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 وحدة العالقات العامة والعالمالتقرير السنوي ل

 هـ 1441-1440عام الجامعي لل

   :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 

تحقيق العمادة لرؤيتها ل سعي العمادة عالم املختلفة، بما يدعمالعالقات ووسائل ال إدارة تخدمة في ذلك أنشطتها؛ مسمن 

نها الجهة املسؤولة ى الوحدة مسؤوليات عديدة، خاصة وأورسالتها وأهدافها، ويدعم الحراك التطويري للجامعة، وتقع عل

 عن بناء سمعة مؤسسية متميزة عن العمادة.

 

 الهداف: 

 تحقيق عمليات االتصال والتواصل بين عمادة التطوير والجودة وكافة الجهات املعنية واملستهدفة. .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

 وتوثيق أنشطة وفعاليات وإنجازات عمادة التطوير والجودة.رصد  .4

 .بناء سمعة مؤسسية متميزة لعمادة التطوير والجودة املساهمة في  .5

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

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

 

 لجهات املتعاونةا

 .مكتب سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير 

 عمادة التطوير والجودة. ومنسوبات ومنسوب 

 لكترونية(ية واالتصاالت )إدارة البوابة اللكترونعمادة التعامالت ال. 

 .الدارة العامة للعالقات والعالم 

 .إدارة العالم الجديد بالجامعة 

 سبوعي املصور(.)التقرير ال لتوثيق بكلية اآلداب وحدة ا 

  .رسالة الجامعة بكلية اآلداب 

 

 موجز إنجازات وحدة العالقات العامة والعالم

 املحور الول: التخطيط واملشروعات التطويرية 

 ، وهي: اتمشروع اتمقترحو  ط( خط   8   عدد ) إعداد  .1

 خطة تنفيذ امللتقى السنوي الثالث لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

 خطة االتصال للخطة االستراتيجية لوقاف جامعة امللك سعود 

  2030في ضوء رؤية اململكة لجامعة امللك سعود دراسة السمعة املؤسسية مقترح 

  2020 و بر  مقترح تحديث برنامج إتقان إلى إتقانتطوير 
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  )مقترح مشروع النظام االلكتروني لرصد إنجازات جامعة امللك سعود)إنجاز 

  خطة اتصال استراتيجي للخطة االستراتيجية لجامعة امللك سعودبناء مقترح 

  (19-ورونا)كوفيدكنموذج توثيق إجراءات الجامعة ملواجهة جائحة 

  جلس املراجعين املعتمدين بالجامعةملعرض مرئي سيناريوKSU-BOA  

 

 املحور الثاني: الدعم االستشاري  

 :الجامعة للتخطيط والتطوير مما أثمر عن  وكيلدة الدعم االستشاري في املجال العالمي ملكتب سعا-1

  في النشر الصحفي بصحيفة رسالة الجامعة %100تحقيق نسبة إنجاز بلغت. 

 (52املوضوعات الصحفية عن وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ) ونشر دعداإ  
 
. موضوعا

 
 صحفيا

  ة( تغريد 35) ونشرعلى تويتر وإعداد  وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير حساب  ةإدار. 

  لرعايتها أو حضورها. ة وكيل الجامعة للتخطيط والتطويرسعاد دعوةالفعاليات التي تتم  فيشاركات املمراجعة 

  الواردة ملكتب سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير دوريةدراسة التقارير ال. 

 :مما أثمر عن عالمالدعم االستشاري لإلدارة العامة للعالقات وال  -2

 لإلدارة العامة للعالقات والعالم دراسة الهيكل التنظيمي 

 ورفعه لسعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير. تقديم عرض مقترح لتطوير الهيكل التنظيمي 

 

 املحور الثالث: التقارير الدورية 

 رير تق (9)عدد  ومراجعة إعداد .1
 
 شمل التي: ا

  بعة سنوات متتالية.تقرير إنجازات عمادة التطوير والجودة خالل أر 

 .تقرير إنجازات عمادة التطوير والجودة خالل خمسة سنوات متتالية 

  هـ.1441تقرير إنجازات عمادة التطوير والجودة للعام 

  عمادة التطوير والجودة مقدم لدارة الحصاء واملعلومات. إنجازات تقرير 

  للعام ر والجودةعمادة التطويالعالقات العامة والعالم بوحدة إنجازات تقرير. 

 نبر الجامعة.مل (عرض تقديمي) للتخطيط والتطوير ةتقرير إنجازات وحدات وكالة الجامع 

 لدعم وحدة إدارة الهوية. املطورة للجامعة تقرير مراجعة الدليل االرشادي املطور للهوية 

 هـ 1440للعام  مراجعة التقرير السنوي للجامعة 

  باملدينة الجامعية للطالبات. اسبوع الجودة()تقرير شامل لفعالية 

 

 قدمتها وحدات الجامعة لعمادة التطوير والجودة6 دراسة عدد ) .2
 
 سنويا

 
 .( تقريرا
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 املحور الرابع: انتاج الفيديو 

افك1)عدد انتاج  .3  .( موشن جر

واقع عبر الوسائل املتعددة التي منها م هونشر  (امللتقى السنوي الثالث لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير)

 .التواصل االجتماعي والشاشات الرقمية داخل الجامعة

 

 

 املحور الخامس: التقرير السبوعي املصور)الخباري( 

مع  للعمادة التطوير والجودة، ووكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، عبر التواص ( فعالية2خباري فيديو لعدد )ق إتوثي.1

 أثمر عن: ، للجامعةالخبارية فيديو على الصفحة الرئيسة  تم نشر التقاريرو ب، اعالم بكلية اآلدوحدة التوثيق بقسم ال 

 .توثيق امللتقى السنوي الثالث لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير 

 جلس املراجعين املعتمدين بالجامعة.لعضاء  م توثيق الورشة التنشيطية 

 

 املحور السادس: )الفعاليات( املعارض وورش العمل وامللتقيات 

 والعالم، وهي: العامة وورش عمل، وتقديم الدعم فيما يتعلق بالعالقات ة،فعالي ( 7 )عدد املشاركة في 

 لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير. لثامللتقى السنوي الثا 

  للمراجعين املعتمدين بالجامعة. ثامنة ملجلسالالتنشيطية  ورشة العمل 

  قيم يوم الثالثاء لتوحيد اململكة  89حفل اليوم الوطني الـ
ُ
هـ، حيث تم 25/1/1441العربية السعودية الذي ا

 ( رعاة بالتنسيق مع العالقات العامة للمدينة الجامعية.4جلب عدد )

  املشاركة بالزيارات التخصصية من خالل تنسيق املواعيد والتواصل مع الكليات لترتيب وتوفير متطلبات الزيارات

 عضاء الفريق ومقر الزيارة ذهأي بين واالشراف على حركة النقل التردد
 
 يابا.إو ابا

  ركان العمادة ببهو الكليات بفعالية "اسبوع الجودة" والتنسيق مع وحدة النقل أتقديم الدعم واملساندة لجميع

 الترددي ملساعدة الفريق اثناء التنقل.

 .االشراف على تنسيق وترتيب لحفل ضيافة خاص ملنسوبات عمادة التطوير والجودة 

  سبوع الجودة" إاملرتبطة بفعالية " (سألني عن الجودة)إعداد لورشة عمل ال. 

