KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي

الفصل الدراسي األول
األحد

 1439/12/15هـ

االثنين

 1439/12/16هـ

الثالثاء

 1439/12/17هـ

األربعاء

 1439/12/18هـ

الخميس

 1439/12/19هـ

الجمعة

 1439/12/20هـ

السبت

 1439/12/21هـ

فترة تحديد منسقي البرنامج

بداية الفصل الدراسي األول
week 0

1

إجازة الحج 1439هـ
فترة إقامة لقاء تعريفي مع األقسام العلمية
2

األحد

األول

 1439/12/22هـ

االثنين

 1439/12/23هـ

الثالثاء

 1439/12/24هـ

األربعاء

 1439/12/25هـ

الخميس

 1439/12/26هـ

الجمعة

 1439/12/27هـ

السبت

 1439/12/28هـ

موعد عرض تقارير عن الكلية
3

فترة وضع خطة تدريبية ألعضاء
هيئة التدريس

4

1

2

يشمل ذلك المنسق األكاديمي للبرنامج ومنسقي (القياس ،االعتماد
األكاديمي ،الجودة).

يكون ذلك لعرض خطط العمل الخاصة بعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي و
نشر ثقافة جودة العملية التعليمية.

3

عرض تقارير الكلية عن:
• وضع العملية التعليمية بالكلية.
• تقرير برنامج ضمان جودة االداء الجامعي في مجلس الكلية.
• دراسة اإلجراءات التصحيحية الالزمة ورفع صورة من محضر االجتماع لعمادة الجودة
واالعتماد األكاديمي.

4

خطة التدريب على عملية التعليم والتعلم و التقنيات الحديثة بناءا على احتياجات القطاع من :
• تقارير البرنامج و المقررات.
• التغذية الراجعة عن البرنامج و المقررات من (الطالب  ،اعضاء هيئة التدريس ،
الخريجين ،ارباب العمل).
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي
الثاني

األحد

بداية فترة استالم توصيف البرامج
المعتمدة والمقررات والتقارير
األحد

الثالث

 1439/12/29هـ

5

 1440/1/6هـ

االثنين

 1440/1/7هـ

الثالثاء

 1440/1/8هـ

األربعاء

 1440/1/9هـ

الخميس

 1440/1/10هـ

الجمعة

 1440/1/11هـ

السبت

 1440/1/12هـ

عقد مجالس األقسام لمناقشة أداء
العملية التعليمية وتقرير مراجعة البرنامج
وتقارير المقررات
نهاية فترة وضع خطة تدريبية ألعضاء
هيئة التدريس

الرابع

االثنين

 1439/12/30هـ

الثالثاء

 1440/1/1هـ

األربعاء

 1440/1/2هـ

الخميس

 1440/1/3هـ

الجمعة

 1440/1/4هـ

السبت

 1440/1/5هـ

األحد

4

 1440/1/13هـ

االثنين

1440/1/14هـ

الثالثاء

1440/1/15هـ

األربعاء

1440/1/16هـ

الخميس

1440/1/17هـ

الجمعة

1440/1/18هـ

السبت

1440/1/19هـ

إجازة اليوم الوطني
األحد

 1440/1/20هـ

االثنين

الخامس

 1440/1/21هـ

الثالثاء

 1440/1/22هـ

األربعاء

 1440/1/23هـ

الخميس

 1440/1/24هـ

نهاية فترة استالم توصيف البرامج
المعتمدة والمقررات والتقارير بعد
مناقشتها في مجالس األقسام

الجمعة

 1440/1/25هـ

السبت

 1440/1/26هـ

5

5

يكون لنماذج ( الفصل الدراسي السابق  /العام السابق) بعد مناقشتها في مجالس االقسام و الذي تتضمن:
إذا كان هناك تغيير في توصيف البرنامج للعام الحالي واعتمادات توصيف المقررات خالله.
•
• الخطط التحسينية و التطويرية للبرنامج و للمقررات .action plan
• التغذية الراجعة عن عملية التعليم و التعلم .feedback

2

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي
األحد

السادس

 1440/1/27هـ

بداية فترة متابعة مشاريع الخطة
االستراتيجية

االثنين

 1440/1/28هـ

الثالثاء

 1440/1/29هـ

األربعاء

 1440/2/1هـ

الخميس

 1440/2/2هـ

الجمعة

 1440/2/3هـ

السبت

 1440/2/4هـ

6

بداية فترة إعداد تقرير عن عملية
مراجعة مخرجات التعلم
7

السابع

الثامن

التاسع

األحد

األحد

األحد

 1440/2/5هـ

1440/2/12هـ

1440/2/19هـ

االثنين

االثنين

االثنين

 1440/2/6هـ

 1440/2/13هـ

 1440/2/20هـ

7
6

يشمل ذلك:
• متابعة مشاريع الخطة االستراتيجية للكلية و موائمة الخطة مع خطة تعزيز و رؤية  2030و أي استراتيجيات
حكومية اخرى ذات صلة من شأنها تؤدي الى تطوير و تحسين البرنامج.

