الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســوله األمــن  ،محــمــــد بــن عبداللــه صــى اللــه عليــه  ،وعــى
آلـــه وصحبــه وســلم ،تحــرص حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن – وفقــه اللــه تعــاىل – عــى أن تكــون
اململكــة منوذجـاً رائــداً يف العــامل عــى كافــة األصعــدة ،واســتنهاض همــم املواطنــن نحــو الريــادة والتميــز،
وهــو مــا تؤكــد عليــه رؤيــة اململكــة  2030م مــن أن الــروة األوىل يف هــذا الوطــن العظيــم هــو شــعبها
الطمــوح الــذي يســتطيع  -بعــون اللــه – صنــع مســتقبل أكــر إرشاقـاً.

دليــــل

ولقــد قامــت جامعــة امللــك خالــد بإقـرار وتنفيــذ آليــة لتقديــر إنجــازات املتميزيــن مــن منســوبيها
(أعضــاء هيئـــــة تدريــس وموظفــن وطــاب) ،ومتثــل ذلــك يف إطاقهــا لجوائــز جامعــة امللــك خالــد
للتمــــيز يف العــام 1433هـــ  ،واســتمرت ملــدة خمــس ســنوات متتاليــة .ومــن أجــل املزيــد مــن التميــز
وتوســيع قاعــدة املســتفيدين واالرتقــاء مبــؤرشات أداء الجامعــة يف هــذا الجانــب ،فقــد قامــت الجامعــة
بتطويــر جوائــز جامعــة امللــك خالــد للتمــــيز بإضافــة فــروع جديــدة لهــا وتعديــل بعــض األحــكام
والــرشوط.

ضمان جودة البرامج األكاديمية
ولعــل تطبيــق آليــات التحســن املســتمر ألداء الجامعــة وكافــة وحداتهــا األكادمييــة واإلداريــة ،هــو مــا
يجعــل الجامعــة تقفــز خطــوات رسيعــة يف ســلم تصنيفهــا بــن الجامعــات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة،
وصــوال إىل تحقيــق رؤيتهــا ألن تكــون ضمــن أفضــل  200جامعــة عامليــا بحلــول عــام 2030م.

١٤٤١

وهنــا ينبغــي تذكــر جميــع منســويب الجامعــة أنهــا تســعى نحــو تحقيــق رؤيتهــا مــن خــال مــا
تقدمــه حكومتنــا الرشــيدة مــن دعــم يف هــذه البــاد املباركــة ،وعــى رأســهم خــادم الحرمــن الرشيفــن
وفقــه اللــه ،وويل عهــده األميــــن  ،وصاحــب الســمو امللــي أمــر منطقــة عســر ،ومتابعــة مســتمرة مــن
معــايل وزيــر التعليــم.
وال يفوتنــي – يف هــذا املقــام – أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للزمــاء يف وكالــة الجامعــة للتطويــر
والجــودة وجميــع مــن عمــل عــى تطويــر مجــاالت جوائــز جامعــة امللــك خالــد للتميــز حتــى ظهــرت
بشــكلها الحــايل ،ســائا اللــه عــز وجــل أن تحقــق هــذه الجوائــز األهــداف املرجــوة التــي وضعــت مــن
أجلهــا ،وأن تعــود عــى الجامعــة بكافــة كلياتهــا ووحداتهــا وإداراتهــا ومنســوبيها بالنفــع والفائــدة..
والحمــد لله رب العاملن .
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باإليجــاب عــى رفــع املســتوى املعريف واملهــاري لخريجــي الجامعة وبالتايل الســمعة املؤسســية بصفة عامة.
بتطويــر جوائــز جامعــة امللــك خالــد للتمــــيز بإضافــة فــروع جديــدة لهــا وتعديــل بعــض األحــكام
ـرشوط.
ـودة وإتبــاع الخطــوات واآلليــات التــي يحددها هذا
ولعــل نجــاح الربامــج األكادمييــة يف تطبيــق معايوالـــر الجـ

الدليــل ،ميهــد الطريــق نحــو حصــول تلك الربامــج عىل االعتــاد األكادميي الوطنــي أو الدويل مام يســاعد يف
ـك الهـربـو مـ
واإلداريتلـــة،
األكادمييـ
وحداتهــا
اتيجيةوكافـ
الجامعــة
ـتمر
ـنــقاملسـ
التحسـ
ـقاتآليــات
تطبيـ
امجـا –
ـة تكون
وأن
للجامعة،
ذاتـة الصلــة
ألداءاالسـر
ـداف
األهـ
بتحقي
املعنيــة
ـادر
ـل املبـ
ولعـــق
تحقي
ـة،
ـ
والدولي
ـة
ـ
واإلقليمي
ـة
ـ
املحلي
ـات
ـ
الجامع
ـن
ـ
ب
ـا
ـ
تصنيفه
ـلم
ـ
س
يف
ـة
ـ
رسيع
ـوات
ـ
خط
ـز
ـ
تقف
ـة
ـ
الجامع
بالـــل
يجع
ـرورة – أولويــة للطلب عــى التعليم الجامعي باململكة عموما واملنطقــة الجنوبية عىل وجه الخصوص.
وصــوال إىل تحقيــق رؤيتهــا ألن تكــون ضمــن أفضــل  200جامعــة عامليــا بحلــول عــام 2030م.
إن إصــدار هــذا الدليــل وحــث الربامــج األكادمييــة عــى تطبيقــه يربهــن عــى التـزام الجامعــة ومنســوبيها
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أســمى آيــات الشــكر والــوالء لــوالة األمــر ملــا يقدمونــه مــن دعــم ال محــدود لــكل مــا مــن شــأنه
ـتمرة مــن
ومتابعــة مسـ
ـة عسـ
ـر منطقـ
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املواطنــن .وال
الوطــن
الئقــةــر التعليـ
مكانــةـايل وزي
عــى تبــوء جامعــة امللــك خالــد معـ
ـم .والشــكر موصــول للقامئــن عــى إعــداد
ومتميــزة،
هــذا الدليــل ملــا بذلــوا مــن جهــد مخلــص ،متمنيــا أن تعــم فائدتــه عــى كافــة برامــج الجامعــة.
وال يفوتنــي – يف هــذا املقــام – أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للزمــاء يف وكالــة الجامعــة للتطويــر
والجــودة وجميــع مــن عمــل عــى تطويــر مجــاالت جوائــز جامعــة امللــك خالــد للتميــز حتــى ظهــرت
بشــكلها الحــايل ،ســائا اللــه عــز وجــل أن تحقــق هــذه الجوائــز األهــداف املرجــوة التــي وضعــت مــن
والفائــدة..
ـوبيهابنبالنفــع
السلمي
رجاء الله
ومنسـفالح
أجلهــا ،وأن تعــود عــى الجامعــة بكافــة كلياتهــا ووحداتهــا وإداراتهــا أ.د.
والحمــد لله رب العاملن .

معايل مدير الجامعة
أ.د .فالح بن رجاء الله السلمي
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وعـرـى
عليــه ،
الكامــلـى اللــه
عبداللــه صـ
محــمــــد بــن
حصولهــااألمــن
ـى رســوله
خالــد،ـام عـ
ـاة والسـ
جامعــةوالصـ
الحمــد للــه
امــج
عــدة ب
وحصــول
املؤســي
عــى ،االعتــاد
بعــد
امللــك
باتــت
الوصــول
يف
تتمثــل
التــي
اتيجية
ر
االســ
أهدافهــا
لتحقيــق
خالــد
امللــك
جامعــة
قيــادة
تحــرص
أن تكــون
تقديــرـه تعــاىل – عـ
وفقــه اللـ
والــدويل)،ـن –
(الوطنــيــن الرشيفـ
امجــيـادم الحرم
حكومــة خـ
عــى تحــرص
وصحبــهبهــاوســلم،
آلـــه
خدماتهــا
املســتفيدينـىمــن
محــل
االعتــاد الرب
أكادمييــة
والبحثيـــة
واألكادمييــة
اإلداريــة
ـتنهاضأنشـ
بكافــة
ـدة،ــاء
لارتق
متميــز
وخدمـ
وبحثــي
مســةـتوى
إىل
منوذجـاً
ـز،
والتمي
ـطتهااملواطنـ
همــم
واسـ
األصعـ
ـيكافــة
العــامل ع
املصلحــةيف
ـيــداً
علمـرائ
اململكـ
يزيــد
ـادةذلــك
الريـأن
والبحثيــة.ـنوالنحــوشــك
األكادمييــة
الدوائــر
مختلــف
باإلضافــةــىإىل
وأصحــاب
الجامعة
منس
بجميــع
واالحتفــاء
ـروةاملتميـ
الجيالـــدة
ـادة
ـال اإلش
عليـمــهـن خ
ـدــك
والخدميـاــة،تؤكـوذل
ـعبها
ـويبـو شـ
ـمـ هـ
العظيـ
الوطــن
للحفــاظهــذا
ـزةيف
األوىل
ـات أن
الجامعــةـن
باملامرسـمـ
عاتــق 2030م
اململكـــة
رؤيـــة
مــنمـ
وهــو
التــي
األكادمييــة
الســمعة
عــى
ومنســوبيها
عــى
األعبــاء امللقــاة
ـز.
ـ
املتمي
األداء
ـاب
ـ
أصح
وجهــودـر إرش
الجامعــة،ــتقبل أكـ
مديــر– صنــع مس
ـون اللــه
بدعــم -بعـ
يســتطيع
اللــه الـ
الطمــوح
كافــةاقـاً.العاملــن بالجامعــة.
معــايل
ـذيثــم
أوال
تحققــت بفضــل

اجلامعة
اجلامعةمدير
وكيل معالي
كلمة كلمة
واجلودة
للتطوير
كلمة
سعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة

منسـهمــم
يشــحذ
واقــع ملم
والخدمــي
األكادميــي
ـن
ـتترجمـ
قامـــم
وحتـــدـى تت
ـوبيها
ـوسمــن
املتميزيـــن
إىلات
إنجــاز
واإلداريلتقديــر
األنشــطةـذ آليــة
وتنفيـ
لكافــةرار
التميــزبإقـ
خالــد
مضامــك
رضورةـة امللـ
جامعـةـ
وتوفــر
الجامعــة
وحــدات
مختلــف
تنفذهــا
التــي
التخطيــط
تــأيت
ولقهنــا
مــن
ـاب
ـ
والط
ـس
ـ
التدري
ـة
ـ
هيئ
ـاء
ـ
(أعض
ـه
ـ
مجال
يف
كل
ـس
ـ
التناف
روح
ـم
ـ
لديه
ـظ
ـ
ويوق
ـة
ـ
الجامع
ـويب
ـ
منس
كافــة
التفصيليــة خالــد
جامعــة امللــك
لجوائــز
إطاقهــا
آليــاتـل ذلــك
ـاب) ،ومتثـ
التــيوطـ
وموظفــن
تدريــس
هيئـــــة
(أعضــاء
للقامئــن
واملهــام
األنشــطة
تنفيــذ يفتلــك
توضــح
التعريفيــة
واألدلــة
السياســات
ـات
ـدـمـنــنخدمـ
املزيادـ م
األف ـر
ـنــذا
ومـوك
اإلداريــة
ووحداتهــا
الجامعـ
ـات
1433همـــــا،تقدمــه
باإلضافــة إىل
واملوظفـ
ـز
التميـ
أجــل
هــذاــة.
متتالي
ـسـة ســنوات
ـدة خمـ
كليـملـ
ـتمرت
ـن ،العـ
ـيز يف
للتمـــ
الجــودة
مــن دائــرة
املهــم
الجانــب
لتحقيــق
الدليــل
هــذا
واسـويــأيت
التنفيــذـامواملتابعــة أيضــا.
عــى
ـة
ـ
جامع
ـز
ـ
جوائ
ـن
ـ
م
ـة
ـ
الثاني
ـخة
ـ
النس
ـة
ـ
الجامع
ـت
ـ
أطلق
ـد
ـ
فق
ـة)،
ـ
بالجامع
ـط
ـ
املحي
ـع
ـ
املجتم
ـتهدف
تسـ
الجامعــة
ضــانفقــد قامـ
الجانــب،
إطــاريف هــذا
الجامعــة
رشات أداء
التــيـاء مبــؤ
اءاتواالرتقـ
ـتفيدين
ـيع قاعــدة
وتوسـ
يــأيت
ـتوالتــي
الجــودة،
تحقيــق
الربنامــج يف
يتبعهــا
املسـلإلجــر
التخطيــط
وهــو
بعــضـة.
وتعديــلمتواليـ
لهــا ســنوات
خمــس
فــروع ملــدة
ـتمرت النســخة األوىل
خالــد اسـ
امللــكبعــد ان
جوائــزخالــد للتميــز
بتطويــر امللــك
وكذلــكاألحــكام
جديــدة
مختلــف
الربنامــج األكادميــي
بإضافــةبهــا منســوبو
للتمــــيز يقــوم
للمهــام التــي
جامعــة الدقيــق
مقدمتهــا التحديــد
يف
أعــالـرشوط.
اللجــان التــي يتــم تشــكيلها لتنفيــذ والـ
نوعيــة تــؤدي إىل تحســن جــودة ذلــك الربنامــج،
وتتعــدد األهــداف التــي تســعى الجامعــة إىل تحقيقهــا مــن وراء إطــاق جوائزهــا ،ومــن بــن تلــك
وبشــكل يوضــح تبعيــة كل وحــدة أو لجنــة داخليــة وكيفيــة الرفــع بتقاريرهــا إىل الجهــة األعــى.
وحداتهــاأجــل اإلب
املحمـةــود مــن
ـس اإليج
التنافـ
الجامعــنـة عـ
ـداف :حـ
التميمـــزـا
ـق هــو
وتحقيـــة،
ـداعواإلداري
األكادمييـــة
ـايبوكافـ
الجامعـــة
ألداء
ـىـتمر
املسـ
ـويب التحسـ
منســـات
ـثـق آلي
تطبيـ
األهـولعــل
والدوليـراز
املتميزيــن وإبـ
الجامعــة
منســويب
واإلداري،بـوتقديــر
ـلمـي
والتعليمـ
األكادميــي
بالعمـ
أدائهــم
يف
ـة،
واإلقليميــة
املحليــة
تصنيفهــا
اآلليــاتيف سـ
رسيعــة
ـلــوات
خط
لارتقـةــاءتقفــز
الجامعـ
يجعــل
امللــك
بجامعــة
األكادمييــة
ـاتامــج
الجامعـالرب
التــيـنتتبعهــا
واإلجــراءات
الحــايل
الدليــل
يوضــح
كــا
الجامعــة
ـايلـاممديــر
بحلـمعـ
عامليـيقـاــوم
جامعـحيــث
200ـداع.
ـيـلواإلبـ
العلمـ
التحصيــل
رؤيتهــاعــى
تحقيـالطــاب
إىلــجيع
ـوالوتش
إنجازاتهــم،
2030م.
ـول عـ
أفضـ
فيــاـن
ضمـ
ـون
ألن تكـ
وكذلــك قيــاس
وقياســها
مبخرجــاتـة التعلــم
يتعلــق
جودتهــا
يضمــنـقتحقــق
وصـمبــا
خالــد
بتكريــم الفائزيــن بعــد اســتيفائهم للضوابــط والــرشوط املتعلقــة بالجائــزة.
مــؤرشات أداء تلــك الربامــج ومختلــف التقييــات التــي يتــم يف ضــوء نتائجهــا تطويــر الربامــج.
وهنــا ينبغــي تذكــر جميــع منســويب الجامعــة أنهــا تســعى نحــو تحقيــق رؤيتهــا مــن خــال مــا
ـتويات
ـنمسـ
ـادممبختلــف
االرتقـــاء
ـىـ
ـة،ــكوعـخال
املباركـاملل
جامعــة
ـتم
الرشـــق
حكومتنأنــاتحقي
والريــب
ـن
الرشيفـ
قيــادةـدرأسيفــهم خ
للدعــمرالبارــاد
واســذه
ـاتيف هـ
الغايـــم
الدليــلدع
ـكـن
ـيدةتلـمـ
تقدمــه
وحــدات
الحرمـلكافــة
الجامعــة دومــا
توفــره
الــذي
مثــاال
اج هــذا
ويعــد إخــر
ـدث
ـ
ليح
ـن
ـ
يك
مل
ـات،
ـ
للجامع
ـه
ـ
ب
ـرف
ـ
مع
ـف
ـ
تصني
ـن
ـ
م
ـر
ـ
أك
يف
ـة
ـ
متقدم
ـز
ـ
اك
ر
م
ـل
ـ
تحت
ـا
ـ
جعله
ـام
ـ
م
مســتمرة مـ
التطويــرومتابعــة
عــادةــة عســر،
بذلتهــاــر منطق
التــيامللــي أم
بالجهــودالســمو
اإلشــادةوصاحــب
األميــــن ،
وهنــاعهــده
الجامعــة،وويل
أدائهــهـا اللــه،
وفقـ
ـن يف
والجــودة
األكادميــي
تجــدر
ـم .الجامعــة مــن والة األمــر يف هــذه البــاد
تتلقـــاه
ـذي
ـ
ال
ـل
ـ
املتواص
ـم
ـ
بالدع
ـم
ـ
ث
ـاىل
ـ
تع
ـه
ـ
الل
ـن
ـ
م
ـل
ـ
بفض
املعايــرالتعلي
ـايل وزيــر
إالإمتــام هــذا الدليــل املهــم وتطويــره معـ
املعروفــة للجــودة وضامنهــا ومــا يتــم اســتحداثه
وفــق
حفظهــم اللــه وعــى رأســهم خــادم الحرمــن الرشيفــن وويل عهــده األمــن.
مــن أطــر ومتابعــة أخــر املســتجدات ذات الصلــة بالجــودة واالعتــاد األكادميــي محليــا ودوليــا.
وال يفوتنــي – يف هــذا املقــام – أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للزمــاء يف وكالــة الجامعــة للتطويــر
ورعايتــه
امللــهـكاملسـ
جامعــةدعمـ
الجامعــة
مديــر
مجــايل
ـلـرملعـ
ـكرـىالجزيـ
ـودةالختـ
والجـويف
ـرت
ـجيعهـى ظهـ
وتشـــز حتـ
ـتمرللتمي
خالــد
جوائــز
ـاالت
تطويـ
بالشـلـ عـ
ـدمعمـ
ـامــعأتقمـــن
وجمي
الشهـكراين
عوضه
مرزن
بنـيجامعـ
جوائالتـــز
ـايند.مـ
األهـالثـ
اإلصــدار
تطويــر
ـاهم
ـكلـم
الحــامـايل،أتقـســدم
ـة ،كـ
الكرميـ
وضعــةـتامللمـــن
ـنــوة
املرج
ـداف
الجوائــز
ـق يفهــذه
ـلــنأنسـتحقـ
ـكرـ لـزـ وج
بالشــه ع
ـائا اللـ
ـكلها
بشـ
ـز.
ـ
للتمي
ـد
ـ
خال
أجلهــا ،وأن تعــود عــى الجامعــة بكافــة كلياتهــا ووحداتهــا وإداراتهــا ومنســوبيها بالنفــع والفائــدة..
والحمــد لله رب العاملن .

وكيل الجامعة للتطوير والجودة
الشهراين
مديرعوضه
مرزن بن
الجامعة
د .معايل
أ.د .فالح بن رجاء الله السلمي

468

57

9

الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســوله األمــن  ،محــمــــد بــن عبداللــه صــى اللــه عليــه  ،وعــى
آلـــه وصحبــه وســلم ،تحــرص حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن – وفقــه اللــه تعــاىل – عــى أن تكــون
املواطنــن
ـتنهاض همـ
واملـواس
ـاخـدة،
األصعـ
ـاملــاعـكبــىراكافـ
خالــديف العـ
ـكــداً
منوذجـاًامللـرائ
اململكـ
ـز،ــر
والتميـتوف
ـادةوكذلــك
الريـــم،
نحـمــووالتعل
التعليـ
ـمـر جــودة
لتطويـ
ـواردـالالزمــة
ـةـر املنـ
وتوفـ
اهتامم
ـادةـةجامعــة
تــويل قيـ
االس ـهـرـو شـ
العظيــم
الوطــن
وهــييف هبعـــذا
األوىل
أنـعالــروة
2030ـة م مـ
جاذبــدـة،عليــه
أكادمييمـــاـة تؤكـ
بيئــةوهــو
ـعبهاـي
اتيجية التـ
األهــداف
ـض مــن
املجتمــع،
ـنـة مـ
الفاعلـ
اململكـزــةالرشاكـ
رؤيــةإىل تعزيـ
باإلضافــة
اتيجية.ـتطيع  -بعــون اللــه – صنــع مســتقبل أكــر إرشاقـاً.
ـذي يسـ
ـوح الـ
حددتهــا الجامعــة ضمــنالطمـ
االسـر
خطتهــا
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كلمة
عميد التطوير األكادميي واجلودة

والخطوات
للمهام
تضع بدقة
تعريفيةــروإجر
تتوافرـذأدلـ
منســوبيها
توصيفامــن
املتميزيــن
ائيةزات
إنجــا
آليــةـة لتقدي
وغريهاارأنوتنفيـ
الذكر بإقـر
ـالفةخالــد
األهدافامللســـك
تحقيقجامعــة
بديهياتقامــت
ومــن بــنولقــد
األكادميية
امللـامج
ـة الرب
وتضطلع
ـكيفيفتحقيق
بدورها
ـاب)،لتسـ
الجامعة
ـسمختلف
تتبعها
واإلجر
ـك خالــد
األهداف .جامعـ
تلك لجوائــز
إطاقهــا
ـهمـل ذلـ
ومتثـ
وحداتوطـ
وموظفــن
ينبغيـةأنتدريـ
اءاتـاءالتيهيئــــ
(أعضـ
بالجامعــة بالتحســن املســتمر لبيئــة العمليــة التعليميــة بها وضــان جودتها ،وفــق معايري الجــودة الصادرة عن جهــات االعتامد.

