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   :التعريف بالوحدة
عالم هي كيان إداري يرتبط مباشرة بسعادة عميد عمادة التطوير والجودة وفق الهيكل وحدة العالقات العامة وال 

التنظيمي للعمادة، وتهتم الوحدة بمتابعة عمليات االتصال والتواصل بين عمادة التطوير والجودة والجهات املستهدفة 

 تحقيقل سعي العمادة عالم املختلفة، بما يدعمال و  االتصال العالقات ووسائلإدارة تخدمة في ذلك من أنشطتها؛ مس

 ، وتتعاون مع عدة جهات بالجامعة لتحقيق أهدافها.وتقدم الوحدة الدعم االستشاري لعدد من وحدات الجامعة أهدافها،

 

 املهام:  

 

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

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

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

 )اللكترونية، واملطبوعة( والتأكد مع اتساقها مع هوية الجامعة.االشراف على كافة املواد العالمية  .4

 تخطيط الحمالت العالمية واالشراف على تنفيذها.  .5

 تنظيم حجز قاعات االجتماعات بالعمادة واالشراف على احتياجاتها. .6

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

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

 إعداد التقرير السنوي لنجازات العمادة ورفعه للجهات املعنية. .9

 تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال لصالح العمل. .10

 

 

 محاور اإلنجازات 
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   املقترحاتاملحور األول: التخطيط و 

 ات، وهي:مقترحو  ط( خط 4  عدد ) إعداد 

 .2020مقترح االحتفال باليوم العاملي للجودة  .1

 .وتحديث وإعادة طباعة سلسلة ثقافة التطوير والجودة تطوير مقترح .2

  .فاقال  لرفع كفاءة التغيير خطةل الداعمةالحملة العالمية خطة  .3

 .السنوي الرابع لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير  ىمقترح امللتق .4

 

 االستشاري اإلعالمي و املحور الثاني: الدعم 

 وهي:  ( 6وعددهم) واملشاركة في عدد من اللجان، لعدد من الجهات واالستشاري  ،تقديم الدعم اإلعالمي

  .الجامعة للتخطيط والتطوير وكيلالدعم العالمي ملكتب سعادة   .1

 .الهيكل التنظيميتطوير  ، بشأن لإلدارة العامة للعالقات والعالمالدعم االستشاري  .2

ر جامعتك .3  . املشاركة في طوَّ

 .الدعم االستشاري للهوية املطورة للجامعة .4

 املشاركة في تنفيذ الجراءات االحترازية باملدينة الجامعية للطالبات. .5

 املشاركة في لجنة العالقات العامة والعالم باملدينة الجامعية للطالبات. .6

 

 املحور الثالث: التقارير الدورية 

التقارير لعمادة التطوير والجودة، ولوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ، ودراسة عدد من تقارير وحدات  إعداد

 وهي :  10الجامعة بإجمالي بلغ)    
ً
 ( تقريرا

 .ورشة عمل إجراءات إتالف الوثائق اتز موجز إنجا تقرير إعداد  .1

 .2020تقرير فعالية االحتفال باليوم العاملي للجودة إعداد  .2

 حفظه هللا.ي- في عهد خادم الحرمين الشريفين العمادة  إنجازات تقريراد إعد .3

  .تقرير جهود العمادة في محاور عمل مجموعة العشرينإعداد  .4

 هـ1442 ات الجامعة الفصل الدراس ي األول جاهزية كليتقرير إعداد  .5

 هـ1442تقرير إحصائيات العمادة لدارة الحصاء واملعلوماتإعداد  .6

 هـ1442 لجهود العالمية لرفع كفاءة النفاق بالجامعةموجز لتقرير إعداد  .7

 تقرير توثيق الزيارات التخصصية للعمادات املساندة في املدينة الجامعية للطالبات.إعداد  .8

 مراجعة التصاميم وهوية التقرير السنوي للجامعة. .9

 .من تقارير وحدات الجامعة  (1)عدد دراسة  .10
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 الصحفياملحور الرابع: النشر 

   ( تمت صياغت44إعداد ونشر 
ً
 صحفيا

ً
 هم وفق الفنون الصحفية املختلفة، ونشرهم في القنوات األتية( موضوعا

 ) صحيفة رسالة الجامعة، املوقع اللكتروني لعمادة التطوير والجودة، امليديا(

 

  والسيناريوهات املرئي نتاج اال : خامساملحور ال

 عروض وسيناريوهات، وهي (5إعداد ونشر عدد من العروض املرئية، وإعداد السيناريوهات بإجمالي بلغ)

 2020موشن جرافك شعار االحتفال باليوم العاملي للجودة  .1

 موشن جرافك الجودة للتميز . جامعة امللك سعود .2

 .سيناريو ومحتوى عرض مرئي الجودة للتميز . جامعة امللك سعودإعداد  .3

 .سيناريو ومحتوى عرض مرئي  مركز الوثائق. جامعة امللك سعودإعداد  .4

 تطوير سيناريو ومحتوى املعرض االفتراض ي الجودة والتميز. جامعة امللك سعود.  .5

 

 

 )امليديا(: اإلعالم الجديدسادساملحور ال

 للتخطيط والتطوير.( حسابات تواصل اجتماعي بعمادة التطوير والجودة، ووكالة الجامعة 4إدارة عدد ) 

 ( تغريدة .   65بلغ عدد التغريدات على حساب تويتر عمادة التطوير والجودة )    -1

 ( تغريدة .  20بلغ عدد التغريدات على حساب تويتر لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ) -2

  .( تغريدة  2)   KSU2020بلغ عدد التغريدات على حساب الخطة االستراتيجية للجامعة -3

.   10عدد األخبار املنشورة على حساب الفيس بوك لعمادة التطوير والجودة )بلغ  -4
ً
 ( خبرا

