والهندسة
1 :26لباقي
التخصصات

1 : 15

100

1: 9
1 : 13

100
100

1 : 19

100
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2019
الهدف

المشروع

هـ  9-1توفر السكن والخدمات
الصحية والرياضية والترفيهية
المالئمة ألعضاء هيئة التدريس
وطالب وطالبات الجامعة

ش 5-10-1
خدمات
اإلرشاد
الطالبي

تطوير األداء األكاديمي والعلمي بما ينسجم مع
سوق العمل وتلبية حاجات المجتمع

ش 1-1-2
موائمة
سوق
العمل

مؤشر اإلنجاز
12-4-1
13-4-1
14-4-1

15-4-1

معدل هيئة التدريس
في التخصصات
العلمية والتقنية
الرضا عن أداء
الموظفين
معدل الموظفين في
الجامعة الذين
يحملون مؤهالت فوق
الثانوية
معدل الفنيين
السعوديين الى غير
السعوديين

 8-9-1تقويم الطالب لإلرشاد
المهني واألكاديمي

1-1-2معدل التوظيف
2-1-2النسبة المئوية للبرامج
التي تربط مخرجات
التعلم مع احتياجات
سوق العمل.
3-1-2النسبة المئوية للبرامج
التي تم تطويرها أو
إنشائها تلبية الحتياجات
سوق العمل (مراجعة كل
 5سنوات)

مستهدف

فعلي

نسبة
اإلنجاز%

%44

%48

109

%70

%80

114

%70

%53

%76

%55

%100

182

3.25

%60

3.71

%6.3

114

11

%72

%83.1

115

%80

%81.3

102
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
2019
الهدف

المشروع

هـ  2 -2استقطاب أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ذو
الكفاءة العالية

ش 1-2-2
استقطاب
الكفاءات
والقدرات
العلمية

هـ  3 – 2إثراء المناهج
الدراسية بالتعليم
التفاعلي Interactive
learning
education

ش 1-3-2
التعليم
التفاعلي

هـ  4-2زيادة
الفرص
البحثية
لطالب مرحلة
البكالوريوس

ش 1-4-2
االرتقاء
بالقدرات
البحثية
للطالب

مؤشر اإلنجاز
4-1-2نسبة الكليات التي لديها
ممثلين من أرباب العمل
في لجنة واحدة على
األقل
1-2-2معدل أعضاء هيئة
التدريس الذين يحملون
درجة الدكتوراه
2-2-2معدل أعضاء هيئة
التدريس المتعاقدين
(النسبة المئوية لعدد
أعضاء هيئة التدريس
المتعاقدين في الجامعة
إلى العدد الكلي لهيئة
التدريس)
1-7-3عدد أعضاء هيئة
التدريس ذو السجل
العالمي الحافل
والمشرفين على برامج
الدراسات العليا في كل
قسم
1-3-2نسبة المناهج الدراسية
التي تعتمد على أساليب
التعليم التفاعلي
2-3-2مدى رضا الطالب عن
المناهج الدراسية التي
تعتمد على أساليب
التعليم التفاعلي
1-4-2النسبة المئوية لطالب
مرحلة البكالوريوس
الذين حصلوا على دعم
مالي إلجراء أبحاث
علمية خالل العام
الدراسي

مستهدف

فعلي

نسبة
اإلنجاز%

%30

%82.3

274

%55

%53

96

%65

%50

77

%55

%39

71

%55

%60

%8

%53

%61.4

%7.11

96

102

89
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
2019
الهدف

المشروع

هـ  8-2اكتمال تجهيزات
مختبرات ومعامل
مرحلة البكالوريوس

ش 1-6-2
التطوير
التقني
لمختبرات
ومعامل
الطالب

مؤشر اإلنجاز

مستهدف

1-8-2رضا طالب مرحلة
البكالوريوس عن
تجهيزات المختبرات
والمعامل

%50

2-8-2معدل الطالب الذين تلقوا
تدريبا على أحدث
التقنيات المعملية

%55

فعلي

نسبة
اإلنجاز%

%63

126

%74.3

135

العمادات املساندة
أوال :عمادة 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.

التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 إيجاد بيئة معرفية محفزة تساعد الطالب على التميز واإلبداع.
 تعزيز وعى الطالب باملسؤولية االجتماعية.
القيم
 الجودة في األداء
 العمل بروح الفريق.

التعريف بالعمادة
 تهدف العمادة لتهيئة الطالب للحياة الجامعية
 للعمادة  3مقرات :سكاكا ،والقريات ،وطبرجل
 من خالل  3أقسام علمية تؤهل الطالب علميا
 يدرس الطالب  11مقررا في فصلين دراسيين
 في أحد املسارين :الصحي والعلمي الهندس ي
 6 وحدات أكاديمية ،وإدارية تخدم املنسوبين
 12 لجنة عاملة تخدم املنسوبين
 تخدم العمادة متوسط  1485طالبا وطالبة
 يقوم على خدمتهم  172عضو هيئة تدريس
 وعدد  17من الكادر اإلداري
 توفر العمادة  62قاعة دراسية مجهزة
 كما توفر  4معامل حاسب آلي
 كما توفر قاعة مجهزة للتدريب ،و  6قاعة اجتماعات
 كما توفر صالة رياضية مجهزة
 يعمل نادي اللغة اإلنجليزية لتنمية مهارات اللغة

التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

عمادة السنة االولي املشتركة أرقام وحقائق
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اإلنجازات
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 -1نسب إنجازالعمادة في الخطة االستراتيجية حسب األهداف االستراتيجية:
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
تنمية وتدعيم تعزيز مستوى الوعي
المساهمة في حصول تطبيق معايير الجودة بيئة معرفية محفزة تنمية الموارد المالية
لدى الطالب
من العملية التعليمية الكفاءات البشرية من
لإلبداع
الجامعة على االعتماد الشاملة في جميع
بالمسؤولية
أعضاء هيئة التدريس
الوحدات
المؤسسي
االجتماعية

نسبة اإلنجاز على حسب األهداف

 -2نسب إنجازالعمادة حسب األنشطة واإلجراءات بكل هدف من أهداف الخطة االستراتيجية:
م

اهلدف االسرتاتيجي

عدد املشروعات اليت

عدد األنشطة واإلجراءات

ختدمه

املستهدف

الواقعي

1

املسامهة يف حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي

5

4

4

2

تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف مجيع الوحدات واألقسام

11

7

11

3

بيئة معرفية حمفزة للتميز واإلبداع

17

17

27

4

تنمية املوارد املالية من العملية التعليمية

1

1

3

5

تنمية وتدعيم الكفاءات البشرية املختارة من أعضاء هيئة التدريس

5

5

5

6

تعزيز مستوى الوعي لدى الطالب ابملسؤولية االجتماعية

1

1

4

35

54

اإلمجايل
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ثانيا :عمادة 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.
تطوير آليات ومعاير القبول والتسجيل للطالب داخليا وخارجيا بكافة السبل للوصول إلى رؤية العمادة
املستقبلية وتحقيق رسالتها والحفاظ على منجزاتها لرفع اسم الجامعة والوطن.
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
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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.
األهداف االستراتيجية واألهداف التنفيذية:
األهداف االستراتيجية:
الهدف األول :تحقيق الجودة واالعتماد وفق معايير الجودة الشاملة لجميع الخدمات واألعمال التي
تقدمها العمادة.
األهداف التنفيذية
أ .نشر ثقافة الجودة.
ب .تطوير األداء واملمارسة في أقسام العمادة لتتناسب مع املعايير واملؤشرات الوطنية والدولية.
ج .التقويم الذاتي وإعداد خطط التحسين.
د .املساهمة في االعتماد املؤسس ي للجامعة.
ً
ً
الهدف الثاني :طوير جميع خدمات العمادة إداريا وتقنيا لتواكب مستجدات العصر ومتطلبات املستقبل
لتقدم أفضل الخدمات للطالب وأعضاء الهيئات األكاديمية ،والكليات واملراكز واملجتمع.
األهداف التنفيذية
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
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أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.

التقويم االلكتروني للخدمات وإجراءات العمل.
تحليل نتائج التقويم االلكتروني وخدمات العمادة.
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمنسوبي العمادة
تطوير البوابات االلكترونية للعمادة.
إنشاء قاعدة بيانات لطالب املرحلة الثانوية يمكن الدخول إليها.
تصميم املرشد األكاديمي
دورات وتوعية مكثفة للمستفيدين في التوجه للخدمة االلكترونية وكيفية استخدامها.
توفير الخدمات املتميزة ألعضاء هيئة التدريس وطالب املنح.
ً
ً
الهدف الثالث :تطوير آليات القبول والتسجيل للطالب داخليا وخارجيا بكافة السبل للوصول إلى رؤية
العمادة املستقبلية وتحقيق رسالتها والحفاظ على منجزاتها لرفع اسم الجامعة والوطن.
األهداف التنفيذية
أ .تطوير معايير القبول بالجامعة.
ب .تطوير آليات القبول والتسجيل.
ً
ً
ج .استقطاب الطالب عموما واملتميزين خصوصا إلى الجامعة من خريجي املرحلة الثانوية من داخل
املنطقة وخارجها ،وكذلك الطلبة غير السعوديين (املنح) باإلضافة إلى للتعليم املوازي.
د .تطوير آليات قبول ذوي االحتياجات الخاصة.
ه .تطوير آليات القبول للبرامج ذات العائد املادي بما يساهم في ردم الفجوة بين االعتمادات املالية
واحتياجات ومتطلبات العمادة.

ً
الهدف الرابع :االرتقاء بمنسوبي العمادة من خالل تنمية الكفاءة وتشجيع التميز واإلبداع ليكونوا مرجعا للخبرة
واالستشارة في شؤون القبول والتسجيل واألنظمة األكاديمية.
األهداف التنفيذية
أ .إعداد دليل توصيف إجراء العمليات التي تتم داخل العمادة وتطوير الهيكل اإلداري.
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
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ب .إعداد دليل لوصف األدوار واملهام اإلدارية والوظيفية ملنسوبي العمادة.
ج .إعداد وتنفيذ خطط تريب وتنمية املهارات.
د .تنمية التميز واإلبداع ملنسوبي العمادة واستقطاب الكادر البشري.

الهدف الخامس :تنمية الشراكة داخل وخارج الجامعة بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة.
األهداف التنفيذية
أ .تطوير مستودع البيانات واإلحصاءات.
ب .تصميم أنظمة للتواصل وتدفق املعلومات بين العمادة ومؤسسات التوظيف الحكومية واألهلية.
ج .التعاون مع عمادات القبول والتسجيل العريقة ونقل الخبرات.
د .تيسير آليات القبول في شراكة الجامعة املجتمعية بما يساهم في ردم الفجوة بين االعتمادات املالية
ومتطلبات العمادة.

أهم إنجازات العمادة:
تم تجاوز الكثير من العقبات التي مرت بها الخطة االستراتيجية للعمادة في العام املاض ي وذلك من خالل
استحداث آليات وأطر جديدة واالستفادة من قواعد البيانات واألنظمة املتوفرة في الجامعة وتتم االستفادة من
قواعد البيانات املتوفرة في عمادة شؤون املوظفين وأعضاء هيئة التدريس ،وهذا األمر ينطبق على بنود أخرى في
ً
الخطة كما سيتم توضيحه الحقا ،كما وتم تجاوز بعض النواقص من خالل اعتماد تقارير عمادة الجودة واالعتماد
األكاديمي باعتبارها جهة مقارنة مرجعية ،فيما يخص املشروع األول بأكمله ،واعتبار تلك النتائج كتقييم للمشاريع
ً
التي أسهمت فيها العمادة بتحقيق االعتماد املؤسس ي للجامعة ،قامت العمادة أيضا بإضافة خدمات الكترونية
جديدة في إطار مشاريع تطوير آليات القبول والتسجيل من وذلك لتسهيل خدمة املستفيدين واالستفادة من
مشاركتهم في االستبانات حول أداء العمادة ومعايير القبول فيها ،وإضافة خدمات تغيير فوري لطلب القبول.
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يتضح في التقرير السنوي للعام املاض ي أن هناك ثغرات واضحة في بعض املشاريع وتم تجاوزها في هذا التقرير
ً
خاصة فيما يتعلق بمشروع االستقطاب وبنود طالب املنح بالدرجة األولى إذ يتضمن الدليل اإلرشادي للعمادة كافة
ما يحتاجه طالب املنح ،كما ويتم اإلعالن والتسويق للقبول في الجامعة وتقوم وزارة التعليم باملوافقة النهائية ،كما
وتم تجاوز العثرات املتعلقة بمشروع تطوير آليات القبول والتسجيل الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة وتفريغ
أحد منسوبي العمادة من ذوي االحتياجات الخاصة للعمل وتلبية احتياجاتهم ،أما فيما يتعلق بقاعدة بيانات طالب
املرحلة الثانوية فقد تم تجاوز هذه العقبة من خالل تزويد قاعدة بيانات طالب الجامعة بالبيانات املتعلقة بهذه
الفئة من نظامي نور وقياس والتي تحتوي على البيانات املطلوبة في املشروع ،كما وكان ألولياء أمور الطالب
املستجدين دور هام في تقييم معايير القبول من خالل االستبانات املوزعة عليهم بعد عملية القبول ،وذلك للنظر
في الصعوبات التي شابت العملية في سبيل تطويرها ،أما بالنسبة لبند تطوير أداء منسوبي العمادة فقد تمت
االستفادة من آلية متابعة وضبط الجودة والهيكلة اإلدارية والوصف الوظيفي املعتمد من قبل معالي مدير الجامعة،
وكذلك قاعدة البيانات الخاصة بمعهد اإلدارة العامة والتي تبين االحتياجات التدريبية لكل موظف من موظفي
العمادة.
تم في هذا العام إنجاح بعض بنود مشروع الشراكة املجتمعية من حيث التواصل مع جهات التوظيف وتزويدهم
ببيانات خريجي الجامعة أو املتميزين فيها كما حصل مع هيئة الفضاء والبنوك وقطاعات أخرى ،كما وتقوم العمادة
ً
باإلشراف على بوابة الخريجين وتزويدها بالبيانات ،وأخيرا فإن العمادة من خالل تعاونها مع عمادة شؤون الطالب
فيما يتعلق بحفل استقبال الطالب املستجدين أو تعاونها مع إدارات التعليم باملنطقة للتعريف بالجامعة
والتخصصات ومعايير القبول فيها أسهمت في توضيح مبدأ التنافسية في القبول بكليات وتخصصات الجامعة وهذا
ً
ما أدى لتطوير معايير القبول والتي يتم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة سنويا.
يشير الجدول أدناه إلى نسب اإلنجاز حسب مشروعات الخطة االستراتيجية للعمادة:
م

الهدف

المشروع

عدد
اإلجراءات

نسب اإلنجاز وفق
االجراءات

1

نشر ثقافة الجودة

األول

3

%100

2

تطوير األداء والممارسة في أقسام العمادة لتتناسب مع
المعايير والمؤشرات الوطنية

األول

2

%100
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3

التقويم الذاتي وإعداد خطط التحسين

األول

3

65%

4

المساهمة في االعتماد المؤسسي للجامعة

األول

2

%100

الثاني

3

65%

الثاني

3

%0

7

تطوير معايير القبول بالجامعة

الثاني

5

%80

8

تطوير آليات القبول االلكتروني

الثاني

3

%90

9

تطوير آليات قبول ذوي االحتياجات الخاصة

الثاني

3

67%

الثاني

5

%100

الثاني

3

%100

الثاني

3

%100

5
6

10
11
12
13

إنشاء قاعدة بيانات لطالب الثانوية يمكن الدخول إليها
الكترونيا
اعتماد آليات حاسوبية (برمجيات ذكية) في اإلرشاد
األكاديمي

إعداد دليل توصيف إجراءات العمليات التي تتم داخل
العمادة وتطوير الهيكل اإلداري
إعداد دليل وصف األدوار والمهام اإلدارية والوظيفية
لمنسوبي العمادة
برمجة خطط تدريب وتنمية مهارات منسوبي العمادة
تطوير آليات القبول بالبرامج ذات العائد المالي بما
يساهم في ردم الفجوة بين االعتمادات المالية واحتياجات
ومتطلبات العمادة
تيسير آليات القبول في شراكات الجامعة المجتمعية بما
يساهم في ردم الفجوة بين االعتمادات المالية ومتطلبات
العمادة
توفير الخدمات المتميزة ألعضاء هيئة التدريس وطالب
المنح
ربط خريجي الجامعة بسوق العمل من خالل تدفق
المعلومات بين العمادة وأرباب سوق العمل
التعاون مع عمادات القبول والتسجيل العريقة ونقل
الخبرات

الثالث

5

%25

الثالث

4

%6.25

الرابع

3

%100

الرابع

2

%100

الرابع

2

%100

18

التقويم االلكتروني للخدمات وإجراءات العمل

الخامس

2

%100

19

تحليل نتائج التقويم االلكتروني وخدمات العمادة

الخامس

2

%100

20

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمنسوبي العمادة

الخامس

1

%100

21

تطوير البوابات االلكترونية للعمادة

الخامس

3

%97

14
15
16
17
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22
23
24
25
االجمالي

دورات وتوعية مكثفة للمستفيدين في التوجه للخدمة
االلكترونية وكيفية استخدامها
استحداث مستودع بيانات وإحصائيات يغطي حاجة
الجهات الداخلية والخارجية من البيانات واإلحصائيات
التي يحتاجونها
استقطاب الطالب إلى الجامعة بجميع أصنافهم من داخل
وخارج المنطقة (المرحلة الثانوية ،طلبة المنح ،والتعليم
الموازي)
تنمية التميز واإلبداع لمنسوبي العمادة واستقطاب الكادر
البشري المميز
تم الحساب بناء على إجمالي إنجاز إجراءات األهداف/
إجمالي األهداف

الخامس

3

%100

الخامس

3

%100

السادس

4

33%

السادس

5

%100

ستة مشاريع

77

82.44%

إجمالي الخدمات املفعلة على البوابة االلكترونية:
يبلغ عدد الخدمات املفعلة على البوابة االلكترونية ( 57خدمة) ،تتوزع على القبول والتسجيل والتخريج واملكافآت
ّ
بشكل مطرد كما يشير الجدول أدناه ،وكما تشير إلى
والخدمات األكاديمية ،كما أن عملية تفعيل الخدمات مستمرة ٍ
ذلك محاضر لجنة تطوير عملية القبول والتسجيل املرفقة.