 

 املحور السابع: الهوية املطورة للجامعة

 املطورة لجامعة امللك سعود. إعداد تقرير مراجعة الدليل االرشادي املطور للهوية .1

الرسمية لجامعة امللك سعود في عهد  التي أقامتها كلية السياحة واآلثار بعنوان: الهوية فعاليةالاملشاركة في  .2

  .خادم الحرمين الشريفين
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 املحور الثامن: الكتيبات التعريفية والتثقيفية

 النجازات

ا 14، التي تتضمن إصدارات سلسلة ثقافة التطوير والجودة استمرار نشر  ) باللغة العربية والجنبية(كتيب 

 

 قائمة الكتيبات باللغة العربية

 ب اسم الكتي م

 التقويم الذاتي  1

 نظام إدارة الجودة بجامعة امللك سعود  2

 نظام املقارنات املرجعية بجامعة امللك سعود  3

ومين بجامعة امللك سعود  4  مجلس املق 

 ( في املؤسسات التعليمية ISO) نظام إدارة الجودة 5

 مفاهيم ومصطلحات في الجودة  6

 مبادئ الجودة لدى روادها  7

دليل الجودة والجراءات العامة لجامعة امللك سعود وفق املواصفة القياسية  8

 (. ISO9001:2015)الدولية 

 إتقان. بيئة معلوماتية متطورة 9

 

 

 الكتيبات باللغة النجليزية قائمة 

Book name N 

ITQAN 2020: Electronic KSU-QMS (Quality Management System) Handbook 1  1 

ITQAN 2020: Electronic KSU-QMS (Quality Management System) Handbook 2  2 

ITQAN 2020: Electronic KSU-QMS (Quality Management System) 

AN INTRODUCTORY SYNOPSIS 

3 

DEMYSTIFYING  THE ITQAN 2020:  ASNOPSIS 4 

KSU  INTERAUDIT& ASSESSMENT AND BOARD OF ASSESSORS: ASYNOPSIS 5 
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 املحور التاسع: العالم الجديد

 النجازات

 بعمادة التطوير والجودة، ووكالة الجامعة للتخطيط والتطوير. تواصل اجتماعي ( حسابات 3إدارة عدد ) -1

 تغريدة .  (74)عمادة التطوير والجودة  تويتر بلغ عدد التغريدات على حساب -2

 ( تغريدة . 35يط والتطوير )بلغ عدد التغريدات على حساب تويتر لوكالة الجامعة للتخط -3

. (23)بلغ عدد الخبار املنشورة على حساب الفيس بوك للعمادة  -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 

وكالة الجامعة للتخطيط  3

 والتطوير 

https://twitter.com/dq_ksu Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/DOD_KSU
https://www.facebook.com/DODksu
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 املحور العاشر: التوثيق املصور للفعاليات

 وعمل أرشيف إلكتروني لها.  ،واجتماعات متنوعة ( فعالية 30 )تصوير وتوثيق عدد  .1

دعم الخبار املنشورة، واملوقع اللكتروني للعمادة، إضافة إلى التقارير السنوية والعالم الجديد بالصور التي  .2

 تعبر عن الفعاليات املتعددة التي تم توثيقها.

 

        هـ1441قائمة الفعاليات التي تم توثيقها خالل العام الجامعي  

 

 الزيارات امليدانية -أ

 

 

 

 

 مكان الفعالية اسم الفعالية م

 كلية إدارة العمال  جولة تفقدية برعاية  معالي مدير الجامعة 1

 كلية اللغات والترجمة  جولة تفقدية برعاية  معالي مدير الجامعة 2

 كلية التمريض  جولة تفقدية برعاية معالي مدير الجامعة 3

 كلية السياحة واآلثار  سعادة عميد التطوير والجودةزيارة  4

زيارة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير لتدشين الخطة االستراتيجية  5

 والطار املفاهيمي

 كلية التربية 

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني  سعادة وكيل العمادة لشؤون التطوير  يحدث الخطة االستراتيجية 6

لعمادة لشؤون الجودة واملشرف على وحدة الجودة واالعتماد سعادة وكيل ا 7

 الكاديمي لقاء تعريفي  " وصل صوتك "

 كلية علوم الغذية والزراعة 

سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة واملشرف على وحدة الجودة واالعتماد  8

يم الكاديمي اللقاء الختامي لفريق االعتماد الكاديمي للمركز الوطني للتقو 

 واالعتماد الكاديمي

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة واملشرف على وحدة الجودة واالعتماد  9

الكاديمي اللقاء الختامي لفريق االعتماد الكاديمي للمركز الوطني للتقويم 

 واالعتماد الكاديمي

 كلية اآلداب 

ون الجودة واملشرف على وحدة الجودة واالعتماد سعادة وكيل العمادة لشؤ  10

 OBEالكاديمي ملناقشة برنامج التعليم القائم على نواتج 

 كلية الهندسة 
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 االجتماعاتب.

 

 

 

 

 

 مكان الفعالية اسم الفعالية م

 البهو الرئيس ي حفل معايدة 1

طوير اجتماع سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير مع سعادة عميد عمادة الت 2

 والجودة

مكتب وكيل الجامعة 

 للتخطيط والتطوير 

 عمادة التطوير والجودة اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع وكالء عمادة التطوير والجودة 3

 عمادة التطوير والجودة  اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع مشرفي وحدة إتقان 4

 عمادة التطوير والجودة  جودة مع مستشاري العمادةاجتماع سعادة وكيل العمادة لشؤون ال 5

 عمادة التطوير والجودة اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع جمعية علوم املكتبات  6

 عمادة التطوير والجودة اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع عميد كلية إدارة العمال   7

 عمادة التطوير والجودة ع عميد كلية العلوم  اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة م 8

اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع وكيل العمادة لشؤون الجودة واملشرف على  9

 وحدة الجودة واالعتماد الكاديمي 

 عمادة التطوير والجودة

 ر والجودةعمادة التطوي اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع مستشفى امللك فيصل التخصص ي  10

 عمادة التطوير والجودة اجتماع املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية مع كلية املجتمع 11

 عمادة التطوير والجودة اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع وكيلة الجامعة للمدينة الجامعية للطالبات  12

 عمادة التطوير والجودة كلية التربية  –بوية اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع قسم السياسات التر  13

 عمادة التطوير والجودة اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع املشرف على مركز الوثائق  14

 اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع املشرف العام على معهد 15

 ريادة العمال   

 عمادة التطوير والجودة

 عمادة التطوير والجودة  لعمادة لشؤون الجودة مع  مشرفي وحدة اتقان اجتماع سعادة وكيل ا 16

 عمادة التطوير والجودة  اجتماع سعادة عميد التطوير والجودة مع لجنة أمن املعلومات   17

 عمادة التطوير والجودة اجتماع سعادة وكيل العمادة لشؤون الجودة مع  كليات املزاحمية 18

 عمادة التطوير والجودة التطوير والجودة مع مشرفي عمادة تطوير املهارات ومركز الوثائق    اجتماع سعادة عميد 19

مكتب وكيل الجامعة  اجتماع سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير مع مكتب العالقات املجتمعية 20

 للتخطيط والتطوير 
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 املحور الحادي عشر: العالنات اللكترونية 

 شملت اآلتي:، ةإلكتروني اتنية، وبنر ( إعالنات إلكترو 2 )إعداد عدد  .1

 لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير لثبنر وإعالن امللتقى السنوي الثا. 

  مراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعودلل الثامنةالتنشيطية  عملالورشة لبنر وإعالن. 

 

 املحور الثاني عشر: املطبوعات العالنية 

 من املطبوعات شملت اآلتي:أنواع  (  9 شر عدد )تصميم وطباعة ون .1

 لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير لثإعالن امللتقى السنوي الثا. 

  لمراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعودل الثامنة عملالإعالن ورشة. 

  لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير لثرول أب للملتقى السنوي الثاإعداد ونشر. 

  لمراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعودل الثامنة  عملالل أب لورشة رو إعداد ونشر. 

 لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير لثبرنامج امللتقى السنوي الثا. 

   لمراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعودالعمل الثامنة لبرنامج ورشة. 