 

ابط حسابات التواصل بعمادة التطوير والجودة  رو

افذ الرابط  الجهة  م  النو

1  

 عمادة التطوير

 والجودة

https://twitter.com/DOD_KSU twitter 

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

3 https://twitter.com/KSU2030 twitter 

 https://twitter.com/dq_ksu Twitter وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير  4

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/DOD_KSU
https://www.facebook.com/DODksu
https://twitter.com/KSU2030
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 : اإلعالنات اإللكترونية السابع املحور 

اقع اإللكترونية( إعال  29 يزيد عن  )  إعداد عدد  ، شملت اآلتي:نات إلكترونية، وبنرات  للمو

  .(2وعددها) 90بنر وإعالنات االحتفال باليوم الوطني السعودي  .1

 5وعددها) بنر وإعالنات ورشة عمل إجراءات إتالف الوثائق .2
ً
 .( تقريبا

  19)   وعددها 2020اليوم العاملي للجودة حملة بنر وإعالنات  .3
ً
 .( إعالنا

 .(2وعددها) إعالنات تجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين .4

 إعالن طّور جامعتك. .5

 

  والحقيبة الدعائية اإلعالنات املطبوعة: الثامن املحور 

 والحقيبة الدعائية، وهي:أنواع من اإلعالنات املطبوعات، (  5 عدد )  ونشر  تصميم وطباعة

 .رول آب إعالني عن: ورشة عمل إجراءات إتالف الوثائق .1

 . 2020رول آب إعالني عن: ورشة عمل الجودة للتميز   .2

 .رسالة الجامعةصحيفة إعالن الجودة للتميز ب .3

 بصحيفة رسالة الجامعة.  2030إعالن مسابقة جودة الحياة الجامعية برؤية .4

 باليوم العاملي للجودة  .5
ً
 )تم توزيعها بمركز الجامعة بالدرعية واملدينة الجامعية للطالبات( 2020حقيبة دعائية احتفاال

 

 اتالشعار تسويق : التاسعاملحور 

 2020(إعداد ونشر شعار) الجودة للتميز. جامعة امللك سعود 

 

 

 ونظام تواصل( SMSالنصية ) الرسائل: العاشراملحور 

 KSU2030املجموعات املسجلة على قاعدة بيانات الحساب  (  رسالة نصية لعدد من  16إرسال عدد )   .1

 تحديث دليل التواصل الخاص بمنسوبات ومنسوبي وكالة عمادة التطوير والجودة  .2

 عداد قائمة بيانات ألسماء  وكيالت الكليات والعمادات املساندة إ .3

 

 

  ياإللكترون: البريد الحادي عشراملحور 

 ( بريد إلكتروني ، وما يرتبط به من عمليات اتصال وتواصل، وهما: 2إدارة عدد)  

 ((KSU2030@ksu.edu.saإدارة البريد اللكتروني للخطة االستراتيجية  .1

 ((dd@ksu.edu.saإدارة البريد اللكتروني الخاص بامليديا لعمادة التطوير والجودة .2

 .للطالبات وبث إعالنات توعوية الجامعيةالجامعة و املدينة ملنسوبي مركز  البريد االلكتروني ثراء إ .3

 

mailto:KSU2030@ksu.edu.sa)
mailto:dd@ksu.edu.sa)
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 : الفعاليات ثاني عشراملحور ال

 هي:، فعاليات ( 3واملشاركة في عدد)   تنفيذال

 تعاون مع مركز الوثائق بالجامعة.الوثائق بالورشة عمل إجراءات إتالف تنفيذ  .1

 .ورشة العمل، الحملة التوعوية الجودة)، وتتضمن ما يلي: 2020االحتفال باليوم العاملي للجودة تنفيذ فعالية  .2

  .(2030للتميز، مسابقة جودة الحياة الجامعية برؤية 

  .باملدينة الجامعية للطالبات() 90السعودي ال  اليوم الوطنيفي فعالية االحتفال باملشاركة  .3

 

 : التقرير األسبوعي املصور)اإلخباري( عشر ثالثاملحور ال

 ، وهيبابكلية اآلدوحدة التوثيق إعداد النشرة األسبوعية للجامعة  .( فعالية  2   خباري فيديو لعدد )ق إتوثي

 .ورشة عمل إجراءات إتالف الوثائق .1

 .2020فعالية ورشة عمل الجودة للتميز  .2

 

 : الهوية املطورة للجامعةرابع عشراملحور ال

 تقديم الدعم للهوية املطورة للجامعة، وذلك وفق ما يلي:

 .في تطوير الهوية البصرية للعمادة بما يتوافق مع الهوية املطورةمراجعة التصميمات الفنية املستخدمة  .1

، واالفتات املكتبية(. 10بوستر املمرات  للجامعة، وشملت) تصاميم
ً
 متر تقريبا

 مراجعة تحديث الدليل االرشادي للهوية املطورة للجامعة بالتعاون مع وحدة إدارة الهوية.  .2

 

 : الكتيبات التعريفية والتثقيفيةعشر خامساملحور ال

 باللغة العربية واألجنبية() كتيًبا 14، التي تتضمن إصدارات سلسلة ثقافة التطوير والجودة استمرار نشر .1

 .رفع مقترح تطوير وتحديث سلسلة ثقافة التطوير والجودة .2

 

 

 لفعالياتاتصوير و  : توثيقسادس عشراملحور ال

 ها، وشملت اآلتي: وعمل أرشيف إلكتروني ل ، متنوعة واجتماع وزيارة  فعالية(  22  )تصوير وتوثيق عدد 

