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 العامة واإلعالمالتقرير السنوي إلجنازات وحدة العالقات 
 هـ 1438-1437للعام اجلامعي

      

 الوصف:

وحدة العالقات العامة واالعالم هي كيان إداري يرتبط مباشرة بسعادة عميد التطوير والجودة وفق  

الهيكل التنظيمي للعمادة، وتهتم الوحدة بمتابعة عمليات االتصال والتواصل بين عمادة التطوير 

االعالم والجودة والجهات املعنية واملستهدفة من أنشطتها؛ مستخدمة في ذلك العالقات ووسائل 

املختلفة، بما يدعم تحقيق العمادة لرؤيتها ورسالتها وأهدافها، ويدعم الحراك التطويري للجامعة، وتقع 

على الوحدة مسؤوليات عديدة، خاصة وإنها الجهة املسؤولة عن بناء سمعة مؤسسية متميزة عن 

 العمادة.

 

 : األهداف

 الجودة وكافة الجهات املعنية واملستهدفة.تحقيق عمليات االتصال والتواصل بين عمادة التطوير و  .1

 دعم أنشطة عمادة التطوير والجودة والكشف عن جهودها لدعم الحراك التطويري للجامعة. .2

 نشر وترسيخ ثقافة التطوير والجودة في الجامعة عبر استخدام الوسائل املتعددة. .3

 رصد وتوثيق أنشطة وفعاليات وإنجازات عمادة التطوير والجودة. .4

 سمعة مؤسسية متميزة لعمادة التطوير والجودة ودعم هويتها املتسقة مع هوية الجامعة.بناء  .5

 دعم تنفيذ العمادة للمهام املوكلة إليها وتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها. .6

 بناء عالقات مؤسسية إيجابية قوية مع كافة الجهات املعنية واملستهدفة. .7

 

 املهام: 

 ترسيخ ثقافة التطوير والجودة، ودعم الحراك التطويري بالجامعة.التعريف بالعمادة ودورها في  .1

 االلكتروني للعمادة، ومواقع التواصل، وإثرائهما باملحتويات التي تدعم أهداف العمادة. املوقع اإلشراف على .2

 إعداد التقارير اإلعالمية، ورصد وتوثيق نشرها داخل وخارج الجامعة بالتنسيق مع الجهات املعنية. .3

 راف على كافة املواد اإلعالمية )اإللكترونية، واملطبوعة( والتأكد مع اتساقها مع هوية الجامعة.االش .4

 تخطيط الحمالت اإلعالمية واالشراف على تنفيذها.  .5

 تنظيم حجز قاعات االجتماعات بالعمادة واالشراف على احتياجاتها. .6

 املؤسسية.وضع الخطط واملقترحات التي تدعم هوية العمادة وسمعتها  .7

 االشراف على عمليات تنسيق الفعاليات التي تنظمها العمادة واستقبال الوفود. .8

 إعداد التقرير السنوي إلنجازات العمادة ورفعه للجهات املعنية. .9

 تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال لصالح العمل. .10
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 الجهات املتعاونة

  .رسالة الجامعة بكلية اآلداب 

 التقرير االسبوعي املصور(. وحدة التوثيق بكلية اآلداب( 

 )عمادة التعامالت االلكترونية واالتصاالت )إدارة البوابة االلكترونية 

 .اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 

 .وحدة العالقات العامة واالعالم بمكتب سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير 

 .منسوبي عمادة التطوير والجودة 

  الجامعة للتخطيط والتطوير.إدارة املخاطر بوكالة 

 

 إنجازات وحدة العالقات العامة والعالم موجز 

  التطويرية واملبادرات املحور األول: التخطيط

 :النجاز ات

 منهم، وهي: 2خطط إعالمية، واملشاركة في تنفيذ  4إعداد  .1

 التطوير والجودة. الخطة اإلعالمية لعمادة -أ

 األكاديمي املؤسس ي.خطة الحملة اإلعالمية االعتماد  -ب

  KSU2030 .االستراتيجيةخطة الحملة اإلعالمية للخطة  -ت

 خطة االحتفال باليوم الجودة العاملي. -ث

 املشاركة في إعداد املهام الوظيفية لجميع مكونات الهيكل التنظيمي للعمادة. .2

 .2030 اململكة إعداد مبادرة السمعة املؤسسية ضمن مبادرات الجامعة لتحقيق رؤية .3

رؤية مراجعة وتنسيق مبادرات وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ضمن مبادرات الجامعة لتحقيق  .4

 .2020الوطنيوبرنامج التحول  ،2030 ةاململك

 

 املحور الثاني: السياسات والجراءات

 :النجازات

الوصف، )يتضمن حيث وحدة العالقات العامة واالعالم، ل السياسات واإلجراءات د ملفداعإ .1

األهداف، املهام، مسؤوليات املشرف، صالحيات الوحدة، قائمة اإلجراءات، الخطوات 

 التنفيذية لكل إجراء والنماذج املستخدمة( حيث تطلب ذلك تصميم خمسة نماذج هي:

 .نموذج توثيق الفعاليات -أ

 .نموذج إعداد خبر صحفي -ب

  .إعالميةحملة  نموذج وضع خطة -ت

 .نموذج حجز قاعة اجتماعات -ث

 .د اإلنجازاتنموذج رص -ج
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   : العالناتالثالثاملحور 

 النجازات

، عن االعتماد األكاديمي املؤسس ي. (12)عدد إعداد  .1
ً
رسالة الجامعة صحيفة تم النشر بحيث  إعالنا

والشاشات اإللكترونية والبريد اإللكتروني ملنسوبي الجامعة، واملوقع االلكتروني لوكالة الجامعة 

كما تم عمل  والجودة، وحسابات اإلعالم الجديد، والواتس آب.التطوير  والتطوير وعمادةللتخطيط 

على جميع وحدات الجامعة مع كتاب بطلب رفعه على املوقع  ( وتوزيعهاCD)الكترونية نسخة 

 االلكتروني لوحدات الجامعة واالعالم الجديد.

 على الوسائل سالفة الذكر، وهما: 3)عدد إعداد  .2
ً
 تم نشرهم إلكترونيا

ً
إعالن تهنئة معالي مدير )( إعالنا

الجامعة بمناسبة تجديد االعتماد األكاديمي املؤسس ي، وإعالن حفل توزيع شهادات االعتماد البرامجي 

 برعاية معالي مدير الجامعة(. 

.15)اإلعالنات بلغ اجمالي عدد  .3
ً
 ( إعالنا

 

 

 اإلعالانت اليت مت نشرهاقائمة 
 الرسائل والعبارات اإلعالمية  م

شهادة رسمية تمنح من قبل هيئة اعتماد معترف بها تؤكد أن الجامعة  قد االعتماد األكاديمي املؤسس ي  1

 استوفت  املعايير الدولية ملؤسسات التعليم العالي.