   امللتقى السنوي  يمن وحدات الجامعة( فبالعمادة، والوكالة، واملشاركين )بطاقات الحضور لجميع املشاركين

 لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير لثالثا

 عملالورشة املشاركين من وحدات الجامعة( في بالعمادة، والوكالة، و )الحضور لجميع املشاركين  بطاقات 

 .لمراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعودل الثامنة

 لسنوي الثالث لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير.تصميم ونشر قالب العرض التقديمي للملتقى ا 

 

 (السلوجان) جو والشعار لالاملحور الثالث عشر: 

 الخاص بامللتقى السنوي لوكالة الجامعة للتخطيط . لوجو( 1عدد)تحديث ونشر   .1

لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير وعمادة التطوير والجودة، هما: سلوجان   شعار( 2عدد )نشر مرار است .2

 .تميز الداء()سلوجان ، و التحسين املستمر()

 .استمرار نشر سلوجان مجلس املراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود .3

 

 

 

 

 

 

 سلوجان املراجعين                                      امللتقى  سلوجان
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  ياملحور الرابع عشر: البريد اللكترون

 (ksu.edu.sa2030KSU@(راتيجية وما يرتبط به على برنامج تواصل   لكتروني للخطة االستإدارة البريد ال

 

 

 ( SMSاملحور الخامس عشر: دليل التواصل والرسائل النصية )

 .على قاعدة البيانات ةسجلجموعات اململلعدد من ارسالة نصية   (  14   )إرسال عدد  .1

 .KSU2030نات على نظام تواصل لحساب تحديث قاعدة البيا .2

 هـ.1441عمادة التطوير والجودة بداية العام الجامعي النسوبات ومنسوبي ملتحديث دليل التواصل  .3

 

  KSU2030 التي تم ارسالها من الحساب الرسائل النصيةقائمة 

 

 محتوى الرسالة م

هللا لنا ولكم أن يكون عام خير وبركة، تتكاتف فيه  هـ نسأل1441مع بداية العام الهجري، واشراقة عام جامعي جديد  1

 الجهود، وتتحقق الطموحات أخوكم/ يوسف عسيري وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير

يعتبر شهر نوفمبر من كل عام هو شهر الجودة على مستوى العالم منذ أن خصصت المم املتحدة ثاني خميس من شهر  2

 لالحتفال به. من أ
 
العاملي  واملؤسسات. اليومجل الوعي العاملي بأهمية الجودة ومساهماتها في االرتقاء بالدول نوفمبر موعدا

 2019_للجودة_جامعة_امللك_سعود_

)تلتزم الجامعة بأن تقيس أدادها من خالل تطبيق  KSU2030الجودة والتميز: من قيم الخطة االستراتيجية للجامعة  3

ت الكبيرة، والسعي نحو التميز من خالل التزامها بأرقى املقاييس الفكرية في مقاييس رفيعة املستوى تحترم الطموحا

 2019التعليم والتعلم واالبتكار(#اليوم العاملي _للجودة_جامعة_امللك_سعود_

عبر  2019دعوة: تتشرف عمادة التطوير والجودة بدعوة سعادتكم للمشاركة في احتفال باليوم العاملي للجودة 4

تكم الصحفية ذات العالقة بالجودة، وذلك بغية نشرها عبر وسائل االتصال املمكنة بالجامعة، على أال استقبال مقاال

 .Tomar@Ksu.edu.saم.على البريد 17/11/2019(كلمة. وذلك حتى الحد300تتجاوز املشاركة)

الفكار التطويرية بهدف يطيب لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير دعوتكم للمشاركة في )طور جامعتك( عبر تقديم  5

 /2uic0k2https://bit.lyدراستها وبحث أوجه استفادة الجامعة منها. للمشاركة.

 طور جامعتك: كن شريكنا في التطوير وساهم بأفكارك التطويرية. 6

 /2uic0k2https://bit.ly)الفكرة عليك والتنفيذ علينا(   للمشاركة 

إلى تأهيل املراجعين  KSU/BOAتمدين بجامعة امللك سعود عتهدف الورشة التنشيطية الثامنة ملجلس املراجعين امل 7

برنامجا أكاديميا بكليات الجامعة وفق املعايير املطورة لالعتماد الكاديمي البرامجي التي  32املعتمدين ملراجعة أكثر من 

 م.2018ب أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدري

تعلن وحدة املستفيدين بعمادة التطوير والجودة عن استقبال تحديث بيانات االتصال مع أصحاب السعادة وكالء  8

ودة في الكليات والعمادات املساندة، ورؤساء وحدات التطوير والجودة، ومساعدات الوكيالت للتطوير التطوير والج

   بريد وال 4676492والجودة في الجامعة، عبر الفاكس 

salabdulsalam@ksu.edu.sa 

برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير تعقد الجامعة ورشة العمل التنشيطية الثامنة لعضاء مجلس املراجعين  9

هـ الساعة الثامنة صباحا بمشاركة جميع املراجعين 1441جمادى الولى  27،يوم الربعاء KSU-BOAاملعتدين 

 عة.املعتمدين بوحدات الجام

mailto:KSU2030@ksu.edu.sa)
https://bit.ly/2k0uic2
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برعاية معالي مدير الجامعة أ.د. بدران العمر تعقد وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير امللتقى السنوي الثالث لوكالة  10

هـ الساعة 1441جمادى االخر  17الجامعة للتخطيط والتطوير، تحت شعار التحسين املستمر(. وذلك يوم الثالثاء 

 مركز الجامعة.ب 17صباحا بقاعة الدرعية. بمبنى رقم  30:8

إنجاز جديد للجامعة والوطن. حصل برنامج كلية المير سلطان للخدمات الطبية الطارئة على االعتماد من هيئة برنامج  11

 االمريكية كأول CAAHEP       خارج أمريكا.

 جامعات سعودية تطبق املرحلة الولى من نظام الجامعات الجديد. 3جامعة امللك سعود في مقدمة  13

 للتعرف على آلية اختيار الجامعات، ومعايير االختيار.  تابع حساب عمادة التطوير والجودة على تويتر. 

 https://twitter.com/DOD_KSU?lang=ar 

ِك رَ يا   14 ى َرِبِّ
َ
 اْرِجِعي ِإل

ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ط
ُ ْ
ْفُس امل ُتَها النَّ يَّ

َ
ِتي(أ ِلي َجنَّ

ُ
ِلي ِفي ِعَباِدي َواْدخ

ُ
اْدخ

َ
ة ف ْرِضيَّ  مَّ

 
اِضَية )              

 بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره تنعي عمادة التطوير والجودة بجامعة امللك سعود عميدها الستاذ الدكتور 

  .ه1441ذو القعدة  29جبريل بن حسن العريش ي، الذي وافته املنية صباح اليوم االثنين  

 

 

 

 املحور السادس عشر: املوقع اللكتروني

 شراف على الفريق التقني بالعمادة ووكالة العمادة بفرع الطالبات، وتحقيق عدد النجازات اآلتية:ال 

 تحديث بنرات املوقع .1

2.  
 
 إضافة الخبار دوريا

 إضافة إعالنات الفعاليات .3

 إضافة الكتيبات التثقيفية .4

 

 

 لوفوداملحور السابع عشر: استقبال ا

 فدو (1كة في استقبال )املشار 
 
ومخاطبة  من املشاركين في الفعاليات، إضافة لتصاريح الدخول باملدينة الجامعية للطالبات. ا

 الدارة العامة للسالمة والمن الجامعي لتأمين مواقف السيارات. 

 

 

 والتصاريحاملحور الثامن عشر: قاعات االجتماعات 

 لتي تم تنسيقها داخل وخارج عمادة التطوير والجودة ووكالة عمادة التطوير والجودةجمالي عدد االجتماعات اإبلغ 

. على النحو التالي:  408) باملدينة الجامعية للطالبات
 
 ( اجتماعا

 ( بقاعة اال 357تنسيق عدد 
 
، والتنسيق مع مسؤولي التقنية (2، ورقم1جتماعات بالعمادة )رقم( اجتماعا

.بالعمادة ملتابعة تجهيز 
 
 القاعة فنيا

 ( بوكالة العمادة باملدينة الجامعية للطالبات. والتنسيق مع مسؤولي التقنية بالعمادة 44تنسيق عدد 
 
( اجتماعا

.
 