 11تصوير عدد) .1
ً
 دوريا

ً
 ( اجتماعا

 ( زيارات ميدانية5عدد) تصوير  .2

 ( ورشة عمل1تصوير عدد) .3

 ( اجتماعات لجان5تصوير  عدد) .4
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 عشر: املوقع اإللكتروني بعاملحور السا

 شراف على الفريق التقني بالعمادة ووكالة العمادة بفرع الطالبات، وتحقيق اإلنجازات اآلتية:اإل 

 تحديث بنرات املوقع .1

2.  
ً
 إضافة األخبار دوريا

 إعالنات الفعالياتإضافة  .3

 تحديث مكتبات الفيديو .4

 

 عشر: استقبال الوفودثامن املحور ال

، هما: 2إعداد وتجهيز استقبال عدد)
ً
 ( وفدا

 وفد جامعة القصيم .1

 جامعة الحدود الشمالية وفد  .2

 

 والتصاريحعشر: قاعات االجتماعات  تاسعاملحور ال

 ب97تجهز قاعات االجتماعات الداخلية والخارجية بعدد)  
ً
باملدينة عمادة العمادة التطوير والجودة ووكالة ( اجتماعا

 وهي( تصاريح ،5وعدد)الجامعية، 

 بقاعة اال 34عدد ) .1
ً
 بعمادة التطوير والجودة. (2، ورقم1جتماعات بالعمادة )رقم( اجتماعا

 بوكالة العم63عدد ) .2
ً
 ادة باملدينة الجامعية للطالبات.( اجتماعا

 ( تصريح5)صدار عدد إ .3
ً
 .باملدينة الجامعية للطالبات رول أب  دخول ل ا

 

 املحور العشرون : الشاشات الرقمية 

  .الشاشات الرقمية)الجدارية( بعمادة التطوير والجودة عن طريق بث املواد العالمية إثراء .1

 الشاشات الرقمية) العالنية( الجديدة بعمادة التطوير والجودة ونشر األفالم التوعوية. إثراء .2

 الشاشات الرقمية )العالنية( الجديدة بوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ونشر األفالم التوعويةإثراء  .3

 إثراء الشاشات الداخلية باملدينة الجامعية للطالبات بنشر إعالنات، وموشن جرافك الجودة للتميز. .4

 

 العشرون: مكاتبات التواصل الواحد و املحور 

( للتواصل مع الجهات الداخلية  ( خطاب20  تم إعداد ما يزيد عن )
ً
من أنشطة عمادة التطوير املستهدفة )تقريبا

 والجودة، 
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 املالحق
 

 أخبار العمادة املنشورة في صحيفة  رسالة الجامعة 

 هـ 1442الفصل الدراس ي األول 

 الصفحة العدد النوع العنوان م

 12 1386 خبر اجتماع لجنة املراجعة الداخلية لدارة الجودة 1

 6 1385 مقالة االستراتيجية العالمية لكفاءة النفاق 2

 12 1385 خبر دورة تدريبية في ))الهوية املطورة((   3

 من ))الحدود الشمالية(( 4
ً
 2 1385 خبر التطوير والجودة  تستقبل وفدا

 6 1384 مقالة كفاءة النفاق.. ملاذا اآلن 5

 2 1384 خبر نظام إدارة الجودة بالجامعة اجتماع عمادة التطوير والجودة ملراجعة 6

 2 1384 خبر  اجتماع التطوير والجودة مع املركز الوطني للتقويم 7

 2 1384 خبر  بدء تنفيذ برنامج إعداد ممارس ي الجودة 8

 3 1383 خبر التطوير والجودة تواصل زيارتها االفتراضية 9

 2 1383 خبر محاور في ورشة عمل )) الجودة للتميز(( 5 10

 10 1382 اعالن 2030دعوة مسابقة جودة الحياة الجامعية برؤية  إعالن 11

من منسوبي الجامعة اختتام فعاليات ورشة إجراءات  351بمشاركة  12

 إتالف الوثائق.. وتكريم ممثل املركز الوطني للوثائق واملحفوظات

 2 1382 خبر

 12 1381 خبر لقاء تعزيز مفهوم الشراكة املهنية 13

 12 1381 خبر حملة اعالمية لليوم العاملي للجودة 14

 في ورشة)إتالف الوثائق(( 351 15
ً
 3 1381 خبر مشاركا

 1 1381 اعالن شعار الحملة االعالمية للورشة االفتراضية بعنوان الجودة للتميز 16

 12 1380 خبر دورة في)) تنفيذ املشاريع(( باملدينة الجامعية 17

 12 1380 خبر والجودة تبحث اعتماد األبحاث السريريةالتطوير  18

 3 1380 خبر التطوير والجودة تشارك في ورشة))تصنيف التعليم العالي(( 19

20  
ً
 2 1379 خبر ورشة عمل حول ))إتالف الوثائق((غدا
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 2 1379 خبر زيارات افتراضية لوحدات املدينة الجامعية 21