ً
الخدمات املضافة حديثا على البوابة االلكترونية:
اسم الخدمة

م

تاريخ اإلضافة

1

تحديث درجات القياس

أغسطس 2019

2

خدمة القبول الفوري

أغسطس 2019

3

تغييررغبات القبول

أغسطس 2019

4

خدمة تقديم عذر عن غياب محاضرة

أغسطس 2019

5

خدمة تقديم بديل لبطاقة صراف آلي

سبتمبر 2019
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ً
إحصائية أعداد طالب الجامعة املقيدين حاليا حسب املقروالجنس والجنسية واملرحلة:
املقر

املرحلة الدراسية

الجنسية

الجنس

العدد

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

سعودي

أنثى

7033

املقرالرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات

البكالوريوس
البكالوريوس

سعودي
سعودي

ذكر
أنثى

5532

3830

مقرالطالب بالقريات

البكالوريوس

سعودي

ذكر

1249

مقر الطالبات بطبرجل

البكالوريوس

سعودي

أنثى

2010

مقرالطالب بطبرجل

البكالوريوس

سعودي

ذكر

595

مقر الطالبات بدومة الجندل

البكالوريوس

سعودي

أنثى

436

مقر الطالبات بسكاكا

دبلوم تأهيلي

سعودي

أنثى

61

املقرالرئيس بسكاكا

دبلوم تأهيلي

سعودي

ذكر

17

مقر الطالبات بالقريات

دبلوم تأهيلي

سعودي

أنثى

95

مقرالطالب بالقريات

دبلوم تأهيلي

سعودي

ذكر

43

مقرالطالب بطبرجل

دبلوم تأهيلي

سعودي

ذكر

9

مقر الطالبات بسكاكا

برنامج انتقالي

سعودي

أنثى

44

املقرالرئيس بسكاكا

برنامج انتقالي

سعودي

ذكر

7

مقر الطالبات بالقريات

برنامج انتقالي

سعودي

أنثى

48

مقرالطالب بالقريات

برنامج انتقالي

سعودي

ذكر

9

مقر الطالبات بطبرجل

برنامج انتقالي

سعودي

أنثى

44

مقرالطالب بطبرجل

برنامج انتقالي

سعودي

ذكر

6

اإلجمالي:

21079
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إحصائية أعداد طالب الجامعة حسب املقروالجنس والجنسية واملرحلة:
املقر

املرحلة الدراسية

الجنسية

الجنس

العدد

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

غير سعودي

أنثى

116

املقرالرئيس بسكاكا

البكالوريوس

غير سعودي

ذكر

95

مقر الطالبات بالقريات
مقرالطالب بالقريات

البكالوريوس
البكالوريوس

غير سعودي
غير سعودي

أنثى
ذكر

53
13

مقر الطالبات بطبرجل

البكالوريوس

غير سعودي

أنثى

4

مقرالطالب بطبرجل

البكالوريوس

غير سعودي

ذكر

8

مقر الطالبات بسكاكا

دبلوم تأهيلي

غير سعودي

أنثى

3
292

اإلجمالي

ً
املجموع كامال ألعداد طالب الجامعة حسب املراحل الدراسية:
املرحلة
الجنس
العدد

بكالوريوس
أنثى
13482

املجموع

دبلوم تأهيلي
ذكر
7492

20974

أنثى
159

برنامج انتقالي
ذكر
69

أنثى
136

228

املجموع النهائي

ذكر
22
158

21360

إحصائية القبول:
يشــمل هذا القســم البيانات األولية للطالب والطالبات املقبولين في الجامعة للعام الدراسـ ي  1439/1438ه فقط ،ولالســتدادة
ً
يرجى الذهاب لقس ـ ــم اإلحص ـ ــائيات التفص ـ ــيلية في الص ـ ــفحات الالحقة من هذا التقرير ،علما أن الفار الطفيف بين البيانات
األولية ومجموع البيانات التفص ــيلية يعود لالنسـ ــحابات والتعديالت الاي يقوم خها الطالب خالل الفصـ ــول الدراسـ ــية والتحا
بعض املقبولين بالفصل الثاني.
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إحصائية املقبولين للفصل الدراس ي األول  1441/1440ه حسب املرحلة:
املقبولون حسب مرحلة البكالوريوس:
املقر

املرحلة

الجنسية

الجنس

العدد

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

سعودي

أنثى

1869

املقرالرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات

البكالوريوس
البكالوريوس

سعودي
سعودي

ذكر
أنثى

1541
1173

مقرالطالب بالقريات

البكالوريوس

سعودي

ذكر

585

مقر الطالبات بطبرجل

البكالوريوس

سعودي

أنثى

600

مقرالطالب بطبرجل

البكالوريوس

سعودي

ذكر

234

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

غير سعودي

أنثى

املقرالرئيس بسكاكا

البكالوريوس

غير سعودي

ذكر

مقر الطالبات بالقريات

البكالوريوس

غير سعودي

أنثى

مقرالطالب بالقريات

البكالوريوس

غير سعودي

ذكر

مجموع الطالبات بكالوريوس

3642

مجموع الطالب بكالوريوس

2360

املجموع النهائي

6002

املقبولون حسب مرحلة البرنامج االنتقالي:
املقر
مقر الطالبات بسكاكا
املقرالرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات
مقرالطالب بالقريات
مقر الطالبات بطبرجل
مقرالطالب بطبرجل

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

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

الجنس
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

العدد
21
7
16
7
22
8
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مجموع الطالبات برنامج انتقالي

59

مجموع الطالب برنامج انتقالي

22

املجموع النهائي

81

املقبولون حسب مرحلة الدبلوم التأهيلي:
املقر
مقر الطالبات بسكاكا
املقرالرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات
مقرالطالب بالقريات
مقرالطالب بطبرجل

املرحلة
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

الجنس
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
ذكر

مجموع الطالبات دبلوم تأهيلي

68

مجموع الطالب دبلوم تأهيلي

62

املجموع النهائي

130

العدد
18
13
50
36
13

إحصائية الخريجين للفصل األول:
يشـ ـ ـ ـ ـمــل هــذا القس ـ ـ ـ ــم البيــانــات األوليــة للطالب والطــالبــات الخريجين للفص ـ ـ ـ ــلين الــدراس ـ ـ ـ ــيين :األول والثــاني للعــام الــدراسـ ـ ـ ـ ـ ي
1441/1440ه ولالستدادة يرجى الذهاب لقسم اإلحصائيات التفصيلية في الصفحات الالحقة من هذا التقرير.
إحصائية خريجي الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي  1441/1440ه حسب املقر والجنس والجنسية واملرحلة الدراسية:

خريجو مرحلة البكالوريوس للفصل الدراس ي األول:
املقر

املرحلة

الجنسية

الجنس

العدد

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

سعودي

أنثى

362
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املقرالرئيس بسكاكا

البكالوريوس

سعودي

ذكر

498

مقر الطالبات بالقريات

البكالوريوس

سعودي

أنثى

263

مقرالطالب بالقريات

البكالوريوس

سعودي

ذكر

96

مقر الطالبات بطبرجل

البكالوريوس

سعودي

أنثى

100

مقر الطالب بطبرجل
مقر الطالبات بدومة الجندل

البكالوريوس
البكالوريوس

سعودي
سعودي

ذكر
أنثى

15
20

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

غير سعودي

أنثى

15

املقرالرئيس بسكاكا

البكالوريوس

غير سعودي

ذكر

14

مقرالطالبات بالقريات

البكالوريوس

غير سعودي

أنثى

5

مجموع الخريجات السعوديات

745

مجموع الخريجين السعوديين

609

مجموع الخريجات غيرالسعوديات

20

مجموع الخريجين غيرالسعوديين
املجموع النهائي

14
1388

خريجو مرحلة الدبلوم التأهيلي للفصل الدراس ي األول:
املقر
مقر الطالبات بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات
مقرالطالب بالقريات

املرحلة
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي

الجنس
أنثى
أنثى
ذكر

مجموع الخريجات السعوديات

11

مجموع الخريجين السعوديين
املجموع النهائي

2
13

العدد
3
8
2
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

إحصائية الخريجين للفصل الثاني:
خريجو مرحلة البكالوريوس:
املقر

املرحلة

الجنسية

الجنس

العدد

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

سعودي

أنثى

796

املقرالرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات

البكالوريوس
البكالوريوس

سعودي
سعودي

ذكر
أنثى

563
404

مقرالطالب بالقريات

البكالوريوس

سعودي

ذكر

112

مقر الطالبات بطبرجل

البكالوريوس

سعودي

أنثى

126

مقرالطالب بطبرجل
مقر الطالبات بدومة الجندل

البكالوريوس
البكالوريوس

سعودي
سعودي

ذكر
أنثى

54
87

مقر الطالبات بسكاكا

البكالوريوس

غير سعودي

أنثى

22

املقرالرئيس بسكاكا
مقر الطالبات بالقريات

البكالوريوس
البكالوريوس

غير سعودي
غير سعودي

ذكر
أنثى

9
8

مقرالطالب بالقريات

البكالوريوس

غير سعودي

ذكر

1

مجموع الخريجات السعوديات

1413

مجموع الخريجين السعوديين

729

مجموع الخريجات غيرالسعوديات

30

مجموع الخريجين غيرالسعوديين

10

املجموع النهائي

2182
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

خريجو الدبلوم التأهيلي:
املقر

املرحلة

الجنسية

الجنس

العدد

مقر الطالبات بسكاكا

دبلوم تأهيلي

سعودي

أنثى

9

مقر الطالبات بالقريات

دبلوم تأهيلي

سعودي

أنثى

13

مقرالطالب بالقريات
مقرالطالب بطبرجل

دبلوم تأهيلي
دبلوم تأهيلي

سعودي
سعودي

ذكر
ذكر

4
1

مجموع الخريجات السعوديات
مجموع الخريجين السعوديين

22
5

املجموع النهائي

27
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

ثالثا :عمادة 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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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

يتضمن هذا التقريرما تم انجازه خالل العام الجامعي الحالي 1441/40هـ ،في ضوء
املحاور التالية:
املحور األول :التعل ــم اإللكتــروني:
.1
.2

.3

.4

اإلشراف والدعم الفني علي وحدات التعلم اإللكتروني بالكليات:
التدريــب:
-1/2 .aالفاعليات التعريفية والتدريبية على نظام بالك بورد.
-2/2 .bالدورات التدريبية املتخصصة في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم
اإللكتروني:
تفعيل أنظمة التعلم االلكتروني " بالك بورد" خالل العام الجامعي  1441/40هـ:
ً
- 1/3 .aتفعيل أعضاء هيئة التدريس للحد األساس ي لنظام (بالك بورد) وفقا للكليات:
 – 2/3 .bاملقررات اإللكترونية (بشكل كامل)
 – 3/3 .cاملقررات اإللكترونية (املدمجة)
تقييم التعلم اإللكتروني للعام الجامعي  1441/40هـ:
-1/4 .aتقييم التعلم اإللكتروني الكامل للعام الجامعي  1441/40هـ.
-2/4 .bتقييم التعلم اإللكتروني املدمج للعام الجامعي  1441/40هـ.
 .5احصائية الفعاليات التعريفية والتدريبية على نظام بالك بورد للعام الجامعي  1441/40هـ
اللقاءات التعريفية
والتدريبية للطالب
والطالبات
اللقاءات التعريفية
والتدريبية ألعضاء
هيئة التدريس

لقاءات الطالبات

لقاءات الطالب
عدد اللقاءات

عدد المستهدفين

عدد اللقاءات

عدد المستهدفين

51

1965

42

2933
النساء

الرجال
عدد اللقاءات

عدد المستهدفين

عدد اللقاءات

عدد المستهدفين

24

1013

39

1123
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
جدول :الدورات التدريبية املتخصصة في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم اإللكتروني
اسم الدورة

مدة

املدرب

تصميم االختبارات االلكرتونية

م /حممد األبرص

وخمازن االسئلة

م /حممد األبرص

تصميم االختبارات االلكرتونية

عدد

الدورة

الساعات

 7أايم

 28ساعة

 3أايم

 12ساعة

 3أايم

 12ساعة

 13يوم

42ساعة

عدد املتدربني/الدورة

املقر

 163رجال

معمل عمادة التعلم االلكرتوين

 12رجال

معمل عمادة التعلم االلكرتوين

 152نساء

البث املباشر يف معمل

 8نساء

كليات البنات ابللقائط
م /على عبد العظيم

اسرتاتيجيات التدريس
االلكرتوين واملدمج

اجملموع

معمل عمادة التعلم االلكرتوين

 12رجال

البث املباشر يف معمل كليات

 8نساء

البنات ابللقائط

355متدرب

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

سكاكا

القرايت

طربجل

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

20

20

20

20

20

20

175
4489

67
5420

629

54
2181

1322

اجملموع
20
294

2738

16779

جدول :توزيع املقررات اإللكترونية من حيث عدد املقررات ،عدد الشعب ،عدد الطالب للفصل الدراس ي الثاني
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
املقررات االلكرتونية
العدد /الشطر
عدد املقررات

سكاكا

طربجل

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

23

23

23

23

23

23

عدد الشعب
عدد الطالب والطالبات

القرايت

295
4126

82
7017

646

101
2992

1666

اجملموع
23
221

4640

21087

جدول :توزيع املقررات املدمجة من حيث عدد املقررات ،عدد الشعب ،عدد الطالب للفصل الدراس ي األول
املقررات املدجمة
العدد /الشطر
عدد الشعب

سكاكا

طربجل

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

75

82

29

31

26

37

امجايل عدد الشعب
عدد الطالب والطالبات

القرايت

157
2334

60
3193

400

63
1273

1619

683

اجملموع

200
9502

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

سكاكا

طربجل

القرايت

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

عدد الشعب

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

58

75

23

19

15

29

168

امجايل عدد الشعب
عدد الطالب والطالبات

1681

49
2528

216

64
813

1131

322

219
6746

أوالً :رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن املقررات اإللكرتونية بنمط التعلم اإللكرتوين الكامل:
رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن املقررات اإللكرتونية بنمط التعلم اإللكرتوين الكامل
الفئة