 ملتابعة تجهيز القاعة فنيا

https://twitter.com/DOD_KSU?lang=ar
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  خارج 7)تنسيق   عدد 
 
 .وكالة العمادة باملدينة الجامعية للطالبات( اجتماعا

 ( 4، وتعبئة عدد )بوكالة العمادة باملدينة الجامعية للطالبات( تصريح دخول لحضور فعاليات 4)صدار عدد إ

 نماذج نقل اثاث داخل وخارج العمادة.

 

 هـ 1441بعمادة التطوير والجودة للعام الدراس ي قاعات االجتماعات  ماستخداحصر 

 

 

 املجموع (2القاعة رقم ) (1القاعة رقم ) السبوع

 9 6 3 الول 

 14 9 5 الثاني

 11 9 2 الثالث

 11 9 2 الرابع

 11 9 2 الخامس

 11 8 3 السادس

 12 8 4 السابع

 12 9 3 الثامن

 13 9 4 التاسع

 13 8 5 العاشر

 12 8 4 الحادي عشر

 12 9 3 عشر ثانيال

 12 9 3 الثالث عشر

 12 9 3 الرابع عشر

 13 9 4 الخامس عشر

 14 10 4 السادس عشر

 12 9 3 السابع عشر

 14 9 5 الثامن عشر

 12 9 3 التاسع عشر

 12 9 3 العشرون

 13 10 3 الواحد والعشرون

 15 12 3 الثاني والعشرون

 12 9 3 الثالث والعشرون

 13 10 3 الرابع والعشرون

 17 11 6 الخامس والعشرون
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 املحور التاسع عشر: النشر الصحفي

  تمت صياغته81أكثر من )ومراجعة إعداد ونشر 
 
 صحفيا

 
  .وفق الفنون الصحفية املختلفة م( موضوعا

 ( خبر على حساب عمادة التطوير والجودة في  فيس بوك. 23إعداد ونشر ) 

 

 هـ 1441الجامعي رسالة الجامعة للعام املوضوعات الصحفية املنشورة ب

 الصفحة العدد النوع املوضوع  م

 الفصل االول 

 6 1343 ةمقال 2030توحيد الجهود لتحقيق رؤية   1

 4 خبر ر والجودة تناقش جاهزية وحداتها للعام الجامعي الجديدالتطوي  2

 6 1344 مقالة جدوى التقييم في مؤسسات التعليم العالي  3

 4 خبر التطوير والجودة تناقش جاهزية امللتقى السنوي   4

 2 1345 خبر "التطوير والجودة" تناقش استراتيجية" إدارة التعاون الدولي"  5

 خبر الفكار التطويرية الستقبالمنصة » طور جامعتك«  6

 6 مقالة ما له وما عليه» املعكوس«التعلم املقلوب   7

 4 1346 خبر مناقشة إنجازات اعتماد البرامج االكاديمية  8

 8 1347 مقالة اكتساب مهارات الكتابة الكاديمية  9

 4 خبر إطالق مشروع ) طور جامعتك( بمدينة الطالبات  10

 20 خبر »تبحث تطوير إتقان »التخطيط والتطوير  11

 4 1348 خبر ورشة عمل لوحدة إدارة الهوية بمدينة الطالبات  12

 خبر تحديث استراتيجية كلية علوم الرياضة  13 

 خبر التطوير والجودة تواصل جولتها التخصصية بمدينة الطالبات  14

 خبر اتفاقية تعاون بين)) التطوير والجودة(( و)) تطوير املهارات((  15

 8 1349 مقالة رض ى الخريجين.. معيار للجودة في املؤسسة التعليمية  16

 2- 1 خبر الجامعة تشارك في"ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي"  17

 20 1350 خبر فكرة تطويرية  215))طور جامعتك(( يستقبل   18

 8 مقالة ضمان جودة التعليم   19

 شهادة اعتماد جديدة 14شاركت في ملتقى الجودة الثالث وتسلمت   20

في عدد البرامج املعتمدة  ))الجامعة(( تواصل تصدرها للجامعات السعودية

 
 
 أكاديميا

 

 

 خبر

1-3 

 2 خبر قطار التطوير والجودة يصل محطة)) اللغات والترجمة((  21

 2 1351 خبر وكيل التخطيط والتطوير يترأس اجتماع العالقات ا ملجتمعية  22

 8 مقالة اسات البحثيةموثوقية نتائج الدر   23
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 4 خبر "التطوير والجودة" تناقش انجازات )الصيدلة(  24

نظام  بإقرار يشيدون  الجامعة عمداء: والتقدير الشكر عبارات أسمى رفعوا  25

 الهدف نحو الجديد الجامعات

 خبر

 

1352 4 

 8 مقالة 2030 اململكة ورؤية شنغهاي تصنيف منهجية  26

 20 خبر التمريض بكلية التخصصية زيارتها تواصل « والجودة التطوير»  27

 2 1353 خبر « والجودة التطوير» منسوبات تدريب  28

 خبر الطالبات ورشة بمدينة "  منظومة الجودة "إدارة  29

ر »  30  20 خبر الفكار لتقييم يستعد« جامعتك طوِّ

 2 1354 خبر التطوير والجودة تزور علوم الحاسب واملعلومات  31

 4 خبر دة تبحث الهيكلة مع وكالة شؤون الطالباتالتطوير والجو   32

 1355 خبر املجتمع بكلية « مجتمع» مشروع يناقش التنفيذي املكتب  33

 

 

2 

 4 خبر الطالبات بمدينة « ممارس ي الجودة إعداد» برنامج استكمال  34

 5 خبر «التمريض» خطة تطوير يناقش التنفيذي املكتب  35

 خبر الذكي التعليم مدارس في التعليم جودة عن دورة: والجودة التطوير عمادة نفذتها  36

 8 ةمقال رقمي عالم في رقميون  ال قادة  37

 4 1356 خبر وكالة التطوير والجودة تحتفي بيوم الجودة العاملي  38

 خبر التطوير والجودة تزور الغذية والزراعة  39

 8 ةمقال القائد الهمام للتحول الرقمي  40

 ةمقال مبالجودة تنهض الم  41

 20 خبر حوكمة إدارة املخاطر في الجامعة  42

 خبر ورشتا عمل حول آلية استخدام الشعار وتطبيقاته  43

 8 1357 ةمقال العمل سير أنظمة « أتمتة» ركائز  44

 20 خبر الجامعة مع الكاديمي االعتماد تبحث « المنية»  45

 5 1358 خبر املجتمع كلية في  الفعال االتصال مهارات  46

 6 خبر البيعة بذكرى  والجودة تحتفي التطوير وكالة  47

 8 خبر املؤسسات في الرشيد الرقمي التحول  نهج  48

 2 1359 خبر «التطوير والجودة »  يبحث أوجه التعاون مع  » التخصص ي«  49

 خبر تحتفي بيوم الجودة» الهندسة«  50

 خبر مناقشة تحديث خطة التعامالت اللكترونية واالتصاالت  51

 خبر أسبوع الجودة في املدينة  الجامعية للطالبات  52



17 
 

 20 خبر    طالبات»/ التربية« و» اآلداب « و »إدارة العمال«أسبوع الجودة في بهو   53

 2 1360 خبر »التطوير والجودة«يزور » السياسات التربوية«  54

 خبر انعقاد دورة مؤشرات الداء واملقارنة املرجعية   55

 خبر بعليشة» الولى املشتركة«تخصصية تصل إلى محطة الزيارات ال  56

 خبر التطوير والجودة تزور الحقوق والعلوم السياسية  57

 3 خبر التطوير والجودة تناقش خارطة طريق مركز الوثائق  58

ا في رعاية هويتها  59  20 خبر الجامعة تحقق تقدم 

 خبر يشةالزيارات التخصصية تصل كلية الدراسات التطبيقية بعل  60

 الفصل الثاني

 1 1361 خبر ورشة املراجعين.. الربعاء  61

 3 خبر عمادتا الجودة واملهارات ينسقان العمل املشترك  62

 4 خبر تحديث قاعدة بيانات املستهدفين بالتطوير والجودة  63

 8 عالنإ ورشة العمل التنشيطية لعضاء مجلس املراجعين املعتمدين بالجامعة  64

 16 خبر الربعاء..مل الثامنة ملجلس املراجعين املعتمدينورشة الع  65

 1 1362 خبر كلية وعمادة شاركت في ورشة املراجعين املعتمدين 16  66

  50كلية وعمادة وشارك فيها  16بحضور   67
 
ورشة املراجعين : مراجعا معتمدا

 املعتمدين تتناول املعايير املطورة لالعتماد الكاديمي البرامجي.