 2 1378 خبر لجامعة املجمعةورشة)) زيارات افتراضية((  22

 3 1377 خبر التطوير تناقش بطاقة األداء املتوازن للسنة األولى املشتركة  23

 12 1376 خبر )إتقان( يناقش التوجهات املستقبلية  24

 2 1376 خبر دورة في برنامج االجتماعات االفتراضية 25

 12 1375 خبر تشكيل فريق كفاءة النفاق بالجامعة 26

هيئة  ألعضاء 14برعاية معالي رئيس الجامعة انطالق الدورة التأسيسية  27

))
ً
 التدريس الجدد))افتراضيا

 3 1375 خبر

 لوكيل الجامعة للتخطيط والتطوير 28
ً
 2 1375 خبر د. الحربي مساعدا

 2 1375 خبر " التطوير" و"التعامالت" يناقشان بطاقة األداء املتوازن  29

 لعمادة التطوير والجودةتكليف د.  30
ً
 2 1375 خبر الطعيمي وكيال

 2 1375 خبر دورة تدريبية عن برامج االجتماعات االفتراضية 31

 12 1374 خبر د. مسلمي يتفقد وحدات الوكالة للتخطيط والتطوير  32

 6 1373 مقاله وطن العزة والشموخ  33

 2 1373 اخبار د. مسلمي يتفقد عمادة التطوير والجودة  34

 1 1373 أخبار  فريق رفع كفاءة النفاق يعتمد اجتماعه األول  35

 7 1372 مقالة ))الثقة(( ضمان السمعة بالجامعات 36

 2 1372 خبر  تكريم منسوبي عمادة التطوير والجودة  37

 2 1372 خبر ))طور جامعتك(( يستقبل األفكار و املبادرات التطويرية 38

 12 1371 خبر بمدينة الطالبات إجراءات احترازية 39

التطوير والجودة تناقش زيارات االعتماد ))عن بعد(( وتبحث تطوير  40

 الدعم الفني 

 2 1371 خبر

 2 1371 خبر  التطوير والجودة تبحث الدعم الفني  41

 6 1370 مقالة  جهود الجامعة في مواجهة كورونا  42

 للتطوير والجودة  43
ً
 2 1370 خبر د. مبارك القحطاني عميدا

 6 1369 مقاله حكمة قائد واصالة وطن 44
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 التغريدات املنشورة في حساب العمادة في  تويتر

 هـ1442الفصل الدراس ي األول 

 املالحظات التاريخ ةالتغريد م 

 ديسمبر 28 الشعار الرسمي لجامعة امللك سعود وفق الهوية املطورة  .1

2020 

فيديو 

 توضيحي

قدمت وحدة إدارة الهوية بعمادة التطوير والجودة دورة تدريبية عن الهوية املطورة   .2

 للجامعة حضرها منسوبات العمادة باملدينة الجامعية للطالبات

 ديسمبر 15

2020 

 مصورة

سلسلة ثقافة التطوير والجودة تدعم كفاءة منسوبي الجامعة، نرحب باطالعكم   .3

من خالل زيارتكم للموقع االلكتروني لعمادة  ⸵واالستفادة من محتوياتهاعليها، 

 التطوير والجودةز

dqd.ksu.edu.sa/ar 

 ديسمبر 14

2020 

 مصورة 

 لتفوقهم في االختبارات فقد تقرر   .4
ً
استجابة لرغبة طالب وطالبات الجامعة، ودعما

إلى  2030الجامعية برؤيةتمديد فترة استقبال املشاركات في مسابقة: جودة الحياة 

 م24/12/2020يوم الخميس

 ديسمبر 10

2020 

 مصورة 

استقبلت عمادة التطوير والجودة بالجامعة فريق مكتب إدارة املشاريع بجامعة   .5

الحدود الشمالية، وهدفت الزيارة على تجربة جامعة امللك سعود في إدارة املشاريع 

 التطويرية وبحث آلية االستفادة منها.

ديسمبر 9

2020 

 مصورة

أصدر معالي رئيس الجامعة أ.د. بدران العمر قرار إداري بتكليف الدكتورة حنان   .6

 لعمادة التطوير والجودة لشؤون الجودة ملدة سنتين
ً
 محمد العليان بالعمل وكيال

ديسمبر  8

2020 

----- 

والطالبات في استقبلت عمادة التطوير والجودة عدد من مشاركات أبنائنا الطالب   .7

 2030مسابقة جودة الحياة الجامعية برؤية 

 12/2020 /10ومازالت املنافسة مستمرة حتى تاريخ

6 

202ديسمبر

0 

صورة 

 الدعوة

واصلت وكالة عمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعية للطالبات زياراتها   .8

االفتراضية حيث قامت بزيارة عمادة البحث العلمي ومناقشة عدة محاور تطويرية 

منها الخطة االستراتيجية واملشروعات التطويرية، والجود ةاالداراية ، والهوية 

 املطورة للجامعة.

3 

202ديسمبر

0 

 بدون صوره

 #الجودة_للتميز_جامعة _امللك _سعود: 2020اليوم العاملي للجودة  .9

 بالعمل املستمر نتقدم، وبالجودة نرتقي للتميز.

29 

202نوفمبر

0 

 صورة

 املعرض االفتراض ي: الجودة للتميز. جامعة امللك سعود  .10

Tinyurl.com/y65889qq 
 _امللك _سعود #الجودة_للتميز_جامعة: 2020اليوم العاملي للجودة

26  

202نوفمبر

0 

---- 

 برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير  .11

 ورشة عمل: الجودة 
ً
تقيم عمادة التطوير والجودة اليوم الساعة العاشرة صباحا

 للتميز وتبث الفعالية مباشرة عبر الروابط اآلتية:

Twitter.com/KSU_Live?s=09 

Live.ksu.edu.sa 

نوفمبر  26

2020 

صورة 

لبرنامج 

 الفعالية
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 2030مسابقة جودة الحياة الجامعية برؤية   .12

يطيب لنا دعوة أبنائنا طالب وطالبات الجامعة للمشاركة في مسابقة جودة الحياة 

 2030الجامعية برؤية 

 #الجودة_للتميز_جامعة _امللك _سعود: 2020اليوم العاملي للجودة

26 

202نوفمبر

0 

 صورة

بطاقة 

 الدعوة

 #الجودة_للتميز_جامعة _امللك _سعود: 2020اليوم العاملي للجودة  .13

 حرصنا على الجودة يعزز من فرص تحقيق التوجهات املستقبلية

  نوفمبر 25

2020 

 مصورة

ضمن االحتفال باليوم العاملي ، الجودة للتميز برنامج ورشة العمل االفتراضية:   .14

 _امللك _سعود #الجودة_للتميز_جامعة: 2020للجودة

  نوفمبر24

2020 

صورة 

 للبرنامج

تقيم عمادة التطوير والجودة ورشة العمل االفتراضية: الجودة للتميز. يوم   .15

 إلى  10هـ الساعة 11/4/1442الخميس
ً
. ضمن االحتفال باليوم  12صباحا

ً
ظهرا

 #الجودة_للتميز_جامعة _امللك _سعود: 2020العاملي للجودة

   نوفمبر24

2020 

 صورة

 #الجودة_للتميز_جامعة _امللك _سعود: 2020اليوم العاملي للجودة  .16

 التزامنا بالجودة يعزز فرصة وصولنا للتميز في األداء.