العام اجلامعي 1440/1440هـ

العام اجلامعي 1440/1439هـ

 -بلغت نسبة الرضا العام للطالب (ذكور واانث)  - .%78بلغت نسبة الرضا العام للطالب (ذكور واانث) .%70

100%

الطالب (ذكور /
إانث)

50%
0%
40/41

39/40

رضا الطالب عن المقررات اإللكترونية بنمط التعلم اإللكتروني الكامل

 بلغت نسبة الرضا العام ألعضاء هيئة التدريس  - ،%79بلغت نسبة الرضا العام ألعضاء هيئة التدريس  ،%81وكانتفئة احملاضر واملعيد هي األعلى بنسبة بلغت  ،%82يليها فئة
وكانت فئة احملاضر واملعيد هي األعلى بنسبة بلغت
أعضاء هيئة التدريس
األستاذ املساعد  ،%80مث فئة األستاذ واألستاذ املشارك
 ،%81يليها فئة األستاذ املساعد  ،%79مث فئة األستاذ
واألستاذ املشارك .%77

.%81
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

81

79

40/41

39/40

رضا اعضاء هيئة التدريس عن المقررات اإللكترونية بنمط التعلم
اإللكتروني الكامل

ً
ثانيا :فعالية التعلم باستخدام نمط التعلم اإللكتروني الكامل:
فعالية التعلم ابستخدام منط التعلم اإللكرتوين الكامل:
الفئة

وجه املقارنة
فعالية التعلم
اإللكرتوين

العام اجلامعي 1440/1439هـ
 -بلغت نسبة الرضا العام للطالب (ذكور واانث) .%78

العام اجلامعي 1441 /1440هـ
 بلغت نسبة الرضا العام للطالب (ذكور واانث).%70
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

82
81.5
81
80.5
80
79.5
79

الطالب

 بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور /اانث) للفوائد التعليمية  -بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور /اانث) للفوائدالتعليمية للتعلم اإللكرتوين .%79
للتعلم اإللكرتوين .%78

(ذكور /
إانث)
الفوائد التعليمية

82
81
80
79

 بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور /اانث) جلودة تصميم  -بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور /اانث) جلودةتصميم املقرر اإللكرتوين .%82
املقرر اإللكرتوين .%80

التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
38

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

82

جودة تصميم
املقررات
اإللكرتونية

81
80
79

 بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور /اانث) لفعالية التدريس  -بلغت نسبة تقييم الطالب (ذكور /اانث) لفعاليةالتدريس بنمط التعلم اإللكرتوين الكامل .%81
بنمط التعلم اإللكرتوين الكامل .%79

فعالية التدريس
بنمط التعلم
اإللكرتوين
الكامل

82
81
80
79

أعضاء
هيئة
التدريس

فعالية التعلم
اإللكرتوين

 بلغت نسبة الرضا العام ألعضاء هيئة التدريس  - ،%79بلغت نسبة الرضا العام ألعضاء هيئة التدريس ،%81وكانت فئة احملاضر واملعيد هي األعلى
وكانت فئة احملاضر واملعيد هي األعلى بنسبة بلغت ،%81
بنسبة بلغت  ،%82يليها فئة األستاذ املساعد
يليها فئة األستاذ املساعد  ،%79مث فئة األستاذ واألستاذ
 ،%80مث فئة األستاذ واألستاذ املشارك .%81
املشارك .%77
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

82
81
80
79

 بلغ نسبة تقييم أعضاء هيئة التدريس للفوائد التعليمية للتعليم  -بلغ نسبة تقييم أعضاء هيئة التدريس للفوائدالتعليمية للتعليم اإللكرتوين .%81
اإللكرتوين .%79

الفوائد التعليمية

82

81
80
79

جودة تصميم
املقررات
اإللكرتونية

 بلغت نسبة تقييم أعضاء هيئة التدريس جلودة تصميم املقرر  -بلغت نسبة تقييم أعضاء هيئة التدريس جلودةتصميم املقرر اإللكرتوين .%82
اإللكرتوين .%81
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

82
81.5
81
80.5

 بلغت النسبة الكلية لفعالية تدريس املقررات بنمط التعلم  -بلغت النسبة الكلية لفعالية تدريس املقررات بنمطالتعلم اإللكرتوين الكامل من جهة نظر أعضاء هيئة
اإللكرتوين الكامل من جهة نظر أعضاء هيئة التدريس
التدريس .%82
.%80

فعالية التدريس
بنمط التعلم

82

اإللكرتوين

81.5
81

الكامل

80.5
80
79.5
79

ً
ثالثا :إمكاني ــة الوصـول وسهـولة استخدام األنظمة اإللكترونية:
إمكاني ــة الوصـول وسهـولة استخدام األنظمة اإللكرتونية
الفئة

وجه املقارنة

العام اجلامعي 1440/1439هـ

العام اجلامعي 1441 /1440هـ

 بلغت النسبة الكلية لتقييم الطالب  /الطالبات ملدى  -بلغت النسبة الكلية لتقييم الطالب  /الطالباتملدى إمكاني ــة الوصـول وسهـولة استخدام
إمكاني ــة الوصـول وسهـولة استخدام األنظمة اإللكرتونية
.%82

األنظمة اإللكرتونية .%83
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
إمكاني ــة الوصـول
83

وسهـولة استخدام
األنظمة اإللكرتونية

82.8
82.6
82.4

82.2
82
81.8
81.6
81.4
39/40 40/41

 بلغت النسبة اإلمجالية  ،%77فيما يتعلق مبدى تقييم  -بلغت النسبة اإلمجالية  ،%78فيما يتعلق مبدىتقييم الطالب خللو التعلم اإللكرتوين من
الطالب خللو التعلم اإللكرتوين من املشكالت التقنية.
املشكالت التقنية.

الطالب
(ذكور /
إانث)

78

خلو التعلم
اإللكرتوين من
املشكالت التقنية

77.8
77.6
77.4

77.2
77
76.8
76.6

76.4
39/40 40/41
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
أبرز املشكالت
واملعوقات التقنية

 -عدم توفر معامل كافية ابجلامعة.

 -مشكالت االتصال.

 مشكلة التواصل مع األستاذ يف الفصول االفرتاضية- ،خاصة مع الشعب ذات األعداد الكبرية.

بطء سرعه االنرتنت الالسلكية.

 عدم توفر معامل احلاسب اآليل يف اجلامعة بشكلكاف.

 بلغت النسبة الكلية إلمكانية الوصـول وسهـولة  -بلغت النسبة الكلية إلمكانية الوصـول وسهـولةاستخدام األنظمة اإللكرتونية من وجهة نظر
استخدام األنظمة اإللكرتونية من وجهة نظر األساتذة
األساتذة  ، %91.5وكانت فئة احملاضر واملعيد
 ، %90وكانت فئة احملاضر واملعيد هي األعلى بنسبة
بلغت  ، %92فيما تساوت نسبة فئة أستاذ مع نسبة
فئة األستاذ واألستاذ املشارك بنسبة بلغت . %89

هي األعلى بنسبة بلغت  ، %92فيما تساوت
نسبة فئة أستاذ مع نسبة فئة األستاذ واألستاذ
املشارك بنسبة بلغت . %88

إمكاني ــة الوصـول
وسهـولة استخدام
األنظمة اإللكرتونية

91.5
91
90.5

أعضاء هيئة

90

التدريس

89.5
89
39/4041/41

خلو التعلم
اإللكرتوين من
املشكالت التقنية

 بلغت النسبة اإلمجالية  ،%79فيما يتعلق فيما يتعلق  -بلغت النسبة اإلمجالية  ،%81فيما يتعلقفيما يتعلق بتقييم األساتذة ملدى خلو التعلم
بتقييم األساتذة ملدى خلو التعلم اإللكرتوين من
اإللكرتوين من املشكالت التقنية ،وكانت فئة
املشكالت التقنية ،وكانت فئة احملاضر واملعيد هي
احملاضر واملعيد هي األعلى بنسبة بلغت
األعلى بنسبة بلغت  ،%81مث فئة أستاذ مساعد بنسبة
 ،%82مث فئة أستاذ مساعد بنسبة ، %80
 ،%79وأخرياً فئة األستاذ واألستاذ مشارك حيث
وأخرياً فئة األستاذ واألستاذ مشارك حيث
بلغت النسبة .% 77
بلغت النسبة .% 82
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

81
80.5
80
79.5
79
78.5
78
39/40 40/41

أبرز املشكالت
واملعوقات التقنية



 عدم توفر معامل احلاسب اآليل يف اجلامعة بشكل  -عدم توفر معامل كافية ابجلامعة.كاف.
 بطء سرعه االنرتنت الالسلكية. وجود مشكالت يف االتصال ابإلنرتنت داخل اجلامعة. صعوبة التواصل مع الطالب من خالل الفصولاالفرتاضية خاصة مع الشعب ذات األعداد الكبرية.

نتائج التقييــم:
وتتلخص نتائج عملية التقييم في الجدول التالي:

احملور

النتائج
1440/1439

1441/1440

الطالب  - /بلغت نسبة رضا الطالب  /الطالبات عن التعليم  -بلغت نسبة رضا الطالب  /الطالبات عن
الطالبات
التعليم املدمج .%69
املدمج .%73
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

رضا الطالب والطالبات عن التعليم المدمج
73
72
71
73

70

69
69

68
67

40/41

39/40

 بلغت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس عن التعليم بلغت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس عناملدمج  ،%68.67كانت فئة (احملاضر واملعيد)
التعليم املدمج  ،%74وكانت فئة احملاضر
هي األعلى بنسبة بلغت  ،%72يليها فئة األستاذ
واملعيد هي األعلى بنسبة بلغت  ،%75مث فئة
املساعد  ،%69مث فئة (األستاذ واألستاذ مشارك)
أستاذ مساعد بنسبة  ،%74وأخرياً فئة األستاذ
.%65
واألستاذ مشارك حيث بلغت النسبة .% 73
-

أوالً :رضا الطالب

وأعضاء هيئة التدريس
عن التعليم املدمج:

رضا اعضاء هيئة التدريس عن التعليم المدمج

أعضاء هيئة

74

التدريس

73
72
71
70

74

69
68
68

67
66
65

40/41

39/40

التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
45

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
 بلغت نسبة فعالية التعليم املدمج لدي الطالب - /بلغت نسبة فعالية التعليم املدمج لدي الطالب/الطالبات .%73
الطالبات .%71
 بلغت نسبة تقييم الطالب (طالب /طالبات)  -بلغت نسبة تقييم الطالب /الطالبات للفوائدالتعليمية للتعليم املدمج .%71
للفوائد التعليمية للتعليم املدمج .%69
 بلغت نسبة تقييم الطالب  /الطالبات جلودة  -بلغت نسبة تقييم الطالب  /الطالبات جلودةتصميم املقررات املدجمة .%75
تصميم املقررات املدجمة .%74
 بلغت نسبة تقييم الطالب  /الطالبات لفعالية  -بلغت نسبة تقييم الطالب  /الطالبات لفعاليةتدريس املقررات بنمط التعلم املدمج .%72
تدريس املقررات بنمط التعلم املدمج .%70

الطالب

فعالية التعليم المدمج من وجهة نظر الطالب

اثنياً :فعالية التعليم

73

املدمج من وجهة نظر

72

الطالب وأعضاء هيئة
التدريس:

71
73

70
69
69

68
67

40/41

39/40

 بلغت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس عن فعالية  -بلغت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس عنفعالية التعليم املدمج  ،%71كانت فئة
التعليم املدمج  ،%69كانت فئة (احملاضر واملعيد)
(احملاضر واملعيد) هي األعلى بنسبة بلغت
هي األعلى بنسبة  ،%72يليها فئة األستاذ
أعضاء هيئة
 ،%72يليها فئة األستاذ املساعد  ،%70مث
املساعد  ،%69مث (األستاذ واألستاذ مشارك)
التدريس
فئة (األستاذ واألستاذ مشارك) .%69
بنسبة بلغت .%67
 بلغت نسبة تقييم أعضاء هيئة التدريس للفوائد  -بلغت نسبة تقييم أعضاء هيئة التدريس للفوائدالتعليمية للتعليم املدمج .%67
التعليمية للتعليم املدمج .%64
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
 بلغت نسبة تقييم أعضاء هيئة التدريس جلودة  -بلغت نسبة تقييم أعضاء هيئة التدريس جلودةتصميم املقررات املدجمة .%76
تصميم املقررات املدجمة .%75
فعالية التعليم المدمج من وجهة نظر اعضاء هيئة
التدريس
71

70.5
70
71

69.5
69

69

68.5
68

40/41

39/40

 بلغت نسبة الوصـول وسهـولة استخدام األنظمة  -بلغت نسبة الوصـول وسهـولة استخدام األنظمةاإللكرتونية لدى الطالب  /الطالبات .%76
اإللكرتونية لدى الطالب  /الطالبات .%74

امكانية الوصول وسهولة االستخدام من وجهة نظر
الطالب

اثلثاً :إمكاني ــة الوصـول
وسهـولة استخدام

األنظمة اإللكرتونية:

الطالب

76
75.5
75
76

74.5
74

74

73.5
73

40/41

39/40
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
 بلغت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس عن بلغت نسبة الوصـول وسهـولة استخدام األنظمةالوصـول وسهـولة استخدام األنظمة اإللكرتونية
اإللكرتونية لدى اعضاء هيئة التدريس %83
 %84كانت فئة (احملاضر واملعيد) هي األعلى
كانت فئة (احملاضر واملعيد) هي األعلى بنسبة
بنسبة بلغت  ،%85يليها فئة أستاذ مساعد
بلغت  ،%84يليها فئة أستاذ مساعد بنسبة
بنسبة  ،%84وأخرياً فئة (األستاذ واألستاذ
 ،%84وأخرياً فئة (األستاذ واألستاذ مشارك)
مشارك) بنسبة بلغت .%83
بنسبة بلغت .%81
أعضاء هيئة
التدريس

امكانية الوصول وسهولة االستخدام من وجهة نظر
اعضاء هيئة التدريس
76
75.5
75
76

74.5
74
74

73.5
73

40/41

رابعاً :اخللو من

مشكالت ومعوقات

تطبيق التعليم املدمج

الطالب

39/40

 بلغت نسبة رضا الطالب /الطالبات فيما خيص  -بلغت نسبة رضا الطالب /الطالبات فيما خيصاخللو من مشكالت ومعوقات تطبيق التعليم
اخللو من مشكالت ومعوقات تطبيق التعليم املدمج
املدمج % 69
% 66
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
من وجهة نظر الطالب

خلو التعليم المدمج من المعوقات من وجهة نظر
الطالب

وأعضاء هيئة التدريس.

69
68
67

69

66

66

65
64

40/41

39/40

 بلغت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس فيما خيص  -بلغت نسبة رضا اعضاء هيئة التدريس فيماخيص اخللو من مشكالت ومعوقات تطبيق
اخللو من مشكالت ومعوقات تطبيق التعليم املدمج
التعليم املدمج  ،%75.33وفقاً للرتبة العلمية
 ،% 73.67ووفقاً للرتبة العلمية كانت فئة
كانت فئة (احملاضر واملعيد) هي األعلى بنسبة
(احملاضر واملعيد) هي األعلى بنسبة بلغت ،%78
مث فئة أستاذ مساعد بنسبة  ،%73وأخرياً فئة
(األستاذ واألستاذ مشارك) حيث بلغت النسبة
.%70

بلغت  ،%79مث فئة أستاذ مساعد بنسبة
 ،%75وأخرياً فئة (األستاذ واألستاذ مشارك)
حيث بلغت النسبة .%72

أعضاء
هيئة

75.5

التدريس

75
74.5
74

75.33

73.5
73.67

73
72.5

40/41

39/40

املحور الثاني :التعليـم عن بعد:
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 -1املحاضرات اإللكترونية املباشرة.
 -2املحاضرات اإللكترونية املسجلة.
 -3السـاعـات املكتبيــة اإللكترونية.
 -4األسبوع اإلرشادي (بداية كل فصل).
 -5التصحيح اللي الختبارات االنتساب.
 -6التدريب والتأهيل اإللكتروني املستمر.
جدول :إنجاز برنامج االنتساب على املستوي التعليمي عن العام الجامعي 1440/1439هـ
م

املوضوع

1

عدد الربامج

2

عدد املقررات

 74مقرر.