 2 خبر

 2 1363 خبر إدارة الهوية تشارك في اللقاء التعريفي للطالبات  68

شعار امللتقى السنوي الثالث لوكالة التخطيط والتطوير.. » التحسين املستمر«  69

 الثالثاء    

 1 1364 عنوان

 2 خبر ورشة عمل لدارة الهوية للطالبات  70

ى السنوي الثالث شعار امللتق» التحسين املستمر: برعاية معالي مدير الجامعة  71

 لوكالة التخطيط والتطوير

 3 خبر

 4 خبر تناقش خارطة طريق االعتماد» التخطيط والتطوير«  72

 10 اعالن  امللتقى السنوي الثالث  73

 1 1365 خبر التخطيط والتطوير.. تحسين مستمر  74
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 هـ 1441الجامعي للعام  التغريدات املنشورة في حساب عمادة التطوير والجودة على تويتر 

 

 النوع التاريخ التغريدات  م

عودة حميدة: حرصنا على االلتزام بالجراءات االحترازية ملواجهة جائحة كورونا دليل   .1

 عي وحب لهذا الوطنو 

أغسطس  11

2020 

 غير

ستقام صالة الجنازة على فقيدنا الغالي أ.د. جبريل بن حسن العريش ي ويوارى الثرى   .2

هـ في مقبرة الشمال بالرياض. 1441ذو الحجة  2بعد صالة عصر يوم الخميس 

ا   وفسحة وسرور 
 
 تغمده هللا  بواسع رحمته وجعل قبره ضياء ونورا

 يوليو 23

2020 

 مصورة

ِلي   .3
ُ
ِلي ِفي ِعَباِدي َواْدخ

ُ
اْدخ

َ
ة ف ْرِضيَّ  مَّ

 
ِك َراِضَية ى َرِبِّ

َ
 اْرِجِعي ِإل

ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ط
ُ ْ
ْفُس امل ُتَها النَّ يَّ

َ
َيا أ

ِتي(  َجنَّ

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره تنعي عمادة التطوير والجودة بجامعة امللك سعود  

العريش ي، الذي وافته املنية صباح  عميدها سعادة الستاذ الدكتور جبريل بن حسن

) وإنا هلل وإنا إليه راجعون(ه.1441ذو القعدة  29اليوم االثنين  )               

 يوليو20

2020 

 بدون 

بعد صدور المر السامي الكريم: تعرف على معايير ومؤشرات اختيار الجامعات التي   .4

 سيطبق عليها نظام الجامعات الجديد في املرحلة الولى 

 يوليو 16

2020 

 مصورة

سعودية تطبق املرحلة الولى من نظام  تجامعا 3صدر المر السامي الكريم:   .5

 الجامعات الجديد 

 يوليو 16

2020 

 مصورة

تتقدم عمادة التطوير والجودة بأجمل التهاني والتبريكات لسعادة الستاذ الدكتور   .6

امي بتعيين سعادته يوسف بن عبده عسيري بمناسبة صدور موافقة املقام الس

 لجامعة الطائف. سائلين هللا له مزيدا من التوفيق في خدمة الوطن
 
 رئيسا

 مايو 2

2020 

 مصورة

أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك، وكل عام   .7

 وأنتم بخير. جبريل بن حسن العريش ي عميد عمادة التطوير والجودة

 مايو 3

2020 

 مصورة

 لرحلة عمل   .8
 
موفقه صدرت قرارات االعتماد الكاديمي الدولي من هيئة تتويجا

 ( لخمسة برامج أكاديمية بكلية اآلداب، هي  HCERESاالعتماد الفرنسية)  

)بكالوريوس العالم، ماجستير العالم، بكالوريوس اللغة النجليزية، ماجستير 

  التطبيقية(الدب النجليزي، ماجستير اللغويات 

ابريل 25

2020 

 مصورة

تتقدم عمادة التطوير والجودة بأجمل التهاني ملعالي مدير الجامعة، وسادة وكيل   .9

الجامعة للتخطيط والتطوير، وسعادة عميد كلية اآلداب ومنسوبيها، بمناسبة 

حصول خمسة برامج أكاديمية لكلية اآلداب على االعتماد الدولي من جهة االعتماد 

 (HCERESالفرنسية)

 ابريل 25

2020 

 مصورة

يسرني أن أتقدم بأجمل التهاني ملقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده المين   .10

بحلول شهر رمضان الكريم، كما أتقدم ملعالي مدير  جامعة امللك سعود 

 هللا أن 
 
شهر خير وبركات. عميد  يجعلهومنسوبيها، والمة السالمية بالتهاني سائال

 لجودة أ.د. جبريل العريش ي عمادة التطوير وا

 ابريل 25

2020 

 مصورة

 ابريل 13 كلنا مسؤول عن حماية هذا الوطن. شاركنا وخليك بالبيت  .11

2020 

 مصورة
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تتقدم عمادة التطوير والجودة بصادق التهنئة ملعالي مدير الجامعة أ.د. بدران   .12

ا بن عبد الرحمن العمر بثقة املقام السامي الكريم بتمديد خدم معالي ه مدير 

 سنوات. متمنين ملعاليه التوفيق والسداد 4لجامع امللك سعود ملدة 

 ابريل 1

2020 

 مصورة

حرصا من عمادة التطوير والجودة على استمرار أعمالها ومهامها  نؤكد على   .13

استمرار العمل عن ٌبعد في جميع خدماتها املتنوعة وإنجازات جميع املعامالت 

 بشكل مستمر 

 ابريل 1

2020 

 مصورة

شارك عميد عمادة التطوير والجودة سعادة الستاذ الدكتور جبريل بن حسن   .14

 مركز 
 
العريش ي في املؤتمر السنوي الول )رؤية لجيال واعدة( الذي نظمه مؤخرا

 امللك فهد للبحوث الطبية في جامعة امللك عبدالعزيز بجدة

 مارس /4

2020 
 مصورة

نة الجامعية للطالبات ورشة عمل "اسألني عقدت عمادة التطوير ولجودة باملدي  .15

محاور هي: قيمي بمسؤولية، طورِّ  5طالبة وتضمنت  51عن الجودة" شارك فيها 

جامعتك، شريكات الجودة، تطبيق الهوية املطورة، التخطيط االستراتيجي، ويأتي 

 ذلك استجابة لرغبات الطالبات باملدينة الجامعية للطالبات.

4/ 

 2020مارس
 مصورة

امت عمادة التطوير والجودة ممثلة في وكالة العمادة لشؤون الجودة بزيارة ق  .16

لبرنامج الرياضة والنشاط البدني بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني. هدفت 

الزيارة حضور اللقاء الختامي للكلية مع فيق االعتماد االكاديمي للمركز الوطني 

 للتقويم واالعتماد الكاديمي.

 مارس /4

2020 

 

- 

يحدث االن: وصول وتسجيل الطالبات في ورشة عمل اسألني عن الجودة التي   .17

 تقيمها وكالة عمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعية للطالبات.

 فبراير/19

2020 
 مصورة

امللتقى السنوي الثالث لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، يكرم البرامج   .18

ويم التعليم والتدريب خالل الدورة السابعة الكاديمية املعتمدة من هيئة تق

والثامنة، ويحتفي بتصدر الجامعة للجامعات السعودية في عدد البرامج املعتمدة 

 أكاديميا من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويناقش استمرار التميز.

