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جعفرسامر

منطقة الشرق –المدير اإلقليمي 

األوسط و سنغافورة

سوزان ابو شقرا

مديرة شؤون اعضاء هيئة التدريس

ميساء محمد القرشي. د.أ

:المتحدثون

وكيلة التخطيط و التطوير و الجودة ،

ووكيلة مكلفة للشؤون التعليمية



من الحلول المتوفرةنبذة

كة  :مثلمتطورة حلول عدة توفر الشر

(Course and instructor evaluation)تقييم الدروس واألساتذة✓

(Simple and complex surveys)االستبيان المباشر والمتطور✓

 (Program evaluation)تقييم برامج الجامعة✓

(degree feedback-360)تقييم المهارات من جهات مختلفة✓

(Climate surveys)رتياحاالقناعة و التقيم درجة ✓

(Customer satisfaction surveys)تقيم درجة رضا الزبائن والعمالء ✓

Training)تقيم دورات وأنشطة التدريب ✓ evaluation)

(Developmental needs assessment)تحديد وتقييم االحتياجات التنموية ✓



و  نيةاألندماج مع البنية اإللكتر



  الجامعةتأسست•
2011عامف 

متعلم30,000منوأكث  فرعا 11تضم•

طالبةو طالب30,000منأكث  •

تدريسهيئةعضو 800منأكث  •

خري    ج6000منأكث  •

أكاديم  برنامج25•



كلية العلوم اإلدارية والمالية

ي إدارة األعمال تخصص إدارة✓
 
.برنامج البكالوريوس ف

ي إدارة األعمال تخصص تجارة إلكتر ✓
 
.ونيةبرنامج البكالوريوس ف

ي إدارة األعمال تخصص محاسبة✓
 
.برنامج البكالوريوس ف

ي إدارة األعمال تخصص مالية✓
 
.برنامج البكالوريوس ف

ي إدارة األعمال ✓
 
(.MBA)برنامج الماجستتر ف

كلية الحوسبة والمعلوماتية

ي تقنية المعلومات✓
 
.برنامج البكالوريوس ف

ي الحاسب اآللي ✓
 
.برنامج البكالوريوس ف

ي أمن المعلومات✓
 
.برنامج الماجستتر ف

ي ✓
 
ان ي األمن السيتر

 
.برنامج الماجستتر ف

ي علوم البيانات✓
 
.برنامج الماجستتر ف

كلية العلوم الصحية

ي البكالوريوسبرنامج✓
 
.يةالصحالمعلوماتيةقسمف

ي البكالوريوسبرنامج✓
 
.العامةالصحةقسمف

.الصحيةالرعايةإدارةماجستتر برنامج✓

كلية العلوم والدراسات النظرية

ي البكالوريوسبرنامج✓
 
ي اإلعالمقسمف

 
ون .اإللكتر

ي البكالوريوسبرنامج✓
 
.القانونقسمف

يةاللغةقسم✓ جمةاإلنجلتر  .والتر

.(علميةدرجةيقدمل )اإلنسانيةالعلومقسم✓

.(علميةدرجةيقدمل )األساسيةالعلومقسم✓

.(بهاالناطقير  لغتر )العربيةاللغةقسم✓

ي الماجستتر برنامج✓
 
.الدولي األعمالقانونف

ي الماجستتر برنامج✓
 
جمةتقنياتف .التر

امج العلمية الكليات والتر



  الريادةعىلالجامعةرؤيةتنص•
  التقنيةاستخدامف 

  للمساهمةالتعليمف 
.ةالوطنيالتنميةف 

  الجامعةرسالةتتمثل•
ائحلجميعالمتمث   التعليمتوفث  ف    المجتمعشر

  تساهمالت 
منواالستفادةونشر اجإنتف 

  المعرفة
.واالقتصاديةوالثقافيةاالجتماعيةالتنميةتحقيقف 

ونيةالسعوديةالجامعةتهدف•   الجودةعاليةتعليميةخدماتلتقديماإللكث 
لذلك.المتعلمحولتتمركز بيئةف 

ت
ّ
  المتعلمي   حاجةويلت   بالمرونةيتمث   المدمجللتعلمنموذجالجامعةتبن

  المعرفةعص ف 
توظفتقنيةبيئةف 

  التعلموتدعمواالتصاالت المعلوماتتكنولوجيا 
  الذات 

  العزلةمنوتحد والتعاوت 
  المتعلما بهيشعر الت 

بيئةف 

ا)المباش  التعليمبير  المزجخاللمنبعد؛عنالتعلم
ً
نتعتر والتعلم(لوجه-وجه امنسواء  اإلنتر غتر أو المتر 