3

عدد أعضاء هيئة التدريس

 21عضو.

 21عضو.

 71ساعة.

 71ساعة.

 852حماضرة.

 852حماضرة.

 20312مشاهدة.

19411مشاهدة.

39723مشاهده
للفصلني

 142ساعة بواقع ساعتني لكل
مقرر.

 142ساعة بواقع ساعتني لكل مقرر.

 284ساعة للفصلني

4
5
6
7

عدد ساعات البث للمحاضرات
االلكرتونية املباشرة
عدد احملاضرات املسجلة
عدد املشاهدات للمحاضرات
املسجلة
عدد الساعات املكتبية

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاين

برانجمني مها " الدراسات اإلسالمية

برانجمني مها " الدراسات اإلسالمية

واللغة العربية "

واللغة العربية "
 74مقرر.

مالحظات

142ساعة للفصلني

املحور الثالث :الدعم التقني والخدمات اإللكترونية:
 .1تطوير موق ــع العمادة .قامت العمادة بتطوير واجهة املوقع هذا العام بما يساعد املستفيد
من سهولة الوصول للخدمات التي يوفرها املوقع
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 .2موق ــع التــدريب اإللكتروني .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
.5

.6
.7

.8

حســاب توتي ــر .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
قنـوات تليجـرام .خالل هذا العام استمر إطالق قناتين تعليميتين على تليجرام.
ً
دروس تعليمية للطالب وألعضاء هيئة التدريس على اليوتيوب .حرصا من العمادة لسهولة
الحصول على املعلومات املرتبطة باملقررات الدراسية ،قامت بإنشاء دروس تعليمية عبر قناة
اليوتيوب للطالب وأعضاء هيئة التدريس
نظام املتابعة اإللكتروني إلنجازات وحدات 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.
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املحور الرابع :جهود عمادة التعلم االلكتروني أثناء فترة التحول إلى التعلم عن بعد بسبب جائحة
كورونا:
في ظل ما مر به العالم من جائحة تفش ي فيروس كورونا املستجد ( )Covid_19واثر التحول في مؤسسات التعليم
في اململكة العربية السعودية إلى التعلم اإللكتروني الكامل قامت عمادة التعلم اإللكتروني بجهود جبارة من أجل
ضمان سير العملية التعليمية بشكل كامل عن بعد عبر نظام بالك بورد من خالل سلسلة من اللقاءات عن بعد و
الدورات التدريبية عن بعد من أفراد فريق العمل بالعمادة موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس و الطالب بالجامعة
لضمان تحقيق أفضل املمارسات في مجال التعليم عن بعد مستندة في ذلك إلى الخبرات املتراكمة لدى العمادة و
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عبر خمس سنوات من العمل املتواصل و التدريب املستمر وفق أحدث معايير
التعلم اإللكتروني و التعلم عن بعد  ،وقد أثمرت جهود العمادة عن سير العملية التعليمية بالجامعة خالل هذه
الفترة على أفضل مايكون و نجحت العمادة في تلبية جميع املتطلبات التعليمية للجامعة خالل فترة التحول إلى
التعلم عن بعد وفق املعطيات التية:
عدد التقييمات:
األسبوع

عدد التقييمات

األسبوع األول:

26139

األسبوع الثاني:

74518

األسبوع الثالث:

125394

األسبوع الرابع:

130839

األسبوع الخامس:

197567

األسبوع السادس:

254691

األسبوع السابع:

234861

المجموع الكلي :

1,044,009
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عدد امللفات املستعرضة:
األسبوع

عدد التقييمات

األسبوع األول:

43553

األسبوع الثاني:

88471

األسبوع الثالث:

93050

األسبوع الرابع:

155228

األسبوع الخامس:

156404

األسبوع السادس:

93045

األسبوع السابع:

90124

المجموع الكلي :

719,875

عدد لوحات النقاش:
األسبوع

عدد التقييمات

األسبوع األول:

7230

األسبوع الثاني:

22358

األسبوع الثالث:

30169

األسبوع الرابع:

36010

األسبوع الخامس:

51432

األسبوع السادس:

33125

األسبوع السابع:

24583

المجموع الكلي :

204907
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عدد املستخدمين:
األسبوع

عدد التقييمات

األسبوع األول:

128772

األسبوع الثاني:

132930

األسبوع الثالث:

138964

األسبوع الرابع:

141985

األسبوع الخامس:

139783

األسبوع السادس:

140265

األسبوع السابع:

108745

المجموع الكلي :

931444

مدة الفصول اإلفتراضية االجمالية:
األسبوع

عدد التقييمات

األسبوع األول:

12512

األسبوع الثاني:

26103

األسبوع الثالث:

24678

األسبوع الرابع:

22502

األسبوع الخامس:

19407

األسبوع السادس:

16820

األسبوع السابع:

9407

المجموع الكلي :

131429

عدد الجلسات اإلفتراضية:
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األسبوع

عدد التقييمات

األسبوع األول:

6042

األسبوع الثاني:

8087

األسبوع الثالث:

8221

األسبوع الرابع:

7415

األسبوع الخامس:

7444

األسبوع السادس:

7313

األسبوع السابع:

8060

المجموع الكلي :

52582

الندوات االفتراضية:
النوع

العدد

ثفاقي

25

صحي

19

تقني

12

تعليمي

21

تدريبي

29

المجموع

106

املحور الخامس  :مساهمة العمادة في عقد االختبارات النهائية عن بعد:
 .1مع تحول عملية التعليم إلى التعلم عن بعد بشكل كامل كثفت العمادة جهودها من أجل تنظيم اجراء
االختبارات بشكل الكتروني كامل عن بعد من خالل اعتماد استراتيجية بنوك األسئلة بحيث يحتوى البنك
الواحد على  200سؤال شامال جميع جوانب املقرر بحيث يحتوى االختبار على عدد محدد من األسئلة يتم
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اختيارها بنظام الكتلة العشوائية وفق املعايير التى حددتها وكالة الجامعة للشئون التعليمية وكانت
احصائية االختبارات االلكترونية كالتالي:
7927
113005
110218

عدد المقررات
عدد االختبارات
اختبارات االنتظام

الطالب
الطالبات

اختبارات االنتساب

الطالب
الطالبات

36372
73846
73
1948
839

اختبارات أخرى
شفهي
بحوث تخرج
مشروع تخرج
أخرى

32
69
56
4

املحور السادس :أبرز األنشطة والفعاليات:
نشروتعزيزممارسات التعلم اإللكتروني:
منذ اكثر من خمس سنوات  .استشرفت عمادة التعلم االلكتروني و التعليم عن بعد أهمية تحويل التعليم
االلكتروني الي ثقافة اصيلة لدى جميع منسوبي الجامعة من طالب و اعضاء هيئة تدريس  ..و مع تعليق الدراسة
في يوم التاسع من شهر مارس بدات جامعة الجوف في جنى ثمار هذا املجهود املبذول من خالل ما رايناه من
استعداد تام من الجميع للتحول الى التعليم االلكتروني بشكل كامل  .و امتدادا لدور العمادة و جهودها خالل
هذه الفترة قامت العمادة بتكثيف مواد التدريب االلكتروني لالساتذة و الطالب على استخدام ادوات التعلم
االلكتروني لرفع كفائتهم التقنية في التعامل مع انظمة التعلم االلكتروني بالجامعة.
دورات أعضاء هيئة التدريس
985
87

عدد المتدربين
عدد الدورات
دورات الطلبة
عدد المتدربين
عدد الدورات

6245
14
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عمادة "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 بمنسقي
يبات على أفضل املمارسات لتطبيق التعلم
ومنسقات وحدات التعلم االلكتروني بكليات الجامعة ،تضمن تدر ٍ
املدمج.
وبدأ اللقاء بعرض منسق وحدة الشئون التعليمية بالعمادة للهدف من تطبيق نمط املقررات املدمجة،
ومناقشة خطة الوحدات ،وآلية عملها للفصل األول للعام الجامعي  1441/1440هـ.
َ
ً ً
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.

عقد لقاءات تعريفية ودورات تدريبية على البالك بورد بشكل يومي:
عقدت خالل هذا العام الجامعي ،لقاءات تعريفية ودورات تدريبية على نظام  Blackboardبشكل 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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تقديم مجموعة من الدورات لتدريب الطالب واألساتذة على اليات تفعيل بالك بورد في املقررات
االلكترونية واملدمجة بكليات القريات وطبرجل:
قامت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد خالل الفصل الدراس ي األول ومن خالل منسقيها في كليات
الجامعة في القريات وطبرجل بعدد من الجرعات التدريبية للطالب ومنسوبي هيئة التدريس ،بهدف التدريب على
مهارات التعامل مع هذا النظام.
وكانت فرق العمل قد تناولت 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 منسقي
التعلم اإللكتروني 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.

التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد تتابع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني:
في إطار حرص عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد على التوظيف الجيد لتقنيات التعلم االلكتروني
في تقديم خدمات تعليمية متميزة لطالب الجامعة ،أنهت هذا العام العمادة 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 االف تراضية  ،باإلضافة إلي متابعة كل ما يخص الطالب بشكل مستمر من خالل
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ً
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.
املقررات 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.
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

رابعا :عمادة شؤون الطالب
الرؤية
الريادة والتميز في الخدمات واألنشطة الطالبية على مستوى

الرسالة
تقديم خدمات وأنشطة طالبية عالية الجودة لتخريج كوادر

األهداف
تتحدد أهداف عمادة شؤون الطالب في اآلتي:
 تطبيق معايير الجودة في عمادة شؤون الطالب.
 االرتقاء بمستوى الخدمات واألنشطة الطالبية التي تقدمها عمادة شؤون الطالب.
 تنوع مصادر التمويل وبناء شراكات مع مؤسسات املجتمع املحلي.
قامت العمادة بمجموعة من االنجازات خالل العام الجامعي الحالي  1441/40هـ ،نوجزها فيما يلي:
تقرير مجمع عن الفعاليات واألنشطة التي أقامتها إدارة األنشطة الطالبية
شطر الطالب العام الجامعي 1441-1440هـ
م

الفعاليات واألنشطة

المستفيدين

اإلجمالي
المستفيدين

.1

مشاركة اندي االنشاد ابليوم الوطين بعنوان (مهة حىت القمة)

طالب اجلامعة

95

.2

معرض الكتاب

اجملتمع

86

.3

حفل استقبال الطالب املستجدين

طالب اجلامعة

85

.4

اليوم العاملي للغة العربية

طالب اجلامعة

5

.5

اللقاءات األسبوعية لألندية 18اندي

طالب اجلامعة

300

.6

اندي املنح اخلارجية زايرة متحف مرزوقة وقلعة زعبل

الطالب املستجدين

48

.7

زايرة املدينة املنورة لطالب املنح

طالب اجلامعة

14
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
م

الفعاليات واألنشطة

المستفيدين

اإلجمالي
المستفيدين

.8

رحلت مكة املكرمة لطالب املنح

طالب اجلامعة

3

.9

برانمج اسألين

طالب اجلامعة

3

.10

موجز اخباري اسبوعي للعمادة لنادي االعالم

طالب اجلامعة

20

طالب اجلامعة

17

.12

محالت توعوية ابملدارس واجلامعة ابلتعريف عن فايروس كوروان

اجملتمع

39

.13

املشاركة يف مهرجان شباب اجلوف

طالب اجلامعة

20

.14

ورشة عمل املستحداثت يف البالك بورد

طالب اجلامعة

45

.15

ندوة نزاهة يف جمتمع التعلم يف سكاكا-دومة اجلندل

اجملتمع

18

.16

مسرحية شباب يف ورطة

اجملتمع

12

.17

ملتقى ذوي االحتياجات اخلاصة املنعقد جبامعة امللك سعود

اجملتمع

15

.18

تعاهد بصرك تزامنا مع اليوم العاملي للبصر

اجملتمع

10

.19

حماضرة أثر االميان

اجملتمع

148

.20

زايرة طالب كلية العلوم واآلداب ابلقرايت للمدينة اجلامعية

طالب اجلامعة

20

.21

زايرة معصرة الشمال للزيتون ابلتعاون مع كلية العلوم

طالب اجلامعة

50

.22

زايرة شركة اجلوف للمياه والعصائر املطورة ابلتعاون مع كلية العلوم

.11

التوعية عن اضرار السمنة تعاون النادي الصحي مع الشؤون الصحية يف احلرس الوطين يف
محلة التربع ابخلالاي اجلذعية

طالب اجلامعة -
اجملتمع

16

.23

ندوة امللك سلمان ال سعود يف مرااي اآلدب السعودي

طالب اجلامعة

15

.24

املعسكر اخلليجي الثالث عشر جلوالة طلبة اجلامعات (مهة جوال)

طالب اجلامعة

15

.25

برانمج تبيان

طالب اجلامعة

25

.26

حماضرة االنتماء واللحمة الوطنية

طالب اجلامعة

12

اإلجمالي

1136

تقرير مجمع عن الفعاليات واألنشطة التي أقامتها إدارة األنشطة الطالبية
شطر الطالبات العام الجامعي 1441-1440هـ
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

الفعاليات واألنشطة

املستفيدين

عدد املشاركني

م
.1

حفل استقبال الطالبات املستجدات

طالبات اجلامعة

100

.2

االحتفال ابليوم الوطين ( وطن الشموخ )89

.3

مسابقة الفن التشكيلي( ضمن فعاليات اليوم الوطين – وطن الشموخ )89

طالبات اجلامعة
ومنسوابهتا

300

طالبات اجلامعة

18

طالبات اجلامعة

30

.5

حماضرة ( محاية الوطن مسؤولية أبناءه)

طالبات اجلامعة

50

.6

معرض الكتاب اخلامس

اجملتمع

65

.7

برانمج تبيان

طالبات اجلامعة

200

.9

ابزار اجلامعة السادس  -ابزار املرأة العصرية

طالبات اجلامعة

اركان مفتوحه ابلبهو

.10

( -juابلوردي ) اليوم العاملي لسرطان الثدي – اندي التطوع

طالبات اجلامعة

مفتوح ابلبهو

.11

صحتك يف رايضتك – ابلتعاون مع النادي الرايضي

طالبات اجلامعة

20

.12

نعم نبايع – مبناسبة الذكرى البيعة اخلامسة

.13

حياتك أمانة – ابلتعاون مع اندي السالمة املرورية

.4

املسابقة الثقافية بني الكليات ( ضمن فعاليات اليوم الوطين – وطن
الشموخ )89

طالبات اجلامعة
ومنسوابهتا

مفتوح ابلبهو

طالبات اجلامعة

اركان مفتوحة ابلبهو

طالبات اجلامعة

70

.15

رحلة سفراء الوسطية ابملدينة املنورة

طالبات اجلامعة

3

.16

ملتقى السالمة املرورية ابلدمام

طلبات اجلامعة

3

طالبات اجملتمع

25

.18

ندوة امللك سلمان بن عبد العزيز ال سعود يف مرااي االدب السعودي

طالبات اجلامعة

71

.19

دورة ( اسرار حتقيق الذات )

طالبات اجلامعة

30

.20

دورة ( مشاريع التخرج كيف نستثمرها )

طالبات اجلامعة

50

طالبات اجلامعة

46

.14

.17

.21

مستقبل اللغة العربية بني الذكاء البشري واالصطناعي – مبناسبة اليوم العاملي
للغة العربية .