 فبراير 11

2020 
 مصورة

جامعة امللك سعود امللتقى السنوي الثالث لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ب  .19

( مشاركات علمية، وورشة عمل في آليات العمل وفق املعايير املطورة 5يستعرض )

 مشاركا ومشاركة. 170لالعتماد الكاديمي البرامجي، بحضور أكثر من 

 فبراير11

2020 
 مصورة

نيابة عن معالي مدير الجامعة: أفتتح سعادة وكيل الجامعة اليوم فعاليات امللتقى   .20

الثالث لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، الذي ُعقد تحت شعار  السنوي 

ستمر( بحضور أصحاب السعادة عمداء الجامعة، ووكالء الكليات 
ُ
)التحسين امل

 والعمادات املساندة، ومساعدات الوكيالت ، ورؤساء وحدات التطوير والجودة.

11/ 

 2020فبراير
 مصورة

كل من: معالي محافظ الهيئة السعودية برعاية معالي مدير الجامعة، وتشريف   .21

للمواصفات واملقاييس والجودة، وسعادة املدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم 

 الثالثاء 
 
-17واالعتماد الكاديمي ، تعقد وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير غدا

 هـ، امللتقى السنوي الثالث للتخطيط والتطوير، بقاعة الدرعية.6-1441

10/ 

 2020ايرفبر 
 مصورة

اختتام ورشة العمل التنشيطية للمراجعين املعتمدين بالجامعة، واتمام   .22

جاهزيتهم لتقديم الدعم لكليات الجامعة وفق املعايير املطورة لالعتماد االكاديمي 

 البرامجي التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب.

22/ 

 2020يناير
 مصورة
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زة بين عمادتا التطوير والجودة وتطوير املهارات يوسف عسيري: شراكة متمي د.  .23

تثمر نجاحات متتالية، وأشكر سعادة املشرف على عمادة تطوير املهارات د.عادل 

باشطح ووكالء العمادة وفريق العمل القائم على تنفيذ ورشة العمل التنشيطية 

 للمراجعين املعتمدين. جهود مثمرة وأداء متميز يدعم أهداف الوكالة.

22/ 

 2020يناير
 مصورة

يحدث اآلن: تزايد أعداد املشاركين من وحدات الجامعة في ورشة العمل   .24

  50كلية وعمادة، /16التنشيطية للمراجعين املعتمدين بالجامعة، 
 
مراجعا

، اضافة ملشاركة جهات متعددة.
 
 معتمدا

22/ 

 2020يناير
 مصورة

جبريل العريش ي ورشة العمل  يحدث اآلن: أفتتح عميد عمادة التطوير والجودة أ.د.  .25

التنشيطية لعضاء مجلس املراجعين بالجامعة، وبدأ برنامج الورشة بكلمة لوكيل 

 عمادة التطوير والجودة لشؤون الجودة الدكتور مبارك القحطاني.

22/ 

 2020يناير
 مصورة

يحدث اآلن: بدء وصول وتسجيل املراجعين املعتمدين بالجامعة ملكان عقد ورشة   .26

 التنشيطية للمراجعين املعتمدين بالجامعة.  العمل

22/ 

 2020يناير
 مصورة

تهدف  ورشة العمل التنشيطية الثامنة لعضاء مجلس املراجعين املعتمدين   .27

إلى تأهيل املراجعين املعتمدين بالجامعة ملراجعة أكثر من  BOA-KSUبالجامعة 

 بكليات الجامعة وفق معايير ملطور  32
 
 أكاديميا

 
ة لالعتماد االكاديمي برنامجا

 م.2018البرامجي التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب 

15/ 

 2020يناير
 مصورة

 /15 ورشة العمل التنشيطية لعضاء مجلس املراجعين املعتمدين بالجامعة.  .28

 2020يناير
 مصورة

برعاية وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير تعقد الجامعة ورشة العمل   .29

. BOA-KSUالثامنة لعضاء مجلس املراجعين املعتمدين بالجامعة التنشيطية 

الساعة الثامنة  2020يناير  22هـ املوافق 1441جمادى االولى 27يوم االربعاء

 بمشاركة جميع املراجعين املعتمدين بوحدات الجامعة.
 
 صباحا

14/ 

 2020يناير
 مصورة

تقبال تحديث بيانات تعلن وحدة املستفيدين بعمادة التطوير والجودة عن اس  .30

االتصال مع أصحاب السعادة وكالء التطوير والجودة في الكليات والعمادات 

املساندة، ورؤساء وحدات التطوير والجودة ، ومساعدات الوكيالت للتطوير 

والبريد  4676492والجودة في الجامعة، عبر الفاكس 

salabdulsalam@ksu.edu.sa. 

14/ 

 2020يناير
 مصورة

ادة التطوير والجودة وعمادة تطوير املهارات اجتماع لتنسيق العمل عقدت عم  .31

املشترك في االشراف والتنفيذ لعدد من الفعاليات الداعمة للحراك التطويري 

بالجامعة وهي ورشة العمل التنشيطية لعضاء مجلس املراجعين املعتمدين 

 وامللتقى السنوي الثالث لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير.

14/ 

 2020ريناي
 مصورة

رشحت الجامعة وكيل عمادة التطوير والجودة لشؤون التطوير أ.د. مسفر بن   .32

 املركز الوطني 
 
سعود السلولي للمشاركة في ورشة العمل الولى التي يقيمها قريبا

للتقويم واالعتماد االكاديمي بعنوان: برنامج التصنيف السعودي للجامعات وأثره 

 .2030ات التعليم العالي ودوره في تعزيز رؤية على تحسين أداء مؤسس

24/ 

 2019ديسمبر
 مصورة

واصلت الزيارات التخصصية التي تقوم بها عمادة التطوير والجودة استمرارها   .33

حيث قام فريق وكالة عمادة التطوير والجودة بزيارة لكلية الدراسات التطبيقية 

24/ 

 2019ديسمبر
 مصورة
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 للدعم الفني الذي 
 
وخدمة املجتمع بفرع الطالبات بعليشة، وتأتي الزيارة استمرارا

 تقدمه العمادة لجميع وحدات الجامعة.

عقدت عمادة التطوير والجودة وعمادة تطوير واملهارات اجتماع مشترك بحضور   .34

وكالء العمادتين، وعدد من املستشارين. هدف االجتماع تنسيق العمل املشترك في 

 لدعم الحراك 
 
عدد من الفعاليات والنشطة املزمع تنفيذها بالجامعة قريبا

 التطويري املستمر.

24/ 

 2019يسمبرد
 مصورة

كشف عميد عمادة التطوير والجودة أ.د. جبريل العريش ي أن وحدات الجامعة   .35

تحقق تقدم ملحوظ في املحافظة على هوية الجامعة، حيث كشفت التقارير التي 

أعدتها وحدة إدارة الهوية تحقيق وحدات الجامعة لتقدم كبير في استخدام شعار 

 بط بالهوية البصرية من إرشاداتالجامعة بالشكل الصحيح، وما يرت

24/ 

 2019ديسمبر
 مصورة

استقبل عميد عمادة التطوير والجودة أ.د. جبريل بن حسن العريش ي بمكتبة   .36

عبدهللا بن حمد العباد  صباح اليوم كل من رئيس قسم السياسات التربوية أ.د.

والستاذ الدكتور فهد بن سلطان السلطان، هدف االجتماع مناقشة العمل 

 املشترك في مجاالت التطوير والجودة.

17/ 

 2019ديسمبر
 مصورة

أنهت عمادة التطوير والجودة بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات تقديم دورتها   .37

التدريبية السابعة التي قدمتها الدكتورة حنان العليان بعنوان )مؤشرات الداء 

ورات البرنامج التدريبي الرئيسة في الجامعة واملقارنة املرجعية(املدرجة ضمن د

 "إعداد ممارس ي الجودة واالعتماد االكاديمي".

15/ 

 2019ديسمبر
 مصورة

زار فريق وكالة عمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعية للطالبات عمادة السنة   .38

الولى املشتركة بفرع الطالبات بعليشة، هدفت الزيارة إلى تقديم الدعم الفني في 

والجودة والتعريف بالخدمات التي تقدمها عمادة التطوير مجاالت التطوير 

 والجودة.