تتجه إلى الطريق واملسار الصحيح الذي يجب أن اعتراف بأن بوصلة الجامعة االعتماد األكاديمي املؤسس ي  2

 تكون عليه.

مكون رئيس من مكونات املؤسسة الجامعية الحديثة، واجراء ال بديل عنه لتأكيد االعتماد األكاديمي املؤسس ي  3

 مستوى وجودة األداء الجامعي.

،  وأحد  KSU2030ية وفق الخطةأحد ركائز الجامعة لتحقيق رؤيتها االستراتيجاالعتماد األكاديمي املؤسس ي  4

 أهم مؤشرات استمرار تميز حراكها التطويري.

 االعتماد األكاديمي املؤسس ي يدعم سمعة الجامعة، ويعزز تنافسية خريجيها في سوق العمل. 5

 .يعزز السعودة في سوق العملاالعتماد األكاديمي املؤسس ي  6

الجامعة لتحقيق أعلى معايير الجودة في كافة عملياتها التعليمية، االعتماد األكاديمي املؤسس ي  يدعم سعى  7

 والبحثية، واإلدارية، والشراكة املجتمعية.

تدرك الجامعات العاملية أهمية الحصول على االعتماد األكاديمي املؤسس ي، وتحرص على تطبيق منظومة  8

 املعايير الدولية في تقييم مستوى األداء.

زر بين جميع منسوبي الجامعة، فأحرص أن آلتجديد االعتماد األكاديمي املؤسس ي هي مرحلة تسعى الجامعة  9

 تكون داعم لفرق العمل املكلفة بإتمام هذا املشروع.

تحرص الجامعة على متابعة كافة مراحل الخطة التنفيذية ملشروع تجديد االعتماد األكاديمي املؤسس ي، ويقوم  10

 ن " بدور متميز في هذا الشأن.النظام اإللكتروني" إتقا
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 نماذج لإلعالنات التي تم نشرها

 

 

 

 

تحرص وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير على متابعة تنفيذ خارطة طريق مشروع تجديد االعتماد األكاديمي  11

 نحو تحقق الجامعة لطموحاتها املستقبلية.
ً
 املؤسس ي، سعيا

 األكاديمي املؤسس ي.نقدر تعاون كافة منسوبي الجامعة مع  فريق عمل مشروع تجديد االعتماد  12

 

13 

منسوبي  والتبريكات لجميعيتقدم مدير الجامعة بأجمل التهاني : سنوات 7االعتماد األكاديمي املؤسس ي: 

 من مايو  7بمناسبة تجديد االعتماد األكاديمي املؤسس ي من )هيئة تقويم التعليم( ملدة  الجامعة
ً
سنوات اعتبارا

 م2024م إلى إبريل 2017

وبهذه املناسبة تتقدم الجامعة بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع املشاركين في مشروع تجديد االعتماد 

ومسيرة 2030األكاديمي املؤسس ي من كافة وحدات الجامعة، سائلين هللا أن يوفق الجميع لدعم رؤية اململكة 

 .-يحفظه هللا -عبد العزيز آل سعود التقدم والتنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن

برعاية معالي مدير الجامعة: أ.د. بدران بن عبد الرحمن العمر، تقييم وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير حفل  14

 للبرامج الحاصلة على شهادة االعتماد األكاديمي من هيئة تقويم التعليم.توزيع شهادات االعتماد البرامجي 

 باركالتطوير والجود بشهر رمضان املة تهنئة عماد 15



8 
 

 : انتاج الفيديو الرابع املحور 

 :النجاز

 .ديو( عرض في2عدد ) نتاجإ .1

 .ثانية 45ومدته  أهداف مشروع االعتماد األكاديمي املؤسس ي، :األول  والفيدي تضمن 

 نحو التميز :الثاني الفيديو تضمن  
ً
 ثانية،  30 ومدته(؛ الصولجان الدعائي )معا

 وتم نشره على النحو األتي: 

 .مخاطبة عمادة التعامالت االلكترونية واالتصاالت وتم بثه عبر الشاشات -أ

اإللكتروني  ، واملوقعوالتطويرتم رفعه على املوقع االلكتروني لوكالة الجامعة للتخطيط  -ب

 .بآابات اإلعالم الجديد، والواتس عمادة التطوير والجودة وحسل

(  وتوزيعها على جميع وحدات الجامعة مع كتاب بطلب رفعه   CDالكترونية) تم عمل نسخة  -ت

 على املوقع االلكتروني لوحدات الجامعة واالعالم الجديد.

 

 

 والنسخة االلكترونية صوة للفيديو الذي تم انتاجه
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 االستاندات والبنرات الدعائية املحور الخامس:

 النجاز:

( منهم،  وتوزيعهم على أماكن متعددة بمقر 4)رول آب( وطباعة )( استاند  5تم إعداد )  .1

 ما يلي: االستانداتالجامعة بالدرعية واملدينة الجامعية للطالبات، وتضمنت هذه 

 أهداف االعتماد األكاديمي املؤسس ي باللغتين العربية واإلنجليزية. .أ

 سنوات. 7حصول الجامعة على شهادة االعتماد األكاديمي املؤسس ي ملدة  .ب

حفل توزيع شهادات االعتماد البرامجي للبرامج الحاصلة على شهادة االعتماد األكاديمي من  .ت

 هيئة تقويم التعليم.

 ( بنر وطباعتهم ونشرهم في مقر الجامعة بالدرعية، واملدينة الجامعية للطالبات.2)إعداد  .2

لها، ومن ثم رفعها ملعالي الجامعة  إطارعداد إشهادة االعتماد األكاديمي املؤسس ي و  طباعة .3

 وكافة وكالئها بالتنسيق مع مكتب سعادة العميد.

 

 نماذج االستاندات التي تم طباعتها وتوزيعها على وحدات الجامعة
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 العمل : املعارض وورشاملحور السادس

 النجازات

 ( معارض، هي:3املشاركة في عدد ) .1

الذي أقيم ببهو  هـ.1438شعبان  8-4في نسخته السابعة من  املشاركة بجناح في أسبوع املهنة -أ

املدينة الجامعية للطالبات، حيث تم توفير التصميمات الفنية للمطبوعات التي تم عرضها، 

واالشراف على ضيافة وتجهيز ركن وكالة العمادة، وإعداد جدول لتنسيق الوحدات املشاركة 

 في الركن، والتغطية اإلعالمية.