دورة ( االستذكار الفعال )

مسابقة غدق املناهل (النسخة األوىل )

تقرير مجمع عن الفعاليات واألنشطة التي أقامتها إدارة األنشطة الطالبية  -شطر الطالب
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
العام الجامعي 1441-1440هـ
الفعاليات واألنشطة

تاريخ اقامتها

عدد المشاركين

م
.1

بطولة التحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة القدم

1441-1440ه

168

.2

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الطائرة

1441-1440ه

132

.3

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الصاالت

1441-1440ه

52

.4

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكاراتيه فئة الفردي

1441-1440ه

20

.5

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكاراتيه فئة الزوجي

1441-1440ه

8

.6

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية للسباحة

1441-1440ه

4

.7

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية الختراق الضاحية

1441-1440ه

8

1441-1440ه

8

1441-1440ه

6

.10

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية لتنس األرضي

1441-1440ه

6

.11

بطولة جامعة الجوف لكرة القدم ( داخلي )

1441-1440ه

306

.12

بطولة جامعة الجوف تنس الطاولة ( داخلي )

1441-1440ه

68

.13

بطولة جامعة الجوف اختراق الضاحية (داخلي)

1441-1440ه

75

.14

بطولة جامعة الجوف كرة القدم للصاالت (داخلي)

1441-1440ه

238

.15

بطولة جامعة الجوف أللعاب القوى ( داخلي )

1441-1440ه

102

.16

بطولة جامعة الجوف لكرة الطائرة الشاطئية (داخلي)

1441-1440ه

32

.8
.9

بطولة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية لتنس الطاولة فئة
الفردي
بطولة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية لتنس الطاولة فئة
الزوجي
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

م

الفعاليات واألنشطة

تاريخ اقامتها

عدد المشاركين

.17

بطولة جامعة الجوف للسباحة ( داخلي )

1441-1440ه

24

.18

بطولة الخليج للجامعات الخليجية لكرة الطائرة

1441-1440ه

96

.19

بطولة الخليج للجامعات الخليجية لكرة القدم لصاالت

1441-1440ه

96

.20

اإلجمالي

1449

خامسا :عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
الرؤية
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
64

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

الريادة في التنمية املجتمعية الشاملة وبناء املجتمع

الرسالة
ترجمة احتياجات املجتمع ومطالبه الي نشاط اجتماعي مستمر

األهداف
تتحدد أهداف عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في التي:
 .1توثيق الروابط بين الجامعة واملجتمع
 .2تعزيز االتصال والتكامل بين كافة الكليات والعمادات لتقديم برامج وخدمات للمجتمع.
 .3رفع مستوى قدرات أفراد املجتمع تمشيا مع اهداف وخطط التنمية.
 .4توجيه النشاط التدريبي للجامعة بما يتفق مع متطلبات التنمية ومجتمع املعرفة.
 .5مواكبة املستجدات في حقول املعرفة ذات العالقة باهتمامات املستفيدين.
 .6املساهمة في نشر الوعي املنهي والثقافي.
 .7ضمان الجودة فيما تطرحه العمادة من خدمات وبرامج.

قامت العمادة بمجموعة من االنجازات خالل العام الجامعي الحالي  1441/40هـ ،نوجزها فيما يلي:
عدد الربامج

عدد

م

بيان

املنفذة

املتدربني
1905

1

برامج العام 1441 /1440هـ  -قبل تعليق الدراسة والعمل

120

8097

2

الربامج من بداية تعليق العمل والدراسة بسبب جائحة كوروان حىت شهر رمضان املبارك

90
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
3

الربامج من بداية تعليق العمل والدراسة بسبب جائحة كوروان خالل شهر رمضان املبارك

16

3134

4

الربامج خالل فرتة احلظر الكلي أايم عيد الفطر املبارك -بسبب جائحة كوروان

20

5462

5

الربامج خالل فرتة الصيف1441/1440 -هـ -حىت اتريخ 1441-11-12هـ (اجملموعة الثامنة)

29

6695

6

الربامج خالل فرتة الصيف1441/1440 -هـ -حىت اتريخ 1441-11-16هـ (اجملموعة التاسعة)

6

1055

إمجايل الربامج املنفذة بشكل عام

281

26348

املشاريع الاي تعمل عليها العمادة
 .1التعليم مدى الحياة.
 .2تأهيل املتقاعدين.
 .3تنمية املهارات املجتمعية.
 .4رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة.
البرامج التعليمية الاي تقدمها العمادة
 برنامج الدبلوم في االتصاالت وشبكات الحاسب (خمس فصول دراسية).
 برنامج الدبلوم في تقنية البرمجة وقواعد البيانات (خمسة فصول دراسية).
 برنامج الدبلوم في التحرير الصحفي (سنتين دراسيتين).
 برنامج الدبلوم في العالقات العامة (سنتين دراسيتين).
 برنامج الدبلوم في التحرير السكرتارية (سنة دراسية).
 برنامج الدبلوم في مساعدو اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني (سنة دراسية).
 برنامج الدبلوم في املحاسبة (سنتين دراسيتين).
 برنامج الدبلوم في التسويق (سنتين دراسيتين).
 برنامج الدبلوم في االمن والسالمة (سنتين دراسيتين).
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

الوحدات التابعة للوكالة
أوال :وحدة 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.
 -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.
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

اإلنجازات خالل العام 1441/1440هـ
بيان بأعداد األجهزة واألدوات والتجارب واملواد الكيميائية و الغازات و املحاليل املوردة للكليات خالل
العام الجامعي  1441/ 1440هـ
األجهزة

البنود
عدد

البنود

امجايل
البنود

البنود

البنود

13

13

77

1,608

169

قسم
الفيزايء

-

-

59

546

-

-

قسم
الكيمياء

-

-

110

20,392

231

2,834

قسم
الفيزايء

-

-

38

85

-

-

فيما خيص
الكيمياء

-

-

46

6,978

46

269

قسم
الفيزايء

-

-

52

336

-

-

قسم
الكيمياء

8

12

88

12,687

188

769

1

455

46

1,640

-

-

كلية الصيدلة

كلية العلوم و
االداب
بطربجل
كلية العلوم
واآلداب
ابلقرايت
والسنة االويل
املشرتكة

كلية علوم احلاسب
واملعلومات

كلية اهلندسة

والغازات واحملاليل

عدد

الكلية

كلية العلوم
بسكاكا والسنة
االويل املشرتكة

األدوات او التجارب

املواد الكيميائية

قسم
اهلندسة
امليكانيكية

8

8

4

امجايل

عدد

البنود

البنود

1,637

62

-

امجايل

-

امجايل املبلغ

3,051,150
ثالثة ماليني وواحد ومخسون
ألف ومائة ومخسون رايل

2,058,830
مليوانن و مثانية ومخسون الف
و مثامنائة و ثالثون رايل
1,455,480
مليون و اربعمائة و مخسة
ومخسون الف و اربعمائة و
مثانون رايل
677,402
ستمائة و سبعة وسبعون الف
و اربعمائة واثنني رايل
222,682
مائتان و اثنني و عشرون الف
و ستمائة و اثنني و مثانون
رايل
1,281,142
مليون و مانتان وواحد ومثانون
الف و مائة و اثنني و أربعون
رايل
2,132,018
مليوانن و مائة و اثنني
وثالثون الف و مثانية عشر
رايل
4,556,800
أربعة ماليني و مخسمائة
وستة و مخسون الف ومثامنائة
رايل
1,853,050
مليون و مثامنائة و ثالثة
ومخسون الف و مخسون رايل
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كلية العلوم
الطبية
التطبيقية
بسكاكا

كلية العلوم
الطبية
التطبيقية
ابلقرايت

قسم
اهلندسة
املدنية

1

1

-

-

-

-

2,628,081
مليوانن و ستمائة ومثانية
وعشرون الف وواحد ومثانون
رايل

قسم
اهلندسة
الكهرابئية

4

4

19

36

-

-

1,445,263
مليون و اربعمائة و مخسة
واربعون الف ومائتان و
ثالثة و ستون رايل

قسم
التمريض

4

7

-

-

-

-

1,334,550
مليون وثالمثائة وأربعة
وثالثون ألف ومخسمائة
ومخسون رايل

قسم
العالج
الطبيعي

10

قسم علوم
املختربات

54

25

648

-

-

10

12

65

5,111

125

612

قسم
التمريض

23

48

103

1,010

-

-

قسم
العالج
الطبيعي

17

17

16

25

-

-

قسم علوم
املختربات

8

9

140

24,694

198

801

أمجايل املبالغ املصروفة

1,335,600
مليون وثالمثائة و مخسة
وثالثون الف و ستمائة
رايل
1,190,838
مليون و مائة وتسعون الف
و مثامنائة و مثانية وثالثون
رايل
603,874
ستمائة وثالثة الف و
مثامنائة و أربعة وسبعون
رايل
1,125,195
مليون و مائة ومخسة
وعشرون الف ومائة و
مخسة وتسعون رايل
2,283,957
مليوانن و مائتان وثالثة و
مثانون الف و تسعمائة و
سبعة و مخسون رايل

29,235,912
تسعة وعشرون مليون ومائتان ومخسة وثالثون الف و تسعمائة واثين عشر رايل
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بيان ابكتفاء الكليات من األجهزة والتجارب خالل العام اجلامعي  1441/1440هـ
نسب اكتفاء املقررات العملية من

نسبة اكتمال التجارب من األجهزة

البند

األجهزة واألدوات غري املستهلكة

واألدوات واملواد الكيميائية

قسم الصيدالنيات

70 %

70 %

قسم العقاقري

80 %

85 %

قسم الكيمياء الصيدلية

80 %

85 %

قسم علم االدوية

60 %

60 %

قسم الصيلة االكلينيكية

20 %

40 %

قسم الفيزايء

97 %

77 %

قسم الكيمياء

85 %

89 %

قسم االحياء

90 %

85 %

قسم الفيزايء

% 100

% 90

كلية العلوم واآلداب

قسم الفيزايء

% 93

92 %

ابلقرايت

قسم الكيمياء

92 %

76 %

100 %

90 %

60 %

60 %

نظم املعلومات

100 %

90 %

قسم اهلندسة الكهرابئية

100 %

100 %

قسم اهلندسة املدنية

79 %

81 %

قسم اهلندسة امليكانيكية

100 %

94 %

قسم التمريض

40 %

40 %

الكلية

كلية الصيدلة

كلية العلوم بسكاكا
كلية العلوم و
االداب بطربجل

علوم احلاسب
كلية علوم احلاسب

هندسة احلاسب اآليل و

و املعلومات

الشبكات

كلية اهلندسة
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قسم العالج الطبيعي و

كلية العلوم الطبية

التأهيل الصحي

التطبيقية بسكاكا

قسم علوم املختربات
االكلينيكية

قسم التمريض
كلية العلوم الطبية
التطبيقية ابلقرايت

قسم العالج الطبيعي و
التأهيل الصحي

قسم علوم املختربات

90 %

90 %

68 %

74 %

75 %

78 %

72 %

71 %

قسم علم االمراض

76 %

38 %

قسم التشريح

85 %

85 %

قسم وظائف األعضاء

70 %

50 %

قسم علم االدوية

20 %

20 %

68 %

77 %

االكلينيكية

كلية الطب

80 %

80 %

كلية طب االسنان

 نسب اكتمال جتهيزات معامل اجلامعة خالل العام اجلامعي  1441/1440هـ
 نسب اكتفاء املقررات العملية من األجهزة واألدوات غري املستهلكة %77

 نسبة اكتمال التجارب من األجهزة واألدوات واملواد الكيميائية %74
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وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

ثانيا :وحدة تطويرالخطط والبرامج الدراسية
الرؤية:
خطط وبرامج معيارية

الرسالة:
بناء الخطط والبرامج في ضوء معايير حاكمة تنطلق من ثوابت الدولة وخططها املستقبلية ،وترسخ ملبدأ التعاون
ً
ً
ً
وعامليا بما يضمن االرتقاء بمخرجات التعليم في الجامعة إلى
وإقليميا
محليا
مع املؤسسات العلمية املرموقة
املواصفات القياسية ً
عامليا.

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 والبرامج الدراسية
وإقليميا
محليا
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:
 oاإلشراف على عملية تقويم وتطوير البرامج والخطط األكاديمية بالكليات املختلفة.
 oمتابعة عملية تطوير البرامج والخطط األكاديمية بالكليات املختلفة.
 oاقتراح آليات جديدة لتطوير البرامج والخطط األكاديمية بالكليات املختلفة.
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 oمتابعة املستجدات الحديثة في مجال البرامج والخطط األكاديمية مع الجامعات واملؤسسات العلمية
املتميزة محليا وعامليا.
 oإقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مجال تطوير وبناء البرامج والخطط األكاديمية.
 oتقويم جودة املخرجات التعليمية بالتعاون مع األطراف ذات العالقة.

اإلنجازات
 -1الدعم الفني للكليات وورش العمل التدريبية:
 املشاركة في تقديم ورشة عمل للتدريب على بناء االختبارات التحصيلية املقننة ،ألعضاء هيئة التدريس في الكلياتالصحية ،يوم األربعاء 1440/12/20هـ الساعة العاشرة صباحا إلى  12ظهرا .
 املشاركة في تقديم ورشة عمل إعداد االختبارات التحصيلية لقياس نواتج التعلم يومي الثالثاء واألربعاء 19-181441/1/هــ.
 املشاركة في تقديم ورشة عمل إعداد االختبارات التحصيلية لقياس نواتج التعلم يومي الثالثاء واألربعاء 19-181441/1/هــ .الساعة  10صباحا إلى  12ظهرا .
 املشاركة في تقديم ورشة عمل بعنوان "إعداد (مديوالت) وحدات تعليمية مكثفة للطلبة املتوقع تخرجهم" ،والتيً
صباحا وحتى  1ظهرا في قاعة التدريب بعمادة السنة
أقيمت في يوم الخميس املوافق 1441/2/22ه من الساعة 10
األولى املشتركة.
 املشاركة في تقديم ورشتي عمل بعنوان "بناء االختبارات التحصيلية" والتي أقيمت في قاعة التدريب بعمادة السنةاألولى املشتركة ،يومي األربعاء والخميس  5-4جمادى الخر من الساعة  10صباحا إلى  12ظهرا ،وتم نقلها عبر
الشبكة إلى مجمع الطالبات في اللقائط.
 املشاركة في تنفيذ ورشة عمل بعنوان بناء االختبارات التحصيلية (املعيارية) في ضوء نواتج التعلم وتطبيقهاإلكترونيا ،يوم الخميس 1441 /6/19ه ،من الساعة  12ظهرا وحتى  3عصرا.
 املشاركة في تقديم ورشتي عمل بعنوان "بناء االختبارات املعيارية" لفروع الجامعة في اللقائط و القريات وطبرجل،والتي تم نقلها من قاعة الدراسات العليا بقسم املناهج ،يومي الخميس 1441 /6/19هـ و يوم األربعاء /6 / 25
1441هـ ،من الساعة  2 - 12ظهرا.
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 املشاركة في تقديم ورشتي عمل بعنوان (بناء االختبارات اإللكترونية :اإلجراءات التنظيمية والفنية والتقنية)قدمت عن بعد باستخدام نظام البالك بورد يومي الخميس والجمعة  25/24شعبان 1441ه ،من الساعة  7مساء
وحتى  10مساء ،وقد استهدفت جميع منسقي املقررات وأعضاء هيئة التدريس.
 متابعة الكليات بشأن تزويد اللجنة الدائمة للمناهج والخطط والكتب املقررة بقائمة املقررات للطلبة املحولينبين الخطط الجديدة والخطط الجديدة .وتم تدقيقها وسيتم عرضها على االجتماع القادم اللجنة الدائمة للمناهج
والخطط والكتب املقررة رقم (.)4
 التنسيق مع اإلدارة العامة للتقنية واملشاريع بشأن تدريب أعضاء هيئة التدريس في الكليات على أجهزة العرضالذكية الجديدة ،وقد تم إرسال خطاب من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بالجدول الزمني للبرامج
التدريب (معاملة رقم  9945/41/3وتاريخ 1441/1/27هـ).