للتمــــيز يف العــام 1433هـــ  ،واســتمرت ملــدة خمــس ســنوات متتاليــة .ومــن أجــل املزيــد مــن التميــز
الجامعــة
ـت
ـددـد قامـ
ـب،يحـفقـ
الجانـ
بجامعـهـةــذا
الجامعـةــة يف
ـاءـ مبـ
املسـ
ـيعــحقاعـ
العالقة
ـم ذات
املفاهيـ
خالــد
امللــك
أداءاألكادمييـ
اتامــج
رشالرب
ـودةـؤيف
واالرتقـالج
ـتفيدين لضــان
ـداد دليــل
ـدةـة إعـ
أهميـ
وتوسـتتض
ومــن ثــم
األحــكام
بعــض
وتعديــل
لهــا
جديــدة
فــروع
بإضافــة
للتمــــيز
خالــد
امللــك
جامعــة
جوائــز
بتطويــر
بضــان الجــودة واالعتــاد األكادميــي ،واملعايــر التــي يتوجــب عىل الربامــج األكادمييــة تبنيها مبا يؤهلهــا للتقدم لجهــات االعتامد
ـرشوط .عــى اع ـراف رســمي منهــا بتوفــر الحــد املطلــوب مــن
والـللحصــول
– وفــق متطلبــات االعتــاد التــي تحددهــا تلــك الجهــات -
الجــودة بتلــك الربامــج .كــا يحــدد هــذا الدليــل توصيفــا دقيقــا للجان املســؤولة عــن تطبيــق نظام ضــان الجودة عىل مســتوى
الذايت.
األكادمييـــةـة يف إطار
تطبقها الرب
ـة التــي
ـات
األدوات واآلليـ
الدليــل
التحسـهـ
ـا يقــدم
ـج.ـكـ
التقويـهــمـو مــا
واإلداريــة،
وحداتهـامـاــجاألكادميي
وكافــة
الجامعـ
ـتمر ألداء
ـنـذااملسـ
ـات
والربنامـآلي
والكليــةتطبيــق
الجامعــةولعــل

يجعــل الجامعــة تقفــز خطــوات رسيعــة يف ســلم تصنيفهــا بــن الجامعــات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة،

ختامــا ،اتقــدم بالشــكر واالمتنــان ملعــايل مديــر الجامعــة عــى دعمــه غــر املحــدود لالرتقــاء بجامعــة امللــك خالــد إىل مقدمــة
وصــوال إىل تحقيــق رؤيتهــا ألن تكــون ضمــن أفضــل  200جامعــة عامليــا بحلــول عــام 2030م.
الجامعــات الســعودية ،والشــكر موصــول إىل ســعادة وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة عــى متابعتــه الحثيثــة ألعامل التحســن
املســتمر بالربامــج مبــا يســاعد يف حصولهــا عــى االعتــاد الربامجــي .واللــه اســأل أن يكــون هــذا الدليــل عامــا مســاعدا يف
وأهدافهــا.منســويب الجامعــة أنهــا تســعى نحــو تحقيــق رؤيتهــا مــن خــال مــا
ـالتها جميــع
تذكــر
ينبغـــةـيورسـ
وهنـةــاالجامع
تحقيــق رؤيـ

تقدمــه حكومتنــا الرشــيدة مــن دعــم يف هــذه البــاد املباركــة ،وعــى رأســهم خــادم الحرمــن الرشيفــن
وفقــه اللــه ،وويل عهــده األميــــن  ،وصاحــب الســمو امللــي أمــر منطقــة عســر ،ومتابعــة مســتمرة مــن
معــايل وزيــر التعليــم.

د .عبد العزيز الهاجري

وال يفوتنــي – يف هــذا املقــام – أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للزمــاء يف وكالــة الجامعــة للتطويــر
والجــودة وجميــع مــن عمــل عــى تطويــر مجــاالت جوائــز جامعــة امللــك خالــد للتميــز حتــى ظهــرت
بشــكلها الحــايل ،ســائا اللــه عــز وجــل أن تحقــق هــذه الجوائــز األهــداف املرجــوة التــي وضعــت مــن
أجلهــا ،وأن تعــود عــى الجامعــة بكافــة كلياتهــا ووحداتهــا وإداراتهــا ومنســوبيها بالنفــع والفائــدة..
والحمــد لله رب العاملن .

معايل مدير الجامعة
أ.د .فالح بن رجاء الله السلمي
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مقدمة
يرجــع االهتــام بضــان الجــودة إىل كونهــا عمليــة يتــم مــن خاللهــا اإلقـرار بجــودة املؤسســات التعليميــة
وجــودة برامجهــا األكادمييــة ووحداتهــا اإلداريــة ،وكذلــك ســامة إجراءاتهــا وجــودة مخرجاتهــا بشــكل
يجعلهــا تكتســب ثقــة املســتفيدين بــل وثقــة املجتمــع املحيــط بهــا ،مــن هنــا يــأيت االهتــام بوضــع هــذا
الدليــل وفيــا يــي عــرض ملحتويــات الدليــل:
ً
أوال :مدخل إلى جودة البرامج األكادميية

كلمة معالي مدير اجلامعة

يعــد إنشــاء نظــام فعــال لضــان الجــودة مبؤسســات التعليــم العــايل باململكــة العربيــة الســعودية،
اســتجابة للتزايــد الرسيــع يف عــدد الكليــات والجامعــات الحكوميــة خــال الســنوات املاضيــة ،باإلضافــة إىل
الجامعــات الخاصــة واألهليــة ،مــا زاد مــن أهميــة توافــر آليــة وطنيــة لضــان اتســاق املعايــر التعليميــة
بتلــك املؤسســات مــع املعايــر العامليــة للنظــم التعليميــة .فجــاءت املوافقــة الســامية الكرميــة رقــم
 / 7ب 6024 /يف  1424/ 2 / 9هـــ بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــاد األكادميــي،
التــي أعيــدت هيكلتهــا بالقـرار امللــي  / 133أ وتاريــخ  1437 /07 / 30هـــ ،تحــت
مســمى هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب .وصــدر ق ـرار مجلــس الــوزراء
املوقــر رقــم ( )94بتاريــخ 1438/02/07هـــ باملوافقــة عــى
الرتتيبــات التنظيميــة لهيئــة تقويــم التعليــم بــأن تكــون
الجهــة املختصــة يف اململكــة بتقويــم واعتــاد
التعليــم والتدريــب لرفــع جودتهــا
ومســاهمتهام يف خدمــة

االقتصــاد والتنميــة الوطنيــة .ويــأيت املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكادميــي كأحــد املراكــز التــي تــرف عليهــا
ـايلوعــى
العــه ،
التعليـــهـمعليـ
ـاتــى الل
ومؤسسـهـ ص
ـج عبداللـ
ـدامبــن
األمــن ،
ـوله
ـادــى رسـ
ـام ع
ـاةـنوالسـ
املسـوالص
ـون للــه
الحمــد
الحكوميــة
محــمـــبر
ـان جــودة
ـي وض
األكادميـ
االعتـ
ـؤولـ عـ
الهيئــة ،ليكـ
والخاصــة.وصحبــه وســلم ،تحــرص حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن – وفقــه اللــه تعــاىل – عــى أن تكــون
آلـــه
اململكــة منوذجـاً رائــداً يف العــامل عــى كافــة األصعــدة ،واســتنهاض همــم املواطنــن نحــو الريــادة والتميــز،
ـكـو ش
العظيــمامللـهـ
الوطـ
الجـالـ
ـن أن
 2030م
عليـهــه رؤي
تؤكــد
وهـ
ـعبهابإنشــاء
خالـــد
ـتـنجامعــة
األوىلــا،يففقهـــدـذاقامـ
ـروةوضامنه
ـودة
معايمــر
اململكــةتحقيــق
الوطنــةـي نحــو
التوجـ
ومتاشـوــيامــامــع
ـوناقـاً.
ـودة،ــرلتكإـرش
ـتقبل أك
التطويـــهـر – صنـ
ـادةــون الل
ـتطيعـ  -بع
ـذي يسـ
والجـالـ
الطمــوح
الجهــة املســؤولة مبــارشة
ـعــيمسـوالجـ
األكادمي
وتتبعهــا ع
ـودة
وكالــة الجامعــة للتطويــر
عــن تطبيــق ومتابعــة ضــان تحقــق آليــات ومعايــر الجــودة يف كافــة الوحــدات األكادمييــة بالجامعــة ،وكــذا
ـوبيها
ـنـ م
األدوار إنجـ
آليــةأداءلتقديــر
ـدـربإقـر
جامعــاـة عـاملل
املؤســت
األداءـد قام
تقييــم ولقـ
وتقييــم
منســاس
ـنـم قيـ
ـنـثـ
املتميزيـوم
واملهـاـزـاماتبفعاليــة
وتنفيـدــذمــن
اءاتارالتأكـ
خالـإج
ـكـر
ـنـ نـ
ـي ،فضـ
خالــد
ـةـةامللـ
جامعـ
لجوائــز
ـكــميف إطاقه
بتقديــلـم ذلـ
ـاب) ،ومتثـ
ـوموط
وموظفـتقــن
املعتمـــس
هيئــــــرـة تدري
األداء(أعضـ
الجــودة
وحــكـدات
لكافـ
الفنيــة
واالستشــارات
الدع
العـــادة
ـدة .كــا
ـاءللمعاي
وفقــا
ـات التميــز
والعمليمـــن
ـاتاملزيــد
أجــل
ـة.ــقومــن
ـسـا سـ
واالعتـخم
ـتمرت ملــدة
1433هـــ ،
ـة،ـيز يف
للتمـــ
واملخرجــات
املدخـ
متتاليـتواف
ـنواتيف أن
يســهم
ـادـ مبـ
ثقافــةواسـالجــودة
العـــةـامإىل نــر
باإلضاف
بالجامعـ
ـكان .مبــؤرشات أداء الجامعــة يف هــذا الجانــب ،فقــد قامــت الجامعــة
واالرتقــاء
ـتفيدين
وأناملسـ
ـودة،ــدة
ـيع قاع
ـدر اإلمـ
تفوقهــا قـ
وتوسـالجـ
معايــر
بتطويــر جوائــز جامعــة امللــك خالــد للتمــــيز بإضافــة فــروع جديــدة لهــا وتعديــل بعــض األحــكام
والــرشوط.
أهداف الدليل
اآلتية:وحداتهــا األكادمييــة واإلداريــة ،هــو مــا
األهدافوكافــة
تحقيقالجامعــة
ـتمر ألداء
التحســن
ضامنــق آلي
دليلـل تطبي
يسعى ولعـ
املسـإىل
األكادميية
ـاتربامج
جودةـ ال
يجعــل الجامعــة تقفــز خطــوات رسيعــة يف ســلم تصنيفهــا بــن الجامعــات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة،
امجي.بحلــول عــام 2030م.
جامعـالـةربعامليــا
واالعتامد200
الجودةــن أفضــل
ضامنـون ضم
نظامألن تكـ
رؤيتهــا
رؤيةتحقيـ
ـوال إىل
وصـ
األكادميي
عامةـقحول
تقديم
•
تحديد اللجان املسؤولة عن تطبيق نظام ضامن الجودة.
•
بها.ـق رؤيتهــا مــن خــال مــا
الجودةتحقيـ
تضمن نحــو
اءاتتســعى
وتطويرــةإجرأنهــا
ـويب الجامع
األكادمييةـععىلمنسـ
تذكــر جميـ
وهنــا
تنفيذ
ـيامج
ينبغالـرب
مساعدة
•
الدوري.وعــى رأســهم خــادم الحرمــن الرشيفــن
الذايتاملباركــة،
التقويمالبــاد
عمليات هــذه
تنفيذ دعــم يف
ـيدة مــن
مسارالرشـ
حكومتنــا
وآليات
• تقدمــهتوضيح
ـتمرة مــن
االعتامدــةالربمسـ
ـر ،ومتابع
للحصولعسـ
األكادمييةمنطقــة
امللــي أمــر
وصاحــب
الخطواتـده األميــــن
تحديد وويل عهـ
• وفقــه اللــه،
امجي.
عىل
ـموامج
السـالرب
لتأهيل
واملتطلبات ،الالزمة
التعليــم.
وزيــر
تقديم النامذج التي تعني الربامج معــايل
عمليات إغالق دائرة التقييم.
تنفيذ
األكادميية يف
•
وال يفوتنــي – يف هــذا املقــام – أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للزمــاء يف وكالــة الجامعــة للتطويــر
والجــودة وجميــع مــن عمــل عــى تطويــر مجــاالت جوائــز جامعــة امللــك خالــد للتميــز حتــى ظهــرت
بشــكلها الحــايل ،ســائا اللــه عــز وجــل أن تحقــق هــذه الجوائــز األهــداف املرجــوة التــي وضعــت مــن
أجلهــا ،وأن تعــود عــى الجامعــة بكافــة كلياتهــا ووحداتهــا وإداراتهــا ومنســوبيها بالنفــع والفائــدة..
والحمــد لله رب العاملن .

معايل مدير الجامعة
أ.د .فالح بن رجاء الله السلمي
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ضمان اجلودة في التعليم العالي

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
الكليات
فـرع:
املتوفــرة يف الخدمــة أو املنتــج التــي يتــم قياســها
والخصائــص
توصــف الجــودة غالبــا بأنهــا مجمــوع الســات