•
•
•
•
•

الثالثاء

الثالثاء

الثالثاء

 1440/2/7هـ

 1440/2/14هـ

 1440/2/21هـ

األربعاء

األربعاء

األربعاء

 1440/2/8هـ

 1440/2/15هـ

 1440/2/22هـ

تشمل مراجعة مخرجات التعلم:
مدى اتساقها مع االطار الوطني للمؤهالت .NQF
مصفوفة المنهج  curriculum mapللتأكد من اتساق مخرجات البرنامج مع مخرجات المقررات.
مصفوفة التقييم المتبعة .Exam Blueprint
توصيفات البرنامج و المقررات و ملف المواد .course portfolio
التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس لمناقشة تقارير المقررات التي تم تدريسها في الفصل الدراسي األول
وتقديم تغذية راجعة لهم.

الخميس

الخميس

الخميس

 1440/2/9هـ

 1440/2/16هـ

 1440/2/23هـ

الجمعة

الجمعة

الجمعة

 1440/2/10هـ

 1440/2/17هـ

 1440/2/24هـ

السبت

السبت

السبت

 1440/2/11هـ

 1440/2/18هـ

 1440/2/25هـ
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي
األحد

العاشر

الحادي عشر

تفعيل االستبيانات المركزية
( التدريب ،مخرجات التعلم ،الخدمة
الجامعية)
األحد

األحد

الثاني عشر

 1440/2/26هـ

8

 1440/3/3هـ

االثنين

 1440/3/10هـ

بداية فترة متابعة اإلعداد لالختبارات
النهائية وأي إجراءات تصحيحية

الثالث عشر

بداية تفعيل برنامج تقويم وضمان
جودة األداء الجامعي

موعد تفعيل االستبيانات المركزية
( تقويم المقررات)

األحد

االثنين

1440/2/27هـ

الثالثاء

 1440/2/28هـ

األربعاء

 1440/2/29هـ

الخميس

 1440/2/30هـ

الجمعة

 1440/3/1هـ

السبت

 1440/3/2هـ

االثنين

1440/3/4هـ

1440/3/11هـ

 1440/3/5هـ

الثالثاء

الثالثاء

 1440/3/12هـ

األربعاء

األربعاء

 1440/3/6هـ

 1440/3/13هـ

الخميس

الخميس

 1440/3/7هـ

 1440/3/14هـ

نهاية فترة إعداد تقرير عن عملية
مراجعة مخرجات التعلم

8

الجمعة

الجمعة

 1440/3/8هـ

 1440/3/15هـ

السبت

السبت

 1440/3/9هـ

 1440/3/16هـ

7

9

 1440/3/17هـ

االثنين

1440/3/18هـ

الثالثاء

 1440/3/19هـ

األربعاء

 1440/3/20هـ

الخميس

 1440/3/21هـ

الجمعة

 1440/3/22هـ

السبت

 1440/3/23هـ

8

االستبيانات االلكترونية المركزية" نظام مؤسسي يضمن جودة العملية التعليمية والخدمات الجامعية وذلك لجميع الفئات المستفيدة والذي بدوره يُظهر نتائج
عن نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين ولها أنواع مختلفة:
مقررات (استبيان تقويم مقرر).
•
تدريب ( استبيان سنة االمتياز واستبيان التدريب الميداني).
•
مخرجات التعليم (استبيان تقويم برنامج واستبيان خبرة طالب ،واستبيان أرباب العمل).
•
استبيان تقويم الخدمة الجامعية ( للطلبة  ،أعضاء هيئة تدريس ،إداريين).
•

9

يشمل ذلك متابعة اإلعداد لالختبارات النهائية وأي إجراءات تصحيحية الزمة ظهرت من مراجعة تقارير وكالة الكلية
التطوير للفصل /العام المنصرم
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي

الرابع عشر

الخامس عشر

السادس عشر

األحد

متابعة تحفيز تعبئة االستبانات لرفع
نسب االستجابات
األحد

 1440/4/2هـ

االثنين

 1440/4/3هـ

الثالثاء

 1440/4/4هـ

األربعاء

 1440 / 4/ 5هـ

الخميس

 1440 / 4/ 6هـ

الجمعة

 1440 / 4/ 7هـ

السبت

 1440 / 4/ 8هـ

بداية اختبارات الفصل الدراسي
األول
األحد

األحد

السابع عشر

 1440/3/24هـ

االثنين

 1440/3/25هـ

الثالثاء

 1440/3/26هـ

األربعاء

 1440/3/27هـ

الخميس

 1440/3/28هـ

الجمعة

 1440/3/29هـ

السبت

 1440/4/1هـ

 1440/4/9هـ

 1440/4/16هـ

بداية فترة تسليم أعضاء هيئة
التدريس لتقارير مقرراتهم للفصل
الدراسي األول (باإلضافة الى تقارير
الخبرة الميدانية ان وجدت)

االثنين

االثنين

 1440/4/10هـ

 1440/4/17هـ

الثالثاء

الثالثاء

 1440/4/11هـ

 1440/4/18هـ

األربعاء

األربعاء

 1440/4/12هـ

 1440/4/19هـ

نهاية فترة متابعة اإلعداد
لالختبارات النهائية وأي إجراءات
تصحيحية

9

الخميس

الخميس

 1440/4/13هـ

 1440/4/20هـ

الجمعة

الجمعة

 1440/4/14هـ

 1440/4/21هـ

السبت

السبت

 1440/4/15هـ

 1440/4/22هـ

إغالق االستبيانات المركزية
( المقررات ،التدريب ،مخرجات
التعلم)
نهاية اختبارات الفصل الدراسي
األول

9

يشمل ذلك متابعة اإلعداد لالختبارات النهائية وأي إجراءات تصحيحية الزمة ظهرت من
مراجعة تقارير وكالة الكلية التطوير للفصل /العام المنصرم
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
إجازة منتصف العام الدراسي
األسبوع الدراسي

الثامن عشر

األحد

 1440/4/23هـ

االثنين

 1440/4/24هـ

الثالثاء

1440/4/25هـ

األربعاء

1440/4/26هـ

الخميس

 1440/4/27هـ

الجمعة

1440/4/28هـ

السبت

1440/4/29هـ
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KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي

الفصل الدراسي الثاني
األحد

 1440/4/30هـ

 1440/5/1هـ

االثنين

الثالثاء

1440/5/2هـ

األربعاء

 1440/5/3هـ

الخميس

 1440/5/4هـ

 1440/5/5هـ

الجمعة

السبت

 1440/5/6هـ

نهاية فترة تسليم أعضاء هيئة
التدريس لتقارير مقرراتهم للفصل
الدراسي األول (باإلضافة الى تقارير
الخبرة الميدانية ان وجدت)

التاسع عشر

األحد

 1440/5/7هـ

 1440/5/8هـ

االثنين

الثالثاء

1440/5/9هـ

األربعاء

 1440/5/10هـ

الخميس

 1440/5/11هـ

 1440/5/12هـ

الجمعة

السبت

 1440/5/13هـ

بداية فترة استالم توصيف البرامج
المعتمدة والمقررات والتقارير
1

العشرون

بداية فترة إعداد تقرير عن عملية مراجعة
مخرجات التعلم

2

بداية فترة إعداد تقرير شامل حول
األقسام
3
فترة متابعة الدورات التدريبية ألعضاء
هيئة التدريس

1

يكون لنماذج ( الفصل الدراسي السابق  /العام السابق) بعد مناقشتها في مجالس االقسام و الذي
تتضمن:
• إذا كان هناك تغيير في توصيف البرنامج للعام الحالي واعتمادات توصيف المقررات خالله.
• الخطط التحسينية و التطويرية للبرنامج و للمقررات action plan
• التغذية الراجعة عن عملية التعليم و التعلم feedback

4

2

•
•
•
•
•

تشمل مراجعة مخرجات التعلم:
مدى اتساقها مع االطار الوطني للمؤهالت NQF
مصفوفة المنهج  curriculum mapللتأكد من اتساق مخرجات البرنامج مع مخرجات المقررات
مصفوفة التقييم المتبعة Exam Blueprint
توصيفات البرنامج و المقررات و ملف المواد course portfolio
التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس لمناقشة تقارير المقررات التي قاموا بتدريسها وتقديم تغذية راجعة لهم.

3

يشمل ذلك التغذية الراجعة لألقسام عن تقارير برامجها للعام المنصرم و وضع
األقسام من جانب تطوير العملية التعليمية للفصل السابق.