 -2تكليفات ومهام نفذتها الوحدة داخل وكالة الشؤون التعليمية:
 استقبال طلبات الكليات للعرض على لجنة املناهج والخطط والكتب املقررة ،وتزويد الكليات املعنية بكل مايصدر عن اللجنة أو مجلس الجامعة من قرارات.
 إعداد مذكرات مجلس الجامعة للموضوعات املرفوعة من اللجنة الدائمة للمناهج الخطط والكتب املقررة. بتكليف من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ،استضافت وحدة الخطط والبرامج الدراسية وفدا منجامعة الحدود الشمالية يوم االثنين 1441/2/1هـ .وذلك لالطالع على تجربة جامعة الجوف في إعداد االختبارات
التحصيلية وتطبيقها للطلبة املتوقع تخرجهم في برامج البكالوريوس.
 عضوية مشرف وحدة الخطط والبرامج في اللجنة املؤقتة لدراسة إدراج مقرر اللغة الصينية ملقرر اختياري ضمنحزمة مقررات الجامعة االختيارية ،حيث تم إنجاز املطلوب ورفع مذكرة لعرضها على مجلس الجامعة ،في معاملة
رقم  25200/41/3وتاريخ 1441/3/14هـ.
 عضوية مشرف وحدة الخطط والبرامج في اللجنة املؤقتة إلنشاء مركز للغات في ا لجامعة ،حيث تم إنجاز املطلوبورفع مذكرة لعرضها على مجلس الجامعة القادم ،في معاملة رقم  25775/41/3وتاريخ 1441/3/15هـ.
 عضوية مشرف وحدة الخطط والبرامج الدراسية في اللجنة الفرعية لتطوير كليات املجتمع في الجامعة. عضوية مشرف وحدة الخطط والبرامج الدراسية في اللجنة الفرعية لالختبارات اإللكترونية في الجامعة.التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
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 رئاسة مشرف وحدة الخطط البرامج الدراسية للجنة الفرعية لدراسة مقررات ومراجعة مقررات الدراساتاإلسالمية واللغة العربية ومتطلبات الجامعة.

 -3التقاريرالاي أعدتها الوحدة:
 تقديم تعقيب وإيضاحات باملرفقات حول اللية التي يتم فيها اعتماد البرامج الصحية في الجامعات ،وذلك فياملعاملة الواردة من وزارة التعليم (معاملة رقم  30/41/1وتاريخ 1441/1/3ه).
 ترجمة محتوى صفحة وحدة الخطط والبرامج األكاديمية ،ورفع بيانات ونماذج وحدة الخطط والبرامج على موقعالجامعة اإللكتروني باللغتين العربية واإلنجليزية ،في معاملة رقم  15760/41/3وتاريخ 1441/2/14هـ.
 املشاركة في إعداد تقرير حول أبرز اإلنجازات واإلصالحات ذات األ ثر اإليجابي على االقتصاد والتنمية منذ عام(2015م) وحتى عام (2019م) ،تم إرساله إلى وكالة الجامعة.
 تقديم تقرير حول أهداف التنمية تقديم دراسة وإبداء رأي حول ما يخص وحدة الخطط والبرامج الدراسية ،بشأن ما ورد من وكالة الجامعة للتطويروالجودة الستيفاء متطلبات االعتماد املؤسس ي للعمل ( معاملة رقم  27685/41/3وتاريخ 1441/3/23هـ).
 تقرير عن خطة الجامعة لتطوير البرامج األكاديمية ملواءمة التوجهات املحلية والعاملية الحديثة ،تم تقديمه لوكالةالجامعة للتطوير والجودة.
 تقرير عن تم تنفيذه من خطة الجامعة لتطوير البرامج الحالية بما يتواءم مع التوجهات املحلية والعاملية الحديثة،تم تقديم لوكالة الجامعة للتطوير والجودة.
 تقرير عن التخصصات النوعية التي تم استحداثها تلبية الحتياجات سوق العمل الوطني والعالمي ،تم تقديمهلوكالة الجامعة للتطوير والجودة.
 تزويد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بتقارير دورية حول خطط التحسين املرتبطة بتوصيات التقرير النهائي(وحدة الخطط والبرامج الدراسية)
 بالتعاون مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي تم إعداد ومراجعة سياسة األمن والسالمة في مواقع التدريب. بالتعاون مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي تم إعداد ومراجعة سياسة تصميم وإقرار البرامج األكاديميةواملقررات الدراسية.
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 بالتعاون مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي تم إعداد ومراجعة سياسة ما يمكن اتباعه للتعامل مع الحاالتالتي تكون فيها مستويات الطلبة غير مالئمة أو تم تقييمها بشكل غير متسق.
 بالتعاون مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي تم إعداد ومراجعة سياسة تنظيم جميع جوانب التقييم مثلاالختبار ،توزيع الدرجات ...إلخ.
 بتكليف من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية تم إعداد تقرير أبرز املنجزات واملشاريع التطويرية في وكالةالجامعة للشؤون التعليمية في مجال تطوير الخطط والبرامج األكاديمية.
 بتكليف من بناء سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية تم إعداد تقرير عن رفع الكليات لتقاريرها حولاالختبارات اإللكترونية على موقع البالك بورد ،للفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 1441/1440هـ.
 تقرير حول موائمة مخرجات البرامج والخطط في الكليات مع احتياجات سوق العمل املستقبلية ورؤية اململكة.2030
 تزويد وزارة التعليم ببعض التخصصات املقترحة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي والتي الُ
تدرس في الجامعات السعودية
 إعداد استطالع حول فوائد التوسع في التعليم عن بعد في التطوير في مجاالت التعليم الجامعي والبحث العلميوتطوير املجتمع من خالل الجامعات ،مقدم لوزارة التعليم.
 إعداد تقرير حول أهداف التنمية املستدامة في مناهج وبرامج وخطط جامعة الجوف ،تم تقديمه لوزارة التعليم. تقرير عن هيكلة بعض البرامج األكاديمية في جامعة الجوف ،لرفعه لألمانة العامة ملجلس شؤون الجامعات. تقرير عن هيكلة إنشاء مركز اللغات في جامعة الجوف ،لرفعه لألمانة العامة ملجلس شؤون الجامعات. املشاركة في إعداد الخطة التنفيذية ملشروع تطوير كليات املجتمع في جامعة الجوف. -إضافة إلى إعداد بعض التقارير بتوجيه من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

 -4األدلة الاي أعدتها الوحدة:
أ .دليل التدريب الطالبي في جامعة الجوف 1441هـ 2020م.
ب .مسودة دليل الطالب املختصر لتجنب االنتحال العلمي في جامعة الجوف.
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وحدة 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.
 االرتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس.
 تحقيق صورة ذهنية للجامعة تدعم ثقة املجتمع بها.

مهام الوحدة:







اإلع ـ ـ ــالن ع ـ ـ ــن مش ـ ـ ــروع اس ـ ـ ــتقطاب الكف ـ ـ ــاءات بجامع ـ ـ ــة الج ـ ـ ــوف عب ـ ـ ــر املوق ـ ـ ــع اإللكترون ـ ـ ـي للوح ـ ـ ــدة
وإتاحـ ــة نمـ ــوذج طلـ ــب االلتحـ ــاق باملشـ ــروع ملـ ــن يرغـ ــب ،ومـ ــن ثـ ــم جمـ ــع الطلبـ ــات وتصـ ــنيفها
حسب التخصص في قاعدة بيانات الوحدة للرجوع لها عند الحاجة.
التواص ـ ـ ــل م ـ ـ ــع األقس ـ ـ ــام واإلدارات املختلف ـ ـ ــة بالجامع ـ ـ ــة لتحدي ـ ـ ــد احتياج ـ ـ ــاتهم م ـ ـ ــن املتمي ـ ـ ــزين م ـ ـ ــن
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
البحـ ــث عـ ــن الكفـ ــاءات املطلوبـ ــة بالوسـ ــائل املتاحـ ــة سـ ــواء عـ ــن طريـ ــق اإلنترنـ ــت أو التواصـ ــل املباشـ ــر
مع الجامعات
استقبال طلبات االلتحاق باملشروع وفرزها حسب األفضلية واختيار املرشح.
اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاقد ومن ثم توجيه العضو املستقطب للجهة املستفيدة.
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االعمال الاي تمت بوحدة استقطاب الكفاءات خالل العام 1441/1440
 .1تم اعداد دليل إجراءات التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس
 .2تم اعداد هيكل تنظيمي لوحدة استقطاب الكفاءات .وقد تضمن الهيكل اللجان التالية:
أ .لجنة الدعم الفني وقاعدة البيانات
ب .لجنة استقطاب الكفاءات
ج .لجنة استقطاب القدرات العلمية
 .3تم اعداد دليل للسياسات التي تتبعها جامعة الجوف لالستقطاب .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،
 .4انشاء قاعدة بيانات استقطاب الكفاءات والقدرات العلمية بجامعة الجوف .بهدف البحث عن أعضاء
هيئة التدريس ومن في حكمهم من خارج الجامعة سعوديين وغير سعوديين لديهم القدرات واملهارات
والخبرات الالزمة لشغل الوظائف الشاغرة بكافة األقسام العلمية بالجامعة ومحاولة جذبهم للعمل
بالجامعة في الوقت املناسب وباألعداد املناسبة.
 .5تم اعداد خطة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
الهدف من االستقطاب بجامعة الجوف البحث عن أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من خارج
الجامعة لديهم القدرات واملهارات والخبرات الالزمة لشغل الوظائف الشاغرة بكافة األقسام العلمية
بالجامعة ومحاولة جذبهم للعمل في الوقت املناسب وباألعداد املناسبة.
 .6تم اعداد معاييرعامة الستقطاب هيئة التدريس تمثلت في:
 وجود حاجة ماسة للكفاءة املستقطبة للتعاقد معها.
 أن يستوفي الحد األدنى للمؤهالت والخبرات التي تحتاجها
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 أن تقوم الجامعة باملفاضلة في حالة تقدم أكثر من طلب تعاقد لنفس التخصص
 أن يراعى في املقابل املالي تناسبه مع الخبرة املهنية وتخصص املرشح .
 أن يكون ً
ً
صحيا وفق الئحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة املدنية
الئقا
 أن يتعهد بأنه غير خاض ـ ـ ــع-عند التعاقد-ألي من إجراءات التحقيق أو املحاكمة بس ـ ـ ــبب أعمال وظيفته أو
تصرفات مخلة بالشرف واألمانة.
 أن تسـ ــتوفى جميع إجراءات املسـ ــوحات الجنائية واألمنية عليه من قبل الجهات األمنية املعنية قبل التاريخ
املحدد في العقد ملباشرته العمل.
 أن يكون قد عمل في السنتين األخيرتين في التخصص املتعاقد عليه.
يجب األخذ بعين االعتبار أثناء عمليات استقطاب الكفاءات الشروط الواردة باملادة األولى من قواعد التعاقد على
برنامج الكفاءات املتميزة والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  119في 1440/2/21هـ ،وتتمثل أهم هذه الشروط
في:
 أال يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية
 أن تتوافر فيه املتطلبات النظامية ذات الصـ ــلة بحسـ ــن السـ ــير والسـ ــلوك ،الواردة في نظام الخدمة املدنية
ولوائحه التنفيذية.
.7
أ.
ب.
ج.

اعداد معاييرالستقطاب الكفاءات االكاديمية
يجب ان يمتلك املستقطب الشخصية التي تساعده على األبداع واملبادرة والقدرة على اتخاذ القرار
واملخاطرة واملسئولية.
يمتلك املرونة العقلية التي تساعده على التكيف والتجاوب مع املستحدثات وإمكانية االنتقال من عمل
لخر.
لديه القدرة على التخطيط الجيد لتنمية العمل ووضع آليات لتطويره والوصول بالوظيفة التي يشغلها الي
مستوى عالي من الجودة.
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د .يتم اختيار عضو هيئة التدريس بناء على املستوى املعرفي (يشمل ما حصل عليه عضو هيئة التدريس من
معارف ومعلومات أكاديمية) واملستوى املهارى (والذي يشمل املهارات العملية التي اكتسبها عضو هيئة
التدريس) واملستوى الوجداني (ويشمل القيم التي يتمتع بها عضو هيئة التدريس واتجاهاته وميوله)
ه .يتم االخذ بمعايير أعضاء هيئة التدريس ذو السجل العالمي الحافل التي اعتمدتها اللجنة العليا للخطة
االستراتيجية بالجامعة في اجتماعها الثاني االربعاء  1440/8/26هـ ،املوافق 2019/5/1م،

وحدة 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.
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-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
 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
-1إعداد خطة قياس نواتج التعلم على مستوى املقررات.
-2إعداد التقرير السنوي للوكالة للعام الجامعي 1441هـ.
-3متابعة تنفيذ متطلبات االعتماد املؤسس ي بالجهات املرتبطة بالوكالة.
-4متابعة تنفيذ مشروعات الخطة االستراتيجية التابعة للوكالة.
-5إعداد التقارير الدورية والسنوية ملشروعات الخطة االستراتيجية التابعة للوكالة.
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-6املشاركة في تقييم امللف األكاديمي لعضو هيئة التدريس.
-7املساهمة في تصميم املوقع االلكتروني لتقييم أعضاء هيئة التدريس.
-8متابعة املوقع االلكتروني لتقييم أعضاء هيئة التدريس وحل أي مشكالت تعترض عضو هيئة التدريس أو
رؤساء األقسام العلمية أثناء عملية التقويم.
-9متابعة األعباء التدريسية باألقسام العلمية.
-10متابعة الخطة السنوية لكليات الجامعة املختلفة.

وحدة الرقابة على االستخدامات النووية واالشعاعية والكيماوية
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
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
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والعمل بمبدأ  ALARAوتطبيق 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.
 -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.
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مركزاإلرشاد األكاديمي والطالبي

ً
ً
يعد اإلرشاد األكاديمي أسلوبا علميا لرعاية طلبة الجامعة في كافة النواحي العلمية واالجتماعية والنفسية
والثقافية ،كما يعني بتوجيه النصح واملشورة إلى كل من يحتاجها؛ ملا لالستشارة من أهمية في مسيرة الطالب
العلمية ،فما خاب من استشار ،وكلما كانت االستشارة اإلرشادية صادرة من عضو هيئة تدريس لديه خبرة كبيرة
بمجاالت التوجيه واإلرشاد األكاديمي والطالبي كانت نتائجها مفيدة لطالب وطالبات الجامعة.
يعمل مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة من خالل خطة سنوية لتطوير مهارات املرشدين األكاديميين
بالجامعة لتنمية الخبرات واملعارف واملهارات لديهم األمر الذي يساعد الطلبة في الحصول على أفضل مجاالت
التوجيه واإلرشاد من املرشد األكاديمي ،كما ينطلق اإلرشاد األكاديمي من اإليمان بأن كل فرد منحه هللا الكثير من
َ
اإلمكانات وقد ت َعرف بنفسه على القليل منها ،ولديه الكثير الذي يحتاج للكشف عنه ومعرفة أفضل الطرق
الستثمارها ،فاملرشد األكاديمي يساعد الطالب على معرفة الكثير من تلك القدرات ويسهل لهم استخدامها في حال
ما قد يعترضهم من مشاكل أو عقبات ،مما يحقق لهم النجاح والتفوق في الدراسة ـ بإذن هللا ـ ومن ثم تزداد قوة
انتمائهم للجامعة ،فيسهمون بكفاءة واقتدار في تحقيق رسالتها في خدمة املجتمع.

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.
التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
86

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
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.
ً
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.
-7القيم
 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.
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- التنمية املستدامة :اإلرشاد بالجامعة يعني تنمية مهارات الطالب الدراسية والثقافية في أي وقت وفي أي مكان.