يف ضــوء معايــر معــرف بهــا ،أو درجــة التميــز املوجــودة يف يشء مــا .ويف التعليــم العــايل ،يتــم تقييــم الجــودة
بنــاء عــى الرســالة واألهــداف التــي حددتهــا املؤسســة  /الربنامــج األكادميــي ،ومســتوى جــودة تحقيقهــا ألغراضهــا
باجلائزة:
التعريف
ـارة إىل أن مفهــوم الجــودة يف التعليــم العــايل متعــدد األبعــاد؛ إذ يشــمل كل الوظائــف
وتجــدر اإلشـ
وأهدافهــا.
واألنشــطة :كالتدريــس والتعلــم ومصــادر التعلــم وشــؤون الطــاب والخدمــات التي تقدمهــا املؤسســات التعليمية
للكليــات
الجامعــة
هيئــةمتنحهــا
جائــزة
ـي هــي
ـروين
اإللكـ
التعلـ
للتميــز
امللــك
ـزةـاجامعــة
وبرجائـ
مهنيــا،
وتنميتهــم
التدريــس
وأعضــاء
العلمـ
ـمــث
البح
ـالــطة
مختلـيفـفمجـأنش
خالـاــدوكــذا
لطالبهـ
األكادمييــة
امجهـ
ـة.ــروين مــن خــال
اإللك
ـاركةالتعلــم
تفعيــل
ـج واإلبـ
التميــز
ـرشــدمفاهي
التـيف
متميـزا
ـتـة منوذجــا
ـي قدمـ
الت
املجتمعيـ
ـداعـةيفواملشـ
األكادمييـ
ـم الربام
عليهـــا
ـي نـتعتم
والتجهيـزات
التحتيـ
والبنيـــة
الجــودة يف
إىل تحقيــق
املعايــرالجائــزة
اإللكرونيــة.أنوتهــدف
عمليــاتالجــودة
وتهــدفمعايــر
تطبيــق
املؤسســة
معايــررســالة
املتوافقــة مــع
األكادمييــة
املقــررإىلاتالتحقــق مــن
ضــانيفجــودة
تفعيـ
ـرــل
األفض
كليــات
التنافــس
وإيجــاد
ـمــروين،
اإللك
ـروينـتوى
اإللكـاملسـ
ـم عــى
للتعلــواء
ـرةـالهــا سـ
املناظـ
الجامعـعــةاملعايـ
يتوافــق مـ
ـنــذي
النحـبـوـ ال
روحـا عــى
وتحقيقهـ
تحديدهــا
ـســد تـ
التدريـــة ق
التعليمي
مالمئـــزة
ـىـرالجائ
ـول عـ
ـاركةـك للحصـ
واملشـوذلـ
التعليمــي،
املحتـ
ـودة فـالتقني
ـتخدام
التعليـ
وتطويــرأو أسـ
ـة ،أو
تعتـ
املجتمعيــة
ـثـوىالعلمــي
وإثـــمراءوالبحـ
ـرصــةالتعل
باسـجـ
مسـمــتوى
ـاليب وأن
العاملــي،
الوطنــي
ـيحــةوإجراءاتـ
ـاتــاالرشـ
ـي آليـ
ـاتوفالتـــق
الخدمـــدة
التقييمـــمـناملعتم
معايـــر
تحقيــق
تفـبعـ
ـه.ـة.
التعليميـ
املؤسس
تقدمه
ـتفيدين
ـات املس
ـوقـدتوقعـ
املستهدفون:
اءات ضــان الجــودة ،لعــل مــن أهمهــا :التقويــم الــذايت داخليــا الــذي ينبغــي أن يشــارك فيــه
وتتعــدد إج ـر
منســوبو الجامعــة مثــل أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــون والطــاب وغريهــم مــن ذوي العالقــة .باإلضافــة
الخارجيــةامللك
كليات جامعة
خالد.محكمــن متخصصــن ،مــع االســتعانة بخــراء دوليــن إن أمكــن ،فضــا عــن
بواســطة
جميعاجعــة
إىل املر
الحــرص عــى اســتطالع آراء أصحــاب املصلحــة داخــل املؤسســة وخارجهــا ،وإجـراء املقارنــات املرجعيــة وغريهــا
اجلائزة:ــك يــؤدي بالــرورة يف نهايــة األمــر إىل تحســن الجــودة باملؤسســة التعليميــة وبرامجهــا
أهدافــات .كل ذل
مــن القياس
األكادمييــة بعــد إعــداد وتنفيــذ خطــط التحســن الالزمــة املبنيــة عــى نتائــج كافــة أنــواع التقييــات ســالفة
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
الذكــر.
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
اجلودةالكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
ضمان وتشجيع
أهمية تحفيز
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
تكتسب عمليات ضامن الجودة وإجراءات التقويم واملتابعة أهميتها من كونها تسهم يف تحقيق اآليت:
ضــان الحفــاظ عــى املســتوى املطلــوب مــن الجــودة وتطويــره وأن الجــودة يتــم الحفــاظ عليهــا عنــد
.1
مســتويات مامثلــة للمامرســة الجيــدة يف املؤسســات املتميــزة يف مناطــق أخــرى مــن العــامل.
طأمنــة األط ـراف املعنيــة كالطلبــة وأوليــاء األمــور وأربــاب العمــل والجمعيــات املهنيــة املتخصصــة
.2
والدوائــر الرســمية واملجتمــع مبفهومــه األشــمل ،إىل ارتفــاع مســتوى الجــودة يف املؤسســة التعليميــة أو الربنامــج
األكادميــي.
التطويــر املســتمر الــذي ينبغــي أن يطــال جميــع أنشــطة الجامعــة وبرامجهــا األكادمييــة ،وذلــك مقارنــة
.3
مبعايــر محليــة أو عامليــة وتحقيقهــا عــى أرض الواقــع أو الوصــول إىل مســتوى أفضــل منهــا قــدر اإلمــكان.
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ومــن هنــا تتضــح أهميــة وجــود آليــات لتطويــر الجــودة وتفعيلهــا وصــوال إىل التطويــر املســتمر لكافــة أنشــطة
الجامعــة وبرامجهــا األكادمييــة حتــى تتعــدى الحــد األدىن املطلــوب منهــا تحقيقــه مــن معايــر الجــودة ،األمــر
الــذي يــؤدي بــدوره إىل الحصــول عــى االعتــاد.
تطبيــق عمليــات ضــان الجــودة تعــد دليــا عــى تحقيــق الجامعــة /الربنامــج األكادميــي للرســالة ،وأن
.4
األداء يتســق مــع األهــداف االسـراتيجية املحــددة ســلفا .ومــن ثــم فإنــه مــن املتوقــع أن يتــم إنجــاز كل الوظائــف
الترشـح:
ـية يف كافــة املجــاالت :التعليــم والتعلــم ،والبحــث العلمــي واملشــاركة املجتمعيــة وغــر
شروطـة واملؤسسـ
واملهــام األكادمييـ
ذلــك مــن أنشــطة ،مــع إدخــال التحســينات الالزمــة عليهــا يف ضــوء تقييــم كافــة أصحــاب املصلحــة واملســتفيدين
جميعـر.معاير الجائزة.
استيفاء
ـالفة الذكـ
لجــودة •املجــاالت سـ
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
•
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
•
الرئيسية
درجاتيفاملعاير
%80
وال •
املرشحــجلها.األكادمييــة التــي تقدمهــا ،بــل تشــمل
للجائزةـى الربام
التعليميــة عـ
املؤسســة
ـانمنالجــودة
تحقيق ضـ
تقتــر إجـراءات
فازـةبها
سبق أن
الرشح أعامالً
املرافــق •والتجهيـزأالاتيتضمن
سابقة.والعمليــات اإلداريــة التــي
دورةــتهدفها
املرشحالتـيفـي تس
بالفئــات
التعليميـ
املؤسســة
ملفوعالقــة
والتوظيــف
عامن.
ـانبعد
الرشحـ إال
بالجائزة
يحقتقـملن
تربــط بـ•ـن جميـال
ـي أن يشــمل كافــة األف ـراد والوحــدات
مرور ينبغـ
الجــودة
سابقانظــام ض
ـي أن
ـدم،فازمبــا يعنـ
ـع مــا
التنظيميــة واألكادمييــة .ورغــم أهميــة الرتكيــز عــى جــودة املؤهــات العلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة
املرفقـات:ـم والتجهي ـزات وغريهــا مــا يدخــل يف إطــار املدخــات ،إال أنــه يجــب مراعــاة العمليــات
وكفايــة مصــادر التعلـ
املطبقــة ومخرجاتهــا ،مــع إعطــاء قــدر أكــر مــن الرتكيــز عــى جودتهــا أيضــا بالتــوازي مــع جــودة املدخــات.
منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
•
الرشيح.
استامرة
للمطلوب يف
ـكاهن
األدلةامللوالـرب
مطابقة
ـن الجامعــات وفــق رؤيتهــا لتكــون ضمــن
متميــزة بـ
مكانــة
خالــد لتبــوء
جامعــة
وانطالقــا• مــن توجــه
التقييم.
فإنهــامعاير
ترتيب
مرتبةـامحسب
األدلة
ـى تطبيــق نظــام وعمليــات ضــان الجــودة يف
حريصــة عـ
2030م،
اهنـول عـ
والـةرببحلـ
عامليـ
أفضــل • 200جامعــة
كل وحداتهــا األكادمييــة واإلداريــة.
قيمة اجلائزة:
أهداف ضمان اجلودة للبرامج األكادميية
املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•
للربنامجتقدير
األكادميي شهادة
االعتامدالجائزة +
الثاين :درع
• .1استيفاء املركز
وفق هيئة تقويم التعليم.
متطلبات
تقدير
ألساليبشهادة
الجائزة +
الثالث :درع
املستمرة.
التطوير
ومواكبتها
املركزالربنامج
• .2تحسني بيئة
متابعة أداء العمليات يف املجال اإلداري والبحثي وخدمة املجتمع وفق ادوات قياس محددة.
.3
التخطيط لرفع مستوى جودة مخرجات الربنامج وفق متطلبات سوق العمل.
.4
نرش ثقافة الجودة بني كافة منسويب الربنامج.
.5
تدريب جميع العاملني يف الربنامج عىل أساليب تطوير عمليات ضامن الجودة
.6
التطوير والتحسني املستمر يف جميع أنشطة الربنامج مبا تتطلبه معايري االعتامد.
.7
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع :الكليات
التعريف باجلائزة:
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املستهدفون:
جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
شكل ( )١عنارص عملية ضامن الجودة
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
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مراحل العمل في إدارة ضمان اجلودة
تأســيس عــادة التطويــر األكادميــي والجــودة ووضــع الهيــكل التنظيمــي ووضــع آليــات لتخطيــط واإلرشاف
.1
واملتابعــة لتنفيــذ خطــط ضــان الجــودة بجميــع كليــات وبرامــج الجامعــة.
الترشـح:للعمل بنظام ضامن الجودة.
دليل إرشادي
وضع
.2
شروط
تشكيل لجنة الجودة بعضوية جميع الوحدات األكادميية واإلدارية الرئيسية.
.3
بجميع الوحدات األكادميية واإلدارية.
•تأسيس وحدات
.4
الفرعيةالجائزة.
الجودةمعاير
استيفاء جميع
ـاليب متنوعــة (ن ـرات ومطويــات ودورات
للجهة وأسـ
املبارشبطــرق
الجامعــة
منــويب
الرشيحمنس
منوذجلجميــع
الجــودة
ن•ــر ثقافــة
.5
املرشحة
الرئيس
اعتامد
ولقــاءات)
األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تدريبيــة•ونــدواتاستيفاء
االعتامد (مؤسيس – برامجي)
وحسب
االعتامد
املعايرجهة
درجات معايري
األويل حسب
تحقيقالذايت
•إجراء التقويم
.6
نوعلها.
املرشح
للجائزة
الرئيسية
 %80من
الحقا.
امجي)بهاوالتي
(مؤسيس -بر
يتضمنالجودة
متطلبات
.7
ذكرهاسابقة.
سريد دورة
املرشح يف
أن فاز
واالعتامدأعامالً سبق
ملف الرشح
•استيفاء أال
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.
•
معايير ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي البرامجي
املرفقـات:
أصــدر املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكادميــي النســخة املطــورة مــن معايــر ضــان جــودة الربامــج األكادمييــة
التعليــم العــايل يف اململكــة (بكالوريــوس /دراســات
مبؤسســات
األكادمييــة
الرشيحالرببهامــج
ـت كافــة
واعتامدهـ•ـا .وقــد كانـ
املرشح.
كاملة عن
املعلومات
منوذج
الرشيح.معايــر تخــص برامــج البكالوريــوس يف عــام
استامرةتطويــر
للمطلوبــاريفا) .فتــم
اهن عــر معي
(أحــد
ـابقا مقاب
عليــا) يتـ•ـم تقوميهــا سـ
األدلةــلوالرب
مطابقة
 ،2019وفيــا يــي عــرض موجــز لتلــك املعايــر:
العــام
ـدرت يف
حسب صـ
مرتبة العليــا
اهنراســات
األدلةرامـوالـجرب الد
 2018وأخ•ــرى تخــص ب
التقييم.
معاير
ترتيب
أ)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جودة برامج البكالوريوس:
قيمةضامن
معايري
اجلائزة:
الرسالة واألهداف
املركزوضامن
•إدارة الربنامج
جودتهالجائزة  +شهادة تقدير
األول :درع
والتعلمالثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•التعليم املركز
•الطالب املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
أعضاء هيئة التدريس
مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات

ب)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

معايري ضامن جودة برامج الدراسات العليا:
الرسالة واألهداف
إدارة الربنامج وضامن جودته
التعليم والتعلم
الطالب
أعضاء هيئة التدريس
مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات
البحوث العلمية واملشاريع
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اإللكترونـيـاد
كأحــد متطلبــات االعتـ
األكادمييــة لهــا
فـيربامــج
للتميـزـتيفاء ال
خالـد رضورة اسـ
امللـكالذكــر يف
املعايــر ســالفة
جائـزةأهميــة
وال تقــف
التعلـم
مجـال
جامعـة
األكادميــي؛ ولكنهــا تســاعد املســؤولني عــن ضــان الجــودة بتلــك الربامــج أيضــا يف التخطيــط لهــا ،وإج ـراء
فـرع :الكليات
عمليــات املراجعــة الداخليــة ،األمــر الــذي يدعــم اس ـراتيجيات تحســن جــودة هــذه الربامــج .ومــن أجــل
ضــان الجــودة والتحســن املســتمر للربامــج األكادمييــة باملؤسســات التعليميــة ،البــد أن يقــوم الربنامــج
ووحداتــه املختلفــة بعمليــات التقويــم الــذايت بنــا ًء عــى املحــكات الدالــة عــى جــودة األداء التــي تتضمنهــا
التعريف باجلائزة:
املعايــر أعــاه ومــا ينــدرج تحتهــا مــن معايــر فرعيــة .لذلــك يتــم تقويــم مســتوى األداء حســب هــذه
املحــكات ،اســتنادا ً عــى أدلــة وبراهــن وشــواهد مناســبة ،مــع دعــم ذلــك مبــؤرشات األداء واملقارنــات
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
املرجعيــة مــع برامــج أخــرى ذات مســتوى عــا ٍل مــن الجــودة .ويُدعــم هــذا التقويــم الــذايت بالــرأي املســتقل
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
عــن طريــق مقــوم مســتقل مــن خــارج املؤسســة؛ لتعزيــز مصداقيــة التقويــم وموضوعيتــه ودقتــه.
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
متطلبات التأهل العتماد البرامج األكادميية
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
عنــد تقــدم الربامــج األكادمييــة للحصــول عــى االعتــاد الربامجــي مــن املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد
األكادميــي ينبغــي عليهــا اســتيفاء قامئــة مــن املتطلبــات والرفــع بالوثائــق الدالــة عليهــا إىل املركــز .وتشــرك
املستهدفون:
برامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا يف هــذه املتطلبــات ،وتختــص برامــج الدراســات العليــا مبتطلبــن
يناســبان طبيعتهــا .وتتمثــل متطلبــات تأهــل العتــاد الربامــج األكادمييــة يف اآليت:
جميع كليات جامعة امللك خالد.
الرتخيص النهايئ للربنامج
.1
أهداف اجلائزة:
التوافق مع اإلطار السعودي للمؤهالت
.2
توفر متطلبات االعتامد املؤسيس (حصول الجامعة عىل االعتامد املؤسيس أو تأهلها لالعتامد)
.3
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس
.4
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
نظام ضامن الجودة بالربنامج وتقارير األداء الخاصة به
.5
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
توصيف الربنامج واملقررات الدراسية
.6
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
خطة قياس مخرجات التعلم وتقارير القياس
.7
تخرج الطلبة (دفعة واحدة عىل األقل)
.8
اللجنة االستشارية للربنامج
.9
 .10مؤرشات األداء الرئيسة واملقارنة املرجعية
 .11الدراسة الذاتية للربنامج
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متطلبات إضافية لبرامج الدراسات العليا
 .12الخطة التنفيذية للبحث العلمي ومتابعتها
 .13نظام اإلرشاف العلمي عىل الرسائل أو املشاريع أو التدريب املهني
شروط الترشـح:
والشكل ( )2يوضح خطوات االعتامد الربامجي كام حددها املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي
استيفاء جميع معاير الجائزة.
•
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
•
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
•
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
•
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
•
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.
•
املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
شكل ( )2خطوات االعتامد الربامجي وفق املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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مناذج املركز الوطني للتقومي واالعتماد األكادميي

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
مؤسســات التعليــم العــايل وبرامجهــا األكادمييــة
فـرع:يف دعــم
تفعيــا للــدور الحيــوي الــذي يضطلــع بــه املركــز
الكليات

وذلــك بهــدف االرتقــاء بقدرتهــا عــى تحقيــق معايــر ضــان الجــودة واالعتــاد األكادميــي؛ يقــوم املركــز
بإعــداد وتطويــر عــدة منــاذج يتوجــب عــى الربامــج األكادمييــة اســتخدامها لضــان الجــودة يف هــذه الربامج
وميكــن تنــاول تلــك النــاذج بــيء مــن التفصيــل عــى النحــو اآليت:
التعريفمعايريهــا،
وتطبيــق
باجلائزة:
توصيف
البرنامجخالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
جامعــة امللــك
جائــزة
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
معايــرــج مــن
تحقيــقــر الربنام
إىلــة وتطوي
الجائــزةراقب
تخطيــط وم
اإللكرونيــة.عمليــة
الربنامــج يف دعــم
لتوصيــف
معايــراألســايس
تطبيــقالهــدف
يتمثــل
الجــودةقبــليف
وتهــدف
املقــررات
الجــودة يف
الربنامــج
ـح بجـ
وافيـــلـة توض
تشــمل
ـذه .عـ
اإللكـتنفيـ
ـسعــى
التدريـــن
القامئ
ـروين
ـاءـمأناإللكـ
للتعلـ
تفعيـــا
معلومـــةـاتاألفض
ـاتالجامع
التوصيفــات
ـذهبــن كليـ
التنافـهــس
ـىـادأنروح
وإيجـ
ـروين،
و(اإلطـــار
للحصـالعـ
التعليــم
ـي،امــج
التعليمـبر
ـاد جــودة
ـان واعت
ـة ضـ
التقنيـــر
ـتخدام«معاي
ـواردة يف
املتطلبـ
أســي
ـوفـريلبـ
سـ
ـزة
ـايل»ـى الجائ
ـول عـ
وذلــك
املحتـــوى
وإثـراء
ـاتـمالـباسـ
التعليـ
ـاليب
وتطويـ
اءاتــالـه.املهنــي والتخصــي للربنامــج.
املجـ
ـاد يف
ـاتباالعت
تتعلـــق
خاصـ
متطلبـ
ـات) ،وأي
للمؤهـ
الوطنــي
وإجر
الرشـــيح
وفــةـق آلي
ـاتـدة
املعتمـ
التقييــم
معايــر
تحقيــق
بعــد
وباإلضافــة إىل هدفــه يف التوجيــه واإلرشــاد التعليمــي يف الربنامــج ،يُعــد توصيــف الربنامــج مرجعـاً رئيســياً
ـاد يف عمليــات االعتــاد التــي تجريهــا.
للهيئــات االعتـ
املستهدفون:
خالد .الربنامــج بعــض املعلومــات الوصفيــة العامــة عــن الربنامــج ،والعوامــل
توصيــف
وينبغــي أن
يتضمــنامللك
كليات جامعة
جميع
الخارجيــة املؤثــرة عليــه .ويشــتمل أيضــا عــى تحديــد دقيــق لرســالة الربنامــج التــي ينبغــي أن تتســق مــع
والكليــة ،وكذلــك أهــداف الربنامــج التــي يتــم اشــتقاقها مــن رســالته مــع رضورة مواءمتهــا
أهدافالجامعــة
رســالة
اجلائزة:
ألهــداف الجامعــة والكليــة .كــا يجــب أن يحــدد توصيــف الربنامــج بوضــح خصائــص خريجيــه ،اعتــاد
خال:ات التــي يســتوجب إكســابها للخريجــن
من املهــار
ـددت
العامليــة التــي
العمليةــات
ـل املواصف
ـادر مثـ
تسعىعــدة
عــى
واالرتقاءحـبها
التعليمية
تطوير
مصـإىل
الجائزة
خالد .الصلــة .ويحــدد
امللكـة ذات
الوطنيـ
الوثائــق
االسرعــن
األهداففضــا
والعرشيــن،
والتعلمـادي
التعليمــرن الحـ
أساليبـاة يف الق
تطويرـات الحيـ
•تلبيــة ملتطلبـ
لجامعة
اتيجية
لتحقيق
الطــاب ،والتــي يجــب ربطهــا
واملأمولــة مــن
التعلــم
كذلــك
الربنامــج
اإللكروين.
املســتهدفة التعليم
جهود مميزة يف
مخرجــاتبذل
الكليات عى
وتشجيع
•توصيــفتحفيز
والتعلم.اتيجيات
التعليمــد اس ـر
جودةإىل تحدي
باإلضافــة
ـج .هــذا
املكونــة لهـ
ـررات
ـاتاتتعلــم
تشجيعمخرجـ
•بوضــوح مــع
شأنها رفع
الربنامـمن
ـذاوالتي
اإللكروين
التعلم
املقـيف
املتميزة
املبادر
التعليــم والتعلــم املســتخدمة لتحقيــق املخرجــات ،وطــرق تقييمهــا.
كــا يحــدد توصيــف الربنامــج عــدة قضايــا أخــرى إداريــة وفنيــة مثــل :القبــول والدعــم الطــايب ،وهيئــة
التدريــس واملوظفــون ،ومصــادر التعلــم واملرافــق والتجهيـزات ،وكيفيــة إدارة الربنامــج ولوائحــه ،وإجـراءات
ضــان جــودة الربنامــج ومقرراتــه ،وذلــك بتحديــد مجــاالت التقويــم ومصــدره وطريقتــه وتوقيــت ذلــك
التقويــم.
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توصيف املقرر الدراسي
ينبغــي أن يتــم إعــداد توصيــف خــاص بــكل مقــرر درايس يف الربنامــج (ســواء كانــت تلــك املقــررات إجباريــة أو
اختياريــة) ،واالحتفــاظ بهــا يف ملــف الربنامــج .والهــدف هنــا هــو توضيــح تفاصيــل خطــة املقــرر الــدرايس كجــزء
ـذة لتحقيــق مخرجــات التعلــم املســتهدفة للربنامــج األكادميــي ككل .وبنــاء عــى هــذا
شروطراءات متخـ
مــن حزمــة إج ـ
الترشـح:
ينبغــي أن تشــمل توصيفــات املقــرر الــدرايس – باإلضافــة إىل معلوماتــه العامــة كعــدد ســاعاته املعتمــدة ومنــط
ـدف املقــرر ومخرجاتــه التعليميــة مــع ربــط تلــك املخرجــات مــع كل
معاير – هـ
ـدم فيــه
ـذي يقـ
الدراســة• واملســتوى الـ
الجائزة.
جميع
استيفاء
املرشحةــا هــذا املقــرر .ويتضمــن توصيــف املقــرر
ـي يحتويه
ـات التـ
واملوضوعـ
الرشيحالتقيي
منوذجوطــرق
التدريــس
للجهة
املبارش
منــمالرئيس
مــن اسـ•راتيجياتاعتامد
اإلرش.ــاد األكادميــي والدعــم الطــايب ومصــادر التعلــم واملرافــق
بعددـطة
اهنوأنشـ
الطلبــة
استيفاء تقييـ
تحديــدا ألنشــطة
املعاير
األدلةـم والرب
أيضــا •
وطرقــه.
بالتقييــم
والقامئـ
ـاالت تقويــم املقـ
الرئيسية للجائزة املرشح لها.
املعاير
منـندرجات
تحقيقـرر%80
ومجـ •
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
•
امليدانيةبالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.
اخلبرةيحق ملن فاز
توصيف ال
•
املرفقـات:ربامــج املهنيــة نشــاطا للخــرة امليدانيــة (والــذي قــد يُطلــق عليــه التدريــب امليــداين أو غــره
يتضمــن الكثــر مــن ال
مــن املســميات) .ورغــم أنــه يتــم تقديــم هــذه النشــاط خــارج مبنــى املؤسســة التعليميــة ،يف إحــدى املستشــفيات
جوانبــه عــى االقــل أشــخاص مــن خــارج املؤسســة
بعــض
املعلوماترشاف
املهنيــة،بهويتــوىل اإل
املرشح.
كاملةيفعن
األماكــن الرشيح
املصانــع أو منوذج
أو •
التخطيــط لــه وتقييمــه بعنايــة كبــرة.
استامرة ويتــم
للمطلوبمثيفــل غــره
اهنــرر درايس
ـارهربكمق
التعليميـ•ـة ،إال أنــه ينبغـ
الرشيح.
اعتبـوال
مطابقةـياألدلة
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.
•
ويتوجــب وضــع توصيــف منفصــل يــدون فيــه بشــكل واضــح األشــياء املطلــوب تعلمهــا مــن قبــل الطــاب ومــا
للتحقــق أن عمليــة التعلــم حاصلــة .وينبغــي أن يتضمــن ذلــك إعــدادا ً جيــدا ً للطــاب،
قيمةلضــان
يجــب فعلــه
اجلائزة:
والتخطيــط بالتعــاون مــع الجهــات التــي ســيتم فيهــا اكتســاب الخــرة امليدانيــة .كــا ينبغــي أن يتضمــن التوصيــف
وتعميــم ذلــك عــى املواقــف األخــرى التــي يرجــح أن يقابلوها
الجائزةــا+تعلمـ
لتدعيــم م
ـة الطـ
أنشــطة متابعـ
ـوه ،تقدير
شهادة
ـابدرع
األول:
املركز
بعــض •
تقديراألنشــطة التحضرييــة وأنشــطة املتابعــة ،والعمليــات التــي
شهادةبهــذه
الخاصــة
اإلجـراءات
املركز تضمـ
ـتقبل .وينبغــي
الجائزة +
الثاين:ـندرع
يف املسـ •
تقديرـة.
شهادةامليدانيـ
الجائزة +الخــرة
درعتوصيــف
ـداين يف
ـب امليـ
أثنــاء التدريـ
الثالث:
املركز
ســتتم •
تقرير املقرر الدراسي
يف ختــام كل فصــل يتــم فيــه تدريــس أحــد املقــررات الدراســية ،ينبغــي عــى عضــو هيئــة التدريــس إعــداد تقريــر
موجــز لعرضــه عــى منســق الربنامــج .ويوضــح هــذا التقريــر كيــف تــم تنفيــذ خطــة املقــرر مــع اإلشــارة إىل
الجوانــب التــي لهــا تأثــر عــى املقــررات املســتقبلية أو الربنامــج .عــى أن يُرفــق هــذا التقاريــر بنســخة مــن
توصيــف املقــرر الــدرايس ،وكل ذلــك ضمــن ملــف املقــرر ،للنظــر فيهــا عنــد مراجعــة الربنامــج.
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
تقرير اخلبرة امليدانية
فـرع :الكليات
ينبغــي إعــداد تقاريــر الخــرة امليدانيــة بصفــة ســنوية لتوثيــق مجرياتهــا ومــدى فعاليــة برامجهــا ومراجعــة
النتائــج ووضــع خطــط ألي تعديــات مســتقبلية لتطويرهــا .وتشــبه العنــارص الرئيســية للتقريــر التقاريــر
التعريف باجلائزة:
النظاميــة للمقــررات الدراســية ،وإن اختلفــت معهــا للــرورة يف بعــض الجوانــب بســبب طبيعــة نشــاطها.
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
التقرير السنوي للبرنامج
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
يقــوم منســق الربنامــج – نهايــة كل عــام درايس بعــد النظــر يف تقاريــر املقــررات وغريهــا مــن املعلومــات حــول
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
تنفيــذ الربنامــج – بإعــداد تقريــر عــن الربنامــج .عــى أن يرتكــز هــذا التقريــر عــى توصيــف الربنامــج ووصــف مــا
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
أنجــزه الربنامــج مقارنــة مبــا هــو مؤمــل منــه ،وكذلــك بنــا ًء عــى أدلــة مــن عــدة مصــادر كالطــاب والخريجــن
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
وغريهــم وقياســات ملــؤرشات األداء الرئيســة بهــدف املقارنــة (داخليا/خارجيــا) ومراقبة جــودة الربنامــج .ويتضمن
كذلــك تقريـرا عــن جــودة الربنامــج ،ويشــر إىل أيــة تغيـرات أو تعديــات يتوجــب إدخالهــا للتنفيــذ املســتقبيل
املستهدفون:
للربنامــج نتيجــة للخــرة لهــذا العــام .ويرفــع تقريــر الربنامــج عــادة إىل رئيــس الربنامــج ،بعــد مراجعتــه مــن قبــل
إحــدى لجــان الربنامــج ،ويتــم االحتفــاظ بــه يف ملــف الربنامــج كســجل دائــم ملــا شــهده الربنامــج مــن تطــورات.
جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تقرير الدراسة الذاتية
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
يعتــر تقريــر الدراســة الذاتيــة مبثابــة تقريــر عــن جــودة الربنامــج ،وينبغــي أن يشــمل معلومــات كافيــة
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
لتعريــف القــارئ غــر العــارف باملؤسســة التعليميــة بطبيعــة إجـراءات البحــث وجمــع األدلــة التــي عــى أساســها
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
بنيــت النتائــج حتــى تكــون ذات مصداقيــة قويــة ،كــا ينبغــي أن تتــاح وثائــق أخــرى منفصلــة ،مثــل «دليــل
الجامعــة» ،إضافــة إىل اســتكامل اســتامرات تقييــم املعايــر ،املبينــة يف مقاييــس الــذايت وإرفاقهــا بتقريــر التقويــم
الــذايت ،لذلــك فــا حاجــة إىل تكـرار التفاصيـ ٌـل الكاملــة ملــا تتضمنــه تلــك املســتندات يف تقريــر التقويـ ٌم الــذايت
لكــن ينبغــي أن يحتــوي هــذا التقريــر عــى كافــة املعلومــات الرضوريــة حتــى يقــرأ كتقريــر متكامــل حــول
كافــة جوانــب جــودة الربنامــج ،وميكــن إرفــاق معلومــات إضافــة تؤكــد جــودة الربنامــج .كــا ميكــن عــرض األدلــة
عــى شــكل جــداول أو أي شــكل مــن أشــكال عــرض البيانــات لدعــم النتائــج؛ واإلشــارة إىل التقاريــر أو اســتبانات
اســتطالع الــرأي ،ويقــدم التقريــر كمســتند واحــد مرقــم الصفحــات ،صفحاتــه مطبوعــة عــى وجــه واحــد ،مــع
وجــود فهــرس للمحتويــات ،كــا يرفــق بــه قامئــة باملختـرات.
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شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