ؤتمر الدولي السابع للتعليم العالي برئاسة التغطية اإلعالمية ملشاركة الجامعة في املعرض وامل -ب

 .هـ.1438رجب  18-15ر سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوي

 املشاركة في ورشة عمل مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم. -ت

 

 نماذج املشاركة في املعارض والتغطيات االعالمية
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 ةير السنويار : التقاملحور السابع

 النجازات

 هـ 1437-1436إعداد التقرير السنوي لعمادة التطوير والجودة للعام الجامعي  .1

 هـ 1438-1437إعداد التقرير السنوي لعمادة التطوير والجودة للعام الجامعي  .2

 هـ.1436/1437نجازات وحدات وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير للعام الجامعي التقرير إإعداد  .3

 إنجازات الوحدة بوكالة العمادة.كافة عداد تقرير شهري بإ .4

  (19) عدددراسة  .5
ً
، وإعداد خطابات الشكر لهذه  تقريرا

ً
 تعريفيا

ً
 لوحدات الجامعة، وكتيبا

ً
سنويا

 الجهات.

 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. دراسة كتيبات وكالة التطوير والجودة .6

 

 

 اصداراتها السنوية لعمادة التطوير والجودة أرسلتالتي  قائمة الجهات

 اسم الجهة  م

 برنامج الطلبة املتفوقين واملوهوبين؛ بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية. 1

 املدينة الجامعية للطالبات  2

 إدارة اإلسكان واملرافق ؛ بوكالة الجامعة للمشاريع. 3

 . التقرير السنوي كلية الهندسة 4

 إنجازات البحث العلمي .كلية الهندسة 5

 فعاليات التوعية بسرطان الثدي، وكالة عمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعية للطالبات  6

 كلية التمريض. 7

 معهد امللك عبد هللا لتقنية النانو. 8

 كلية الحقوق والعلوم السياسية. 9

 .إدارة اإلحصاء واملعلومات)اسبوع املهنة(  10

 كلية الطب.  11

 وكالة الجامعة للمشاريع. 12

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني.  13

 مركز بحوث الدراسات اإلنسانية بعمادة البحث العلمي. 14

 وكالة جامعة األميرة نورة للتطوير والجودة 15

 كلية السياحة واآلثار. 16

 كلية املجتمع. 17

 البيئة.إدارة االستدامة وتطوير  18

 وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير. تقرير املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم. 19
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 : الكتيبات التعريفية للعمادةاملحور الثامن

 النجازات

ومناقشتها مع مشرفي الوحدات،  ،وتبويبها املواد العلمية من وحدات العمادة، ومراجعتهاالم است .1

، كما تم العمل وجاري العمل على تنسيق عملية تصميمهااملراجعة اللغوية، وتنسيق عمليات 

 لهما.نسخة االلكترونية وجود  على إعادة تحرير كتابين لعدم

 استقبال قوالب للتصميمات الفنية وتطويرها بالتعاون مع املصممين املتخصصين. .2

 

 قائمة الكتيبات التعريفية عن عمادة التطوير والجودة

 مالحظات  اسم الكتيب  م

 تدقيق التقويم الذاتي  1

 تدقيق نظام إدارة الجودة بجامعة امللك سعود  2

 تدقيق نظام املقارنات املرجعية بجامعة امللك سعود  3

 تدقيق مجلس املًقومين بجامعة امللك سعود  4

 تدقيق ( في املؤسسات التعليمية  ISOنظام إدارة الجودة)    5

 كتابة وتدقيق مفاهيم ومصطلحات في الجودة  6

 كتابة وتدقيق  مبادئ الجودة لدى روادها  7

 

 

  ( SMS)الرسائل النصية  التاسع:املحور 

 النجاز

، واستخدامه لدعم التواصل بالعمادة KSU2030تحديث قاعدة البيانات على نظام تواصل لحساب  .1

 والوكالة.

 ) رسالة نصية (25)عدد إرسال  .2
ً
املسجلين على قاعدة البيانات، وقد تعدد املوضوعات،  لجميع( تقريبا

املؤسس ي، تهنئة باملناسبات الوطنية، والدينية، واالعالن عن  األكاديمي االعتماد منها:املرسلة؛ 

 االجتماعات، وحسابات التواصل. 
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 KSU2030نماذج للرسائل النصية املرسلة من حساب
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 : النشر الصحفيالعاشراملحور 
  (70) أكثر من ونشر عدادإ .1

ً
 تمت صياغتهم وفق الفنون الصحفية املختلفة،  موضوعا

ً
نشرهم و صحفيا

 في القنوات التالية: )رسالة الجامعة، حساب العمادة في الفيس بوك، املوقع اإللكتروني للعمادة(.

(صحفيأخبار (   4) تم نشر  .2
ً
 في الصحف املحلية بالتنسيق مع اإلدارة العامة للعالقات واالعالم.  ة )تقريبا

اصدار  32مشاركة من بين  31صحيفة رسالة الجامعة بلغ عدد مشاركات العمادة في إصدارات  .3

 أصدرته الصحيفة هذا العام.

 

 نماذج للتغطيات العالمية املنشورة بصحيفة رسالة الجامعة
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 لفصل األول ا خاللرسالة الجامعة املنشورة باملوضوعات الصحفية 

رقم  النوع املوضوع / العنوان م

 العدد

 الصفحة

1  
ً
صدور قرار معالي وزير التعليم بتعيين د. صالح بن إبراهيم القسومي عميدا

 .لعمادة التطوير والجودة

 3 1243 خبر

 2 1244 خبر .التنفيذالتطوير والجودة تستعرض برامج الخطة االستراتيجية وآليات  2

صدور معالي مدير الجامعة بتجديد تكليف د. عاطف العمري بالعمل مساعد  3

 .لوكيل الجامعة للتخطيط والتطوير

 خبر

صدور معالي مدير الجامعة قرار إداري بتعيين د. مها بن عمير وكيلة لعمادة  4

 .التطوير والجودة

 خبر

 

1246 

 

4 

 

قرار إداري بتكليف قاسم سفران بالعمل مدير  صدور معالي مدير الجامعة 5

 .إلدارة عمادة التطوير والجودة

 خبر

 2 1247 خبر .التطوير والجودة تستعرض مسيرة االعتماد األكاديمي للتربية 6

 4 خبر .عميد التطوير والجودة في ضيافة اآلداب 7

 23 خبر .التمريض تحصل على االعتماد األكاديمي الوطني 8

 نحو التميز" 9
ً
 1248 اعالن .االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 

1 

 2 خبر .كلية الحقوق تستقبل وفد التطوير والجودة 10

 2 خبر .كلية السياحة تستقبل وفد التطوير والجودة 11

علوم الحاسب واملعلومات تستعرض خطتها لالعتماد األكاديمي الوطني  12

 بحضور عميد التطوير والجودة

 23 صورة

 نحو التميز " 13
ً
 1 1249 اعالن االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 نحو التميز " 14
ً
 1250 اعالن االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 

1 

 4 خبر التطوير والجودة تستعرض تجربة الحاسب واملعلومات في االعتماد  15

 نحو التميز "  16
ً
 1251 اعالن  االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 