امن، ي المتر 
 
.منهماكلمزايا يجمعمتكاملنموذجف



ة• :التنافسيةالمث  

  االنتشار ✓
 
الجغراف

والفاعليةالكفاءة✓

  االبتكار ✓
 
التعليمف

العالم  التواجد ✓

اكات✓ العالميةالشر

الحياةمدىالتعلم✓

:األهداف•

.مهنيةوالاألكاديميةطموحاتهمتحقيقمنالمتعلمي   لتمكي   متمث   تعليمتوفث  ✓

  رائد إقليم  دور بناء✓
 
  التعليمف

وت  .اإللكث 

  النمو ✓
 
.التقنيةاألعمالوريادةالرقم  االبتكار ف

  المحليةالمجتمعاتمعالتواصلتعزيز ✓
 
.المملكةأنحاءجميعف

.اإلنفاقوكفاءةالماليةاالستدامةتحقيق✓



اكات المحلية و العالمية  الش 

.الجامعات المحلية✓

.الجامعات العالمية✓

امج و تقيمها✓ .تطوير الث 

✓  
وت  .منصات التعليم االلكث 

.مراكز االبتكار و ريادة األعمال ✓

.مؤسسات الدولة و القطاع الخاص✓



Oceania

1% 0%

Africa

1% 1%

Other MENA

5% 4%

Saudi Arabia

3% 33%
Asia

7% 14%

Europe

54% 14%

Americas

0% 13%

USA

22%  2%

1432
ة/طالب

183
عضو في هيئة التدريس

368
ة ابحاث/عالم

2,225
خريجين

(في المملكة 47%)

482
زمالة

China

7% 18%
  الععبدهللاأسست جامعة الملك ت•

 
2009ام للعلوم والتقنية ف

ستث  ماج)جامعة عالمية لألبحاث عىل مستوى الدراسات العليا•
(ةودكتورا

• 
 
كنولوجية س جهودها إليجاد حلول للتحديات العلمية والتكرّ ت

  مجاالت األغذية والمياه و 
  العالم، ف 

 ف 
ً
الطاقة األكث  إلحاحا

والبيئة 



قسم العلوم والهندسة الفيزيائية

الهندسة الكيميائيةهندسة وعلوم األرض

علوم الكيمياء

ةالهندسة الميكانيكي

هندسة وعلوم 
المواد

مركز األغشية والمواد المسامية المتقدمة

مركز الحفز الكيميائي

مركز االحتراق النظيف

مركز الطاقة الشمسية

مركز علي النعيمي ألبحاث وهندسة البترول 

موارد الطاقة 
يةوالهندسة البترول

الفيزياء 
التطبيقية

امج التعليمية ومراكز البحاث القسام والتر

علوم الحاسب اآللي

الهندسة الكهربائية 
علوم الرياضيات والحساب 

التطبيقية

مركز العلوم البيولوجية الحاسوبية

مركز الحوسبة المرئية

مركز أبحاث الحوسبة الفائقة

قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية 

والحسابية

علوم االحصاء

مركز االمن السيبراني

للذكاء االصطناعيمبادرة كاوست

البحارعلومةالعلوم البيولوجي

علوم وهندسة البيئة

مركز أبحاث البحر األحمر

تحلية وإعادة استخدام المياهمركز 

يةومركز الزراعة الصحرا

علوم النبات

قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية

الهندسة الحيوية

للصحة الذكية  مبادرة كاوست

للمناخ والعيشمبادرة كاوست

مركز أبحاثبرنامج تعليميقسم



تأثير االقتباس المرّجح الميداني
(FWCI, 1= World average)

اقتباسات لكل منشور اقتباسات عدد المنشورات

2.1 25 547,562 21,592

يةالقياسات  ي جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية الببليومتر
 
2021-2019ف



ي جامعة الملك عبدهللا للعلو 
م أبرز الجوائز العالمية لباحث 

والتقنية خالل الخمس سنوات الماضية
الصناعي القطاعمعالتعاونأبرز



  الطالباراءجمعطرقماه  •
عليها تركز الت 

جامعتكم؟

؟فعاليةاألكث  الطرقوماه  •



الستبانات✓

سند✓

تذاكر دعم✓

الباب المفتوح✓

المجالس الستشارية✓

اللقاءات المفتوحة ✓

لجنة حقوق الطالب✓

الرد اآللي ✓

طرق الستماع لصوت الطالب



استبيانات اراء الطالب-الطالبمشاركة

  عبدهللاالملكجامعةطالبتفاعلمتوسط
 
.٪84عنيزيد المقرراتتقييمف

:يىل  بما نقومالطالباستجابةمعدلرفعل

ا رسلن•
ً
ونًيا بريد BLUEث  عالتدريسهيئةأعضاءإىلإلكث  EXPLORANCEالطالبإىلاالستبيانإرسالقبل.