2نوفمبر24

020 

 صورة

 #الجودة_للتميز_جامعة _امللك _سعود: 2020اليوم العاملي للجودة  .17

 جودة طريق الوصول للتميز، فلنحرص على االلتزام بمعاييرهاال

نوفمبر 23

2020 

 صورة

 #الجودة_للتميز_جامعة _امللك _سعود: 2020اليوم العاملي للجودة  .18

 التزامنا بالجودة يدعم تحقيق طموح الجامعة لبلوغ الريادة والتميز.

نوفمبر 22

2020 

 صورة

 نوفمبر22 #الجودة_للتميز_جامعة _امللك _سعود: 2020اليوم العاملي للجودة  .19

2020 

 مقطع فيديو

نوفمبر 19 جامعة _امللك _سعود_#الجودة_للتميز: 2020اليوم العاملي للجودة  .20

2020 

 صورة

في ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل   .21

 سعود نجدد البيعة لقائد مسيرتنا؛ قائد الحزم والعزم)على العهد باقون(

نوفمبر  18

2020 

 صورة

البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل في ذكرى   .22

 سعود نجدد البيعة لقائد مسيرتنا؛ قائد الحزم والعزم)على العهد باقون(

18 

202نوفمبر

0 

 مقطع فيديو

 باليوم العاملي للجودة  .23
ً
تبدأ عمادة التطوير والجودة برعاية وكيل  2020احتفاال

 الجامعة للتخطيط والتطوير في تنفيذ حملة إعالمية بعنوان:

تتضمن الحملة عدد من األنشطة والرسائل  سعودالجودة_للتميز_جامعة _امللك _#

 العالمية والتوعوية ملنسوبي الجامعة عبر العديد من قنوات االتصال.

18 

202نوفمبر

0 

 مصورة

شاركت الجامعة ممثلة في عمادة التطوير والجودة في اللقاء االفتراض ي الذي نظمته   .24

هيئة تقويم التعليم والتدريب بعنوان: تعزيز مفهوم الشراكة املهنية للشهادات 

 االحترافية والتنمية املهنية بين هيئة تقويم التعليم والتدريب واملؤسسات التعليمية

  نوفمبر 17

2020 

 مصورة

دشن وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د علي مسملي الكتيب اللكتروني   .25

التعريفي بخدمات أعضاء هيئة التدريس الجدد ورابط الفيديو الخاص به، وذلك في 

حفل أقامته كلية العلوم برئاسة عميد الكلية سعادة أ.د ناصر الداغري وسط التزام 

 باالجراءات االحترازية

نوفمبر  16

2020 

 ةمصور 
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شارك عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور مبارك في الحفل الذي أقامته كلية   .26

العلوم برعاية الجامعة للتخطيط والتطوير لتدشين الكتيب التعريفي لخدمات 

اعضاء هيئة التدريس الجدد والفيديو املوح له، كما شهد تكريم عدد من أعضاء 

 وعضوات اللجنة املعنية 

 نوفمبر 16

2020 

 مصورة

استقبل عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور مبارك القحطاني بمكتبه عميد   .27

عمادة التطوير والجودة بجامعة القصيم الدكتور بندر املطيري؛ لبحث أوجه 

التعاون واالستفادة من خيرات جامعة امللك سعود في الجودة الدارية، حضر 

 واملقاييس بالعمادة الدكتور صالح العنزي االجتماع املشرف على وحدة املواصفات 

 نوفمبر16

2020 

 مصورة

 صدر قرار معالي وزير التعليم بتعيين سعادة الدكتور:   .28

 لعمادة التطوير والجودة بجامعة امللك سعود"
ً
 مبارك بن هادي القحطاني"عميدا

نوفمبر  12

2020 

 مصورة 

الوثائق: التعاون والتنسيق املستمر عميد عمادة التطوير والجودة في افتتاح ورشة   .29

بين الجامعة واملركز الوطني للوثائق واملحفوظات أحد مرتكزات التقدم في عمل 

 على التزام الجامعة بتحقيق مستهدفات الدولة من 
ً
مركز الوثائق بالجامعة، وتأكيدا

 حفظ الوثائق.

9 

202نوفمبر

0 

 مصوره 

 بمشيئة هللا تبدأ ورشة عمل: إجراءات إتالف الوثائق. يخصص يوم )االثنين(   .30
ً
غدا

ملساعدو وكالء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات املساندة، ووكالئهم، ومدراء 

الدارات. ويخصص يوم)الثالثاء( ملوظفو األرشيف، وموظفو االتصاالت الدارية 

 بوحدات الجامعة.

8  

202نوفمبر

0 

 مصوره

 يقيم مركز الوثائق ورشة العمل االفتراضية: إجراءات إتالف الوثائق. يشارك في   .31
ً
غدا

ورشة الغد أصحاب السعادة مساعدو وكالء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات 

 املساندة، ووكالئهم، ومدراء الدارات.