1 

 1 خبر االعتماد األكاديمي املؤسس ي يزور الجامعة األسبوع القادم  17

 نحو التميز "  18
ً
 1252 اعالن  االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 

1 

 7 خبر فريق االعتماد األكاديمي املؤسس ي يزور الجامعة اليوم  19

 نحو التميز "  20
ً
 1253 اعالن  االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 

1 

 6 خبر فريق االعتماد األكاديمي املؤسس ي زار الجامعة وتفقد وحداتها ومرافقها  21

 نحو التميز "  22
ً
 1 1254 اعالن  االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا
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  ثانيلفصل الا خاللرسالة الجامعة املوضوعات الصحفية املنشورة ب

 6  تقرير اتقان يدعم بتجديد االعتماد األكاديمي بشكل كامل  23

مدير الجامعة استقبل األمين املساعد لهيئة التقويم ورعى ختام فعاليات  24

 االعتماد 

 19 تقرير

 نحو التميز "  25
ً
 1255 اعالن  االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 

1 

 5 خبر التطوير والجودة في مقر واحد بمبنى إدارة الجامعة  26

 نحو التميز "  27
ً
 1256 اعالن  االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 

1 

 4 خبر " النشر" تحصل على شهادة الجودة للمرة الثانية  28

 نحو التميز "  29
ً
 1257 اعالن  االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 

1 

 23 خبر التطوير والجودة تحصل على شهادة مدقق دولي  30

 نحو التميز "  31
ً
 1258 اعالن  االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 

1 

 7 خبر مدير الجامعة يعتمد الهيكل التنظيمي لعمادة التطوير والجودة  32

 23 خبر عميد التطوير والجودة بكلية املجتمع  33

 نحو التميز "  34
ً
 1259 اعالن االعتماد األكاديمي املؤسس ي " معا

 

1 

 24 خبر التطوير والجودة تشارك في فعاليات التوعية بسرطان الثدي  35

 الصفحة العددرقم  النوع املوضوع / العنوان م

 7 1260 خبر تشارك في التوعية بسرطان الثديالتطوير والجودة  1

صدور قرار تعيين الدكتور مسفر بن سعود السلولي وكيل لعمادة التطوير  2

 والجودة لشؤون التطوير

 4 1262 خبر

 7 خبر التطوير والجودة تستقبل وفد جامعة األمير سطام 3

 9 مقال آفاق أكاديمية 4

 6 1263 خبر االستراتيجيةتشكيل املكتب التنفيذي للخطة  5

6 

 

 24 خبر الجامعة تستضيف ضمان الجودة بجامعة القدس

 5 1264 خبر زيارة فريق عمل نظام إتقان لكلية املجتمع 7

 7 خبر التطوير تشارك في أسبوع الجودة باللغات والترجمة 8

 15 مقال لنتحد من أجل شبكة إنترنت أفضل 9

 مع الدكتور البكرالتطوير والجودة تعقد  10
ً
 2 1265 خبر اجتماعا
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 الستمرا
ً
 فعاليات عمادة التطوير والجودة حتى بعد انتهاء اإلصدارات السنوية لرسالة الجامعة رمالحظة: نظرا

 األخبار رفعها على قنوات النشر االلكترونية. ونشر عدادإتم االستمرار في 

 

 

 7 خبر د. القسومي يستقبل عميد الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الجوف 11

 8 خبر أوجه تميز كلية العمارة والتخطيط 12

 ومكتب العالقات املجتمعية 13
ً
 23 خبر التطوير والجودة تعقد اجتماعا

 14 1266 مقال الخامس   ISOالجديد في إصدار  14

 1 1267 خبر د. العمر: تحديث أنظمة الجودة بالجامعة 15

 5 خبر التطوير والجودة تدعم مؤسسات التعليم الوطنية 16

 7 خبر الخطة االستراتيجية تبحث التفاعل والدعم 17

 خبر "آفاق" تناقش خطتها املستقبلية 18

 14 مقال كيف ندعم الوالء املؤسس ي 19

 4 خبر جامعة االميرة نورة في ضيافة "التخطيط والتطوير"وفد  20

 7 1268 خبر األيزو القسومي يستعرض خطة "التمريض" االستراتيجية و  21

22  
ً
 خبر "التطوير والجودة" تدعم مؤسسات التعليم فنيا

 بعمادة التطوير والجودة 23
ً
 23 خبر جائزة التميز يعقد اجتماعا

 1 1269 خبر "ضيف شرف في معرض جامعة جازان السابع للكتاب .."امللك سعود 24

لتنفيذ توجيهات معالي مدير الجامعة التطوير والجودة تجتمع والشركة  25

 املانحة لآليزو لتطوير الخدمات

 7 خبر

 23 خبر مجلس وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير يعقد اجتماعه الثاني 26

 15 1270 تهنئة رعاية أبناء الوطن 27

 1 1271 خبر سنوات 7تجديد االعتماد االكاديمي املؤسس ي للجامعة لـ 28

 7 خبر التطوير والجودة في حفل ختام "اصنع وظيفتك" 29

 7 1272 خبر افتتاح ورشة عمل إدارة املخاطر في املؤسسات التعليمية 30

 خبر التطوير والجودة في ختام حملة اصنع وظيفتك 31

. د. السبتي: االعتماد عمل مؤسس ي يواكب أهداف الجامعة.خالل تكريم  32

 الوطن

 1          1273 خبر

الجامعة يتسلم  األكاديمي. مديرفي حفل نظمه املركز الوطني للتقويم واالعتماد  33

 شهادة اعتماد برامجي 19املؤسس ي و  األكاديميشهادة تجديد االعتماد 

 2 تقرير

 6 خبر التطوير والجودة في أسبوع املهنةعمادة  34

35  
ً
 1 1274 خبر تسليم شهادة االعتماد البرامجي... غدا

 6   عمادة التطوير والجودة تعقد ورشة تطبيقات الهوية. 36
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 : التوثيق املصور للفعالياتاملحور الحادي عشر

 اتالنجاز 

 لها.، وعمل أرشيف إلكتروني ( فعالية 26عدد)وتوثيق تصوير  .1

ادة، إضافة إلى التقارير السنوية للوحدات ، واملوقع اإللكتروني للعمم األخبار املنشورةدع .2

 حيث يتم توظيف الصور(.)وللعمادة واإلعالم الجديد 

 

 نماذج للفعاليات املختلفة التي تم توثيقها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 هـ1438-1437قائمة الفعاليات التي تم تصويرها خالل العام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان الفعالية اسم الفعالية  م 