أهم إنجازات املركزخالل العام املاض ي
 -1تنفيذ عدد من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية كما يتضح من الجدول التالي:
م

العنوان

1

ورشة عمل حماية الوطن مجمع البنات بسكاكا
مسؤولية أبنائه

2

ندوة "األمن الفكري
وجودة الحياة من
المنظور اإلسالمي
والتربوي.
فعالية مهارات التفكير
االيجابي

كلية العلوم واآلداب
بطبرجل

د .فيصل الطويلعي
د .شعبان سيد
أبوزيد

السنة األولى المشتركة

4

تعزيز مهارات الوعي
الذاتي

كلية األعمال-سكاكا

5

ندوة بعنوان :األمن
الفكري وجودة الحياة "
المعوقات واألسس
والتحديات وسُبل التحقيق
للشباب".
االثار السلبية للجماعات
المتطرفة على االمن
الوطني
األساليب العلمية في حل
المشكالت

كلية العلوم واآلداب
بطبرجل

د .حسن الجليدي
هزاع بن عبد
الكريم الفويهي
د .حسن الجليدي
هزاع بن عبد
الكريم الفويهي
د .فيصل الطويلعي

كلية العلوم واآلداب
بالقريات

د .عواد عبد
الرحمن الرويلي

 1441/2/16ه

كلية اآلداب بسكاكا

د .حسن الجليدي

 1441/2/22ه

3

6
7

الجهة

المشاركون

التوقيت

العينة المستهدفة

د.سالم الشراري

 1441/1/30ه

مجمع البنات
بسكاكا

االثنين
1440 /2/6هـ

طالب كلية
العلوم

 1441/2/8ه

طالب السنة
األولى المشتركة

1441/2/10هـ

طالب كلية
االعمال

1440 /2/15هـ

طالب كلية
العلوم

طالب كلية
العلوم واآلداب
بالقريات
طالب كلية
اآلداب
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8

دورة استراتيجية حل
المشكالت
الوسطية واالعتدال

10

دورة تدريبية بعنوان :
(صناعة الفكر السليم)

11

حلقة نقاشية عن :األمن
الفكري وجودة الحياة
وعالقتهما باالنتماء
والوالء وقيم المواطنة.
تطبيقات واقعية في
أساليب التربية
جوالت توعوية بالقاعات
الدراسية لتوعية الطالب
بأهمية وآثار األمن
الفكري.
حماية الوطن مسؤولية
أبنائه
ورشة عمل مهارات بناء
وتعديل القيم التربوية
واالجتماعية
ورشة عمل تطبيقات
واقعية في أساليب التربية
الوعي الفكري ورؤية
2030
الوعي الفكري ورؤية
2030
ندوة بعنوان :األمن
الفكري مسؤولية جماعية
وتكاملية
محاضرة بعنوان:
التوعية الفكرية التحديات
والطموحات.
العقل والنص الشرعي

9

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

كلية التربية

هزاع بن عبد
الكريم الفويهي
د.فراج القرني

كلية العلوم واآلداب
بالقريات
كلية العلوم واآلداب
بالقريات

د.ياسر بن عبد
الحمن العدل
د/عواد بن عبد
الرحمن الرويلي

كلية العلوم واآلداب
بطبرجل

د .شعبان سيد
أبوزيد

الثالثاء
1440/2/28هـ

كلية العلوم واآلداب
بطبرجل
كلية العلوم واآلداب
بطبرجل

د.فيصل سعد

 1441/2/28ه

د .فيصل الطويلعي
د .شعبان سيد
أبوزيد

من  2/1إلى
1440/3/13ه

كلية العلوم
واآلداب بطبرجل
طالب كلية
العلوم

كلية البنات بطبرجل

د.سالم الشراري

 1441/3/2ه

كلية العلوم واآلداب
بالقريات

د.ياسر العدل

 1441/3/3ه

كلية التربية

د .ساري الفهيقي

 1441/3/3ه

مجمع البنات بالقريات

د.سالم الشراري

 1441/3/3ه

كلية البنات
بطبرجل
طالب كلية
العلوم واآلداب
بالقريات
طالب كلية
التربية
البنات بالقريات

مجمع البنات بسكاكا

د.سالم الشراري

 1441/3/3ه

البنات سكاكا

كلية العلوم واآلداب
بطبرجل

د .فيصل الطويلعي
د .شعبان سيد
أبوزيد
د .فهد بن سليمان
الفهيد

االثنين
1440 /3/18ه

طالب كلية
العلوم

األربعاء
1440/3/20هـ

طالب كلية
العلوم

كلية الشريعة والقانون

د.سليمان العقل

-3/21
 1441/3/28ه

طالب كلية
الشريعة والقانون

كلية العلوم واآلداب
بطبرجل

1441/2/22
 1441/2/23ه
2020/2/24

طالب كلية
التربية
كلية العلوم
واآلداب بالقريات
طالب كلية
العلوم واآلداب
بالقريات
طالب كلية
العلوم
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22
23

مهارات بناء وتعديل القيم علوم وآداب بالقريات
التربوية واالجتماعية
كلية العلوم واآلداب
محاضرة كيف ينظم
بطبرجل
المسلم فكره

24

دورة تدريبية صناعة
الفكر السليم

25

ندوة "التفكير اإليجابي
ودوره في بناء الفرد
والمجتمع"
محاضرة بعنوان"وسائل
التواصل االجتماعي
وآثارها علي الفرد
والمجتمع"

26

كلية العلوم الطبيبة
التطبيقية  -كلية العلوم
واآلداب وكلية المجتمع
بالقريات ومركز االرشاد
األكاديمي
كلية الهندسة-سكاكا
مركز اإلرشاد األكاديمي

د.ياسر بن عبد
الرحمن العدل
تقديم
د .محمد بن
مرضي الشراري
تقديم د .عواد بن
عبد الرحمن
الرويلي

1441/4/5ه
1441/6/24

طالب علوم
وآداب بالقريات
قاعة التدريب
FO24

1441/6/30

قاعة S308

د.حسن الجليدي
د.هاني فؤاد

 1441/7/1ه

طالب كلية
الهندسة

د.حسن الجليدي.
د.هاني فؤاد.

 1441/7/9ه

طالب كلية
الصيدلة

 -2قام املركزباتخاذ بعض اإلجراءات لتفعيل اإلرشاد النفس ي واألكاديمي أهمها.
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.

إعداد استبانة تتضمن كافة محاور الخدمات اإلرشادية املقدمة للطالب والطالبات ،وإرسالها للطالب عبرالوحدات اإلرشادية لإلجابة عنها.
ً
تحليل استجابات الطالب والطالبات على االستبانة إحصائيا ،وكذلك مالحظات املستجيبين علىاالستبانة.
وضع خطة تصحيحية في ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحليل اإلحصائي لالستبانة.توجيه الوحدات اإلرشادية بضرورة عقد لقاءات إرشادية مع الطالب والطالبات ،ومتابعة ذلك من خاللالتقارير الشهرية لكل وحدة من وحدات اإلرشاد.
متابعة عمل املرشدين األكاديميين عبر زيارات ميدانية للوحدات اإلرشادية بالكليات وكتابة تقارير عنها.عقد دورات تدريبية وورش عمل للمرشدين األكاديميين؛ بغرض تطوير مهاراتهم ،وتعريفهم بأساليباإلرشاد الحديثة.
-مخاطبة سعادة وكيل الجامعة؛ وذلك بغرض تشكيل لجنة متابعة وتطوير أداء املرشدين.
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ح- .تشكيل لجنة برئاسة سعادة وكيل الجامعة وعضوية مركز اإلرشاد؛ لدراسة أسباب عدم االتمام الدراس ي
للبرامج بالجامعة ،ووضع خطة تطويرية لها.

 -3القيام باإلرشاد املبكركما يلي:
أ- .تقديم زيارات لطالب املرحلة الثانوية ملعايشة الحياة الجامعية والتعرف على اللوائح والنظم في الجامعة.
ب- .تكليف الوحدات في كافة أفرع الجامعة بتقديم محاضرات توعوية في املدارس بالتنسيق مع لجنة اإلرشاد
املبكر وإدارة التعليم العام.
 -4تعزيزالصحة النفسية :من خالل ما يلي:
o
o
o
o
o
o

االهتمام بالصحة النفسية للطالب ،وذلك من خالل تخصيص يوم الثالثاء للعيادة نفسية تشرف عليهاكلية الطب.
انتداب متخصص في الصحة النفسية لشطر الطالب ،وكذلك متخصصة لشطر الطالبات؛ لتقديم
الخدمات النفسية للطالب والطالبات.
 إعداد إحصائية عن املرشدين واملرشدات ونسبتهم إلى الطالب؛ في محاولة لوضع معايير للعملية اإلرشاديةتتفق واملعايير الدولية.
تقديم ندوت وورش عمل لتعزيز الصحة النفسية.توجيه الوحدات اإلرشادية بالعمل على تقديم ورش عمل وندوات عن موضوعات تعزيز الصحة النفسيةوتقديم تقارير شهرية عنها.
متابعة تفعيل االتفاقية مع مستشفى األمل للصحة النفسية. -5القيام بتأهيل الطالب والطالبات املتعثرين واملتعثرات من خالل:

إعداد إحصائية عن الطالب املتعثرين واملتعثرات ووضع خطة عالجية لهم.تكليف الوحدات اإلرشادية بالعمل مع املتعثرين واملتعثرات وتقديم تقارير شهرية عن ذلك.التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشئون التعليمية للعام الجامعي 1441-1440
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إعداد إحصائية عن الطالب والطالبات الحاصلين على فرص إضافية ووضع خطة عالجية لهم.تكليف الوحدات اإلرشادية بالعمل مع الطالب والطالبات الحاصلين علي فرص إضافية وتقديم تقارير شهرية عنذلك.
وفيما يلي بعض األنشطة الاي قام خها املركزلتعزيزالصحة النفسية:
م
1
2

الجهة
العنوان
اللقاء اإلرشادي مع أعضاء علوم وآداب
بالقريات
هيئة التدريس
كلية المجتمع
اللقاء اإلرشادي مع أعضاء
بالقريات
هيئة التدريس

3

فعاليات استقبال الطالبات
المستجدات -كلية التربية

4

كلية التربية-
مجمع الطالبات
بسكاكا
كلية التربية-
مجمع الطالبات
بسكاكا
العلوم

المشاركون
د.عواد الرويلي.
د.طاهر الشيخ.
أ.فايز العازمي
د /عواد الرويلي
د /طـاهـر الشيخ
أ/فايز العازمي

التوقيت
1440/12/27

العينة المستهدفة
علوم وآداب
بالقريات-

/12 / 27
1440ه –

أعضاء هيئة التدريس
طالب كلية التربية

1441 /1 /1

كلمة عن أهمية مركز
اإلرشاد األكاديمي
والطالبي بالجامعة
ركن كلية العلوم في حفل
استقبال الجامعة للطالبات
المستجدات
اللقاء التعريفي بالمستجدات

عضوات وحدة
اإلرشاد

1441/1/3-2

طالب كلية العلوم

كلية األعمال

وحدة اإلرشاد

1441/1/3

7

استقبال الطلبة المستجدين

كلية األعمال

8

استقبال الطالب الجدد

مركز اإلرشاد
األكاديمي

9

لقاء إرشادي لتهيئة طالب
التدريب الميداني (إرشاد
مهني) بقسم التربية
الخاصة

عميد كلية األعمال
مسؤول وحدة
اإلرشاد  .مسؤول
وحدة التعليم
اإللكتروني
أعضاء مركز
اإلرشاد
د .محمود السعيد
بدوي؛ أ .مصطفى
عبد القدوس قسم
التربية الخاصة

كلية األعمال-شطر
الطالبات
كلية األعمال-شطر
الطالب

5
6

كلية التربية-
بنين

طالبات كلية التربية

د .هبة الرويلي
1441 /1 /1

1441/ 1 /3ه

1441/1/3ه

الطالب الجدد
طالبات كلية التربية

1441 /1 /5
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10

الملتقى التعريفي
للطالب/الطالبات
المستجدات

11
برنامج استقبال الطالب

السنة األولي
المشتركة
كلية المجتمع
بالقريات

12

حفل استقبال الطالب
المستجدين
حفل استقبال الطالب
المستجدين بكلية العلوم

كلية الشريعة
والقانون
العلوم

14

إرشاد الطالبات المستجدات
للعام الجامعي -1440
1441هـ
ورشة العمل األولى:
"طريقك إلى التدريب
الميداني"
كيفية التعامل مع األنماط
المختلفة لشخصيات
الطالب
محاضرة :أهمية التواصل
مع المرشد األكاديمي

علوم وآداب
بالقريات

18

ورشة العمل الثانية:
"طريقك إلى التدريب
الميداني"
لقاء مع طالب الدراسات
العليا المستجدين للعام
الجامعي 1441/1440هـ
إرشادات وحدة الشؤون
األكاديمية لطالب
الدراسات العليا الجدد بكلية
التربية
عنوان الفعالية :حملة
انطالقة لألفضل
إرشادات وحدة الدراسات
العليا بكلية التربية للطالب
المستجدين

13

15
16
17

19
20

21
22

كلية التربية-
مجمع الطالبات
بسكاكا
مركز اإلرشاد
األكاديمي
كلية المجتمع
بالقريات

مجموعة من
أعضاء هيئة
التدريس
أعضاء وحدة
اإلرشاد األكاديمي
والطالبي
وحدة اإلرشاد
األكاديمي بالكلية
د .مساعد بن سعود
الحميمص
د .معاوية ولد
سيدي
مجموعة من
أعضاء هيئة
التدريس
أ.مزون الرويلي

كلية التربية-
بنين

1441/1/5

طالب كلية الشريعة
والقانون
طالب كلية العلوم

1441/1/13-9

علوم وآداب
بالقريات-شطر
الطالبات
طالبات كلية التربية

1441/1/5

د .حسن الجليدي.
د .هاني فؤاد

 1441/1/12ه

د /طاهر الشيخ

1441 /1 / 13ه
–

مشرفي الوحدات
اإلرشادية والمرشدين
األكاديميين
طالب كلية المجتمع
بالقريات

1441 /1 /14

لطالبات قسم رياض
األطفال

أ.د .غربي بن
مرجي الشمري
عميد كلية التربية
د .نائل أخرس

كلية التربية-
بنين
العلوم

/1/6 -2
1441ه .

طالب كلية المجتمع
بالقريات

1441 /1 /12

كلية التربية-
مجمع الطالبات
بسكاكا
كلية التربية-
بنين

1441/1/6-2

السنة األولي
المشتركة

1441/1/16هـ

طالب كلية التربية
طالب كلية التربية

1441/1/16هـ
أعضاء وحدة
اإلرشاد
د .سعيد رمضان
مشرف وحدة
الدراسات العليا

-16
1441/1/20
1441/1/16هـ

طالب كلية العلوم
طالب كلية التربية
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23

محاضرة وإرشادات حول
”دور الطالب الجامعي في
تحقيق طموح الوطن

24

محاضرة وإرشادات لتنمية
كلية التربية-
روح االنتماء" :الوطن مجد
مجمع الطالبات
وتاريخ"
بسكاكا

كلية التربية-
بنين

25

تفعيل العملية اإلرشادية في
إطار وثيقة المرشد
األكاديمي

كلية المجتمع
بالقريات

26

شرح وثيقة عمل المرشد
األكاديمي
برنامج بعنوان :اإلرشاد
األكاديمي عطاء متجدد
المكتبة الرقمية وكيفية
االستفادة منها
التعثر الدراسي األسباب
والحلول
االختبارات الفصلية
انطالقة التفوق
خصائص االستذكار الفعال
اليوم العالمي للمعلم -شطر
طالبات

العلوم

27
28
29
30
31
32
33

34

حضور برنامج إرشادي
تدريبي بعنوان "مهارات
االتصال في الحوار"
محاضرة بعنوان " السمنة
ومضاعفاتها "

35

العلوم
كلية المجتمع
بالقريات
كلية المجتمع
بالقريات
العلوم
كلية الصيدلة
كلية التربية
كلية التربية

كلية العلوم
الطبية التطبيقية
بالقريات
كلية التربية

حضور برنامج إرشادي
تدريبي بعنوان "الحوار
المجتمعي"
36

اليوم العالمي للمعلم -شطر
الطالب

كلية التربية

1441 /1 /25
د .مها الدغمي
1441 /1 /29
د .طـاهر الشيخ -
د .عادل عبد المنعم
د .إسالم محمد
أعضاء وحدة
اإلرشاد
أعضاء وحدة
اإلرشاد
د /محمد خالف

1441/1 /30ه

طالب كلية المجتمع
بالقريات

1441/2/4-2

طالب كلية العلوم

1441/2/2

طالب كلية العلوم

1441 / 2 / 2

أعصاء هيئة التدريس

د /عماد الدين فتحي 1441/2/3 - 2ه
د /بشير السيد
1441/2/3
وحدة اإلرشاد
د.خالد الحربي

1441/2/3

قسم المناهج وطرق
التدريس

1441 /2 /7

د .عبد هللا الرويلي،
من مركز الملك
عبد العزيز للحوار
الوطني
وحدة اإلرشاد
األكاديمي

طالب كلية المجتمع
طالب كلية العلوم
طالب كلية الصيدلة
طالب كلية التربية
طالب كلية التربية

1441 /2 /9-8
 1441/2/9هـ

كلية العلوم الطبية
التطبيقية بالقريات

األستاذ عبد الرحمن
البشري ،اإلعالمي
1441 /2 /10
والمدرب بمركز
الملك عبد العزيز
للحوار الوطني
قسم المناهج وطرق 1441 /2 /10
التدريس

طالب كلية التربية

طالب كلية التربية
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37

اليوم العالمي للبصر

كلية التربية

38

ضوابط وآداب الحياة
الجامعية
التعثر الدراسي اسبابه و
عالجه.