يد عث  متابعة•   الث 
وت  .االستبيانبدءبمجرد التدريسهيئةأعضاءمعاإللكث 

  بريد ارسال•
وت  BLUEخاللمنالكث  EXPLORANCEاالستبيانبدءبمجردالطالبلجميع.

LMSمعBlueتكامل• (Blackboard)إلكمالها تقييماتلديهمبأنالمستخدمي   جميعتذكث  يتمبحيثبنا الخاص
  
 
.النظامإىلفيها يصلونمرةكلف

ا نرسل•
ً
ونًيا بريد .التقييماتيكملوا لمالذينمنيومي   قبلالطالبإىلإلكث 



  تعتمدها الجا•
معة ماه  الخطوات او السياسات الت 

بعد جمع اراء الطلبة؟

هم كيف يمكن زيادة ثقة الطلبة بمدى أهمية صوت•

  تحسي   وتطوير البيئة التعلي
 
مية؟ وهل وآرائهم ف

يعود هذا بالمنفعة عىل الجامعة؟



ة عىل مدى مدة زمنية /لمقارنة آداء المعلم Blueتقوم جامعتنا بمراجعة جميع التقييمات وتشغيل بعض التقارير من خالل
  ما يىل  

:محددة ،قد تساعدنا ف 

التنظيم أو التخطيط أو الهيكل✓

ة /ة مع الطالب/تفاعل المعلم✓

الوضوح ومهارة االتصال✓

المقررعبء العمل وصعوبة ✓

الدرجات واالمتحانات والواجبات✓

  لإلنجاز✓
تعلم الطالب ، وتقييم الطالب الذات 

ماذا بعد استبيانات اراء الطالب ؟



فق مع تقرير النشاط /نقوم بدمج التقارير•
السنوي ألعضاء التقارير االجمالية السنوية وتقارير الثالث سنوات لث  

قية .هيئة التدريس للتقييم السنوي او للث 

اء من• خالل نحدد نقاط الضعف المتكررة ونعمل مع األفراد لمعالجة المشكلة من خالل تقديم مساعدة الخث 
.مركزنا الجديد للتعليم والتعلم