 عمادة التطوير والجودة السياسيات واإلجراءات  1

 عمادة التطوير والجودة إدارة الهوية  2

 عمادة التطوير والجودة  PMOإدارة املشاريع  3

 عمادة التطوير والجودة وحدة املواصفات واملقاييس مع وكيل الجامعة لالستقطاب  4

 سلمان لريادة األعمالمعهد امللك  الحفل الختامي لحملة اصنع وظيفتك  5

 عمادة التطوير والجودة متجر الهوية  6

 عمادة التطوير والجودة  SBMاجتماع اتقان مع شركة  7

 عمادة التطوير والجودة زيارة وكالة الجامعة للمشاريع لعمادة التطوير والجودة  8

 كلية اللغات والترجمة أسبوع الجودة  9

 عمادة التطوير والجودة جائزة التميز في الجودة  10

 عمادة التطوير والجودة زيارة وفد من جامعة الجوف  11

 عمادة التطوير والجودة زيارة وفد من جامعة سطام بن عبدالعزيز  12

 مستشفى طب االسنان تكريم سعادة عميد عمادة التطوير والجودة باملجلة العلمية  13

 عمادة التطوير والجودة تسليم شهادة األيزو لدكتور صالح العنزي  14

 السنة األولى املشتركة ورشة عمل الخطة االستراتيجية لعمادة سنة األولى املشتركة 15

 عمادة التطوير والجودة نظام إدارة الجودة االصدار الثالث  16

 السياحية واآلثاركلية  زيارة الكلية لالعتماد البرامج املؤسس ي  17

 كلية إدارة االعمال زيارة الكلية لالعتماد البرامج املؤسس ي  18

 كلية اآلداب زيارة الكلية لالعتماد البرامج املؤسس ي  19

 كلية الحقوق والعلوم السياسية زيارة الكلية لالعتماد البرامج املؤسس ي  20

 اللغات والترجمةكلية  زيارة الكلية لالعتماد البرامج املؤسس ي  21

 كلية علوم الحاسب واملعلومات زيارة الكلية لالعتماد البرامج املؤسس ي  22

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني زيارة الكلية لالعتماد البرامج املؤسس ي 23

 عمادة التطوير والجودة وحدة املواصفات واملقاييس مع العالقات العامة  24

 عمادة التطوير والجودة اجتماع مناقشة التقرير السنوي للوحدات   25

 قاعة التشريفات بالجامعة حفل توزيع شهادات االعتماد البرامجي  26
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 العالم الجديد عشر:املحور الثاني 

 النجازات

 حساب (5)عدد إدارة  -1
ً
 الكترونيا

ً
إضافة  ،، واتقان، والخطة االستراتيجية( العمادة)يشمل  ا

 لحساب تويتر لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير.

  (53)عدد تم نشر  -2
ً
 صحفيا

ً
 في حساب العمادة على الفيس بوك. موضوعا

 تغريدة في حساب العمادة في تويتر. (62)تم نشر عدد  -3

 روابط حسابات التواصل بعمادة التطوير والجودة

 النوافذ الرابط  الجهة  م

1  

 عمادة التطوير

 والجودة

https://twitter.com/DOD_KSU twitter 

2 https://www.facebook.com/DODksu Facebook 

3  

الخطة 

 االستراتيجية

KSU2030 

https://twitter.com/ksu2030 twitter 

4 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009159792945 Facebook 

 إتقان 5

 

https://twitter.com/itqan_ksu twitter 

 

 

 

 

https://twitter.com/DOD_KSU
https://www.facebook.com/DODksu
https://twitter.com/ksu2030
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009159792945
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 هـ1438-1437الجامعيفيسبوك للعام  حساباملوضوعات املنشورة في 

 املالحظات التاريخ املنشورات م

 لعمادة التطوير والجودةالدكتور صالح القسوم 1
ً
اغسطس  28 .ي عميدا

2016 

 بدون صورة

 بدون صورة  2016أكتوبر  22 .الدكتورة مها عمير وكيلة لعمادة التطوير والجودة بفرع الطالبات 2

 إلدارة عمادة التطوير والجودةقاسم سفران  3
ً
 بدون صورة 2016أكتوبر  22 .مديرا

 مصورة 2016أكتوبر  22 التطوير والجودة تناقش تميز اآلداب في الجودة واالعتماد األكاديمي 4

 مصورة 2016أكتوبر  22 التطوير والجودة تستعرض مسيرة االعتماد األكاديمي لكلية التربية 5

والجودة تعقد اجتماع باملكتب التنفيذي للخطة عمادة التطوير  6

 االستراتيجية ومشروع" إتقان"

 مصورة 2016أكتوبر  22

عميد التطوير والجودة يعقد اجتماع  شحذ الهمم واتاح فرص للمتميزين 7

 مع منسوبي العمادة

 مصورة 2016أكتوبر  22

االعتماد معالي مدير الجامعة يعقد اجتماع مع فريق املراجعة الخارجي  8

 األكاديمي املؤسس ي

 مصورة  2016ديسمبر  6

فريق املراجعة الخارجي لالعتماد األكاديمي املؤسس ي يواصل زياراته  9

 لوحدات الجامعة واالجتماع مع منسوبيها والخريجين وأصحاب العمل.

 مصورة 2016ديسمبر  6

ومرافقها ويجري فريق االعتماد األكاديمي املؤسس ي يتفقد وحدات الجامعة  10

 مقابالت شخصية مع منسوبيها والخريجين وأصحاب العمل

 مصورة 2016ديسمبر  14

معالي مدير الجامعة استقبل األمين املساعد لهيئة التقويم، ورعى ختام  11

 فعاليات االعتماد األكاديمي

 مصورة 2016ديسمبر  14

 لقرار الدمج 12
ً
بالطابق الرابع بمبنى التطوير والجودة في مقر واحد : تنفيذا

 .إدارة الجامعة

 بدون صورة 2017يناير  11

 مصورة 2017يناير  11 دار جامعة امللك سعود للنشر تحصل على شهادة الجودة للمرة الثانية 13

الجامعة تشارك في ورشة عمل تحديث الخطة املستقبلية للتعليم  14

 الجامعي)آفاق(

 مصورة 2017يناير  11

 مصورة 2017يناير  11 التطوير والجودة تحصل على شهادة مدقق دوليعمادة  15

 مصورة 2017يناير  11 والجودة معالي مدير الجامعة يعتمد الهيكل التنظيمي لعمادة التطوير 16

 مصورة 2017يناير  11 كلية املجتمع تتسلم شهادة تجديد نظام إدارة الجودة )األيزو( 17
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 مصورة 2017فبراير  22 أوجه التعاون مع جامعة شقراءبحث وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ت 24

التطوير والجودة تستقبل عميد الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة  25

 الجوف

 مصورة 2017مارس  2

اليوم العاملي لإلنترنت اآلمن. مقال بقلم: أ.د/ صالح بن إبراهيم القسومي.  26
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 مصورة 2017مارس  2 التخطيط والتطوير تناقش املرحلة الثانية من "إتقان" 27