 للتسجيل:

 (/1DSD /eservices.ksu.edu.sa) 

نوفمبر  8

2020 

---  

عميد عمادة التطوير والجودة سعادة د. مبارك القحطاني اجتماع بمقر املدينة عقد   .32

الطبية بالجامعة مع سعادة د. احمد باهمام املدير التنفيذي للشؤون األكاديمية، 

وسعادة د. طارق الحواس مشرف وحدة األبحاث السريرية. بهدف مناقشة االعتماد 

 من املنظمة األمريكيةاألكاديمي لبرامج وحدة األبحاث السريرية 

نوفمبر  8

2020 

 مصوره 

عقد سعادة عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور مبارك القحطاني اجتماع بمقر   .33

املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي مع املدير التنفيذي للمركز سعادة 

البرامج الدكتور سهيل باجمال بهدف مناقشة االعتمادات األكاديمية لعدد من 

 األكاديمية بالجامعة

8 

202نوفمبر

0 

 مصوره

شاركت عمادة التطوير والجودة ممثلة في عميدها سعادة الدكتور مبارك القحطاني   .34

في ورشة العمل الثالثة للتصنيف السعودي ملؤسسات التعليم العالي املحلية. التي 

 أقامها املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

8 

202نوفمبر

0 

 مصورة 

تنظم عمادة تطوير واملهارات بالتعاون مع عمادة التطوير والجودة برنامج ممارس ي   .35

دورات تدريبية من  5الجودة واالعتماد األكاديمي للموظفين. ويتضمن البرنامج 

 هـ3/1442 /26هـ الى 17/3/1442

3 

202نوفمبر

0 

 مصورة 
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برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د. علي مسلمي يقيم مركز الوثائق   .36

بالجامعة ورشة العمل االفتراضية: اجراءات إتالف الوثائق. وذلك يومي االثنين 

 هـ1442ربيع األول  24-23والثالثاء 

 نوفمبر3

2020 

 مصورة 

 عقدت عمادة التطوير والجودة برئاسة عميدها الدكتور مبارك   .37
ً
القحطاني اجتماعا

 مع عمادة السنة األولى املشتركة برئاسة عميدها الدكتور عبداملجيد 
ً
افتراضيا

 الجريوي بهدف مناقشة بطاقة االداء املتوازن للسنة األولى املشتركة

25 

 2020أكتوبر

 مصورة

الجودة سعادة الدكتور مبارك القحطاني ورشة عمل  قدم عميد عمادة التطويرو   .38

لجامعة املجمعة بعنوان: التحضير واالستعداد لزيارات االعتماد االفتراضية. شارك 

 ومسؤولي ZOOMبها عبر 
ً
عدد من منسوبي الكليات التي سوف يتم زيارتها افتراضيا

 عمادة التطوير والجودة بجامعة املجمعة.

أكتوبر 25

2020 

 مصورة 

39.   
ً
 افتراضيا

ً
عقدت عمادة التطوير والجودة وعمادة السنة األولى املشتركة اجتماعا

 بهدف مناقشة بطاقة األداء املتوازن للسنة االولى املشتركة 

19 

 2020أكتوبر

---- 

شاركت عمادة التطوير والجودة في ورشة عمل معايير االعتماد املؤسس ي للتدريب   .40

 هيئة تقويم ال
ً
 تعليم والتدريب الذي نظمته مؤخرا

أكتوبر  13

2020 

 مصورة 

ترأس عميد عمادة التطوير والجودة املكلف سعادة الدكتور مبارك القحطاني   .41

االجتماع االفتراض ي الذي عقدته العمادة ملناقشة انجازات وحدة)اتقان( والتوجهات 

 بالجامعة.املستقبلية لعمل الوحدة بما يفي بمتطلبات التطوير املستمر والحراك 

أكتوبر  13

2020 

 مصورة

 باالجراءات االحترازية ملواجهة جائحة كورونا املستجد)كوفيد  .42
ً
 19-التزاما

ً
( وحفاظا

على صحة املنسوبين واملراجعين. قامت ادارة عمادة التطوير والجودة باالشراف على 

 عملية تعقيم مقر العمادة، بالتعاون مع ادارة الخدمات بالجامعة.

أكتوبر 7  

2020 

 مصورة

عقدت عمادة التطوير والجودة وعمادة التعامالت األلكترونية واالتصاالت اجتماع   .43

ملناقشة أوجه التعاون بين العمادتين في بناء نظام بطاقة األداء املتوازن، ومنظومة 

 إدارة املشاريع االحترافية

  أكتوبر 5

2020 

 مصورة

أقامت وكالة التطوير والجودة باملدينة الجامعية للطالبات دورة تدريبية ملنسوبات   .44

الوكالة عن برنامج االجتماعات االفتراضية قدمتها االستاذه ميساء العصيمي رئيسة 

 شعبة تقنية املعلومات

 أكتوبر 4

2020 

 مصورة

أصدر معالي رئيس الجامعة قرار إداري بتكليف سعادة الدكتور باسل بن حمد   .45

 لعمادة التطوير والجودة لشؤون التطوير 
ً
 عبدالعزيز الطعيمي وكيال

سبتمبر  29

2020 

--- 

( وطني وطن العزة والشموخ. فوق هام 90من احتفاالت الجامعة باليوم الوطني)  .46

 السحب

سبتمبر  27

2020 

 مصورة 

عمادة التطوير والجودة تشارك في احتفال املدينة الجامعية للطالبات باليوم   .47

 (. وطني وطن العزة والشموخ. فوق هام السحب 90الوطني)

سبتمبر 27

2020 

 مصورة 

سبتمبر  27 وطني وطن العزة والشموخ: فوق هام السحب   .48

2020 

 مقطع فيديو

تقرير إنجازات  2030KSUناقش اليوم املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية    .49