شكل ( )٣مراحل التقويم الذايت

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
األكادميي وضمان جودته
البرنامجالكليات
ثانيا :سياسات وآليات إدارة فـرع:
تتــوىل إدارة الربنامــج قيــادة ف ّعالــة يــأيت يف مقدمــة مهامهــا تطبيــق األنظمــة والسياســات واللوائــح عــى
باجلائزة:باإلضافــة إىل التخطيــط لنظــم الجــودة وتنفيذهــا ومتابعــة النتائــج ،مــا يــؤدي إىل
التعريف املؤســي،
املســتوى
التحســن والتطويــر املســتمر يف أداء الربنامــج األكادميــي .وال يســتأثر رئيــس القســم  /الربنامــج األكادميــي
والصالحيات
ذاتــااملهــام
النوعي
اإللكـمــن
العديــد
ـالذلــك
مجـيف
يعاونــه
ـدـج ،بـ
الربنامـ
إدارة
ـكل جوان
ب
ـات
الجامعــة للكليـ
ـزةــةمتنحه
ـان جائـ
اللجــي
ـروين ه
التعلــم
ـلـز يف
للتميـ
ـك خالـ
ـب امللـ
جامعـــة
جائــزة
تقييمــه
اإللكـبهـ
الربنامــج
داخــل
ـداعاملشيفــكلة
واإلبــان
ـنـزاللجـ
ـمـا عـ
وفضـ
ـكيلها.
للهـــاـدف
ـددةـتوفقــا
ـال
ـدفمــن خ
ـروين
التعلــم
تفعيــل
التميـ
مفاهيـ
تشــرش
متميمــزاـنيف ن
منوذج
املحـقدمـ
التــي
معايــرــج .وحتـ
ـص الربنام
الجائــزةراءإىليف تخصـ
وتهــدفـن والخ ـ
اإللكرونيــة.ــن املهنيـ
لجنـاتـة استشــارية م
الجــودةتشيفــكيل
معايــرـينه ،يتــم
تطبيــق وتحسـ
أدائــه
الجــودةـىيف
تحقيــق
املقــرر
وتطبيقها
للتعلـلهـ
بالتخطيــط
الربنامـ
ـدةـاتعنــارص
ـاك عـ
األكادميـ
الربنام
ـان جـ
ـس ضـ
يتحقــق
ـروين
ـمـا اإللكـ
ـلـجتفعيــا
يقــةـوماألفضـ
الجامعـ
كليـ
فهنــن
ـي،ـس ب
التنافـ
ـادــجروح
ـودةوإيجـ
ـروين،
اإللكـ
التدريـ
ـن يف
تحتــاج
ـبـي،التــي
ـوىوالجوانـ
املحتــوة
ـاط القـ
ـن نتائـ
ـمـا مـ
عنهـ
ـاليبــرج
وتحليـرــلأسـمــا يخ
كلـزة
الجائـ
تحســى
للحصـإىلـول عـ
وذلــك
التعليمـ
وتحديـةــدوإثنقــراء
ـتخدامـجالتقنيـ
باسـ
التعليـ
وتطويـ
ـبق تفصيــا فيــا يــي:
ـيأيتـيحبيــان
ـاتوسـ
آليــن.
التحس
اءات
خطـ
ـرـداد
معايـإعـ
ـن ثــم
منهــا،
وإجمرــااءاتـســه.
الرشـ
وفــق
وإجـرـدة
ـمـطاملعتم
التقييـ
تحقيومـــق
بعــد
املسؤولة عن تطبيق نظام ضمان اجلودة
اللجان
املستهدفون:
خالد.الجــودة ومتابعــة تقاريــر األداء عــى نطــاق دوائــر متعــددة تبــدأ مــن
ضــان
نظــامامللك
تطبيــقجامعة
يتــمكليات
جميع
املســتوى املؤســي الرئيــس مــن خــال لجــان الجــودة بالجامعــة ،يليهــا يف الرتتيــب الهرمــي اللجــان عــى
اجلائزة:وأخ ـرا عــى مســتوى القســم والربنامــج .والشــكل ( )4يوضــح لجــان ضــان الجــودة
ـتوى الكليــة
مسـ
أهداف
عــى مســتوى الجامعــة والكليــة والربنامــج.
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
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شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

شكل ( )٤لجان ضامن الجودة عىل مستوى الجامعة والكلية والربامج

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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جلان ضمان اجلودة على مستوى اجلامعة

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
الكليات وفيــا يــي توضيــح لهــذه اللجــان وكيفيــة
فـرع:ـتوى الجامعــة
تتعــدد اللجــان لجــان ضــان الجــودة عــى مسـ
تشــكيلها واملهــام املنوطــة بــكل منهــا.

باجلائزة:لضمان اجلودة
التعريف الدائمة
اللجنة
ـدات
ـريـة الوحـ
متنحهــةـا ومديـ
وكالءـزةالجامعـ
بقيـــة
عضويتهــا
ـودةـالوتضـ
خالــدللتطويـ
الجامعــة
يرأســها
للكليــات
الجامعـ
ـي جائـ
ـروين ه
التعلـمــميف اإللكـ
والجـمجـ
للتميــرـز يف
وكيـــةـلامللــك
جامع
جائــزة
ـي
األكادميـ
التطويـ
عميــد
تفعيــةـل هــو
ـداعـرريف اللجن
واإلبـومقـ
بالجامعــة.
منوذجــاوغريه
ـةـتالرئيســة
اإلداريـ
ـال
ـروينـرمــن خـ
اإللكـ
التعلــم
العالقـــمـة التميــز
ذويمفاهي
متميـــمزا مـيفـننــرش
قدمـ
التــي
معايــرـة رسـ
تحقيــقــا بطريقـ
إىلــي يتبعه
ـة الت
وتهــدفــل الجهـ
اإللكرونيــة.منــه ليمث
ات يفــوض بــدال
أعضائهــا
وإذا تغيــب
تطبيــقـودة،
والجـ
ـمية.يف
الجــودة
الجائــزة
الجــودةأحـيفـداملقــرر
معايــر
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
املهام:ـاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
وتطويــر أسـ
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
تعــد اللجنــة الدامئــة لضــان الجــودة أعــى كيــان للجــودة بجامعــة امللــك خالــد ،وهي مســؤولة عــن إدارة
املستهدفون:ـاد اإلج ـراءات والعمليــات ذات الصلــة بضــان الجــودة املتســقة مــع رســالة الجامعــة
ومراجعــة واعتـ
مبــا تتضمنــه مــن تدريــس وبحــث علمــي وخدمــة مجتمــع ،وتتــوىل اللجنــة إنجــاز املهــام التاليــة لجــان
خالد .الجامعــة:
مســتوى
جامعةــى
الجــودة ع
جميعـان
ضـ
امللك
كليات
اجلائزة:عمــداء الكليــات ومديــري اإلدارات بشــأن أنشــطة الجــودة ،وتقديــم التغذيــة الراجعــة
التواصــل مــع
•
أهداف
حــول الخطــط ونتائــج التقاريــر الســنوية وتقييــات األداء.
خال :التحســن وغريهــا مــن األنشــطة التــي
بإجــراءات
الجائزةإىلإىلاللجــان
تسعىاإليعــاز
•
الخاصــةبها من
بالتوصيــاتواالرتقاء
املعنيــة التعليمية
تطوير العملية
األكادمييــة.
• تخــص الرب
التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
امــجأساليب
تطوير
اإللكروين.ـاب املصلحــة وتكريــس ثقافــة
متكــن أصحـ
بهــدف
جهود وذلــك
بذلاللجنــة
عىـأداء
الكلياتـة بـ
وتشجيعذات الصلـ
املعلومــات
التعليم
مميزة يف
• • نــرتحفيز
• التميــز.تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
• التأكــد مــن تطبيــق معايــر الجــودة وإجراءاتهــا يف كل وحــدات الجامعــة ،وأن عمــداء الكليــات ومديري
اإلدارات يطبقــون برامــج لتحســن الجــودة تتســم باالســتمرارية واملالءمــة والفعاليــة وذلــك مــن خــال
املتابعــة املســتمرة لــأداء بوحداتهــم األكادمييــة واإلداريــة ،وتقييــم األداء بصفــة دوريــة.
• التعاطي مع متطلبات الحصول عىل االعتامد املحيل و  /أو الدويل أو إعادة االعتامد.
• مراجعــة مصفوفــة أداء الجامعــة بالكامــل ســنويا واإلفــادة مــن نتائــج ذلــك يف التقــدم إىل هيئــات
تصنيــف الجامعــات.
• التأكد من توافر املوارد املناسبة لدعم عمليات ضامن الجودة.
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أحكام أخرى:
• تجتمع اللجنة الدامئة لضامن الجودة أربع مرات سنويا ما مل يتم دعوتها بواسطة رئيس اللجنة.
• إذا مل يكن رئيس اللجنة موجودا يفوض مهام رئاستها إىل أحد وكالء الجامعة.
النعقاد اجتامعات اللجنة هو حضور ثلثي أعضائها.
القانوين
• النصاب
الترشـح:
شروط
• يكون اتخاذ القرارات بتصويت األغلبية عليها.
ـدول أعــال االجتامعــات ومحارضهــا واعتــاد القـرارات والتأكــد
معايرـداد جـ
جميعــن إعـ
استيفاءـؤول ع
• مق•ــرر اللجنــة مسـ
الجائزة.
مــن •تنفيذهــا.اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
عن .أعامل اللجنة وإرسالها إىل مجلس الجامعة.
دورية
تقارير
مسؤول عن
املعاير
بعدد
إعداداهن
األدلة والرب
مقرر اللجنةاستيفاء
• •
لها.ــال القضايــا واملوضوعــات التــي
املرشحـر حي
للجائزةـد تظهـ
الرئيسيةالتــي قـ
املعاير املصالــح
درجاتتعــارض
منـاح عــن
اإلفصـ
• عـ•ـى أعضــاء اللجن
تحقيقــة%80
اتخاذهــا أثنــاء عضويتهــم
دورةيتــم
اتيفالتــي
والقـرار
الرشح وسـ
ـى رسيــة
ـاظ عـ
يتــم •مناقشــتهاأالوالحفـ
سابقة.
املرشح
ـتنداتبها
املسـأن فاز
ـامةسبق
أعامالً
ملف
يتضمن
وبعدهــا.
يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.
اللجنــة ال
يف •
املرفقـات :لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي
اللجنة الدائمة
املرشح.الــذي يقــوم برفــع التقاريــر ذات العالقــة إىل
والجــودة
األكادميـ
التطويــر
منوذجـة عميـ
ـرأس هــذه اللجنـ
ـي عن
كاملة
املعلومات
ـد به
الرشيح
يـ •
الرشيح.األكادميــي والجــودة مقــررا وأمينــا لهــا
استامرةالتطويــر
للمطلوبــليف عــادة
اهنويكــون وكي
ـودة.
والجـ
للتطويــر
والرب
األدلة
وكيــل• الجامعــةمطابقة
التقييم.العميــد .عــى أن متثــل كليــات الجامعــة يف
معايرغيــاب
ترتيبـة عنــد
ـات اللجنـ
اجتامعـ
والربالنعق
األدلةــوة
ومسـ•ـؤوال عــن الدع
حسب
اهنــادمرتبة
عضويــة اللجنــة بشــكل يغطــي كافــة التخصصــات ،مــع متثيــل مناســب للعنــر النســايئ ،ولرئيــس اللجنــة
اجلائزة:مــن كليــات وأقســام أخــرى حســب الحاجــة.
قيمةــاء آخريــن
دعــوة أعض
املهام :املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•
تقديرـي مســؤولة عــن نظــام ضــان الجــودة بالجامعــة
شهادةاألكادميـ
واالعتــاد
الجــودة
املركزـة لضـ
تعــد •اللجنــة الدامئـ
الجائزة +
ـاندرع
الثالث:
وعمليــات االعتــاد املؤســي والربامجــي .وتعمــل أيضــا عــى التخطيــط لتطويــر آليــات ضــان الجــودة
وفــق التوجهــات أو نتائــج التقييــات الداخليــة والخارجيــة ،وتتــوىل اللجنــة إنجــاز املهــام التاليــة:
• بناء ثقافة ضامن الجودة بالجامعة وتوفري الدعم الالزم للمستفيدين.
• تنفيذ املراجعات الدورية ألداء نظام ضامن الجودة والتوصية بالتحسينات الرضورية.
• متابعة ونرش وتعزيز معايري الجودة وأفضل املامرسات من أجل التحسني املستمر.
• توســيع الخـرات املتعلقــة بضــان الجــودة عــى مســتوى الجامعــة والتنســيق مــع مراكــز ضــان الجــودة
بالجامعــات األخرى.
• إعداد أدلة اسرتشادية للعمل عند الرضورة.
• تعميــم كل األدلــة اإلرشــادية واملعايــر التــي تصــدر عــن مجلــس التعليــم العــايل ،املركــز الوطنــي
للتقويــم واالعتــاد األكادميــي وغــره مــن جهــات االعتــاد.
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• إعــداد وتوحيــد ومراجعــة منــاذج التقاريــر والنقــاط املرجعيــة ومــؤرشات األداء ومــا يتعلــق بهــا مــن عمليــات
فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
للتميـز
خالـد
الرضوريــة.
املقاييــس
امللـكـا مــن
جامعـةـاد وغريهـ
جائـزةمعايــر االعتـ
ملواءمتهــا مــع
الحلول املناسبة.
الكليات
• تحديد املجاالت التي تحتاج إىل تحسني واقرتاحفـرع:
• اإلرشاف عىل أنشطة تحفيز أعضاء هيئة التدريس واملوظفني عىل مستوى الجامعة.
• التعامل مع القضايا األخرى ذات العالقة بالجودة واالعتامد.
التعريف باجلائزة:
أحكام أخرى:
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
ـالـس
ـطةخـرئيـ
دعوتهــا
ـلـا مل
تفعيـمـ
ـرة شيفــهريا
واإلبـمـ
األكادميــي
ـودة واالعت
منوذجــةـا لضـ
ـت الدامئـ
اللجنــة
بواســـن
ـروين م
التعليتــم اإللكـ
ـداع
ـادالتميــز
مفاهيــم
الجنـــرش
ـانا يف
متميـز
ـع قدمـ
تجتمـــي
• الت
اللجنــة.
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
نصفـاتأعضائها.
النعقاد
القانوين
• النصاب
الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
حضورـن كليـ
هوــس بـ
اللجنةالتناف
اجتامعاتروح
ـروين ،وإيجــاد
اإللكـ
التدريــس
ـتخدامعليها.
األغلبية
القرار
• يكون
التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بتصويتباسـ
ات التعليــم
ـاليب
اتخاذأسـ
وتطويــر
اءاتـــاـه.واعتــاد الق ـرارات والتأكــد مــن
ومحارضه
االجتامعـ
ـدول أع
إعــمـداد جـ
ـؤولـرعــن
ـنــداللجنـ
ـاتـيح وإجر
الرشـ
ـالآليــات
وفــق
املعتمــدة
التقييـ
تحقيـةــقمسـمعايـ
• أمـبع
تنفيذهــا.
ـؤول عــن إعــداد تقاريــر دوريــة عــن أعــال اللجنــة وإرســالها إىل اللجنــة الدامئــة لضــان
• أمــن اللجنــة مسـ
املستهدفون:
الجــودة.
بطريقــة التجديــد النصفــي كل عامــن بحيــث يبقــى  %50عــى األقــل مــن أعضائهــا
جامعةاللجنــة
عضويــة
تجديــد
امللك خالد.
كليات
• يتــمجميع
يف التشــكيل الجديــد.
اجلائزة:اإلفصــاح عــن تعــارض املصالــح التــي قــد تظهــر حيــال القضايــا واملوضوعــات التــي يتــم
أهدافـاء اللجنــة
• عــى أعضـ
مناقشــتها والحفــاظ عــى رسيــة وســامة املســتندات والق ـرارات التــي يتــم اتخاذهــا أثنــاء عضويتهــم يف اللجنــة
وبعدهــا.
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
اللجنة الدائمة
للجوائزالكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
تحفيز وتشجيع
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
يرأســها وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة ،وأمــن اللجنــة هــو عميــد التطويــر األكادميــي والجــودة .وتضــم يف
عضويتهــا أعضــاء ميثلــون األقســام األكادمييــة واإلداريــة أو العــادات ،وتعمــل اللجنــة بالتنســيق مــع وكالء الكليــات
للتطويــر والجــودة.
املهام:
تقــوم اللجنــة مبراجعــة ملفــات املرشــحني مــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن وتقييــم محتوياتهــا
وفقــا للقواعــد واملعايــر املعتمــدة .وتتــم مراجعــة امللفــات بطريقــة رسيــة واســتبعاد امللفــات غــر املكتملــة،
ثــم إعــداد قامئــة باملرشــحني للفــوز ،عــى أن تخصــص قامئــة للرجــال وأخــرى للنســاء يف حــال كان فــرع الجائــزة
يســتهدف العنرصيــن .ثــم يتــم الرفــع بتلــك القوائــم األوليــة إىل وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة حتــى
يتــم اعتامدهــا مــن صاحــب الصالحيــة يف صورتهــا النهائيــة.
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جلان ضمان اجلودة على مستوى الكلية
يتضمــن الهيــكل التنظيمــي لــكل كليــة  /عــادة بجامعــة امللــك خالــد وحــدة أو لجنــة لضــان الجــودة ،وتقــوم
عــادة التطويــر األكادميــي والجــودة بــدور رئيــس يف التأكــد مــن اتســاق نظــام الجــودة وإجراءاتــه بهــا ،عــى أن
تقــوم تلــك الوحــدات  /اللجــان الفرعيــة برفــع تقاريــر الجــودة الدوريــة الخاصــة بهــا إىل عــادة التطويــر األكادميــي
شروط الترشـح:
والجــودة ،هــذا باإلضافــة إىل كافــة متطلبــات الجــودة ونتائــج قيــاس مــؤرشات األداء واملقارنــات املرجعيــة الخاصــة
بهــا ،حتــى تتــم مراجعتهــا قبــل تضمينهــا يف التقاريــر النهائيــة التــي تعدهــا العــادة متهيــدا للرفــع بهــا إىل معــايل
استيفاء جميع معاير الجائزة.
•
مديــر الجامعــة ووكالئهــا.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
•
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
•
وحدة ضمان اجلودة
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
•
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
•
تهــدف وحــدة ضــان الجــودة إىل تطبيــق مبــاديء ومعايــر الجــودة واآلليــات املســتدامة إلدارتهــا ،واإلســهام يف
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.
•
تعزيــز جــودة البيئــة األكادمييــة الديناميكيــة لــكل كليــة  /عــادة ،عــى أن تتبــع كل وحــدة نفــس الخطــوات
واملبــاديء بغــض النظــر عــا إذا كان يتــم طــرح برامــج معتمــدة مــن قبــل املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد
املرفقـات:
األكادميــي أو غــره مــن هيئــات االعتــاد .وميكــن تحديــد أبــرز مهــام وحــدات ضــان الجــودة فيــا يــي:
منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
•
• تعزيز ودعم نرش ثقافة الجودة.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
•
• تطبيــق مبــاديء ضــان الجــودة وفــق املعايــر املالمئــة لهيئــات االعتــاد يف كافــة األقســام العلميــة وغريهــا
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.
•
بالكليــة.
• التأكد من استيفاء متطلبات اعتامد الربامج يف الوقت املحدد
قيمة اجلائزة:
• التأكــد مــن تنفيــذ إجـراءات تقديــم الربامــج واملقــررات بشــكل نظامــي واالســتفادة املثــى مــن مصــادر التعلــم
وإدارة العمليــة التعليميــة عــى الوجــه األمثــل ومتابعــة مخرجــات الربامــج األكادمييــة.
املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•
• التأكد من تطبيق الربامج آلليات الجودة وفق معايري االعتامد املناسبة محليا ودوليا.
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•
• الرفع بطلبات االعتامد بعد موافقة لجنة ضامن الجودة واالعتامد األكادميي بالقسم عليها.
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•
• تحديــد الفجــوة يف الربنامــج واملناهــج وعمليــات التقويــم واقـراح خطــط التحســن الرضوريــة عــى لجنــة ضــان
الجودة.
إدارة الوحدة
يقــوم عميــد الكليــة بتعيــن مديــر الوحــدة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ملــدة عــام قابــل للتجديــد ،عــى أن
تكــون لديــه خــرة يف التقويــم وضــان الجــودة ،ويتــم تعيــن موظفــن للقيــام باملهــام واألعــال اإلداريــة .وتتمثــل
املهمــة الرئيســة ملديــر الوحــدة يف تطبيــق آليــات وإجـراءات ضــان الجــودة ،ومالحظــة أيــة تغـرات أو اختالفــات
يف تطبيــق الجهــات أو األف ـراد لهــا .كــا أن مــن مهامــه أيضــا إدارة األنشــطة ذات الصلــة باالعتــاد ،ورفــع
التقاريــر إىل الجهــات األعــى والتنســيق مــع وحــدات ضامن الجــودة بالجامعــة واملشــاركة يف اجتامعات
لجنــة ضــان الجــودة .ويقــوم عميــد الكليــة بإخطــار عــادة التطويــر األكادميــي والجــودة بأيــة
تغـرات أو تعيينــات جديــدة يف منصــب مديــر الوحــدة.
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جلان ضمان اجلودة على مستوى البرنامج
اجلودة
جلنة ضمان
جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
جائـزة
فـرع :الكليات