 مصورة 2017مارس  2 التطوير والجودة تعقد اجتماع مع عمادة شؤون الطالب 28

 مصورة  2017مارس  6 التطوير والجودة تبحث أوجه تميز كلية العمارة والتخطيط 29

 مصورة 2017مارس  6 الجامعة تعقد اجتماعها األول لجنة إنشاء متجر هوية  30

 بدون صورة 2017مارس  6 التطوير والجودة تعقد اجتماع مع مكتب العالقات املجتمعية 31
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ً
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 مصورة 2017مارس  29
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43  
ً
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ً
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49  
 
 مصورة 2017مايو  21 تسليم شهادات االعتماد البرامجي غدا

شهادة اعتماد  19احتفالية تسلم الجامعة لشهادة االعتماد املؤسس ي و 50
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 مصورة 2017مايو 15
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 ه1438-1437الجامعي للعامتويتر املنشورة في حساب  التغريدات

 املالحظات التاريخ التغريدة 

تتقدم عمادة التطوير والجودة بأصدق التهاني والتبريكات بحلول  1

 بالخير والبركات.
ً
 شهر رمضان املبارك؛ أعاده هللا علينا جميعا

 مصورة 2017مايو//29

والزراعة، وكلية التمريض، وكلية العمارة وكلية علوم األغذية  2

 والتخطيط.

 مصورة 2017مايو//24

ضم الحفل ستة كليات هي: كلية العلوم، وكلية إدارة األعمال،  3

 وكلية الهندسة.

 مصورة 2017مايو//24

مدير الجامعة: الحصول على شهادة االعتماد األكاديمي املؤسس ي  4

 قوة الجامعةشهادة اعتماد برامجي دليل على  19و

 مصورة 2017مايو//24

مدير الجامعة يكرم الكليات الحاصلة على شهادة االعتماد  5

 البرامجي من هيئة تقويم التعليم.

 مصورة 2017مايو//24

تسلم معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر شهادة تجديد  6

 19م، و 0242-2017االعتماد األكاديمي املؤسس ي للجامعة 

 .اعتماد برامجي للكلياتشهادة 

 مصورة 2017/ مايو /  10

مثل الجامعة في حفل االستالم الدكتور أحمد العامري وكيل  7

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور صالح 

 .القسومي عميد التطوير والجودة

 مصورة 2017/ مايو /  10

التهاني وجه أ.د. صالح القسومي عميد التطوير والجودة  8

والتبريكات ملدير الجامعة ووكالئها بمناسبة نجاح مشروع تجديد 

 .االعتماد األكاديمي املؤسس ي

بدون  2017/ مايو /  03

 صورة

معالي مدير الجامعة يتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لجميع  9

منسوبي الجامعة بمناسبة تجديد االعتماد األكاديمي املؤسس ي 

 .سنوات 7للجامعة 

 مصورة 2017/ ابريل /  30

شارك األستاذ الدكتور صالح القسومي عميد عمادة التطوير  10

والجودة في الحفل الختامي لحملة أصنع وظيفتك الذي نظمه 

 .معهد امللك سلمان لريادة األعمال

 مصورة 2017/ ابريل /  30
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برئاسة د. مها عمير وكيلة عمادة التطوير والجودة شاركت وكالة  11

 التي نظمتها املدينة الجامعية 
ً
العمادة في فعالية لنخطط معا

 .للطالبات

 مصورة 2017/ ابريل /  30

تسلم أ.د. صالح بن إبراهيم القسومي عميد عمادة التطوير  12

والجودة كتاب شكر من إدارة الجودة الشاملة التابعة لإلدارة 

 .العامة للتعليم بمنطقة الرياض

بدون  2017/ ابريل /  13

 صورة

اجتمع عميد التطوير والجودة أ.د. صالح القسومي مع وفد  13

بهدف تطوير جميع )ISO  (الشركة املانحة لشهادات االيزو 

 .الخدمات املقدمة منها

 مصورة 2017/ مارس /  29

تم دعوة وفد التطوير والجودة لحضور مجلس الكلية 2-  14

 .التطوير والجودةواستعراض إنجازات الكلية في مجاالت 

 مصورة 2017/ مارس /  29

استقبل مجلس كلية التمريض برئاسة أ.د. أحمد أبو شايقة 1  15

عميد الكلية وفد عمادة التطوير والجودة برئاسة أ.د. صالح 

 .القسومي

 برئاسة د مسفر السلولي، ومشاركة د  16
ً
عقدت وحدة آفاق اجتماعا

الكاشف، بهدف مناقشة املهام، أريج الدباس ي، ود عبد النعيم 

 واألهداف واألنشطة التنفيذية

 مصورة 2017/ مارس /  14

شارك وفد من عمادة التطوير والجودة برئاسة أ.د.صالح  17

القسومي في ورشة عمل تحليل احتياجات األطراف الرئيسة 

 .بعمادة السنة األولى املشتركة

 مصورة 2017/ مارس /  14

عقد املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية برئاسة د.مسفر  18

 لبحث آليات زيادة تفعيل التواصل مع وحدات 
ً
السلولي اجتماعا

 2030KSUالجامعة والتعريف بالخطة

 مصورة 2017/ مارس /  14

يهدف املشروع إلى االرتقاء بمستوى أداء وحدات الجامعة في 2- 19

على املنافسة/ والتحسين مجال التطوير والجودة، والتشجيع 

 املستمر في األداء

 مصورة 2017/ مارس /  14

ترأس أد. صالح القسومي عميد التطوير والجودة اجتماع 1-  20

مشروع إعداد نظام جائزة التميز في التطوير والجودة بحضور 

 .أعضاء املشروع من وحدات الجامعة

القسومي  صالحأ.د. عقدت عمادة التطوير والجودة برئاسة  21

 مع كلية العمارة والتخطيط برئاسة أ.د. عبد هللا بن 
ً
اجتماعا

 .أحمد الثابت عميد الكلية

 مصورة 2017/ مارس /  6

عقدت لجنة إنشاء متجر الهوية اجتماعها األول برئاسة أ.د.  22

صالح القسومي عميد عمادة التطوير والجودة رئيس لجنة إنشاء 

 .متجر الهوية

 مصورة 2017 / مارس / 6

 لبحث  23
ً
ترأس أ.د. صالح القسومي عميد التطوير والجودة اجتماعا

 (ISO).ترتيبات إعداد وثائق االصدار الثالث من نظام الجودة

 مصورة 2017/ مارس /  2
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استقبلت عمادة التطوير والجودة برئاسة أ.د. صالح القسومي  24