 الخطة االستراتيجية للجامعة، واستعرض آليات العمل خالل املرحلة الحالية 

سبتمبر  22

2020 

 مصورة

سبتمبر 21 يداي فداه. وطني الحبيب وهل أحب سواه؟روحي وماملكت   .50

2020 

 مصورة 
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عقد اليوم فريق إعداد الخطة االستراتيجية لكفاءة النفاق بالجامعة اجتماع   .51

 برئاسة عميد عمادة التطوير والجودة املكلف 

17 

202سبتمبر

0 

 مصورة 

يحدث األن: ترأس عميد عمادة التطوير والجودة املكلف الدكتور مبارك بن هادي   .52

القحطاني اجتماع املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية للجامعة ملناقشة مالمح 

 للحراك التطويري للجامعة 
ً
 تطوير عمل املكتب خالل العام الجامعي الحالي دعما

سبتمبر  17

2020 

 مصوره 

استقبلت عمادة التطوير والجودة اليوم سعادة أ.د. علي بن محمد مسلمي وكيل   .53

الجامعة للتخطيط والتطوير حيث تفقد سعادته مقر العمل، وعقد اجتماع مع وكيلة 

العمادة، ومشروفو الوحدات بحضور سعادة عميد التطوير والجودة املكلف الدكتور 

 مبارك القحطاني.

15 

202سبتمبر

0 

 مصورة 

سبتمبر  15 طور جامعتك:استمرار استقبال االفكار واملبادرات التطويرية   .54

2020 

 اعالن مصور 

ترحب عمادة التطوير والجودة بزيارة سعادة األستاذ الدكتور علي بن محمد مسلمي   .55

 وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير ملقر العمادة 

سبتمبر  15

2020 

 مصورة 

والتطوير سعادة الدكتور علي مسلمي بحضور عميد كرم وكيل الجامعة للتخطيط   .56

عمادة التطوير والجودة املكلف سعادة الدكتور مبارك القحطاني االستاذ فراس أبو 

  ⸵شقرة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالعمادة
ً
حيث تم تسليمه دروع تكريمي تقديرا

 لجهوده في خدمة الجامعة.

سبتمبر   10

2020 

 مصوره 

عميد بحضور كرم وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير سعادة الدكتور علي مسلمي   .57

مستشار العمادة عمادة التطوير والجودة املكلف سعادة الدكتور مبارك القحطاني 

الدكتور تي شاوين بمناسبة انتهاء فترة عمله بالعمادة؛ حيث تم تسليمه دروع تكريمي 

 لجهوده في خدمة الجامعة
ً
 تقديرا

سبتمبر   10

2020 

 مصوره

كرم وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير سعادة الدكتور علي مسلمي بحضور عميد   .58

عمادة التطوير والجودة املكلف سعادة الدكتور مبارك القحطاني وكيل العمادة 

 لشؤون التطوير الدكتور مسفر السلولي،

 للعمادة 
ً
  حيث تم تسليمه دروع ⸵بمناسبة انتهاء فترة عمله وكيال

ً
تكريمي تقديرا

 لجهوده في خدمة الجامعة.

سبتمبر   10

2020 

 مصورة

يعلن فريق )طور جامعتك( بعمادة التطوير والجودة عن استمرار استقباله لألفكار   .59

واملبادرات التطويرية التي يتقدم بها منسوبي الجامعة واملجتمع، وأن الفريق على أتم 

 استفادة الجامعة منها.االستعداد لدراستها وبحث إمكانية 

سبتمبر    10

2020 

 مصورة 

قامت وكالة عمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعية للطالبات بتشكيل لجنة   .60

الوقائية  ملتابعة الجراءات االحترازية لفايروس كورونا املستجد، وااللتزام باالجراءات

بمقرات العمل باستخدام النماذج املخصصة لذلك، وتنفيذ عمليات توعوية مستمرة 

 ملنسوبات العامدة.

سبتمبر  10

2020 

 مصورة 

عقدت عمادة التطوير والجودة برئاسة عميدها املكلف الدكتور مبارك القحطاني   .61

والتربية،  والترجمة،اجتماع بحضور وكالء التطوير والجودة بكليات اآلداب، واللغات 

 والعلوم الطبية التطبيقية. 

سبتمبر  6

2020 

 مصورة 
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ملناقشة زيارات االعتماد األكاديمي)عن ُبعد( للمركز الوطني للتقويم واالعتماد 

 برامج  7 األكاديمي لعدد

برئاسة عميد التطوير والجودة املكلف الدكتور مبارك القحطاني عقدت العمادة   .62

هـ تضمن االجتماع استعراض أهم النجازات 1442للعام الجامعي اجتماعها األول 

التي تحققت خالل العام املنصرم، وآليات تطوير الدعم الفني املقدم لوحدات 

 الجامعة بما يضمن دعم الحراك التطويري املستمر بالجامعة.

سبتمبر  6

2020 

--- 

كتاب يتضمن تكليف أصدر معالي رئيس الجامعة األستاذ الدكتور بدران العمر   .63

سعادة الدكتور مبارك بن هادي القحطاني وكيل عمادة التطوير والجودة لشؤون 

 الجودة بأعمال عمادة التطوير والجودة

31 

أغسطس 

2020 

 مصوره 

أصدر معالي رئيس الجامعة أ.د. بدران العمر قرار إداري بترقية سعادة األستاذ قاسم   .64

املرتبة الحادية عشرة الى املرتبة الثالثة عشرة. كما سفران)ترقية استثنائية( من 

 لدارة عمادة 
ً
أصدر معاليه قرار إداري آخر بتجديد تكليف سعادته بالعمل مديرا

 التطوير والجودة ملدة سنة.