يــرأس هــذه اللجنــة وكيــل الكليــة للتطويــر والجــودة وعضويــة أعضــاء هيئــة التدريــس من الكليــة ،وبعــض املوظفني
حســب الحاجــة ،عــى أن يكــون نائــب رئيســها وأمينهــا هــو مديــر وحــدة ضــان الجــودة (أو مــن مياثلــه) .وتتضمــن
باجلائزة:الجــودة وممثلــن عــن الطــاب (كلــا أمكــن) .وميكــن أن يحــر اجتامعــات اللجنــة
أيضــا منســقي
عضويــة اللجنــة
التعريف
ممثــل عــن عــادة التطويــر األكادميــي والجــودة بصفتــه الوظيفيــة كعضــو مــن خــارج اللجنــة.

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
املهام:ــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
الت
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
ـش
وتناقـ
الجامعــة،
ـن وحـ
وغريهــا
املســاندة
ـادات
ـروين،الجـ
اإللكـضــان
ـسـإدارة
التدريـةـ بـ
تقــوم اللجنـ
ـروين
اإللكـ
ـداتللتعلــم
تفعيــا
األفضمـــل
الجامعــة
كليــات
والعبـــن
ـاتــس
الكليـالتناف
ـودةـاديفروح
وإيجـ
التاليـ
ـوىـاز املهـ
املحتـإنجـ
اللجنــة
وتتــةـوىل
ـدات،
باسـالوحـ
لتلــك
الدوريــة
أســس
املجالـ
تقاريرهــا يف
ـة:ـك للحصــول عــى الجائــزة
وذلـ
ـامــي،
التعليم
وإثـراء
التقنيـ
ـتخدام
التعليــم
ـاليب
وتطويــر
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
• متابعة تطبيق معايري ضامن الجودة بهدف تعزيز جودة األداء وتقليل درجات عدم االتساق.
املستهدفون:األكادميية التي تطرحها الكلية للتقدم إىل جهات االعتامد الوطنية و/أو الدولية.
• إعداد طلبات الربامج
• قيادة عملية االعتامد داخل الربامج األكادميية.
واملقارنات املرجعية التي ترفعها مختلف الوحدات.
كلياتومؤرش
التقارير
• مراجعة
األداءخالد.
اتامللك
جامعة
جميع
• مراجعة توصيفات وتقارير الربامج األكادميية ومقرراتها.
مخرجات تعلم الربنامج واملقررات وتقديم تقارير حول تقارير املقررات والربنامج.
اءات تقييم
• تنسيق إجر
اجلائزة:
أهداف
• إنشاء فرق عمل إلنجاز معايري محددة لالعتامد أو مشكالت أو جوانب مطلوب تحسينها.
األكادميية أو الربامج التدريبية.
املسؤولة
العملية اللجان
الوحدات أو
مناقشات
املناهجخال:
عنبها من
واالرتقاء
التعليمية
جادةإىلمعتطوير
الجائزة
• إجراءتسعى
تحسني واقرت
التي تحتاج
•
املناسبة .االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
الحلولاألهداف
والتعلماحلتحقيق
أساليبإىلالتعليم
تحديد املجاالتتطوير
•
واملوظفني.
أعضاء
الهادفة إىل
تحفيزربامج
تحديد املبادرات وال
•
اإللكروين.
التدريسالتعليم
هيئةمميزة يف
جهود
تطويربذل
الكليات عى
وتشجيع
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
أحكام أخرى:

•
•
•
•
•
•

يستمر تشكيل اللجنة عام ،وتجتمع مرة شهريا ما مل يتم دعوتها بواسطة رئيس اللجنة.
يف حال غياب رئيس اللجنة ميكن لنائبه الدعوة لعقد اجتامعاتها الدورية.
النصاب القانوين النعقاد اجتامعات اللجنة هو حضور نصف أعضائها.
يكون اتخاذ القرارات بتصويت األغلبية عليها.
أمني اللجنة مسؤول عن إعداد جدول أعامل االجتامعات ومحارضها واعتامد القرارات والتأكد من تنفيذها.
أمــن اللجنــة مســؤول عــن إعــداد تقاريــر دوريــة عــن أعــال اللجنــة ورفعهــا إىل مجلــس الكليــة والربنامــج
(القســم العلمــي) ،ولجنــة ضــان الجــودة واالعتــاد األكادميــي.
• عــى أعضــاء اللجنــة اإلفصــاح عــن تعــارض املصالــح التــي قــد تظهــر حيــال القضايــا واملوضوعــات
التــي يتــم مناقشــتها والحفــاظ عــى رسيــة وســامة املســتندات والقـرارات التــي يتــم اتخاذهــا
أثنــاء عضويتهــم يف اللجنــة وبعدهــا.
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جلنة اجلودة بالقسم
يــرأس اللجنــة رئيــس القســم العلمــي  /رئيــس الربنامــج وعضويــة أعضــاء هيئــة التدريــس ،عــى أن يكــون نائبــه
الترشـح:ـم .وميكــن أن يحــر اجتامعــات اللجنــة ممثــل عــن وحــدة الجــودة بالكليــة بصفتــه
شروطــودة بالقسـ
هــو منســق الج
الوظيفيــة كعضــو مــن خــارج اللجنــة.
استيفاء جميع معاير الجائزة.
•
املهام:
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
•
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
•
ـاللها.تطبيــق معايــر املركــز الوطنــي للتقويــم
للجائزةــن خـ
والجــودة م
بالتطويــر
القضايــامنذات
اللجنــة مبعالجــة
املرشح
الرئيسية
الصلــةاملعاير
درجات
تحقيق %80
تقــوم •
سابقة.لكافــة الوحــدات والعمليــات
التقييــم
اللجنــة يف
وتســهم
لتقويــم
واالعتــاد
شــمولدورة
املرشح يف
أن فاز بها
الجــودة.الً سبق
الرشح أعام
كأداة ملف
األكادميــييتضمن
أال
•
ـوىل اللجنــة إنجــاز املهــام التاليــة:
ـة ،وتتـ
والروتينيـ
االس ـر
كل األنشـ
واملخرجـ•ـات فضـالـا عـ
عامن.
مرور
اتيجيةإال بعد
الرشح
ـطةسابقا
بالجائزة
أداء فاز
ـن ملن
يحق
املرفقـات:يف القسم العلمي.
• نرش ثقافة الجودة
• املشاركة يف إعداد الخطط التنفيذية  /التطويرية بالقسم.
بالقسم.
•
عن املرشح.
التطويريةكاملة
التنفيذيةبه /املعلومات
الخططالرشيح
متابعة تنفيذ منوذج
•
القسم .الرشيح.
األكادميييفيفاستامرة
واالعتامدللمطلوب
التقييموالرباهن
أنشطة األدلة
• تنفيذ•ومتابعةمطابقة
التقييم.يطرحها القسم.
األكادميية التي
حسب الربامج
ومخرجات تعلم
املشاركة يف اقرتاح
•
ترتيب معاير
أهدافاهن مرتبة
األدلة والرب
•
• اإلرشاف عىل عمليات التقويم الذايت للربامج األكادميية التي يطرحها القسم واملشاركة
اجلائزة:الذاتية لها.
تقرير الدراسة
يف كتابةقيمة
• الجمع املستمر للبيانات واملعلومات ذات الصلة مبتطلبات االعتامد األكادميي
القسم.
وتطبيقها
الجائزة  +شهادة تقدير
األول:يف درع
وأنشطة• الجودةاملركز
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•
أحكام أخرى:املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•
• تجتمع لجنة الجودة بالقسم مرة كل فصل درايس ما مل يتم دعوتها بواسطة رئيس اللجنة.
• يكون اتخاذ القرارات بتصويت نصف أعضائها عليها.
• أمني اللجنة مسؤول عن إعداد جدول أعامل االجتامعات ومحارضها واعتامد القرارات والتأكد من تنفيذها.
• أمني اللجنة مسؤول عن إعداد تقارير دورية عن أعامل اللجنة ورفعها إىل لجنة ضامن الجودة بالكلية.
• عــى أعضــاء اللجنــة اإلفصــاح عــن تعــارض املصالــح التــي قــد تظهــر حيــال القضايــا واملوضوعــات التــي يتــم
مناقشــتها والحفــاظ عــى رسيــة وســامة املســتندات والق ـرارات التــي يتــم اتخاذهــا أثنــاء عضويتهــم يف اللجنــة
وبعدهــا.
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اللجان بالقسم العلمي ومهامها

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
املهام
التعريف
اللجنة
الكليات
فـرع:
١

٢

يقرتح مجلس القسم عىل مجلس الكلية ما ييل:
يشكل مجلس القسم من
مجلس القسم
• تعيني أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم.
أعضاء هيئة التدريس
التعريف
• اقرار خطة الدراسة واملناهج والكتب املقررة واملراجع.
باجلائزة:وله صالحيات تتعلق
به،
• توزيع املحارضات واألعامل التدريبية عىل أعضاء هيئة التدريس
بالشؤون العلمية واملالية
واملعيدين.
واإلدارية يف حدود النظم
اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
مجــال التعلــم
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف
• تشكيل اللجان الدامئة واملؤقتة من بني أعضاء هيئة التدريس.
واللوائح
اإللكــروين مــن خــال
ـم
ـ
التعل
ـل
ـ
تفعي
يف
ـداع
ـ
واإلب
ـز
ـ
التمي
ـم
ـ
مفاهي
ـرش
ـ
ن
يف
ا
ز
ـ
التــي قدمــت منوذجــا متمي
• قواعد القبول بالربامج التي يقدمها القسم.
القسم.الجــودة يف
تخصصاتمعايــر
إىل يفتحقيــق
الجائــزة
وتهــدف
اإللكرونيــة.
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات
تدخل
املقررات التي
تدريس
•

التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
الصلة
احتياجات
ـتخداميفالتقنيــة •
باسـاإلسهام
ـم إىل
تهدف
الخطط
ذاتــزة
العملالجائ
سوق عــى
للحصــول
الدوريةـي،حولوذلــك
الدراساتالتعليمـ
إعداداملحتــوى
وإثـراء
ـاليب التعليـ
لجنةـر أسـ
وتطويـ
التطوير والتحديث املستمر بالربامج األكادميية املطروحة.
واملناهج
ـدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمـ
• دراسة الوضع الراهن للمناهج بالقسم وتعديلها يف ضوء
للمناهج والربامج التي
املستهدفون:

يطرحها القسم وفقا
الحتياجات سوق العمل
ونتائج التقييامت املختلفة
واملتطلبات األكادميية

جميع كليات جامعة امللك خالد.
٣

٤

38
32

٥

• التأكد من توفر تجهيزات املختربات والخدمات التي يقدمها
لجنة املختربات تهدف هذه اللجنة إىل
الربنامج للطلبة.
االهتامم ومتابعة شؤون
والتجهيزات
• التأكد من توفر خطط صيانة املختربات وتجهيزات الخدمات التي
املختربات والتجهيزات
والخدمات
يقدمها الربنامج للطلبة.
والخدمات املقدمة إىل
الطالبية
• متابعة توفر إجراءات األمن والسالمة يف املختربات وقاعات
الطلبة بالقسم
شروط الترشـح:
الدراسة ورفع تقرير بذلك إىل رئيس القسم.
املهام
• نرش الوعي وإعداد وتوزيع مطويات عىل الطلبة عن املخاطر
استيفاء جميع معاير الجائزة.
•
املختلفة (كيامئية  /كهربائية  /إشعاعية) .يف بداية كل عام درايس.
للجهة
•
املرشحة ورفعه إىل رئيس القسم بنهاية كل عام درايس
تقرير دوري
املبارشإعداد
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس •
حول أعامل الصيانة الالزمة.
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
•

٦

• نرش ثقافة التطوير والجودة بالقسم.
االهتامم بشؤون التطوير
لجنة التطوير
سابقة.
دورة
يف
املرشح
بها
فاز
أن
سبق
ال
ً
أعام
الرشح
ملف
يتضمن
•والجودة أال
• إعداد الخطط التطويرية والتنفيذية للقسم ومتابعة تنفيذها.
والجودة بالقسم
ومتابعةعامن.
بعد مرور
•
األنشطة املتعلقة بالتقويم واالعتامد األكادميي
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح• إالتنفيذ
بالقسم.
• اقرتاح أهداف ومخرجات تعلم الربامج األكادميية التي يطرحها
املرفقـات:
القسم.
• اإلرشاف عىل عمليات التقويم الذايت للربامج األكادميية التي
املرشح.
منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن
•
القسم.
يطرحها
الرشيح.
•
باستمرار بشأن متطلبات االعتامد األكادميي
استامرةالبيانات
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف • جمع
التقييم .وتطبيقاتها بالقسم.
وأنشطة الجودة
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير
•

٧

• دراسة االحتياجات املستقبلية للقسم من املوارد البرشية.
لجنة التوظيف تسهم لجنة التوظيف يف
قيمة اجلائزة:
• فحص الشهادات العلمية للمتقدمني لشغل الوظائف األكادميية
اختيار أفضل أعضاء هيئة
التدريس من مدارس علمية بالقسم العلمي.
التوصية بإجراء مقابالت شخصية مع املتقدمني لشغل الوظائف
شهادة •
متميزة ،مبا
درعأكادميية
وخربات
تقدير
الجائزة +
املركز األول:
•
األكادميية بالقسم.
مستوى جودة
يف رفع
شهادة تقدير
الجائزة +
يسهمدرع
املركز الثاين:
•
• إجراء املقابالت الشخصية مع املتقدمني لشغل الوظائف األكادميية
التعليم والبحث العلمي
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•
وخدمة املجتمع يف القسم بالقسم مبارشة أو عن طريق وسائل التواصل األخرى
العلمي وجامعة امللك خالد
عامة.
• اإلرشاف عىل تسجيل الطلبة للمقررات الدراسية.
ترشف هذه اللجنة عىل
لجنة الجداول
• فتح شعب جديدة للمحارضات واملختربات والدروس العملية
تسجيل الطلبة للمقررات
واملرشوعات بناء عىل تسجيل الطلبة يف املقررات الدراسية.
الدراسية وفتح شعب
• إعداد جداول محارضات أعضاء هيئة التدريس.
جديدة وإعداد جداول
• معالجة املشكالت التي قد تطرأ عند تسجيل الطلبة للمقررات
محارضات أعضاء هيئة
الدراسية.
التدريس وفقا ألعبائهم
الدراسية وتخصصاتهم

احتياجات سوق العمل.
• التحديث املتواصل للسياسات التعليمية للقسم.
• إعداد الخطط الالزمة لتفعيل السياسات التعليمية والتغلب عىل
مختلف املشكالت التعليمية بالقسم.
• متابعة تنفيذ خطط التطوير وفقا إلطارها الزمني.