بن مبارك العنزي عميد عمادة الجودة واالعتماد  د. سالمسعادة 

 .األكاديمي بجامعة الجوف

 مصورة 2017/ مارس /  2

شاركت عمادة التطوير والجودة برئاسة األستاذ الدكتور صالح  25

القسومي عميد التطوير والجودة في فعالية أسبوع الجودة الذي 

 نظمته كلية اللغات والترجمة

 مصورة 2017فبراير / /23

تضمن القرار تولي األستاذ فالح بن شديد آل سعد منصب نائب  -2 26

املشرف على املكتب التنفيذي، ويعمل بهذا القرار ملدة عام من تاريخ 

 .صدوره

 2017فبراير /  /14

  

 مصورة

  

27 1- 
ً
 إداريا

ً
أصدر أ.د. صالح القسومي عميد التطوير والجودة قرارا

للخطة االستراتيجية بإشرافه، وبعضوية بتشكيل املكتب التنفيذي 

 .فريق من العمادة

 بتعيين د مسفر السلولي أستاذ  28
ً
 إداريا

ً
صدر معالي مدير الجامعة قرارا

 لعمادة التطوير 
ً
املناهج وطرق التدريس املشارك بكلية التربية وكيال

 والجودة

 مصورة 2017/ فبراير /  7

أحد منسوبي وحدة ضمان استضافت عمادة التطوير والجودة  29

الجودة بجامعة القدس بدولة فلسطين الستكمال التدريب الذي 

 .تقدمه العمادة في مجاالت الجودة

 مصورة 2017/ فبراير /  7

استقبلت عمادة التطوير والجودة وفد عمادة التطوير والجودة  30

بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز لبحث تجربة جامعة امللك 

 .وأوجه التعاون املشتركسعود 

 مصورة 2017/ فبراير /  8

شارك أ.د. صالح القسومي عميد التطوير والجودة املدير التنفيذي  31

وآليات التحديث. التي  2خطة آفاق  لخطة) آفاق( في ورشة عمل:

 .دعت إليها وزارة التعليم

 مصورة 2017/ يناير /  11

الزيارات التفقدية لكليات عمادة التطوير والجودة تشارك في  32

 .الجامعة ملتابعة جاهزيتها لبدء الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني

 مصورة 2017/ فبراير /  7

برئاسة د مها عمير وكيلة عمادة التطوير والجودة شاركت وكالة  33

العمادة في فعاليات التوعية بسرطان الثدي التي أقيمت باملدينة 

 .الجامعية للطالبات

بدون  2017يناير /  / 17

 صورة

 حد. صالمع يد التطوير والجودة بن سرهيد بعم دد. سعو ألتقى  34

عكاوي وتم االتفاق على  دد. احمو  عميد التطوير والجودة  القسومي

 عقد ورشة عمل للمقارنات املرجعية

 مصورة 2017/ يناير /  10

كلية  قام أ.د. صالح القسومي عميد التطوير والجودة بتسليم 35

التي  (ISO 9001 : 2008) املجتمع شهادة تجديد نظام إدارة الجودة

 حصلت عليها للمرة الثانية

 مصورة 2017/ يناير /  11

 لقرار مجلس الجامعة بضم عمادة التطوير . 36
ً
يأتي ذلك استكماال

 .وعمادة الجودة في كيان واحد باسم عمادة التطوير والجودة

بدون  2017/ يناير /  11

 صورة
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اعتمد معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر  37

الهيكل التنظيمي لعمادة التطوير والجودة بوكالة الجامعة للتخطيط 

 .والتطوير

بدون  2017/ يناير /  11

 صورة

حصلت وحدة املواصفات واملقاييس بعمادة التطوير والجودة ممثلة  38

شهادة مدقق دولي معتمد وفق املواصفة في د. هشام عبهري على 

 (ISO 9001 : 2015) الدولية

 مصورة 2017/ يناير /  11

قام أ.د. صالح القسومي عميد التطوير والجودة بتسليم شهادة إدارة  39

م لدار نشر جامعة 2016للعام  (ISO 9001:2008)الجودة األيزو 

 .امللك سعود

 مصورة 2017/ يناير /  11

40  
ً
لقرار الدمج: التطوير والجودة في مقر واحد بالطابق الرابع تنفيذا

 .(19بمبنى إدارة الجامعة رقم)

 مصورة 2017/ يناير /  11

اتمت عمادة التطوير والجودة إعادة تأهيل املقر السابق لعمادة  41

( ليستوعب كافة منسوبي 19الجودة بالطابق الرابع بمبنى )رقم 

 .عمادة التطوير والجودة

بدون  2017يناير /  / 11

 صورة

 في املكتب التنفيذي للخطة املستقبلية 42
ً
 ) أطلقت وزارة التعليم ممثلة

AAFAQ2029)  بعض االستبيانات الخاصة بقياس مؤشرات األداء

 .السنوية

 مصورة 2017/ يناير /  11

د. يوسف عسيري: إتقان" نقطة تحول في تاريخ االعتماد األكاديمي  43

 املؤسس ي 
ً
 .للجامعة ومصدر فخر لنا جميعا

 مصورة 2016/ ديسمبر /  6

 نحو  44
ً
إتقان داعم رئيس لتجديد االعتماد األكاديمي املؤسس ي)معا

 )التميز

 مصورة 2016/ نوفمبر /  24

 نحو  45
ً
إتقان داعم رئيس لتجديد االعتماد األكاديمي املؤسس ي)معا

 .)التميز

 مصورة 2016/ نوفمبر /  13

الفيديو التوعوي لتجديد االعتماد األكاديمي املؤسس ي لجامعة امللك  46

 نحو التميز
ً
 )سعود) معا

 فديو 2016/ نوفمبر /  13

أقامت عمادة التطوير والجودة حفل تكريمي لألستاذ أحمد عميرة  47

بمناسبة انتهاء فترة عمله بالعمادة، وتضمن الحفل االشادة بجديته 

 وإخالصه في العمل

 مصورة 2016نوفمبر / /  10

عمادة التطوير والجودة تصدر إعالنات وفيلم توعوي عن االعتماد  48

األكاديمي املؤسس ي، وتبدأ في نشرها بوسائل االعالم وتوزيعها على 

 .وحدات الجامعة

 مصورة 2016/ نوفمبر /  9

عمادة التطوير والجودة تواصل فعاليات الحملة التوعوية ملشروع  49

 نحو التميزتجديد 
ً
 .االعتماد األكاديمي املؤسس ي: معا

 مصورة 2016/ نوفمبر /  9

 نحو  50
ً
تجديد االعتماد األكاديمي املؤسس ي لجامعة امللك سعود: معا

 التميز

 فديو 2016/ نوفمبر /  7
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د مها عمير وكيلة عمادة التطوير والجودة: للحمالت التوعوية  51