15/ 

 2019ديسمبر
 مصورة

 من إدارة   .39
 
استقبل عميد عمادة التطوير والجودة أ.د. جبريل العريش ي وفدا

الشؤون االكاديمية والتدريب بمستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز االبحاث 

رة ، بهدف مناقشة أوجه االستفادة من محمد خواجي ، ود.أمينة قدو  تكون من د.

 العمادة في مجاالت التطوير والجودة.

9/ 

 2019ديسمبر
 مصورة

تشارك عمادة التطوير والجودة ممثلة في عميدها  أ.د. جبريل العريش ي في حضور   .40

)ملتقى الهيئات الدولية والصحية( الذي تقيمه هيئة تقويم التعليم والتدريب في 

لرياض بحضور وكالء الجامعات وعمداء التطوير والجودة فندق روش روتانا با

 باملؤسسات التعليمية باململكة ودول الخليج.

8/ 

 2019ديسمبر
 مصورة

استقبلت وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير برئاسة أ.د. يوسف عسيري وبحضور   .41

 من كلية امللك فهد اال 
 
منية عميد عمادة التطوير والجودة أ.د. جبريل العريش ي وفدا

برئاسة الدكتور العقيد عصام الرميخاني، حيث جاء اللقاء استجابة لرغبة الكلية 

 في االستفادة من تجربة الجامعة في مجال االعتماد الكاديمي.

4/ 

 2019ديسمبر
 مصورة

في إطار التعاون بين عمادة التطوير والجودة وعمادة تطوير املهارات قدم الدكتور   .42

على وحدة العالقات العامة واالعالم بعمادة التطوير  طه بن محمد عمر املشرف

والجودة دورة تدريبية بعنوان: مهارات االتصال الفعال، وذلك ملوظفي كلية 

 املجتمع بحضور الدكتور أسامة الفراج وكيل الكلية للتطوير والجودة.

4/ 

 2019ديسمبر
 مصورة
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ا كلية السياحة واالثار شاركت عمادة التطوير والجودة في الفعالية التي أقامته  .43

بعنوان: الهوية الرسمية لجامعة امللك سعود في عهد خادم الحرمين الشريفين، 

لخادم الحرمين الشريفين امللك #ذكرى_البيعة_الخامسة ويأتي ذلك بمناسبة 

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه هللا.

4/ 

 2019ديسمبر
 مصورة

باملدينة الجامعية للطالبات فعالية "أسبوع  أطلقت وكالة عمادة التطوير والجودة  .44

 مع اليوم العاملي للجودة، حيث تواجد ركن العمادة في بهو ثالث 
 
الجودة" تزامنا

كليات هي: كلية إدارة العمال، وكلية اآلداب، وكيلة التربية. صاحبها التسجيل في 

 عدد من ورش عمل.

26/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

 كلية علوم الغذية والزراعة زار فريق وكالة عمادة ال  .45
 
تطوير والجودة مؤخرا

باملدينة الجامعية للطالبات؛ حيث حض اللقاء وكيلة الكلية واملختصين بالتطوير 

والجودة وعدد من املنسوبات. تأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التخصصية التي 

 تقدمها الوكالة لكليات املدينة الجامعية للطالبات.

24/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

 ورشتي عمل   .46
 
عقدت وحدة إدارة الهوية بوكالة عمادة التطوير والجودة مؤخرا

بعنوان: آلية استخدام شعار الجامعة وتطبيقاته وذلك بكلية طب االسنان 

باملدينة الجامعية للطالبات، وبكلية العلوم الطبية التطبيقية وذلك بهدف ترسيخ 

 الهوية املطورة للجامعة.

24/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

تعتزم وكالة عمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعية للطالبات إقامة "أسبوع   .47

 مع اليوم العاملي للجودة في بهو الكليات االنسانية والعلمية 
 
الجودة" تزامنا

هـ، بهدف 1/4/1443هـ إلى الخميس 28/3/1441والصحية. بداية من االثنين 

 طالبات املدينة الجامعية .نشر ثقافة التطوير والجودة بين 

24/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

 في أ.   .48
 
عقد املكتب التنفيذي للخطة االستراتيجية بعمادة التطوير والجودة ممثال

؛ 2030KSUمحمد الزهراني مدير برنامج الطالب بالخطة االستراتيجية للجامعة 

 مع كلية املجتمع ممثلة في د. سعد العتيبي مدير مبادرة "
 
مجتمع" والفريق اجتماعا

 املرافق. ناقش االجتماع آخر مستحدثات تنفيذ املبادرة.

13/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

 بتعيين سعادة الدكتور   .49
 
 إداريا

 
أصدر معالي مدير الجامعة أ.د. بدران العمر قرارا

 لعمادة التطوير والجودة لشؤون الجودة ملدة 
 
مبارك بن هادي القحطاني وكيال

 بالذ
 
 بقسم سنتين. جديرا

 
 مشاركا

 
كر أن الدكتور مبارك القحطاني يعمل أستاذا

 اللغة االنجليزية والترجمة بكلية اللغات والترجمة.

13/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

 لخطتها االستراتيجية واصلت عمادة التطوير والجودة دعم مؤسسات   .50
 
تنفيذا

 لعمادة د.املجتمع؛ حيث قام املشرف على وحدة الجودة واالعتماد الكاديمي با

محمد حسن بتقديم دورة تدريبية عن جودة التعليم استضافتها مدارس التعليم 

 الذكي ، وأقامتها إدارة تعليم الرياض.

11/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

زار فريق من وكالة عمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعية للطالبات بقيادة   .51

علومات، وذلك ضمن سلسلة الدكتورة دارة  الديس ي كلية علوم الحاسب وامل

الزيارات التخصصية التي تقوم بها الوكالة لتقديم الدعم الفني للكليات بمجال 

 التطوير والجودة.

11/ 

 2019نوفمبر
 مصورة
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ور جامعتك بعمادة التطوير والجودة مرحلتها الولى الخاصة   .52
ِّ
انهت لجنة مشروع ط

عة واملجتمع. جدير بالذكر ( فكرة تطويرية تقدم بها منسوبي الجام251) –بفرز 

 أن اللجنة مستمرة في استقبال الفكار التطويرية.

11/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

عقدت عمادة التطوير والجودة برئاسة عميدها سعادة الدكتور جبريل العريش ي   .53

 مع سعادة الدكتورة غادة السيف وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات 
 
اجتماعا

هدف االجتماع إلى مناقشة ومراجعة الهيكل التنظيمي  والوفد املرافق لسعادتها .

 لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات حسب الكيانات الدارية.

11/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

اختتمت إدارة التخطيط التطويري بوكالة عمادة التطوير والجودة باملدينة   .54

دريب وكانت الجامعية للطالبات ولرشتها التدريبية في مجاالت وآليات وضوابط الت

بعنوان )تطوير نظام تدريب منسوبات عمادة التطوير والجودة ( قدمتها الدكتورة 

 مشاعل املقبل نائبة املشرف على إدارة التخطيط التطويري.

11/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

الجادة في جميع املجاالت والتميز في مجاالت محددة. هو الهدف االستراتيجي الول   .55

 2030KSUيجية ضمن الخطة االسترات

10/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

تحرص جامعة امللك سعود على جودة مخرجاتها واستحداث البرامج والفعاليات   .56

 التي من شأنها أن تدعم الجودة.

 2019#اليوم_العاملي_للجودة_جامعة_امللك_سعود_

10/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

)تلتزم الجامعة 3020KSUالجودة والتميز :من قيم الخطة االستراتيجية للجامعة   .57

بأن تقيس أداءها من خالل تطبيق مقاييس رفيعة املستوى تحترم الطموحات 

الكبيرة، والسعي نحو التميز من خالل التزاها بأرقى املقاييس الفكرية في التعليم 

 والتعلم واالبتكار(

 2019#اليوم_العاملي_للجودة_جامعة_امللك_سعود_

10/ 

 2019نوفمبر
 مصورة

نوفمبر من كل عام هو شهر الجودة عل مستوى العالم منذ أن يعتبر شهر   .58

 لالحتفال به. من أجل 
 
خصصت المم املتحدة ثاني خميس من شهر نوفمبر موعدا

 الوعي العاملي بأهمية الجودة ومساهماتها في االرتقاء بالدول واملؤسسات.