ماذا بعد استبيانات اراء الطالب ؟

ي الجامعة
 
الشفافية والتواصل من خالل الطبقات الدارية المختلفة ف



استالم التقارير 

• أيام عمل5ارسال تأكيد استالم خالل 
تحديد نقاط الضعف في كل 

محور 

تحديد املستوى املستهدف 

للنقاط املحددة

تحديد اإلجراءات الالزمة 

لتحسين املستوى 

تحديد  الجهة املسؤولة عن 

كل إجراء

إنشاء خطة عمل شاملة 

لتحسين نقاط الضعف

إضافة التوصيات عامة لنتائج 

التقرير

ارسال خطة العمل خالل 

أسبوعين عمل 
توزيع املهام للجهات املعنية 

متابعة اإلجراءات ومؤشرات 

اإلنجاز

ونيةالسعوديةالجامعة✓ الدوريةارير التقارسالعث  ذلكو الراجعةالتغذيةتستخدماإللكث 

  الطالبرضا عنللكليات
عملخطةعمللبآليةالمصلحةاصحابتزود و التعليمةالبيئةف 

تحسينية

التغذية الراجعة



  نلجأ ✓
و طوير التو للتخطيطالجامعةوكالةف 

  للتصعيد خطةاىلالجودة
عدمحالف 

عدمأو المالحظاتمعالجهاتتجاوب

حاتو عملخطةتقديم مقث 



✓  
و السعوديةالجامعةف  نيةاإللكث 

شاديةأدلةبتطوير قمنا  ساعد تاسث 

حقوقهمعرفةعىلالطالب

وواجباته

اتيجيةكذلك✓ توحالمفالباباسث 

 فعالة
ً
المجالس،بالجامعةجدا

األكث  ه  للطالباالستشارية

جدوة



  المشاركةبأهميةتعريفيةحملةبعملنقوماالستجابةمعدللرفع✓
و ستبياناتاال ف 

ةترسل .الرأياستطالعاطالققبلمباشر

 الجامعةقامت✓
ً
منسوت   لجميع"حقكاعرف"بإسمتوعويةبحملةمؤخرا

راتمنشو عنعبارةكانتالتدريسهيئةأعضاءو موظفي   و طالبمنالجامعة

  بريد رسائلو االجتماع  التواصلوسائلعىل
وت  .الكث 

.لجميعلالرأياستطالعنتائجعنباالعالنالجامعةتقوم،الشفافيةمبدأ من✓



Q&Aأسئلة الحضور



عةالجامضمنسواءمعياريةمقارنةلديكمتوجد هل•

أخرى؟مؤسساتمعاو 

ةلتحسي   منها االستفادةيمكنكيف• علم؟التخث 



الجامعةاستحدثت•

ونيالسعودية ةاإللكث 

يتماألعماللذكاءنظام

ةالمعياريالمقارنةفيه

 
ً
 و داخليا

ً
قومنو ،خارجيا

 بتطويره
ً
ملليشحاليا

الجامعةانشطةجميع

Internal 
benchmark

Target 
benchmark

ي الجامعة السعودية اللكتر 
 
ونية المقارنة المرجعية ف



:سبحالمقارنةالمختلفةالمستوياتتوضح•

الكلية✓

القسم✓

الجنس✓

الفرع✓



علالطال صالحيةعىلقرار متخذ كليحصل•

النتائجعىل



ام ج و المقارنة  المعيارية بير  هيئة التدريس والتر
القسام الداخلية



  
 
طرقخداماستباإلمكاناصبح,التكنولوج   التطور ظلف

  جديدة
التعلم:لمثالطالبتفاعلو استجاباتتحليلف 

Machine)اآلىل   Learning)، المفتوحالنصتحليلو

(Quantitative Questions Analytics).

  المستقبليةاو الجديدةالخططه  ما •
سها تدر الت 

  جامعتكم
اءآر جمعطرقوتطوير تحسي   مجالف 

الطلبة؟



•  
نظام-Blackboardنستخدم،والتقنيةللعلومعبدهللاالملكجامعةف 

.بناالخاصLMSالتعلمإدارةكنظام-الفائقاألساس  المالحة

Blueبدمجقمنا لقد • APIلنظامLMSيساعد بدورهوهذا بنا الخاص  
معدلف 

  أنهحيثاستجابتنا 
مطالبتهمتتمLMSإىلالمستخدمونفيها يصلمرةكلف 

.المقرراتتقييماتإلكمالمنبثقةنافذةخاللمن

ا تتوفر •
ً
  Blueألداةروابطأيض

التنقلقائمةمثلLMSمنمختلفةمناطقف 

.تدريبيةدورةكلوداخلالرئيسية

تكامل أنظمة إدارة التعلم



(   Machine Learning)التعلم اآللي 
( Quantitative Questions Analytics)تحليل النص المفتوح 

المعلوماتتكنولوجياتكامل✓

النصتحليالت✓

قويةتقارير✓

المرونة✓



الخطط المستقبلية لتحسير  وتطوير طرق جمع آراء الطلبة؟

اتيجيةالخطةضمن جربةتلتحسي   متنوعةمبادراتأطلقنا للجامعةاالسث 

  الراجعةالتغذيةمناالستفادةو األكاديميةالطالب
:منهاتمر المسالتحسي   ف 

  لتعزيز تعلم األقران✓
اعتماد التعلم المختلط التعاوت 

تحسي   التفاعل باستخدام التقنيات المتقدمة✓

درجة وتعزيزها360تطوير أدوات تقييم  ✓

لمتطوير النظام الحاىل  لالستبانات و تكامله مع نظام ادارة  التع✓

سهل تطوير تطبيق الجامعة عىل الهواتف الذكية ليدعم الوصول ال✓
لالستبانات بجميع األوقات

تطوير تقارير ديناميكية لعرض نتائج استطالع الرأي ✓



Q&Aأسئلة الحضور



شكرا لحضوركم

سامر جعفر

منطقة الشرق –المدير اإلقليمي 

األوسط و سنغافورة

أبرار الصوي

مدير تطوير األعمال

sjaffar@explorance.comaalsowi@explorance.com