كلية المجتمع
بالقريات
العلوم

39
40

برنامج إرشادي بعنوان
الوعي المعلوماتي الذي
تنظمه عمادة شؤون
المكتبات بجامعة الجوف.

41

لقاءات ارشادية من خالل
المرور على القاعات
الدراسية لتنمية مهارات
الطالب والطالبات
محاضرة عن تصميم
البرامج اإلرشادية وفق
رؤى ابتكارية حديثة
مالئمة،
كيف تصبح طالبا متميزا

44
45

حققي طموحك.
مشكالت التحصيل
األكاديمي والحلول
المقترحة

42

43

46

كلية التربية

كلية الشريعة
والقانون

46

49

تنفيذ محاضرة إرشادية
حول ( حقوق المعاق )
محاضرة بعنوان تطوير
الذات
التحضير لالمتحانات

51

د.فاطمة جالل
تمت زيارة الطالب
إلى المكتبة
المركزية مع د.
أحمد محمد جاد
المولى
وحدة اإلرشاد
األكاديمي بالكلية

1441/2/10ه

طالب كلية المجتمع
بالقريات
طالبات كلية العلوم

1441/2/11

طالب كلية التربية
1441/2/13
/2 / 14
1441هـ حتى
األحد /2 /25
1441هـ

كلية التربية

كلية المجتمع
بالقريات
العلوم
كلية المجتمع
بالقريات

كلية األعمال
علوم وآداب
بالقريات

طالب كلية الشريعة
والقانون
طالب كلية التربية

د /علي عباس
وحدة اإلرشاد
د /علي عباس

1441/2/15
/ 2 / 16
1441ه
1441/2/18
1441/2/22ه

كلية التربية

اكتشاف الطالبات
الموهوبات
استخدام البالك بورد في
العملية اإلرشادية

50

د /علي عباس

د .محمد لخضر
روبي

ندوة علمية توعوية بعنوان:
تعاهد بصرك

48

قسم التربية الخاصة

1441 /2 /10

طالب كلية التربية

طالب كلية المجتمع
بالقريات
طالبات كلية العلوم
طالب كلية المجتمع
بالقريات
طالب كلية التربية

د .رائد محمود
1441 -2 -22
سلمان
قسم التربية الخاصة
1441/1/23
وحدة اإلرشاد

كلية األعمال

مجموعة من
أعضاء هيئة
التدريس

-23
1441/1/27

د .رؤى الجعفري

1441/3/1هـ

العلوم

د.احمد جاد المولي

1441/3/6

طالب كلية العلوم

كلية األعمال

وحدة اإلرشاد

1441/3/7

كلية األعمال

كلية التربية

علوم وآداب
بالقريات-شطر
الطالبات
طالب كلية التربية
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52

الجودة في عملية اإلرشاد
األكاديمي

53

تحقيق الجودة في اإلرشاد
األكاديمي
وأثرها على العملية
التعليمية
مخالفات االختبارات
والعقوبات المترتبة عليها
فن المنافسة على القمة

56

االستعداد لالختبارات

57

مخالفات االختبارات
والعقوبات المترتبة عليها
زيارات توعوية لتهيئة
الطالب لالختبارات
فن المنافسة على القمة

60

التعريف بمشروع التخرج
وأهدافه والضوابط الشكلية

61

كيف تتخلص من قلق
االختبار ؟)
كيفية االستعداد للمقابلة
الشخصية

63
64

منهجية اعداد البحوث
لقاءات ارشادية من خالل
المرور على القاعات
الدراسية للتعريف بالتعثر
الدراسي وطرق الوقاية منه
كلية األعمال
السجل المهاري للطالبات
كلية الشريعة
لقاءات ارشادية بالقاعات
والقانون
للتعريف بمهارات
االستذكار واالستعداد
لالختبارات.

54
55

58
59

62

65
66

علوم وآداب
بالقريات-شطر
الطالبات
كلية المجتمع
بالقريات
علوم وآداب
بالقريات
علوم وآداب
بالقريات
كلية المجتمع
بالقريات
كلية المجتمع
بالقريات
علوم وآداب
بالقريات
علوم وآداب
بالقريات-شطر
الطالبات
علوم وآداب
بالقريات-شطر
الطالبات
علوم وآداب
بالقريات
علوم وآداب
بالقريات-شطر
الطالبات
كلية األعمال
كلية الشريعة
والقانون

د.منيرة محمد حمد

1441/3/13

د /شاكر علي
سويدات

1441/03/15ه

د .علي عباس
أبوسته
د.محمد عمر

1441/3/20
1441/3/20

علوم وآداب
بالقريات-شطر
الطالبات
طالب كلية المجتمع
بالقريات
طالب كلية العلوم
واآلداب بالقريات
طالب كلية العلوم
واآلداب بالقريات

د /عماد الدين فتحي 1441 /3 /21ه
1441 /3 /22ه

د /علي عباس أبو
ستة
د .طاهر الشيخ
د .أشرف علي
د.أمل محمد إمام

1441/3/24

د.دليلة عبد الجليل

1441/3/24

د .طاهر الشيخ
د .وليد الخطيب
أ.رغدة صبري
الربيع

1441/3/28

1441/3/22

1441/3/28

وحدة اإلرشاد
وحدة اإلرشاد
األكاديمي بالكلية

1441/3/30
1441/3/30هـ

وحدة اإلرشاد
وحدة اإلرشاد
األكاديمي بالكلية

1441/4/5
1441 /4/11هـ

طالب كلية العلوم
واآلداب بالقريات
علوم وآداب
بالقريات-شطر
الطالبات
علوم وآداب
بالقريات-شطر
الطالبات
طالب كلية العلوم
واآلداب بالقريات
علوم وآداب
بالقريات-شطر
الطالبات
كلية األعمال
طالب كلية الشريعة
والقانون
كلية األعمال
طالب كلية الشريعة
والقانون
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67
68

69
70
71
72
73
74
75

76
77
78

محاضرة بعنوان (الضوابط كلية العلوم
الطبية التطبيقية
االرشادية لالختبارات
بالقريات
النهائية)
كلية العلوم
زيارات إرشادية للطالب
واآلداب
في قاعات المحاضرات
بالقريات
تحت عنوان :كيف تحقق
التفوق الدراسي
كلية العلوم
محاضرة دور المرشد
األكاديمي في حياة الطالب الطبيبة التطبيقية
بالقريات
الجامعية
كلية العلوم
محاضرة عامة بعنوان :
واآلداب
التراث وهُوية األمة
بالقريات
مركز اإلرشاد
مهارات التواصل الفعال
األكاديمي
كمدخل لإلرشاد النفسي
والطالبي
للطالب والطالبات
كلية العلوم
ورشة عمل بعنوان " :
التهيئة اإلرشادية لألعضاء واآلداب
بالقريات
الجدد
كلية العلوم
ورشة عمل توعوية فن
الطبيبة التطبيقية
خدمة المراجعين
بالقريات
كلية العلوم
ورشة عمل بعنوان :فن
واآلداب
إدارة الذات
بالقريات
كلية الشريعة
لقاء ارشاديا للطالب
والقالنون
المستجدين لتعريفهم
باألنظمة والتعليمات
الجامعية ،ودور المرشد
األكاديمي في الحياة
الجامعية
كلية اآلداب
ورشة عمل بعنوان (نظم
وآليات اإلرشاد األكاديمي
في العملية التعليمية)
كلية العلوم
ندوة فن إدارة األزمات
واآلداب
األسرية
بطبرجل
كلية التربية
حضور برنامج إرشادي
تدريبي بعنوان "الحوار
الفكري"

وحدة اإلرشاد
األكاديمي

 1441/4/14هـ

كلية العلوم الطبية
التطبيقية بالقريات

تقديم د .محمد عمر
محمد احمدا براهيم

1441/6/4

طالب كلية العلوم
واآلداب بالقريات

تقديم د .جابر سيد
امين

1441/6/7

قاعة S308

د /طاهر صبحي
طه الشيخ

1441/6/11

طالب كلية العلوم
واآلداب بالقريات

د .حسن الجليدي.
د .هاني فؤاد.

1441/6/17ه

المرشدين األكاديميين

د .طاهر صبحي
الشيخ

1441/6/22

أعضاء هيئة التدريس

تقديم د .عبد السالم
الشرعبي

1441/6/22

قاعة S308

د /منيرة محمد

1441/6/25

شطر الطالبات

وحدة اإلرشاد
األكاديمي بالكلية

1441/6/29

كلية الشريعة
والقالنون

المحاضرة ا .اميرة
صعب الشمري

1441/7/1

اعداد وتقديم
د .فرح الشريدة
د .هديل الكيالني

1441/7/2

شطر الطالبات كلية
اآلداب مبنى ج معمل
الحاسب 124
كلية العلوم واآلداب
بطبرجل شطر
الطالبات
طالب كلية التربية

أ .أحمد السويري
من مركز الملك

1441 /2 /7 -6
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79
80

81
82
83
84

ندوة بعنوان"إدارة الوقت" كلية العلوم
كلية العلوم
زيارة طالب كلية العلوم
واآلداب
واآلداب بالقريات لمركز
بالقريات
اإلرشاد األكاديمي
السنة األولي
موهبتي تستحق االهتمام
المشتركة
زيارة ميدانية لكلية الصيدلة كلية الصيدلة -
سكاكا
شطر الطالبات
ندوة" الصحة النفسية
ومواجهة الضغوط لدي
طالبات الجامعة"
شطر الطالبات
ندوة بعنوان"بأخالقنا
نسمو"
كلية العلوم
فن إدارة الذات والوصول
واآلداب
إلي القمة
بطبرجل

عبد العزيز للحوار
الوطني
د.عايدة األحمدي
د .حسن الجليدي.
د .هاني فؤاد.

 1441/6/23ه
 1441/7/1ه

طالب كلية العلوم
طالب كلية العلوم
واآلداب بالقريات

وحدة اإلرشاد

1441/7/7

د.حسن الجليدي.
د.هاني فؤاد.
د.عايدة األحمدي

 1441/7/9ه
 1441/7/10ه

طالب السنة األولي
المشتركة
طالب كلية الصيدلة-
وحدة اإلرشاد.
شطر الطالبات

1441/7/14

شطر الطالبات

1441/7/13

طالب كلية العلوم
واآلداب بطبرجل

د.عايدة األحمدي.
د.عبير الحشاش

 -6معالجة العملية االرشادية خالل "جائحة كورونا".
في ضوء اإلجراءات التي تقوم بها جامعة الجوف لتفعيل آليات التعليم عن بعد والواردة في القرار الوزاري
رقم( )79305بتاريخ 1441/ 7 / 13ه ،قام مركز اإلرشاد بتوجيه الكليات بالعمل علي تفعيل اإلرشاد االلكتروني
النفس ي ،وطرح آليات عمل مبتكرة؛ للعمل علي تحقيق أهداف العملية اإلرشادية بشكل فعال وشامل ال سيما فيما
يخص جانب اإلرشاد النفس ي ،وتقديم تقارير يومية وأسبوعية عن العمل اإلرشادي االلكتروني ،وفيما يلي عرض
لبعض الجهود التي قامت بها جامعة الجوف فيما يتعلق بجانب اإلرشاد النفس ي.
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دور مركزاإلرشاد األكاديمي والطالبي في تقديم الدعم النفس ي واالجتماعي للطالب
والطالبات أثناء جائحة كورونا:
منذ اللحظات األولي ألزمة جائحة كورونا قام مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بجامعة الجوف باتخاذ عدة
إجراءات؛ وذلك في محاول لتقديم كافة أشكال الدعم النفس ي واالجتماعي واألكاديمي للطالب والطالبات ،وتمثلت
تلك املساعي في التالي:
-1توجيه وحدات اإلرشاد النفس ي بالكليات علي ضرورة توفيرإرشاد الكتروني مستمرللطالب.
وقد قامت وحدات اإلرشاد بالعمل منذ اللحظات األولي علي توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الطالب،
ً
ً
والتي تمثل دعما نفسيا غير مباشر ،وذلك من خالل التالي:
 تشجييع الطالب وحثهم علي متابعة األنشطة التعليمية عبر الفصول االفتراضية.
 تذليل العقبات الخاصة بالتعليم االلكتروني.
 تنوع التفعيل لالرشاد االلكتروني بين الفصول اإلرشادية االفتراضية واملنتديات اإلرشادية واإلعالنات
ونشر املحتويات اإلرشادية للطالب.
 اإلعالن للطالب لحثهم على ضرورة التواصل مع املرشد في حالة وجود مشكلة تتعلق بالدراسة وغيرها.
 وضع عبارات إرشادية عن االستذكار الجيد في اإلعالنات.
 وضع محتوى مختصر عن االستذكار الجيد في املحتوى اإلرشادي.
 االستشارات الطارئة عبر الوسائط املختلفة.
-2العمل علي تنظيم فعاليات وورش عمل الكترونية للطالب والطالبات عن الضغوط النفسية
وكيفية مواجهتها.
عنوان الدورة

جهة التنفيذ

التاريخ

عدد المستفيدين

االختبارات وكيفية التعامل معها وأساليب االستذكار
الجيد
إرشادات نفسية للطالبات خالل فترة االختبارات

كلية المجتمع بالقريات

1441/8/19

12

1441/8/20

46

1441/8/20

45

كلية العلوم واآلداب
بالقريات
كلية العلوم واآلداب
كيفية االستعداد لالختبارات
بالقريات-طالبات
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الضغوط النفسية وكيفية مواجهتها في ظل جائحة
كورونا
منتدي نقاش قلق االختبار وكيفية التغلب عليه

مركز اإلرشاد األكاديمي
والطالبي
كلية العلوم واآلداب

1441/8/22

فيديو يشرح طرق االستذكار الصحيح

كلية العلوم واآلداب

1441/8/22

54

اآلثار النفسية واالجتماعية المرتبطة بجائحة
كورونا
مهارات لغة الجسد

كلية العلوم واآلداب
بطبرجل
كلية المجتمع بالقريات-
شطر الطالبات
كلية المجتمع بالقريات-
شطر الطالبات

1441/8 /26

84

1441/8/23

3

1441/8/23

56

ورشة عمل بعنوان"إدارةالوقت"

1441/8/23

تم رفعها لجميع
طالب الجامعة
54

 -3توفيردعم وإرشاد نفس ي واجتماعي عبروسائل التواصل املختلفة للطالب ،ومنها:
املكاملات التليفونية.واتس ابتويتر.البريد االلكتروني. -7اتخاذ بعض اإلجراءات التحسينية أهمها:
-1إعداد وتجهيز املقاييس النفسية؛ بغرض تطبيقها علي الطالب والطالبات لتحديد املشكالت التي يعانون منها.
-2التوسع في إنشاء وحدات االستشارات النفسية؛ وذلك لتقديم خدمات اإلرشاد والعالج النفس ي للطالب
املحتاجين.
-3التنسيق مع العمادات املختصة بغرض تحديد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة والعمل علي تأهيلهم وتدعيمهم
بشكل مستمر.
-4تقديم ورش العمل والدورات التدريبية والتأهيلية لذوي االحتياجات الخاصة.
-5حصر الطالب املوهوبين وتقديم كافة أشكال الدعم الالزم لهم.
-6إجراء مزيد من البحوث التي تتناول الظواهر النفسية واالجتماعية السلبية لدي الطالب والطالبات ،والعمل علي
إيجاد حلول مبتكرة لها.
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والحمد هلل رب العالمين
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