30 

أغسطس 

2020 

--- 

عودة حميدة: حرصنا على االلتزام بالجراءات االحترازية ملواجهة جائحة كورونا دليل   .65

 وحب لهذا الوطن.وعي 

أغسطس 11

2020 

--- 
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 بوك الفيس  النشر في حساب العمادة على

 هـ1442الفصل الدراس ي األول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحظات التاريخ املنشورات م

 بدون صورة  2020ابريل   20 التطوير والجودة تتابع العمل عن بعد. 1

 مصورة 2020ابريل   25 اآلداب.اعتماد خمسة برامج أكاديمية بكلية  2

 بدون صورة 2020يوليو  31 .وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك 3

حرصنا على االلتزام بالجراءات االحترازية ملواجهة جائحة كورونا دليل وعي  4

 وحب لهذا الوطن.

اغسطس  19

2020 

 بدون صورة

 مصورة 2020ديسمبر  16 سعود.اصدارات سلسلة ثقافة التطوير والجودة بجامعة امللك  5

عقد عميد التطوير والجودة الدكتور مبارك القحطاني اجتماع مع املدير  6

التنفيذي للمركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي الدكتور سهيل 

 باجمال ملناقشة أوجه التعاون املشترك.

 مصورة 2020ديسمبر  16

كريم من إدارة املشاريع بجامعة استقبلت عمادة التطوير والجودة وفد  7

الحدود الشمالية بهدف اطالع الوفد على تجربة جامعة امللك سعود في إدارة 

 املشاريع التطويرية .

 مصورة 2020ديسمبر  16

اختتمت عمادة التطوير والجودة فعاليات ورشة العمل االفتراضية: الجودة  8

 متابع.  5000وتابعها عبر قنوات االتصال للجامعة أكثر من  للتميز .

 مصورة 2020ديسمبر  16

منارة ترشدنا لتحقيق انجازات أساسها الجودة وطموحها  2030رؤية اململكة  9

 بلوغ التميز.

 مصورة 2020ديسمبر  16

برعاية سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د. علي بن محمد مسملي   10

برنامج ورشة عمل  االفتراضية: الجودة للتميز ضمن االحتفال باليوم العاملي 

 2020للجودة 

 مصورة 2020ديسمبر  16
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 2030KSU من نظام تواصل  الرسائل النصية

 هـ1442الفصل الدراس ي األول 

 

 

 تم بحمد هللا 

 املوضوع  الرسالة م
كفاءة النفاق تعني استخدام موارد املؤسسة بكفاءة لتحقيق أقص ى استفادة ممكنة، وتهدف  1

 على نوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين.
ً
 االرتقاء باملشروعات التنموية للدولة مما يؤثر إيجابيا

30/12/2020 

. وتمكن 2030التوازن املالي برؤية اململة  كفاءة النفاق ركيزة أساسية من ركائز تحقيق برنامج 2

 لتحقيق االستدامة املالية من أجل اقتصاد مزدهر
ً
 ورائدا

ً
 ناجحا

ً
 اململكة أن تصبح نموذجا

30/12/2020 

 لتفوقهم في االختبارات فقد تقرر تمديد فترة  3
ً
استجابة لرغبة طالب وطالبات الجامعة، ودعما

 م 24/12/2020إلى الخميس  2030ة الحياة الجامعية برؤية استقبال املشاركات في مسابقة: جود

 م3/12/2020

 منارة ترشدنا لتحقيق إنجازات أساسها الجودة، 2030رؤية اململكة  4

 وطموحها بلوغ التميز. 

2/12/2020 

 الجودة للتميز. جامعة امللك سعود 5

 بالعمل املستمر نتقدم، وبالجودة نرتقي للتميز.

29/11/2020 

6  
ً
برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير تقيم عمادة التطوير والجودة اليوم العاشرة صباحا

 ورشة عمل: الجودة للتميز وتبث الفعالية مباشرة عبر الروابط التالية.....................

 م26/11/2020

 م25/11/2020 الجودة للتميز: حرصنا على الجودة يعزز من فرص تحقيق التوجهات املستقبلية. 7

 م24/11/2020 الجودة للتميز: جامعة امللك سعود. التزامنا بالجودة يعزز فرصة وصولنا للتميز في األداء 8

 م23/11/2020 الجودة للتميز: الجودة طريق الوصول للتميز فلنحرص على االلتزام بمعاييرها. 9

 م22/11/2020 الجامعة لبلوغ الريادة والتميز.الجودة للتميز: التزامنا بالجودة يدعم تحقيق طموح  10

برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير يقيم مركز الوثائق بالجامعة ورشة العمل االفتراضية:  11

 ZOOMهـ. عبر برنامج  1442ربيع األول  24-23إجراءات إتالف الوثائق، يومي االثنين والثالثاء 

 على الرابط.......

 م8/11/2020

( دليل حرصكم على نجاح الخطة PMOتعاونكم مع مشرفي برامج الخطة االستراتيجية) 12

 . KSU2030االستراتيجية للجامعة 

 م26/10/2020

بكافة منسوبي الجامعة، وتؤمن بأهمية الشراكة الفاعلة  KSU2030تهتم الخطة االستراتيجية  13

 ومد جسور التواصل.

 م25/10/2020

على الجودة ووضعتها في صدارة األهداف االستراتيجية  KSU2030االستراتيجيةتحرص الخطة  14

 التي تعمل على تحقيقها) الجادة في جميع املجاالت والتميز في مجاالت محدد(

 م22/10/2020

، هي خارطة طريق الجامعة لبلوغ رؤيتها) الريادة العاملية والتميز KSU2030الخطة االستراتيجية 15

 في بناء مجتمع املعرفة( 

 م21/10/2020

 م9/9/2020 عودة حميدة. نعود بحذر ملتزمين بالجراءات االحترازية 16