• دراسة الوضع الراهن لنظم تقويم الطلبة بالربامج األكادميية التي
اجلائزة :تهتم بتطوير وتحديث
أهدافاالختبارات
لجنة
يطرحها القسم وتطويرها.
األساليب والطرق
شامل للورقة االمتحانية بربامج القسم.
الطلبة •
العملية تقويم
املستخدمة يف
منوذجخال:
واالرتقاءوضعبها من
التعليمية
تسعى الجائزة إىل تطوير
• إعداد آلية للمراجعة الداخلية والخارجية لنظم تقويم الطلبة
بالربامج األكادميية التي
امللك خالد.
القسموالتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة
التعليم
تطوير أساليب
•
بالربامج األكادميية التي يطرحها القسم.
يطرحها
مميزة يف
•
اإللكروين.تقوميهم.
التعليم حول نظم
رضا الطلبة
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود• قياس
االختباراتوالتعلم.
جودة التعليم
الطلبة رفع
من شأنها
والتي
اإللكروين
•
وتفعيلها باستمرار.
بشأن نتائج
شكاوى
استقبال
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم •
• توجيه الطلبة وإعالمهم باملقررات التي يتم تدريسها واملهارات
تهدف إىل اإلرشاف عىل
لجنة التعليم
الالزمة لها ،ومتابعة الطلبة املتأخرين دراسيا وتقديم املساعدة
شؤون الطلبة فام يتعلق
والتعلم
بالنواحي التعليمية والتوجيه األكادميية والنفسية لهم.
واإلرشاد والشكاوى وكذلك • دراسة مشكالت الطلبة واقرتاح الحلول لها.
• تلقي شكاوى الطلبة املتعلقة باملناهج وأعضاء هيئة التدريس.
األنشطة الطالبية
• تقديم املقرتحات الخاصة بتطوير الربامج األكادميية التي يطرحها
القسم

٨

•

تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
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٩

التدريس الجدد.
أعضاء هيئة
فـي تأهيل
اإلعداد لربامج
التي •
بالخدمات
تهتم اللجنة
لجنة
اإللكترونـي
التعلـم
مجـال
للتميـز
خالـد
امللـك
الرعايةجامعـة
جائـزة
• اإلعداد للفعاليات العلمية واالجتامعية لتحفيز أعضاء هيئة
يقدمها القسم ملنسوبيه
االجتامعية
الكليات
فـرع:
التدريس.
وترتيب الربامج التأهيلية
ألعضاء هيئة التدريس
الجدد املنضمني إىل القسم.

١٠

١١

١٢
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التعريف باجلائزة:

• اإلعداد للمناسبات االجتامعية الستقبال أعضاء هيئة التدريس
الجدد أو توديع املغادرين منهم.

• تقديم الدعم ألعضاء هيئة التدريس يف مجال التعلم اإللكرتوين.
ترشف هذه اللجنة عىل
لجنة التعلم
دورة عمل التعلم اإللكرتوين • إعداد برامج تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد يف مجال التعلم
اإللكرتوين
اإللكرتوين.اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
املامرساتمجــال التعلــم
للتميــز يف
ـد
ـ
خال
ـك
ـ
املل
ـة
ـ
جامع
جائــزة
وتفعيل أفضل
اإللكــروين مــن خــال
للتعلمالتعلــم
تفعيــل
الخططـداع يف
إعدادـز واإلبـ
ـرش مفاهيــم• التميـ
التيا يف نـ
متميـز
التــي قدمــت منوذجــا
اإللكرتوين.
التطويرية
تسهم يف
التقنية
معايــرخدماتها
بشأن تفعيل
اإللكرتوين
عامدة التعلم
التنسيق مع
•
أهداف
تطبيــق معايــر تحقيق
الجــودةيف يف
تحقيــق
الجائــزة إىل
وتهــدف
اإللكرونيــة.
الكليةات
املقــرر
الجــودة يف
االسرتاتيجية .كام
وخطتها
الكلية.كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
التنافــس بــن
وإيجــاد روح
التدريــس اإللكــروين،
• تقييم أداء العاملني بوحدة التعلم اإللكرتوين.
تقوم هذه اللجنة بتنفيذ
اإللكرتوين.ــى الجائــزة
للحصــول ع
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك
السياسات والربامج املعتمدة • متابعة أنشطة التحول اإللكرتوين والتعلم
والتعلموفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املعتمــدة
التقييــم
بعــد تحقيــق معايــر
اإللكرتوين
للتحول
اإللكرتوين والخدمات
املستهدفون :التعليمية املساندة.
• جمع عناوين املشاريع وملخصاتها من أعضاء هيئة التدريس.
تدير هذه اللجنة األعامل
لجنة املرشوع
الخاصة مبرشوعات الطلبة • توزيع املشاريع عىل مجموعات ثالثية من الطلبة.
(إن وجد)
السنة خالد.
جميع كليات جامعةيف امللك
• اإلرشاف عىل تقييم املرشوعات مرتان يف كل فصل درايس
النهائية.
(املرشوع  1و)2
• عرض ملصقات مشاريع الطلبة يف يوم معرض املشاريع.
أهداف اجلائزة:
• الرفع بدرجات تقييم املرشوعات إىل لجنة االختبارات.

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

• إعداد فعاليات تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة عىل بعض
لجنة التدريب تهدف هذه اللجنة إىل
لجامعة امللك خالد.
اتيجية
ر
االس
األهداف
لتحقيق
والتعلم
تدريبالتعليم
املجتمعأساليب
• وخدمة تطوير
املوضوعات ذات الصلة بالربنامج.
أعضاء هيئة
اف يفعىلالتعليم
مميزة
والطلبةعى
الكليات
تحفيز وتشجيع
•
اإللكروين.خدمة املجتمع.
ترتيبات فعاليات
جهود اإلرش
عىلبذل •
التدريس
الخدمات
ات وتقديم
التقنية،
التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
املتميزة يف
تشجيع املبادر
•
املجتمعية.

شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
لجنة الجودة
للجائزة املرشح لها.
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية
عىل مستوى القسم
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

شكل ( )5الهيكل التنظيمي لضامن الجودة بالربنامج

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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ثالثا :مكونات ضمان جودة البرنامج األكادميي

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

يتبــع الربنامــج األكادميــي خطــوات محــددة يف ســبيله نحــو تحقيــق ضــان جــودة بــه ،ويكــون الرتكيــز فيهــا عــى عــدة
فـرع :الكليات
مكونــات وعنــارص يحــرص عــى التخطيــط لهــا بشــكل جيــد وتطبيقهــا وتفعيلهــا والخــروج مــن ذلــك ببيانــات وأرقــام
يتــم تحليلهــا وتحديــد جوانــب القــوة فيهــا ومــا يحتــاج منهــا إىل تحســن وتطويــر .وتعــد هــذه العنــارص – يف الوقــت
ذاتــه – مــن متطلبــات التأهــل لالعتــاد األكادميــي والتــي ينبغــي توفرهــا يف الربنامــج األكادميــي وكدليــل عــى اتباعــه
التعريف باجلائزة:
ملعايــر الجــودة املطلوبــة وفيــا يــى عــرض لهــذه املكونــات:
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
مخرجات تعلم البرنامج
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
وهــي مــدى واســع مــن املهــارات يتــم صياغتهــا؛ لتصــف مــا هــو متوقــع مــن الطالــب أن يعرفــه ويكــون قــادرا ً
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
عــى أدائــه بعــد دراســته ملقــرر /مقــررات دراســية محــددة أو بعــد انتهائــه مــن برنامــج تعليمــي .ويشــرط لصياغــة
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
مخرجــات التعلــم أن تكــون مرتبطــة برســالة الربنامــج وأهدافــه ،وأن تتضمــن خصائــص الخريجــن ،وأن تكــون واضحــة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
ومحــددة بدقــة ،وتركــز عــى ســلوك املتعلــم ،وليــس عــى نشــاط التعلــم ،وأن تكــون قابلــة للمالحظــة والقيــاس.
وتتوقــع هيئــات االعتــاد األكادميــي أن املؤسســة التعليميــة ومــا تتضمنــه مــن برامــج أكادمييــة التــي تســعي للحصــول
املستهدفون:
عــى االعتــاد منهــا ،يتوافــر فيهــا متطلبــات تتوافــق مــع معايــر االعتــاد األكادميــي .ولعــل مــن أبرزهــا القيــام
بإكســاب الخريــج مهــارات ناتجــة عــن تحقيــق مخرجــات التعلــم ،وهــي ركيــزة أساســية للربنامــج األكادميــي .ذلــك
جميع كليات جامعة امللك خالد.
أن ملخرجــات التعلــم أهميــة كــرى لكافــة املســتفيدين مــن املنظومــة التعليميــة كالطالــب وعضــو هيئــة التدريــس
والخريــج وجهــات التوظيــف واملؤسســة التعليميــة نفســها.
أهداف اجلائزة:
وتعــد مخرجــات التعلــم وقياســها (بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة) وســيلة للحكــم عــى جــودة أداء الربنامــج ،ومــن
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
ثــم يقــوم بتحديــد مخرجــات التعلــم بدقــة بنــاء عــى مصــادر محــددة وكذلــك اس ـراتيجيات التدريــس واألنشــطة
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
التــي تســهم يف تحقيقهــا وطــرق تقييمهــا ،وإعــداد خطــة لقياســها ،مــع الرتكيــز عــى مقــررات نهايــة الربنامــج؛ ألنــه من
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
املتوقــع أن يكــون الطالــب قــد وصــل إىل مســتوى يعكــس تحقــق مخرجــات تعلــم الربنامــج .ويتــم تنفيــذ هــذه الخطــة
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
للتحقــق مــن مــدى اكتســاب الطالــب لهــا ومناقشــة نتائجهــا وإعــداد التقاريــر ذات الصلــة ،ووضــع خطــط التحســن
املناســبة ،مــا يســهم يف تحســن جــودة الربنامــج ،وذلــك يف دورة مســتمرة .وهكــذا يتحقــق ضــان جــودة الربنامــج
واملؤسســة التعليميــة عامــة ،مبــا يعنــي تحقيــق رســالتها وأهدافهــا ،واكتســاب ســمعة لــدى املجتمــع واملســتفيدين
وجهــات االعتــاد.

مخرجــات تعلــم الربنامــج وتحققهــا ،وأن يســتخدم فيــه أنشــطة وخ ـرات تعلــم متنوعــة ،وأن تتضمــن
أســاليب تقييــم تظهــر مــدى تحقــق نواتــج التعلــم ،وأن تقــرن بالوحــدات التعليميــة أو املحتــوى املناســب
لتحقيقهــا ،وأن تقــرن باألنشــطة الصفيــة والالصفيــة املناســبة لتحقيقهــا.
الترشـح:
تعلــم املقــررات مــن األســاليب املبــارشة للتأكــد مــن تحقــق مخرجــات تعلــم
شروطمخرجــات
ويعــد قيــاس
الربنامــج .ومــن هنــا فــإن خطــة قيــاس مخرجــات تعلــم الربنامــج تتضمــن تحديــدا دقيقــا للمقــررات التــي
تسـ •
الجائزة.غالبــا – يتــم اســتخدام ثالثــة مقــررات عــى األقــل لقيــاس
معايرفإنــه –
جميعوعليــه
استيفاءــياق،
ـتخدم يف ذلــك الس
الرشيح من
منوذج
اعتامد
املرشحة اســتخدام مقــرر واحــد لقيــاس (2
للجهة أن يتــم
املبارشيفضــل
الرئيسـا أنــه
الربنامــج .كـ
ـات تعلــم
مخرجـ
مخــرج•واحــد مــن
املعاير .
الربنامـربـجاهن
األدلة وال
استيفاء
والشــكل ( )6يبــن خطــوات تقييــم ومراجعــة مخرجــات
بعددـى.
كحــد أقـ
تعلــم
–  )3مـ•ـن مخرجــات
تعلــم •الربنامــج.تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
•
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.
•
املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير

مخرجات تعلم املقررات
وهــي وصــف للمهــارات املرتبطــة مبخرجــات تعلــم الربنامــج ويتوقــع أن يعرفهــا الطالــب ويكــون قــادرا ً عــى أدائهــا
بعــد انتهائــه مــن دراســة املقــرر .وباإلضافــة إىل الــروط الســابق ذكرهــا فيــا يتعلــق صياغــة مخرجــات تعلــم
الربنامــج ،فــإن هنــاك رشوط ينبغــي توافرهــا عنــد صياغــة مخرجــات تعلــم املقــررات ،مثــل :أن تخــدم
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شكل ( )6خطوات تقييم ومراجعة مخرجات تعلم الربنامج
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استطالعات الرأي

اإللكترونـي
التعلـم
مجـال
للتميـز
خالـد
جامعـة
جائـزة
ـي
ـم واالعتــاد األكادميـ
الوطنــي للتقويـ
فـياملركــز
حددهــا
األدوات التــي
امللـكمــن
ـتطالعات الــرأي
ـتبانات أو اسـ
تعــد االسـ
الكليات
يك تســتخدمها الربامــج األكادمييــة واملؤسســاتفـرع:
ورغــم هــذا التحديــد ،إنــه ال مانــع مــن أن
التعليميــة عامــة.
تبكــر املؤسســة التعليميــة أو الربنامــج أدوات أخــرى يقيــم بهــا جوانــب غــر التــي يــويص بهــا املركــز .ومتكــن
تلــك األدوات املحــددة مــن تقييــم جــودة الربنامــج ســواء عــى مســتوى محــدود والــذي يتمثــل تقييــم الطــاب
باجلائزة:تقييمهــم (أو الخريجــن) للجامعــة برمتهــا.
التعريفوصــوال إىل
ملقــرر درســوه،
ـات
املبــارشةللكليـ
غــرالجامعــة
متنحهــا
فــإنــزة
الطالــب،ـي جائ
تعلــمــروين هـ
عــىـم اإللك
أدلــةالتعلـ
تظهــرمجــال
املبــارشةــز يف
خالــد للتمي
أســاليبامللــك
كانــت جامعــة
وإذا جائــزة
(مثــل
الطــرق
القيــاس
ـال
ـروين م
ـتخالصــماسـاإللكـ
اســـل التعل
ـداعميكيفــنتفعي
التميـ
مفاهيــم
املسـيف نـ
متميـزا
قدمـــت
اسـ التــي
ـن حخـــول
منهـــا
ـتنتاجات
واإلبــات
ـاتـزوبيانـ
معلومـ
ـرشتوفــر
ـحية)
منوذجــااســات
ـرأي والدر
ـتطالعات ال
الجــودةـميف
تحقيــقاسـمعايــر
الجائــزة
وتهــدف
املقــرر
تطبيــق
ـتخدامها يف تقييـ
ـرأيإىلاملحــدد
ـتطالعات الـ
اإللكرونيــة .باسـ
ـرى.اتوفيــا يتعلــق
الجــودةـبيف األخـ
معايــرـا والجوانـ
ـن القضايـ
العديــد مـ
ـروين
ـ
اإللك
ـم
ـ
للتعل
ـا
ـ
تفعي
ـل
ـ
األفض
ـة
ـ
الجامع
ـات
ـ
كلي
ـن
ـ
ب
ـس
ـ
التناف
روح
ـاد
ـ
وإيج
ـروين،
ـ
اإللك
ـس
ـ
التدري
جــودة الربنامــج األكادميــي و /أو الجامعــة عامــة .ومــن هنــا فــإن تطبيــق تلــك االســتطالعات ومــا تســفر عنــه
ـزة
ـى الجائ
للحصــول
ـي،ــيوذلـ
ـوةــوى
املحت
وإثــر
ـتخداميفالتقني
التعليـ
وتطويــر أسـ
وأساســـا
تحسـعــن،
ـكـاج إىل
تحتـ
التعليمـالت
والجوانــب
ـاطاء القـ
تحديـــةـد نق
وســمـيلةباسـمهمــة
ـاليبيعــد
وتحليلهــا
مــن نتائــج
ـيح وإجراءاتــه.
آليــات
ـدةتلـوفـ
املعتمـ
التقييـ
خطــقـطمعايــر
عليــهتحقيـ
تقــومبعــد
الرشـيف:
ـتطالعات
ـكـقاالسـ
ـر
ـمــن حـ
وميك
التطويــر.
املستهدفون:رات الدراســية؛ ويقــوم كافــة طلبــة الجامعــة (دبلــوم  /بكالوريــوس  /دراســات عليــا)
اســتبانة تقييــم املقــر
بتعبئتهــا بعــد االنتهــاء مــن دراســة كافــة املقــررات كل فصــل درايس ،وقبــل اطالعهــم عــى درجاتهــم يف تلــك
جامعةـةامللك
خالد.عــر عــادة القبــول والتســجيل .ويعــد تطبيــق هــذه االســتبانة آليــة غــر
إلكرتونيــة
كليات بطريقـ
جميعوذلــك
املقــررات،
مبــارشة لتقييــم جــودة التدريــس يف الربنامــج.
أهداف اجلائزة:
اســتبانة تقييــم طــاب الســنة النهائيــة للربامــج األكادمييــة؛ ويقــوم طــاب الســنوات النهائيــة يف الربنامــج
تــمواالرتقاء
التعليمية
املســاعدة العملية
الجائزة إىل تطوير
خال:دراســتهم بالربنامــج ،وكذلــك املصــادر
من أثنــاء
تقدميهــابهالهــم
والدعــم التــي
تسعىبتقييــم
األكادميــي
عــام.امللك خالد.
لجامعة
اتيجية
األهداف االسر
لتحقيق
والتعلم
التعليم
أساليب
تطوير
•
بشــكل
األكادميــي
والربنامــج
التعليــم
تقويــم
وأيضــا
التعلــم،
الخاصــة بدعــم
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
يقــومرفع
كــاشأنها
والتي من
اإللكروين
األخريتــنالتعلم
الســنتنياملتميزة يف
املبادرات
تشجيع
•
والتعلم.مجمــل
التعليمبتقييــم
جودةالطــاب
نفــس
الجامعيــة؛
لخربتهــم
طــاب
اســتبانة تقييــم
خربتهــم بالجامعــة ال ســيام التــي مــروا بهــا يف الربنامــج حتــى اآلن ،وال تقتــر عــى مقــرر واحــد فقــط ،ومــن
بــن تلــك الخـرات املشــــــورة والــــدعم ،ومصــادر وتجهيـزات التـــــعلم ،والتعــــلم والتـــعليم.

