-2-

-3-

-4-

وكالة الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة المجتمع
عمادة الجودة والتطوير

التقزيز السنوي
 1435/1434ه
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المحتويات

املوضوع
 امللخص التنفيذي نبذة عن عمادة الجودة والتطويز إنجاساث العمادة في نشز ثقافت الجودة إنجاساث العمادة في مجال الاعتماد ألاكاديمي إنجاساث العمادة في مجال التدريب وجنميت املهاراث إنجاساث العمادة في الدراساث والتخطيط مؤشزاث ألاداء -آلياث العمل والخطط املستقبليت للعام الجامعي  4141/4141ه
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الملخص التنفيذي:
حسصذ جامعت حائل ممثلت في ئدازة الجىدة والاعخماد  -عمادة الجىدة والخطىٍس على ئوؼاء هظام دادلي للجىدة بجمُع
الىحداث ألاكادًمُت والعماداث اإلاظاهدة بالجامعت ،ووؼس ثلافت الجىدة بين جمُع ميظىبي الجامعت بالىحداث ألاكادًمُت
وؤلادازٍت والعماداث اإلاظاهدة ،حُث كامذ بدىفُر  808وزػت عمل مً العام الجامعي اإلااض ي  ٌ 3313/3311ئلى آلان،
وذلك في جمُع اإلاجاالث ذاث العالكت بأوؼطت وممازطاث الجىدة في الخعلُم العالي ،عالوة على ذلك فلد جم الاهتهاء مً
الخلُُم الراحي البرامجي اإلابدئي واإلاإطس ي ،وئعداد دطط جحظين في ضىء ملترحاث الخحظين الىازدة بالخلسٍس ،والخلدم
ئلى الهُئت الىطىُت للخلىٍم والاعخماد ألاكادًمي للبدء في مؼسوع الخلىٍم الخطىٍسي (لعدد طبعت بسامج)
وجلىم ئدازة الجىدة بؼكل مظخمس بالدعم الفني واإلاساجعاث الدادلُت لكافت اوؼطت وممازطاث الجىدة ومخابعت جىفُر
ألاوؼطت مً دالل الصٍازاث اإلاُداهُت ( 358شٍازة) والللاءاث  ،والخلُُم مً دالل جلسٍس ألاداء الدوزي ( 398جلسٍس)
ومىاكؼت الخلازٍس باإلاجالع الحاكمت واجذاذ ؤلاجساءاث الخصحُحُت في ضىء ذلك .كما أن ئدازة الجىدة والاعخماد
بالعمادة كد اهفسدث ببعض طماث الخميز والتي مً أَمها مؼسوع جأَُل البرامج الكادًمُت لالعخماد  ، QAPAPالخلازٍس
الدوزٍت ألداء جمُع وحداث الجامعت ،دلُل ئزػادي إلاإػساث اإلالازهاث اإلاسجعُت ،مصفىفت مفعلت للُاض الىىاجج
ً
الخعلُمُت اإلاظتهدفت على مظخىي البرامج الخعلُمُت اإلاذخلفت ،اإلاظابلت الطالبُت للمؼازكت في أوؼطت الجىدة ،وأًضا
ئعداد كىادز مً الجامعت كملُمُين دادلُين (جبادل الخبراث).
وكد كامذ ئدازة جطىٍس اإلاهازاث بعمادة الجىدة والخطىٍس باعداد دطط جىفُرًت لخىمُت مهازاث ميظىبي الجامعت في ػتى
اإلاجاالث الخدزٍبُت (الشخصُت-الخدزَظُت-البحثُت----الخ) وجىفُر عدد مً الدوزاث الخدزٍبُت والتي ًمكً حصس البعض
منها في جدزٍب  369مً اللُاداث ألاكادًمُت ،وعدد  685مً أعضاء َُئت الخدزَع ،وعدد  117مً الجهاش الادازي
بالجامعت وذلك مً دالل جىفُر أكثر مً  300دوزة جدزٍبُت على ػطسي السجال واليظاء ،وجازي كُاض ألاثس الخدزٍبي
لخلك الدوزاث وئجذاذ ؤلاجساءاث الخصحُحُت في ضىء هخائج ذلك.
ً
عالوة على ما طبم فلد جبيذ عمادة الجىدة والخطىٍس ئصداز الدلُل الخىظُمى للجامعت لُكىن مسجعا للخعسف على البيُت
الخىظُمُت ،والهُكل ؤلادازي بخلظُماجه السئِظت واإلاخفسعت ،مع بُان العالكاث والازجباطاث ،وهطاق ؤلاػساف ،وعدد
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اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت ،وحعسٍف ميظىبى الجامعت واإلاجخمع باإلاىاصب واإلاساكص اإلاذخلفت بالجامعت ،مع زطم ئطاز ودسٍطت
جىظُمُت لكل وحدة جبين جلظُماتها ؤلادازٍت ،ومهامها ،وادخصاصاتها ،وفم هظم ولىائح مجلع الخعلُم العالى.
وكد كام أعضاء لجىت الدلُل الخىظُمي بعمادة الجىدة والخطىٍس بعمل ( )51شٍازة مُداهُت لجمُع وحداث الجامعت طىاء
ألاكادًمُت أو ؤلادازٍت (مجلع الجامعت ،وكاالث الجامعت ،العماداث اإلاظاهدة ،والكلُاث) إلاخابعت دطىاث ئعداد الدلُل
الخىظُمي بهرٍ الىحداث ،وكرلك جلدًم الدعم الفني اإلاطلىب لجمُع مكىهاث الدلُل ،وجىظُم عدد ( )8وزغ عمل
وهدواث داصت باعداد الدلُل الخىظُمي للجامعت مىجهت للعاملين بلجان ئعداد وصُاغت َرا الدلُل الخىظُمي بجمُع
الىحداث ألاكادًمُت وؤلادازٍت بالجامعت لخعسٍفهم بكُفُت صُاغت السؤٍت السطالت وألاَداف ،وطسق بىاء الهُكل الخىظُمى.
وكد اهتهذ ئدازة الدزاطاث والخذطُط بالعمادة مً ئعداد مؼسوع مخكامل لخلىٍم أداء أعضاء َُئت الخدزَع وفم مهامه
وواجباجه الىظُفُت اإلاذخلفت دادل الجامعت ،وجمثلذ زطالت َرا اإلاؼسوع فى جلدًم هظام ػامل ومعلً لخلىٍم أداء عضى
َُئت الخدزَع بجامعت حائل فى اإلاجاالث الخدزَظُت والبحثُت واإلاجخمعُت والخطىٍسٍت وؤلادازٍت ،مً دالل جىافس أدواث
ومصادز مخىىعت ،ومىاخ علمى جُد ،وثلافت مهىُت مظخدامت ،وحغرًت زاجعت ئًجابُت ،واطدثماز أمثل للمىازد البؼسٍت
والخكىىلىجُت بما ٌظهم فى جحلُم ألاداء اإلاخميز.
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