  2019#اليوم_العاملي_للجودة_جامعة_امللك_سعود_

نوفمبر 10

2019 
 ةمصور 

وجهت عمادة التطوير والجودة الدعوة لسبعة كليات بالجامعة لحضور ملتقى   .59

الجودة الثالث في التعليم العالي الذي ينظمه املركز الوطني للتقويم واالعتماد 

الكليات  فيرمونت الرياض. وهي هـ، بفندق1441صفر11الكاديمي يوم الخميس

 برامجها الكاديمية من هي
 
 ئة تقويم التعليم والتدريبالتي اعتمدت مؤخرا

أكتوبر 8

2019 
 مصوره

أكتوبر  1 تواصل وكالة عمادة التطوير والجودة استقبال أفكاركم التطويرية  .60

2019 
 مصوره

 على إعداد خطة شاملة لتطوير   .61
 
عملت وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير مؤخرا

السريعة التي  ( وذلك تلبية ملتطلبات التغيرات2020برنامج)اتقان( إلى)اتقان

 تتطلب تحديث برنامج)إتقان(

 أكتوبر 1

2019 
 مصورة

تلبية لدعوة كلية العلوم الطبية التطبيقية عقدت وحدة إدارة الهوية بوكالة عمادة   .62

التطوير والجودة ورشة عمل بقاعة الكلية باملدينة الجامعية للطالبات، بعنوان 

 آلية استخدام الشعار وتطبيقاته

أكتوبر 1

2019 
 صورةم
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قامت وكالة عمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعية للطالبات بزيارة كلية   .63

 اآلداب بهدف تقديم الدعم الفني في مجاالت التطوير والجودة 

أكتوبر  1

2019 
 

قدم وكيل عمادة التطوير والجودة لشؤون التطوير االستاذ مسفر السلولي،   .64

البدني. بعنوان: آليات تحديث الخطة الرياضة والنشاط م ورشة عمل بكلية علو 

 االستراتيجية

2سبتمبر/25

019 
 مصوره

2سبتمبر/19 وطن دام عزك يا  .65

019 
 مصورة

برئاسة عميد عمادة التطوير والجودة الستاذ الدكتور جبريل العريش ي عقدت   .66

وحدة الجودة واالعتماد الكاديمي اجتماع بهدف مناقشة إنجازات الكليات في 

برامجي، والدعم املقدم من وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير ممثل في االعتماد ال

 عمادة التطوير والجودة لدعم اعتماد البرامج الكاديمية بالجامعة

16/ 

 2019سبتمبر
 مصوره

شرعت وكالة عمادة التطوير والجودة باملدينة الجامعية للطالبات في تنفيذ زيارات   .67

معة باملدينة الجامعية للطالبات بهدف تقديم ميدانية تخصصية لكافة وحدات الجا

الدعم لوحدات الجامعة لالرتقاء بجودة الخدمات املقدمة ضمانا لجودة عمليات 

 ومخرجات التطوير والجودة بهذه الوحدات

2سبتمبر/16

019 
 مصوره

يطيب لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير دعواتكم للمشاركة في )طور جامعتك(   .68

كار التطويرية بهدف دراستها وبحث أوجه استفادة الجامعة منها. عبر تقديم االف

 للمشاركة 

2سبتمبر/16

019 
 

بدأت الجامعة ممثلة في عمادة التطوير والجودة باستقبال الفكار التطويرية التي   .69

يتقدم بها منسوبي الجامعة واملجتمع بهدف دراستها وبحث أوجه استفادة الجامعة 

 ملشروع)طور جامعتك( للمشاركة يمكن استخدام من تنفيذها، وذلك تنفي
 
ذا

   2KOUIC2bit.ly/             Pit.twitter.com/R .الرابط املرفق

سبتمبر  /10

2019 
 

تفقد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير سعادة أ.د. يوسف عسيري جاهزية   .70

الطارئة،  العملية التعليمية في كلية المير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية

كلية املجتمع، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع( حيث استقبله أصحاب 

 السعادة عمداء ووكالء الكليات، كما التقى الطالب وتفقد القاعات

2 

 2019سبتمبر
 مصورة

قام سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د يوسف بن عبده عسيري بزيارة   .71

ولى املشتركة ملتابعة جاهزية العملية التعليمية واستقبل تفقدية لعمادة السنة اال 

سعادته عميد السنة االولى املشتركة. رافقه سعادة عميد عمادة التطوير والجودة 

 وممثل إدارة املتابعة والعالقات العامة واالعالم 

2 

 2019سبتمبر
 مصورة

ن العريش ي عقد سعادة عميد عمادة التطوير والجودة املكلف أ.د.جبريل بن حس  .72

اجتماعا مع اصحاب السعادة وكالء العمادة ومنسوبي وحدة العالقات العامة 

واالعالم ملناقشة ترتيبات عقد امللتقى السنوي الثالث لوكالة الجامعة للتخطيط 

 
 
 والتطوير املزمع عقده قريبا

1 

 2019سبتمبر
 مصورة

عسيري ُعقد برئاسة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير أ.د. يوسف بن عبدة   .73

 اليوم اجتماع ملناقشة عدد من مقترحات التطوير التقني.
 مصورة 2019يوليو 1

74.   
 
أصدر معالي مدير جامعة امللك سعود أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر قرارا

 لعمادة التطوير والجودة.
 
 بتكليف سعادة أ.د. جبريل بن حسن عريش ي عميدا

 مصورة 2019يوليو 1
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 مصورة 2019سبتمبر  10 الجامعة تستقبل الفكار التطويرية في )طور جامعتك( 4

ط والتطوير دعوتكم للمشاركة في )طور جامعتك( عبر تقديم يطيب لوكالة الجامعة للتخطي 5

 الفكار التطويرية بهدف دراستها وبحث أوجه استفادة الجامعة منها للمشاركة.
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 مصورة 2019سبتمبر  25 التطوير والجودة وتطوير املهارات تعقد اتفاقية تعاون. الدكتور يوسف عسيري  برعاية 14
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عن استقبال تحديث بيانات االتصال مع  تعلن وحدة املستفيدين بعمادة التطوير والجودة 20

أصحاب السعادة وكالء التطوير والجودة في الكليات والعمادات املساندة، ورؤساء وحدات 

 التطوير والجودة.

 مصورة 2020يناير  14
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إلى KSU/BOAشيطية الثامنة للمراجعين املعتمدين بجامعة امللك سعود تهدف الورشة التن 22
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 م.2018والتدريب
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27 
 

 املحور العشرون: مكاتبات التواصل 

( للتواصل مع الجهات الداخلية والخارجية، وهي الجهات املستهدفة من  خطاب (  200)تم إعداد ما يزيد عن 
 
)تقريبا

 تية:زت هذه الكتابات في الفعاليات اآلكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، وتركأنشطة عمادة التطوير والجودة، وو 

 لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير لثامللتقى السنوي الثا. 

 ورشة العمل التنشيطية لعضاء مجلس املراجعين املعتمدين. 

 وحدات الجامعة املرسلة للتقارير السنوية 

  عالممة وال الصلة بوحدة العالقات العاالجهات ذات. 

 

 

 املحور الواحد والعشرون: الشاشات الرقمية 

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

 التوعوية.توظيف الشاشات الرقمية) العالنية( الجديدة بعمادة التطوير والجودة ونشر الفالم  .2

 التوعويةونشر الفالم  نية( الجديدة بوكالة الجامعة للتخطيط والتطويرالرقمية )العال  توظيف الشاشات .3
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