اســتبانة تقييــم الخريجــن للجامعــة؛ ويتــم تطبيقهــا عــى خريجــي كافــة الربامــج األكادمييــة بالجامعــة،
ورغــم أنهــا وســيلة لتقييــم الجامعــة يف جوانــب مختلفــة ،إال أنهــا تســاعد يف التعــرف عــى مــا وصــل إليــه
الخريجــون بعــد انتهائهــم مــن دراســتهم بالجامعــة واألعــال التــي التحقــوا بهــا ،ومــدى مناســبة تلــك األعــال
لتخصصاتهــم .وبصفــة عامــة يتــم تقييــم الجامعــة عــر اســتطالع رأي الخريجــن حــول املهــارات التــي اكتســبوها
أثنــاء دراســتهم بالجامعــة ،وهــذه املهــارات هــي :املهــارات املعرفيــة ،واملهــارات اإلدراكيــة ،ومهــارات االتصــال،
واملهــارات الشــخصية ،ومهــارات العمــل.
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اســتبانة تقييــم جهــات التوظيــف؛ ويتــم تطبيقهــا للتأكــد مــن جهــات التوظيــف لديهــا مســتوى جيــد مــن
الرضــا بشــأن املهــارات التــي اكتســبها العاملــن لديهــا مــن خريجــي الجامعــة وبرامجهــا األكادمييــة ،وتتطابــق
قامئــة املهــارات التــي يتــم ســؤال جهــات التوظيــف حــول مــدى توافرهــا لــدي موظفيهــا ،مــع مــا تــم ســؤال
الخريجــن حولهــا أعــاه.
شروط الترشـح:
مؤشرات األداء
استيفاء جميع معاير الجائزة.
•
املبارشــجللجهة
منوذج
تعــد•مــؤرشاتاعتامد
املرشحةوتقييــم جودتهــا وتحســن أداءهــا ودعــم
األكادمييــة
الرئيسـط للربام
الرشيح يفمنالتخطيـ
ـيلة مهمــة
األداء وسـ
بعدد
اهن
ـاعدوالرب
األدلة
املعاير .جهودهــم عــى القضايــا الجوهريــة ،وتحديــد األولويــات
ـى تركيــز
ـن عـ
العاملـ
استيفاءتسـ
اتخـ•ـاذ الق ـرار .كــا
املرشح لها.
املعاير
تحقيق %80
املســتمر عــر مراقبة جودة املؤسســات
للجائزةالتطويــر
الرئيسيةـاف إىل
نهايــة املطـ
درجاتـهم يف
منمبــا يسـ
للتغيــر،
واإلج•ـراءات الالزمــة
دورة
املرشح
سبق أن
أعامالً
ملفـة،الرشح
يتضمن
•
سابقة .أن مــؤرشات األداء توفــر
ـاد .كــا
ـات يفاالعتـ
بهالهيئـ
فازـات
معلومـ
تقديــم
وكذلــك
األكادمييـ
أالامــج
التعليميــة والرب
عامن.
بعدـعمرور
مبقارنــةالرشح
ـمح سابقا
بالجائزة
يحق ملن
معلومــات ال
•
ـن خــال مســتويات أداء ســابقة ،ومــع
نفســه مـ
الربنامـإالـج مـ
فازــة تسـ
إحصائي
وبيانــات
غــره مــن الربامــج املامثلــة مبــا يحفــز عــى التنافــس والتحســن املســتدام.
املرفقـات:
ولقــد حــدد املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكادميــي قوائــم ملــؤرشات األداء الرئيســة عــى املســتوى
املرشح.
االعتـعن
املعلوماتـركاملة
ـى كل مســتوى أن يقــوم بقيــاس تلــك املــؤرشات
ـاد ،وعـ
الرشيحــةبهعــى معايـ
منوذجـي موزع
املؤس•ــي والربامجـ
الرشيح.
للمطلوب
األدلةـكوالرب
ـتلزم تحســنها ومــن ثــم تضمينهــا يف خطــط
استامرةـي يسـ
الجوانيفــب التـ
اهنــل إىل
والتوص
مطابقةــج ذلـ
دوري•ــا وتحليــل نتائ
التقييم.
ملعايــر معاير
حسب ترتيب
حــدداهن
األدلة والرب
•
املطــورة مؤخــرا – عــدد ( )17مــؤرشا لربامــج
االعتــاد
مرتبة وفقــا
املركــز –
التحســن .ولقــد
البكالوريــوس و( )19مــؤرشا لربامــج الدراســات العليــا واعتربهــا الحــد األدىن املطلــوب قياســه بصــورة دوريــة،
اجلائزة:
ـتخدام مــؤرشات إضافيــة (إن رأى الربنامــج رضورة ذلــك) .ويتــم قيــاس تلــك املــؤرشات مــع
قيمةــة اسـ
مــع إمكاني
مقارنــة مرجعيــة مناســبة باســتخدام األدوات والطــرق املناســبة مثــل اســتطالعات الــرأي والبيانــات اإلحصائيــة
ـه .شهادة تقدير
الجائزةـ +
درعــدف من
األول :واله
املركز مــؤرش
تبعــا• لطبيعــة كل
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
•
التدريستقدير
الجائزة  +شهادة
الثالث:
•
()FPP
درعهيئة
عضو
املركزأداء
ملف تقييم
وهــو أداة يتــم تقييــم أداء عضــو هيئــة التدريــس عــر تجميــع إنجازاتــه يف ثالثــة جوانــب هــي التدريــس ومــا
يرتبــط بــه مــن عــدد املقــررات الدراســية النظريــة و  /أو العمليــة التــي قــام بتدريســها خــال العــام الــدرايس.
وأنشــطة مراجعــة وتطويــر الربامــج واملقــررات الدراســية .وكذلــك مجــال البحــث العلمــي ومــا يتضمنــه مــن
عــدد االبحــاث العلميــة التــي نرشهــا عضــو هيئــة التدريــس ومشــاركته يف املؤمتــرات العلميــة وبــراءات
االخـراع واالبتــكارات واملشــاريع البحثيــة .وأخـرا الخدمــة املجتمعيــة ومــا تحتويــه مــن أنشــطة استشــارية
ومشــاركات مجتمعيــة ولجــان داخــل الجامعــة وخارجهــا والــدورات التدريبيــة (مدربــا ومتدربــا) .وكل ذلــك
يوفــر صــورة واضحــة عــن مــدى جــودة أداء املنتســبني للربنامــج األكادميــي ،ومــن ثــم جــودة الربنامــج نفســه.
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اإلرشاد األكادميي

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع:
الكلياتـط لعمليــات إرشــاد الطــاب أكادمييــا ،ومــا
الربنامــج التخطيـ
مــن األنشــطة الالزمــة التــي ينبغــي أال يغفلهــا

يتضمنــه ذلــك مــن وضــع جــداول الســاعات املكتبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ،وتقديــم االستشــارات بشــكل
مبــارش للطــاب .ويشــمل ذلــك تقديــم النصائــح العامــة ،مثــل نصائــح اختيــار املقــررات الــدرايس وتخطيــط
التعريف
باجلائزة:النصائــح الشــخصية بــن املرشــدين والطــاب التــي يقدمونهــا خــال الســاعات
املهنيــة ،وكذلــك
الســرة
املكتبيــة .وهنــا ينبغــي عــى الربنامــج أن يحــدد بدقــة آليــات للتأكــد مــن تفعيــل حقيقــي إلجـراءات مخطــط
متنحهـا.ــا الجامعــة للكليــات
ـي جائـ
ـروين هـ
التعلــم
ـدىـز يف مج
للتميـ
للطـخالــد
امللــك
جامعــة
لهــاجائــزة
الطلبــزةـة عنهـ
رضــا
اإللكـمــدى
وقيــاس
فائدتهـــاـاللهــم،
ـاب ،ومـ
اإلرشــاد
لتقديــم
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
ـروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
اإلرشادـس اإللكـ
التدريـ
املهني
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
ـيحاتوإجر
ـقـيآليــات
املعتمــجـدة وفـ
معايــر
تحقيـ
مــنبعــد
ـه .طالبــه عــر مســاعدتهم عــى
اءاترـات
ومهــا
الرشــدر
تطويــر قـ
األكادميـ
التقييــيـمالربنامـ
أن يراعـ
ـةـقمبــكان
األهميـ
تحديــد أهدافهــم املهنيــة واتخــاذ قراراتهــم مبــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل .كــا أنــه يجــدر
املستهدفون:
ـاول تعديــل اتجاهاتهــم نحــو الوظائــف وتعزيــز ثقتهــم للبــدء بالعمــل .ورمبــا يتيــح لهــم
بالربنامــج أن يحـ
إمكانيــة التعــرف عــى فــرص العمــل املتاحــة بالقطاعــات املختلفــة خاصــة ملــن يبحــث عــن ذلــك .وميكــن
خالد.تنميــة وعــي الطلبــة نحــو أهميــة التخطيــط املهنــي حســب تخصصاتهــم
امللكحــول
جامعةعمــل
كليات ورش
جميعـج عقــد
للربنامـ
ومهاراتهــم الشــخصية ،وكذلــك عــن فنــون كتابــة الســرة الذاتيــة واملقابلــة الشــخصية ،وغــر ذلــك مــن
اجلائزة:ــل لــدى املنظــات واملؤسســات املختلفــة.
أهدافثقافــة العم
أساســيات
إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
مشروعالجائزة
تسعى
التخرج
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
وفـيف
مميزة
بذلـوىلجهود
الكليات
وتشجيع
اإللكروين.ـدد مدتــه فصــل درايس واحــد
التعليم زمنــي محـ
ـق جــدول
إنجــازه
عى ويتـ
الطالــب
ـوم بــه
تحفيزـتقل يقـ
وه•ــو عمــل مسـ
ويقــومرفع جودة
أخــرى .شأنها
تخصصــاتوالتي من
التعلميفاإللكروين
املتميزة
أوات
املبادر
يف •بعــض تشجيع
والتعلم.بحــث/
التعليم بإعــداد
الطالــب خاللــه
ايسيفكامــل
عــام در
التخصصــات
مــروع يف موضــوع مــن موضوعــات فــروع التخصــص الرئيســية التــي يتــوىل دراســتها يف الكلية ،وتحــت إرشاف
أحــد أســاتذتها ،ويتــم تقدميــه بشــكله النهــايئ مطبوعـاً ،وتتــم مناقشــته مــن قبــل لجنــة مشــكلة مــن مجلــس
القســم ويكــون األســتاذ املــرف عضــوا فيهــا.
ويكــون للطالــب دور رئيــس يف تحديــد موضــوع مرشوعــه ،وذلــك مــن خــال تحديــده واختيــار عنوانــه أو
مــن خــال مضمونــه مبســاعدة األســتاذ املــرف ،حيــث يتــوىل الطالــب جمــع املعلومــات بنفســه ،وبذلــك
يختلــف هــذا املــروع عــن بقيــة املقــررات ملــا يتيــح لــه مامرســة حريــة كبــرة ،مــا يعمــق قدراتــه الفكريــة
والعلميــة .كــا يتطلــب إنجــاز املــروع قــدرا أكــر مــن االســتقاللية مــن جانــب الطالــب عــر البحــث وجمــع
املعلومــات مــن مصــادر مختلفــة ،وكذلــك عــرض األفــكار وتسلســلها .ويكتســب الطالــب أيضــا الثقــة بالنفــس
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واالعتــاد عــى الــذات يف الوصــول إىل املعلومــة وإظهــار إمكاناتــه العقليــة والفكريــة وتوفــر فرصــة التعبــر
عــن الــرأي .باإلضافــة إىل التأكــد مــن مــدى اكتســابه للمعرفــة واملهــارات املتضمنــة يف املقــررات التــي درســها يف
الربنامــج التــي تؤهلــه للتطبيــق العلمــي عــى مــدى دراســته.
اخلبرة امليدانية
شروط الترشـح:
ويقصــد بهــا مجموعــة الخـرات التــي تقدمهــا املؤسســة التعليميــة بشــكل مقصــود ،بهــدف نقــل الطــاب مــن
معايرـارةالجائزة.
جميع
مسـ •
واالتجاهــات إىل مســتوى متكنهــم مســتقبال مــن مامرســة املهنــة بشــكل
ـم واملهـ
استيفاء الفهـ
ـتوى محــدود مــن
للجهة
منوذجـرةالرشيح
مسـ •
املرشحةـج تحــت إرشاف أعضــاء هيئــة التدريــس
ـض الربامـ
املبارشـاز بعـ
الرئيس الجتيـ
من متطلبــا
امليدانيــة
اعتامدـك الخـ
ـتقل .وتكــون تلـ
املعاير .
األدلة والرب
استيفاء
والنظريــات بطريقــة عمليــة مهنيــة ،وذلــك مــن خــال العمــل
بعددـادئ
اهنواملبـ
النظريــة
الجوانــب
مــن •أجــل تطبيــق
للجائزةأواملرشح لها.
الرئيسية
درجات املعاير
%80أومن
امليــداين واملهــامتحقيق
•
التدريــب ،وغــر ذلــك مــن أشــكال التعلــم
العيــادات)
(املنفــذة يف
العياديــة
املهنيــة
ـي .دورة سابقة.
املرشحـ يف
سبقـنأن فاز
الرشح أعام
يتضمن
امليـ •
بهااألكادمي
الربنامــج
أساسـالًـيا مـ
ملفـد جــزءا
ـذي يعـ
أالــي الـ
ـداين والتطبيق
عامن.
بعدـجمرور
يحق ملن
التي تســاعد عــى تعزيز وترســيخ املعارف
املهنيــة
إالربامـ
الرشحـة لل
سابقاالرئيسـ
بالجائزةالركائــز
فازـة أحــد
امليدانيـ
وتعــد•أنشــطة الالخــرة
واملهــارات التــي يكتســبها الطالــب خــال دراســته بالربنامــج .كــا تســاعد الطلبــة عىل تكويــن الشــخصية املهنية
املرفقـات:ـوم عــى التفكــر النقــدي وحــل املشــكالت التطبيقيــة مــن خــال منظومــة علميــة متكاملــة
املتكاملــة التــي تقـ
أنشــطة الخــرة امليدانيــة .وتحــرص جامعــة امللــك خالــد عــى تضمــن التدريــب امليــداين (الخــرة امليدانيــة)
الرشيح به
بصـ •
املرشح.مرحلــة البكالوريــوس أو برامــج كليــات املجتمــع.
كاملةـىعنمســتوى
املعلوماتـواء عـ
التخصصــات سـ
منوذجكافــة
ـوره املختلفــة يف
الرشيح.
ـتخداموالمنربـاهن
األدلة
ـادرة عــن املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــاد
استامرةـر الصـ
للمطلوبـاتيف والتقاريـ
ـاذج التوصيفـ
مطابقةاسـ
ويتــم •يف هــذا اإلطــار
معايرــذالتقييم.
حسب
األدلةــىوالربتكـاهن
•
والتقييــم متبعــة ملعايــر الجــودة ومتطلباتهــا.
ترتيب والتنفي
التخطيــط
مرتبةــات
ـون عملي
األكادميــي وذلــك حت
قيمة
اجلائزة :للبرنامج
االستشارية
اللجنة
الجائزةـ +
مــن •املتطلبــاتاملركز
تقديرــج األكادميــي بتشــكيل لجنــة استشــارية تضــم أعضــاء
شهادة الربنام
ـاد قيــام
درعــل لالعت
األول:للتأه
األساســية
شهادة
الجائزة +
الثاين :درع
تقديرمهمتهــا الرئيســة اإلســهام يف تقييــم الربنامــج وتطويــره
تكــون
الربنامــج،
تخصــص
املركزراء يف
مــن •املهنيــن والخــ
تقدير
الربنامــج شهادة
يوفــرالجائزة +
الثالث :درع
املركز
•
اق اعتــاده قــرار تشــكيل تلــك اللجنــة ومنــاذج مــن
ضمــن أور
وال بــد أن
وتحســن أدائــه.
اجتامعاتهــا والتقاريــر التــي توضــح تطبيــق توصياتهــا .وتســهم اللجنــة االستشــارية بفعاليــة يف تخطيــط الربنامــج
وتطويــره وتقويــم جودتــه .وميكــن تحديــد أبــرز األدوار التــي ميكــن أن تلعبهــا اللجنــة االستشــارية للربنامــج
فيــا يــي:
• مناقشة توافق رسالة وأهداف الربنامج مع مثيالتها عىل مستوى الجامعة والكلية.
• تقييم مدى مناسبة املهارات واملعارف املقدمة لطلبة الربنامج.
• تيسري التعاون والتواصل بني الربنامج واملجتمع.
• املســاعدة يف تقييــم الربنامــج وتحســن أدائــه مــن خــال االســتفادة مــن الخـرات املهنيــة امليدانيــة لجهــات
التوظيــف.
• مساعدة الربنامج يف تحديد أولويات خططه التشغيلية.

41
39

رابعا :أعضاء هيئة التدريس

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع :الكليات
توظيف أعضاء هيئة التدريس
متثــل هــذه العمليــة جانبــا مهــا يف اســتقطاب أفضــل أعضــاء هيئــة التدريــس املؤهلــن للقيــام باألعبــاء األكادميية
التعريف
باجلائزة:احتياجاتهــا .وتقــوم عــادة املــوارد البرشيــة بالتنســيق مــع وكيــل الجامعــة املختــص
بالجامعــة يف ضــوء
والقياديــة
بوضــع خطــة متكاملــة (يعتمدهــا مديــر الجامعــة) للتعاقــد مــع األكفــاء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف كافــة
ـات
ـة للكليـ
الجامعـ
متنحهـــا
ـتوياتجائــزة
املسـهــي
اإللكـــةـروين
ـال التعلـ
ـذهــزاإلجيفـرمجـ
للتمي
املطلوبــةـة.امللـ
ـزة جامعـ
الجامعــة
ـتوى
ـى مسـ
اإلداريــة ع
ـمـة كاف
املتكاملـ
اءات
خالــديف هـ
ـكــرك
ويش
جائــات
التخصصـ
ـال
ـروينـنمــن خـ
التعلـــرـم اإللكـ
ـد تفعيـ
(بعـيف
واإلبــةـداع
التميــز
ـرشعـمفاهي
ـدأ يف
متميــزا
ـام منوذج
واألقســت
ـاتـي قدمـ
والكليـالتـ
الوظائف
الجامعة) عـ
موافقــلـة مدي
البرشيـ
ـادةــماملــوارد
بإعـنــان
العلميـــاـة .وتب
الجــودةــكيف
تحقيــق
الجائــزةـر إىل
وتهــدف
ـائلرات
املقــر
الجــودة
تطبيــق
معايــرلشــغل تل
للمتقدمــن
الذاتيــة
جمــع السـ
اإللكرونيــة.ــم يتــم
محليــا ودوليــا ،ث
ـفيفالوسـ
معايــرـر مختلـ
الشــاغرة عـ
األكادمييــة
ـروين
ـ
اإللك
ـم
ـ
للتعل
ـا
ـ
تفعي
ـل
ـ
األفض
ـة
ـ
الجامع
ـات
ـ
كلي
ـن
ـ
ب
ـس
ـ
التناف
روح
ـاد
ـ
وإيج
ـروين،
ـ
اإللك
ـس
ـ
التدري
الوظائــف وفرزهــا وتصفيتهــا وفــق معايــر محــددة مثــل املهــارات والخــرة والبحــث العلمــي والتميــز األكادميــي
ـزة
الجائـ
ـول عـ
ـاتللحصـ
وذلـــك
التعليمـةــي،
املحتــوى
االعتـوإثـ
التقنيــة
باسـ
ـاتــر أسـ
وتطوي
ـات /
ـىراسـ
والد
العلميــة
واملؤه
ـهادات املهنيـ
ـادراءوالشـ
ـتخداممجــال
ـرة يف
التعليــموالخـ
ـاليباملمولــة
البحثيــة
واملرشوعـ
للمرشرـاءاتـ
ـيح وإج
ـات الرش
ـدةــلوفـإىلـق آليـ
املعتمـ
التقييــم
معايــر
اتــديفتحقيـ
الخـربع
ـحنيـه.يتــم إجـراء مقابــات شــخصية
النهائيـــة
القامئــة
التوص
وبعــد
املرموقــة.
ـقــات
الجامع
معهــم إمــا بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش (إلكرتونيــا) أو بكليهــا وذلــك بواســطة لجنــة مــن األســاتذة بــكل كليــة.
املستهدفون:
وبعــد مراجعــة مســتندات املرشــحني ومقابلتهــم يتــم االختيــار النهــايئ ملــن ســيتم التعاقــد معهــم ،ومــن ثــم تتوىل
كليات
جميع
خالد.توظيفهــم وفــق األنظمــة بعــد التأكــد مــن الشــهادات العلميــة وشــهادات
امللكعقــود
جامعةإعــداد
البرشيــة
ـوارد
عــادة املـ
الخــرة .ويــي ذلــك اســتكامل إجـراءات التعيــن والتعاقــد يف إطــار األنظمــة املعمــول بهــا وبعــد موافقــة صاحــب
اجلائزة:
أهداف
ـاذ إجـراءات اســتقدام ذوي املتعاقديــن مــع الجامعــة ممــن يحــق لهــم ذلــك نظامــا.
ـا يتــم اتخـ
الصالحيــة .كـ