 .األمراض، وترسيخ الثقافة الصحيةالصحية دور هام في الوقاية من 

 مصورة 2016/ أكتوبر /  24

وكالة عمادة التطوير و الجودة تشارك في الحملة التوعوية لـ  52

 املدينة_الجامعية_للطالبات #سرطان_الثدي#

 مصورة 2016/ أكتوبر /  24

الزيارة استعراض اإلنجازات السابقة لالعتماد األكاديمي هدفت  53

الدولي، والتعرف على خطة تأهيل برامج الكلية لالعتماد األكاديمي 

 .الوطني

 مصورة 2016/ أكتوبر /  19

زار وفد عمادة التطوير والجودة برئاسة عميدها أ.د. صالح القسومي  54

 .عميد الكلية كلية التربية برئاسة أ.د. يوسف الشميمري 

 مصورة 2016/ أكتوبر /  19

هدف االجتماع استعراض إنجازات كلية اآلداب في التطوير والجودة  55

واالعتماد األكاديمي خالل العام املنصرم، ومتطلبات العمل خالل 

 .العام الحالي

 مصورة 2016/ أكتوبر /  18

عميد العمادة زار وفد التطوير والجودة برئاسة أ.د. صالح القسومي  56

كلية اآلداب. وتم عقد اجتماع برئاسة أ.د. نايف بن ثنيان آل سعود 

 عميد الكلية،

 مصورة 2016/ أكتوبر /  18

 بتكليف األستاذ/قاسم بن  57
ً
 إداريا

ً
أصدر معالي مدير الجامعة قرارا

 إلدارة عمادة التطوير والجودة ملدة عام
ً
 .عيس ى سفران بالعمل مديرا

 مصورة 2016 / أكتوبر / 17

 بتعيين الدكتوره مها بنت  58
ً
 إداريا

ً
أصدر معالي مدير الجامعة قرارا

أحمد بن عمير وكيلة لعمادة التطوير والجودة بفرع الطالبات ملدة 

 .عامين

 مصورة 2016/ أكتوبر /  17

عمادة التطوير والجودة تعقد اجتماع باملكتب التنفيذي للخطة  59

برئاسة أ.د صالح القسومي عميد  "إتقاناإلستراتيجية ومشروع" 

 .عمادة التطوير والجودة

 مصورة 2016/ سبتمبر /  29

أ.د صالح بن إبراهيم القسومي عميد عمادة التطوير والجودة عقد  60

 .اجتماعه األول مع منسوبي العمادة

 مصورة 2016/ سبتمبر /  29

القسومي صالح  لتواصل مع عميد التطوير والجودة سعادة د. 61

 :بريد 4677783فاكس: 4677784مكتب:

 sqasoumi@KSU.EDU.SAموقع: 

 http://fac.ksu.edu.sa/sqasoumi 

بدون  2016/ أغسطس /  30

 صورة

سعادة الدكتور صالح بن صدر قرار معالي وزير التعليم بتعيين  62

 لعمادة التطوير والجودة ملدة عامين
ً
 .إبراهيم القسومي عميدا

 مصورة 2016/ أغسطس /  25

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://t.co/nr3xl9eKey
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  ياللكترون املحور الثالث عشر: البريد

 النجاز:

 إدارة البريد االلكتروني للخطة االستراتيجية وما يرتبط به على برنامج تواصل .1

 (  KSU2030@ksu.edu.sa ) 

ليتم استقبال الطلبات ة العالقات العامة واالعالم بوكالة العمادة وحدلإنشاء بريد الكتروني ل .2

 mprdq@ksu.edu.sa .الخاصة بالوحدة على بريد الوحدة

 

 

 املوقع اللكتروني عشر: املحور الرابع

 النجاز

 للعمادةاالشراف على املوقع االلكتروني  .1

 اثراء املوقع باألخبار واالعالنات والبنرات والصور  .2

 تحديث العديد من ايقونات محتوى املوقع بالتعاون مع مدراء اإلدارات ومشرفي الوحدات. .3

 

 الصفحة الرئيسة للموقع االلكتروني لعمادة التطوير والجودة

 

 

 
 

mailto:mprdq@ksu.edu.sa
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 استقبال والوفود وإعداد قاعات االجتماع عشر: املحور الخامس

 اتالنجاز 

  من جهات خارجية، ومخاطبة اإلدارة العامة للسالمة     2عدد)استقبال  املشاركة في .1
ً
 زائرا

ً
( وفدا

 واألمن الجامعي لتأمين مواقف السيارات، إضافة للتغطية اإلعالمية والتوثيق.

 ( اجت  120  ) ما يزيد عن  سيقتن .2
ً
( ماعا

ُ
مع مسؤولي  ، والتنسيقبقاعة االجتماعات بالعمادة)تقريبا

.التقنية بالع
ً
 مادة ملتابعة تجهيز القاعة فنيا

 بوكالة العم ( 34عن)تنظيم ما يزيد  .3
ً
 ادة باملدينة الجامعية للطالبات.اجتماعا

 إعداد نموذج حجز قاعات االجتماعات لتنظيم العمل بالعمادة ووكالة العمادة بقسم الطالبات. .4

 

 

 اتنموذج لعملية تنظيم قاعات االجتماع
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 الهوية املطورة للجامعة عشر: املحور السادس

 اتالنجاز 

 املشاركة في إعداد مقترح عن متجر هوية جامعة امللك سعود. .1

 املشاركة في إعداد مقترح استبيان متجر هوية جامعة امللك سعود. .2

 
 عشر: التقرير األسبوعي املصور  بعاملحور السا

 النجازات

للتقارير اإلخبارية التي يتم ورفع التعليق الصوتي  التوثيق بقسم االعالم بكلية األدب وحدةالتواصل مع 

 ، مما نتج عنه:أسبوعيوم األحد من كل للجامعة يديو على الصفحة الرئيسة بثها ف

 .توثيق فعاليات زيارة فريق املراجعة الخارجي لالعتماد األكاديمي املؤسس ي .1

تقويم التعليم واالجتماع مع رؤساء املعايير ووكالء التطوير توثيق فعالية زيارة منسق هيئة  .2

 والجودة بالكليات.

توثيق ورشة ضباط االتصال برعاية سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير وحضور  .3

 سعادة عميد التطوير والجودة.

 
 فريق العمل

  

 وحدة العالقات العامة والعالمفريق 

 الصفة  االسم  م

 مشرف د. طه بن محمد عمر  1
 
 ا

  أ.سلطان بن ناصر العبد السالم 2
 
 عضوا

  أ.محمد بن فهد املطلب  3
 
 عضوا

  أ.طارق بن صالح التيسان 4
 
 عضوا

 نائبة املشرف بفرع الطالبات الربيقأ.لينا بنت عبد هللا  5

 نائبة املشرفة بفرع الطالبات أ.فاطمة بنت حمود العنزي  6

  بنت عبد الرحمن الغيالن أ.خالدة 7
 
 عضوا

  أ.سارة بنت سلمان الزايدي 8
 
 عضوا
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 مت حبمد هللا
 هـ1438 /9 /4

 
 
 