خال:ـة قــادرة عــى اســتقطاب أعضــاء هيئــة
بهاـونمنالجامعـ
واالرتقاءتكـ
التعليميةالتوظيــف
العمليةعمليــات
تطويرـودة يف
إىلــر الجـ
الجائزةمعاي
تسعىإقـرار
وبنــاء عــى
والتعلمـا.لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
التعليم
أساليب
تطوير
التدريـ•ـس املؤهلــن وذوي الخــرة للعمــل بهـ
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
هيئةاإللكروين
ألعضاءالتعلم
والذاتيةاملتميزة يف
تشجيع املبادرات
•
التدريس
التنمية املهنية
تقــوم جامعــة امللــك خالــد ممثلــة يف العديــد مــن العــادات والوحــدات ذات الصلــة ،مثــل عــادات التطويــر
األكادميــي والجــودة والبحــث العلمــي والتعلــم اإللكــروين وكافــة كليــات الجامعــة وأقســامها العلميــة ،بتوفــر
الفــرص املناســبة لتنميــة أعضــاء هيئــة التدريــس مهنيــا وأكادمييــا .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،يتــم عقــد العديــد مــن
الربامــج التدريبيــة وورش العمــل يف مختلــف املجــاالت ذات الصلــة بضــان الجــودة واالعتــاد واس ـراتيجيات
التدريــس وتقييــم مخرجــات التعلــم .كــا يتــم عقــد الســيمنارات العلميــة يف الكليــات بهــدف تحســن معــارف
ومهــارات وخـرات أعضــاء هيئــة التدريــس يف إطــار تكامــي تعــاوين .ويســمح ألعضــاء هيئــة التدريــس اســتخدام
املخت ـرات عنــد القيــام باملرشوعــات البحثيــة ،وتلــك املخت ـرات بتجهيزهــا بنقــاط موصلــة بشــبكة املعلومــات
العامليــة (االنرتنــت).
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الدعم املهني أعضاء هيئة التدريس
تأخــذ تنميــة أعضــاء هيئــة التدريــس مهنيــا أشــكاال عديــدة وذلــك مــن خــال ورش العمــل والحلقــات البحثيــة
واملؤمت ـرات واملطبوعــات وخدمــة املجتمــع التــي تقدمهــا الجامعــة ،وكذلــك عــر عضويتهــم يف الجمعيــات املهنيــة.
الترشـح:ـد عــى توظيــف أفضــل الكفــاءات مــن خريجــي الجامعــات الســعودية لشــغل وظائــف
شروطـة امللــك خالـ
وتعمــل جامعـ
مســاعدي هيئــة التدريــس يف مختلــف كلياتهــا ،الذيــن يجــب أن يواصلــوا دراســتهم لنيل درجــة املاجســتري والدكتوراه
ـن دراســيني بحــد أقــي بعــد تعيينهــم .وبعــد حصولهــم عــى درجاتهــم
ـال فصلـ
جميعـة خـ
استيفاءاملصنفـ
الجامعــات الدوليــة
الجائزة.
معاير
يف •
املرشحةـس بــدوام كامــل مــدة تســاوي الفــرة التــي
للجهةــة تدريـ
املبارشـاء هيئ
ـل كأعضـ
من للعمـ
العلميــة
ـامهم
اعتامد أقسـ
العلميـ•ـة يعــودون إىل
الرئيس
الرشيح
منوذج
لعضــو هيئــة التدريــس فرصــة حضــور املؤمتـرات العلميــة محليــا
الجامعــة
ـل.ربوتتيـ
قضوهــا• يف االبتعــاث ع
املعاير .
اهنـحبعدد
األقـوال
استيفاءــىاألدلة
ـوصلها.عليهــا يف نظــام مجلــس التعليــم العــايل
للجائزةاملنصـ
الرئيسيةــدوات
املعايرـرات والن
درجاتـور املؤمت
منـط حضـ
بضوابـ
ودوليــا •.وبعــد االلت ـز
املرشح
تحقيقام%80
سابقة.ـة التدريــس املشــارك يف املؤمتــر
دورةــو هيئـ
ـداب لعض
بهاـدل انتـ
فازوبـ
أنــفر
ـرة س
ـرفالًتذكـ
الجامعــة ب
ولوائحــه ،تقـ
املرشح يف
سبق
الرشحـ أعام
يتضمنـومملف
والجامع•ــات أال
العلمي/النــدوة.ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.
•
اإلجــراءات اإلداريــة والنظاميــة العتمــاد وتطويــر البرامــج واخلطــط
خامســا:
املرفقـات:
الدراســية
منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
•
امللك خالد بالخطوات التالية:
بجامعة
للمطلوبالدريفاسية
اهنوالخطط
والربربامج
تحديث ال
عملية تطوير و/أو
الرشيح.
استامرة
مطابقة األدلة
متر •
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.
•
 تقــوم لجنــة الخطــط واملناهــج بالقســم العلمــي بإعــداد ملــف الربنامــج الــدرايس الجديــد أو املطلــوب تطويــرهاجلائزة:ــم للنظــر فيــه واعتــاده أو إج ـراء التعديــات عليــه (إن وجــد).
مجلــس القس
ورفعــه إىل
قيمة
 يقــوم مجلــس القســم بدراســة الخطــة الدراســية ،ويف حالــة وجــود تعديــات أو مالحظــات عليهــا تعــاد إىل لجنــةدرعــي.
األول:العلم
بالقســم
ـط واملناهــج
الجائزة  +شهادة تقدير
املركز
الخطـ •
القســم يف نســختها النهائيــة ،تُرفــع إىل لجنــة الخطــط واملناهــج
شهادةـس
الجائزة مـ+ـن مجلـ
الخطــةدرعالدراســية
 بعــد •التوصيــة بإقـرتقدير
املركزارالثاين:
تقديرالوطنــي للتقويــم واالعتــاد األكادميــي ،واإلطــار الوطنــي
شهادةاملركــز
الجائزةـا+ملعايــر
درعمطابقتهـ
الثالث:مــن
املركزوالتأكــد
بالكليــة• ملراجعتهــا
للمؤهــات واســتيفائها لجميــع املراحــل اإلداريــة الســابقة.
 تعــرض الخطــة عــى مجلــس الكليــة ملناقشــتها والتوصيــة برفعهــا إىل وحــدة املناهــج والخطــط بوكالــة الجامعــةللشــؤون التعليميــة واألكادمييــة ،أو إعادتهــا إىل لجنــة الخطــط واملناهــج بالكليــة مــع قامئــة املرئيــات واالقرتاحــات؛
إلعادتهــا للقســم.
 بعــد إقــرار الخطــة يف مجلــس الكليــة ،يتــم إرســالها إىل وحــدة املناهــج والخطــط بوكالــة الجامعــة للشــؤونالتعليميــة واألكادمييــة؛ حيــث تتــم مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة مراجعــة الربامــج والخطــط ،للتأكــد مــن مطابقتهــا
للمعايــر والــروط العامــة وفقــا لإلطــار الوطنــي للمؤهــات ،وكذلــك متطلبــات هيئــة تقويــم التعليــم ،مــع األخــذ
بعــن االعتبــار الخطــة االس ـراتيجية للجامعــة ورؤيــة اململكــة  .2030بعــد ذلــك يتــم إق ـرار الخطــة أو إعادتهــا إىل
لجنــة الخطــط واملناهــج بالكليــة مــع توضيــح أســباب ذلــك.
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 بعــد التأكــد مــن اســتيفاء الخطــة لإلج ـراءات والــروط واملعايــر املطلوبــة ،يتــم إرســال الخطــة إىل اللجنــةالدامئــة للخطــط واملناهــج بوكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة لدراســة بنودهــا ومراجعتهــا للتأكــد
جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
مــن موافقتهــا ملعايــر الجــودة ومتطلباتهــا.
الكليات
فـرع:
 يف حالــة التوصيــة بإقـرار الخطــة الدراســية مــن ِقبــل اللجنــة الدامئــة للخطــط واملناهــج بالجامعــة ،ترفــع الخطــةإىل مجلــس الجامعــة إلقرارهــا أو إعادتهــا إىل اللجنــة الدامئــة مــع تقديــم املــررات .وهنــا تجــدر اإلشــارة إىل أنــه
يف حــال كان الربنامــج يف مرحلــة الدبلــوم أو البكالوريــوس يتــم رفعــه مبــارشة اىل أمانــة مجلــس الجامعــة ،أمــا إذا
التعريف
باجلائزة :ماجســتري أو دكتــوراه فإنــه يتــم الرفــع بــه اىل عــادة الدراســات العليــا ،الســتكامل
دبلــوم عــايل أو
كان الربنامــج
اإلجـراءات اإلداريــة حســب اللوائــح املنظمــة.
ـات
ـ
للكلي
ـة
ـ
الجامع
ـا
ـ
متنحه
ـزة
ـ
جائ
ـي
ـ
ه
ـروين
ـ
اإللك
ـم
ـ
التعل
ـال
ـ
مج
ـك خالـ
للتميـاسـزــيةيف مــن مجلــس الجامعــة  -بعــد التأكــد مــن ســامة اإلجـراءات املتبعــة
الخطــدـة الدر
امللرـار
جامعــةـةبإقـ
جائــةـزةالتوصيـ
 يف حالــال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـروين
ـ
اإللك
ـم
ـ
التعل
ـل
ـ
تفعي
يف
ـداع
ـ
واإلب
ـز
ـ
التمي
ـم
ـ
مفاهي
ـرش
ـ
ن
يف
ا
ز
ـ
متمي
ـا
ـ
منوذج
ـت
ـ
قدم
ـي
واسـ التـ
ـتيفاء متطلبــات ومعايــر بنــاء الخطــة  -تعتــر الخطــة بعــد ذلــك وثيقــة تلتــزم جميــع الجهــات ذات الصلــة
وتهــدف
اإللكرونيــة.
الربنامـات
الجــودةنفـيفـساملقــرر
تطبيــق
الجــودة مـيفـن
معايــراملعتمــدة
تحقيــقالنهائيــة
الجائــزةــىإىلصورتهــا
تعديــات ع
دون أيــة
ـج بتنفيذهــا
معايــرـي تقــدم
الجامعــة التـ
وكليــات
ـروين
ـ
اإللك
ـم
ـ
للتعل
ـا
ـ
تفعي
ـل
ـ
األفض
ـة
ـ
الجامع
ـات
ـ
كلي
ـن
ـ
ب
ـس
ـ
التناف
روح
ـاد
ـ
وإيج
ـروين،
ـ
اإللك
ـس
ـ
التدري
مجلــس الجامعــة .ويظهــر الشــكل ( )7الــدورة التــي متــر بهــا عمليــة اعتــاد وتطويــر الربامــج والخطــط الدراســية
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املستهدفون:

سادسا :قياس مخرجات التعلم
يســعى الربنامــج األكادميــي نحــو إكســاب طالبــه مخرجــات التعلــم املعتمــدة يف توصيــف الربنامــج عــى املســتوى
املعــريف وغــره مــن مهــارات عليــا كالتفكــر الناقــد والتواصــل الجيــد ،مــا يــؤدي إىل تحســن حياتهــم املســتقبلية
ومــن ثــم تحقيــق األهــداف التعليميــة للربنامــج .ويعــد قيــاس تلــك املخرجــات عنــرا محوريــا يف تحقيــق
الترشـح:
التعليــم والتعلــم .ويتــم قيــاس مخرجــات التعلــم عــر ثالثــة مســتويات :املؤسســة
شروطلعمليتــي
الجــودة الكليــة
والربنامــج واملقــررات ،وتســاعد هــذه العمليــة الربنامــج األكادميــي عــى التأكــد مــن تحقيــق مخرجــات التعلــم
والحصـ •
الجائزة.ــا إج ـراءات التحســن املســتمر بتلــك الربامــج .ويتمثــل الهــدف
معاير يف ضوئه
جميع تحــدد
استيفاءراجعــة
ـول عــى تغذيــة
املرشحة
املبارشـمللجهة
اعتامدـاتمنوذج
ـن خــال الشــكل التــايل ميكــن التعــرف
الطلبــة .ومـ
الرئيســة تعلـ
منـن عملي
الرشيحتحسـ
التعلــم يف
الرئيــس •لقيــاس مخرجـ
بعدد املعاير
األدلة والرب
الــدورة التــياستيفاء
عــى •
برنامــج .أكادميــي يف متابعــة وتحســن تعلــم الطلبــة .وتتكــون
اهنرايس /
مقــرر د
يتبعهــا كل
للجائزة
الرئيسية
تحقيق
لها .تقريــر املقــرر الــدرايس والتقريــر
املرشحــا يف
وتحليالته
القيــاس
املعايرنتائــج
درجاتـم إدراج
منــة ،ويتـ
ـوات%80متتالي
الــدورة مـ•ـن ســت خطـ
املرشح
ـدورةأن فاز
ـايلالًالـسبق
الرشحالتـأعام
ملف
سابقة.ــم الربنامــج .
دورةــات تعل
ـاسيفمخرج
املتبعــةبهايف قيـ
ـكل ()8
يتضمنالشـ
الســنوي •للربنامــج.أالويوضــح
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.
•
املرفقـات:
•
•
•

جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير

شكل ( )7دورة اعتامد وتطوير الربامج والخطط الدراسية
شكل ( )8دورة قياس مخرجات التعلم
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سابعا :إغالق دائرة التقييم

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
الكليات
فـرع:
ـات تعلــم الربنامــج ،واســتخدام نتائــج التحليــل يف
وتحليــل مخرجـ
يقصــد بإغــاق دائــرة التقييــم قيــاس وتقييــم

إق ـرار التوصيــات الرضوريــة إلج ـراء تغ ـرات تســتهدف تحســن تلــك املخرجــات ،ومــن ثــم إعــادة تقييمهــا مــرة
أخــرى مبــا يســهم إيجابــا يف تحســن تعلــم الطــاب.
باجلائزة:
ـاق دائــرة التقييــم بنــاء نظــام متكامــل لتقييــم مخرجــات تعلــم الربنامــج ،والتأكــد مــن أن
التعريفعمليــة إغـ
وتســتهدف
الربنامــج يكســب طالبــه املعــارف واملهــارات املحــددة يف توصيــف الربنامــج ،وأن هــذا التقييــم يتــم وفــق مراحــل
التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
مجـ
للتميــز
ـأيتخالــد
ـددةاملليـــك
محـــة
ـواتجامع
وخطـــزة
جائ
ـالــي.
ـا ي
ذكرهــايف فيـ
تفصيــل
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
املقــرر
الجــودة
معايــر
تطبيــق
اإللكرونيــة.ييل:
ات التقييم فيام
دائرة
تطبيقيفإغالق
أهداف
إجامل
وميكن
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
تعلمه.ـك للحصــول عــى الجائــزة
ـي ،وذلـ
ـوى التعليمـ
أهداف املحتـ
تقييمـة وإثـراء
بدائرةالتقنيـ
ـتخدام
املفاهيمــم باسـ
ـاليب التعلي
•وتطويــر أسـ
ومخرجات
الربنامج
املرتبطة
مناقشة
الربنامجوإجراءاتــه.
الرشــيح
تقييمــات
دائرةــق آلي
إلغالقـدة وف
املتعاقبةاملعتمـ
احلالتقييــم
معايــر
•بعــد تحقيــق
ومخرجات تعلمه.
أهداف
تحديد املر

استيفاء مناذج إغالق دائرة التقييم وفق مراحلها املختلفة.
•
املستهدفون:
اإلفــادة مــن مزايــا إغــاق دائــرة التقييــم يف تحديــد شــجرة الربنامــج ومصفوفتــه والخطــة الزمنيــة لقيــاس
•
مخرجــات تعلــم الربنامــج.
امللكـاسخالد.
جامعة
•جميع كليات
وتقييــم مخرجــات تعلــم الربنامــج (بطريقــة مبــارشة  /غــر مبــارشة) ،وكيفيــة تحليــل
ـرق قيـ
تحديــد طـ
البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا.
اجلائزة :نتائــج القيــاس يف تحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف مخرجــات تعلــم الربنامــج ،والخــروج
•أهدافاإلفــادة مــن
بتوصيــات وإجــراءات لتحســن جــودة تلــك املخرجــات والعمليــة التعليميــة عــى وجــه العمــوم.
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
دائرةالتعليم
إغالقأساليب
مراحل تطوير
•
التقييم
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
التعلم
املتميزة يف
تشجيع املبادرات
البرنامج
شجرة
األولى :بناء
 1 – •3املرحلة
وتشمل هذه املرحلة الخطوات التالية التي ينتج عن كل منها منوذج يتضمن مخرج تلك الخطوة:
•
•
•
•
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مصفوفة االتساق بني رسالة الجامعة والكلية (منوذج .)1
مصفوفة االتساق بني رسالة الكلية والربنامج (منوذج )2
مصفوفة االتساق بني رسالة الربنامج وأهدافه (منوذج )3
رسالة الربنامج وغاياته وأهدافه (منوذج )4

مصفوفة االتساق بني مخرجات تعلم الربنامج وأهدافه (منوذج )5
•
مصفوفة االتساق بني مخرجات تعلم الربنامج ومخرجات تعلم املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي
•
( NCAAAمنوذج )6
مصفوفة تغطية املقررات ملخرجات تعلم الربنامج (منوذج .)7
•
مخرجات تعلم الربنامج ومقرراته وفقا ملستويات املخرجات (منوذج .)8
شروطالربط بني
مصفوفة
•
الترشـح:
شجرة الربنامج (منوذج .)8
•
استيفاء جميع معاير الجائزة.
•
املقــررات مــع مخرجــات تعلــم
مخرجــات
الثانيــة:
تعلــماملرشحة
املبارش للجهة
مواءمــة الرئيس
منوذج الرشيح من
املرحلــة اعتامد
• 2-3
البرنامــج استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
•
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
•
دورة .)10
الربنامج يف(منوذج
مخرجاتفازتعلم
الرشحرات
تعلم املقر
مصفوفة •االتساق بني
سابقة.
بها املرشح
مع سبق أن
أعامالً
مخرجاتملف
أال يتضمن
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.
•
 3-3املرحلة الثالثة :تخطيط عملية التقييم
املرفقـات:
طرق التقييم املستخدمة يف قياس مخرجات تعلم الربنامج (منوذج .)11
•
املرشح(.منوذج .)12
تعلمعنالربنامج
لقياس
منوذجاملختارة
•قامئة باملقررات
•
مخرجاتكاملة
املعلومات
الرشيح به
استامرة.)13
الربنامجيف (منوذج
اهنتعلم
مخرجات
مطابقةلقياس
•الجدول الزمني
•
الرشيح.
للمطلوب
األدلة والرب
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.
•
 4-3املرحلــة الرابعــة :بنــاء مقاييــس التقديــر ( )Rubricsلقيــاس مخرجــات تعلــم
البرنامــج
قيمة اجلائزة:
•
•
•
•

قياسها.
الربنامج
تقدير
املطلوبشهادة
الجائزة +
تعلم درع
مخرجاتاألول:
•تحديد املركز
مخرجات
ات أداء
•تحديد مؤرش
التعلم.شهادة تقدير
الجائزة +
الثاين :درع
املركز
مؤرشات األداء.
لقياس
الكيفية)
(الكمية /
مستويات األداء
تقدير
شهادة
الجائزة +
الثالث :درع
•تحديد املركز
وصف ملستويات األداء يف كل مؤرش (منوذج .)14

 5-3املرحلة اخلامسة :إغالق دائرة التقييم
•
•

نتائج قياس (تقييم) مخرجات تعلم الربنامج (لكل مقرر من املقررات املختارة) (منوذج .)15
تحليل نتائج قياس مخرجات تعلم الربنامج (لكل مقرر من املقررات املختارة) (منوذج .)16
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•
•
•
•

التوصيات وإجراءات التحسني لكل مخرج من مخرجات تعلم الربنامج (منوذج .)17

املالحق

املختارة) .التعلـم اإللكترونـي
فـياتمجـال
خالـد
جائـزة
للتميـزاملقرر
الربنامج (لكافة
امللـكتعلم
جامعـة مخرجات
إجاميل نتائج قياس
الكليات
فـرع:
املقررات املختارة).
الربنامج (لكافة
إجاميل تحليل نتائج قياس مخرجات تعلم
إجاميل التوصيات وإجراءات التحسني لكافة مخرجات تعلم الربنامج

باجلائزة:التقييم من خالل الشكل ( )9التايل؛ وذلك بالتعرف عىل مراحل بناء شجرة الربنامج
التعريفإغالق دائرة
وميكن توضيح
وتخطيط عملية التقييم وإغالق دائرة التقييم والنامذج املستخدمة يف ذلك ،كام يأيت تفصيال يف امللحق ()1
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املستهدفون:

شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

املرفقـات:
•
•
•

جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير

شكل ( )9إغالق دائرة التقييم
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع :الكليات
التعريف باجلائزة:
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املستهدفون:
جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
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شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع :الكليات
التعريف باجلائزة:
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املستهدفون:
جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
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شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع :الكليات
التعريف باجلائزة:
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املستهدفون:
جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
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شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع :الكليات
التعريف باجلائزة:
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املستهدفون:
جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
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شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير

57
39

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع :الكليات
التعريف باجلائزة:
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املستهدفون:
جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
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شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع :الكليات
التعريف باجلائزة:
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املستهدفون:
جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
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شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع :الكليات
التعريف باجلائزة:
جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات
التــي قدمــت منوذجــا متميـزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال
تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة .وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف
التدريــس اإللكــروين ،وإيجــاد روح التنافــس بــن كليــات الجامعــة األفضــل تفعيــا للتعلــم اإللكــروين
وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثـراء املحتــوى التعليمــي ،وذلــك للحصــول عــى الجائــزة
بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.
املستهدفون:
جميع كليات جامعة امللك خالد.
أهداف اجلائزة:
تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:
تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.
•
تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.
•
تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.
•
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شروط الترشـح:
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معاير الجائزة.
اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة
استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .
تحقيق  %80من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.

املرفقـات:
•
•
•

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.
األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة:
•
•
•

املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين :درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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مت بحمد الله وتوفيقه

عمادة التطوير األكادميي واجلودة
quality.kku.edu.sa

@qualitykku
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