4

يشمل ذلك الدورات الخاصة بتطوير العملية التعليمية ( بناء ع لى خطة
الفصل الدراسي االول).
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KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي

الحادي والعشرون

األحد

األحد

الثاني والعشرون

 1440/5/14هـ

االثنين

 1440/5/21هـ

االثنين

 1440/5/15هـ

 1440/5/22هـ

الثالثاء

الثالثاء

 1440/5/16هـ

 1440/5/23هـ

األربعاء

األربعاء

 1440/5/17هـ

 1440/5/24هـ

الخميس

الخميس

1440/5/18هـ

الجمعة

1440/5/25هـ

الجمعة

1440/5/19هـ

1440/5/26هـ

السبت

السبت

 1440/5/20هـ

 1440/5/27هـ

موعد عقد مجالس األقسام
لمناقشة أداء العملية التعليمية و
تقرير مراجعة البرامج /برنامج
وتقارير المقررات
نهاية فترة متابعة الدورات التدريبية
ألعضاء هيئة التدريس
األحد

 1440/5/28هـ

االثنين

 1440/5/29هـ

الثالثاء

 1440/5/30هـ

األربعاء

 1440/6/1هـ

الخميس

1440/6/2هـ

الجمعة

1440/6/3هـ

السبت

 1440/6/4هـ

نهاية فترة استالم توصيف البرامج المعتمدة
والمقررات والتقارير بعد مناقشتها في
مجالس االقسام
1

الثالث والعشرون

متابعة مشاريع الخطة االستراتيجية

5

متابعة نسب تعبئة نماذج برنامج
EQAUP-KAU

نهاية فترة إعداد تقرير عن عملية مراجعة
مخرجات التعلم
نهاية فترة إعداد تقرير شامل حول األقسام

2

3

5

يشمل ذلك:
• متابعة مشاريع الخطة االستراتيجية للكلية و مواءمة الخطة مع خطة تعزيز و رؤية  2030و أي استراتيجيات حكومية اخرى ذات صلة من شأنها تؤدي الى تطوير و تحسين البرنامج.
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي

الرابع والعشرون

الخامس والعشرون

السادس والعشرون

السابع والعشرون

الثامن والعشرون

األحد

األحد

األحد

األحد

األحد

1440/6/5هـ

 1440/6/12هـ

 1440/6/19هـ

 1440/6/26هـ

1440 / 7/ 3هـ

االثنين

االثنين

االثنين

االثنين

االثنين

 1440/6/6هـ

 1440/6/13هـ

 1440/6/20هـ

 1440/6/27هـ

 1440 / 7/ 4هـ

الثالثاء

الثالثاء

الثالثاء

الثالثاء

الثالثاء

1440/6/7هـ

 1440/6/14هـ

 1440/6/21هـ

 1440/6/28هـ

1440 / 7/ 5هـ

موعد تفعيل االستبيانات المركزية
( التدريب ،مخرجات التعلم)

األربعاء

األربعاء

األربعاء

األربعاء

األربعاء

1440/6/8هـ

 1440/6/15هـ

 1440/6/22هـ

 1440/6/29هـ

1440 / 7/ 6هـ

الخميس

الخميس

الخميس

الخميس

الخميس

 1440/6/9هـ

 1440/6/16هـ

 1440/6/23هـ

 1440/6/30هـ

 1440 / 7/ 7هـ

الجمعة

الجمعة

الجمعة

الجمعة

الجمعة

1440/6/10هـ

 1440/6/17هـ

 1440/6/24هـ

 1440 / 7/ 1هـ

1440 / 7/ 8هـ

السبت

السبت

السبت

السبت

السبت

1440/6/11هـ

 1440/6/18هـ

 1440/6/25هـ

 1440 / 7/ 2هـ

1440 / 7/ 9هـ

6

6

االستبيانات االلكترونية المركزية" نظام مؤسسي يضمن جودة العملية التعليمية والخدمات الجامعية وذلك لجميع الفئات المستفيدة والذي بدوره يُظهر نتائج عن نقاط القوة
والنقاط التي تحتاج إلى تحسين ولها أنواع مختلفة:
• مقررات (استبيان تقويم مقرر)
• تدريب ( استبيان سنة االمتياز واستبيان التدريب الميداني)
• مخرجات التعليم (استبيان تقويم برنامج واستبيان خبرة طالب ،واستبيان أرباب العمل)
• استبيان تقويم الخدمة الجامعية ( للطلبة  ،أعضاء هيئة تدريس ،إداريين)
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي
األحد

التاسع والعشرون

الثالثون

 1440 / 7/ 10هـ

االثنين

 1440 / 7/ 11هـ

الثالثاء

 1440 / 7/ 12هـ

األربعاء

 1440 / 7/ 13هـ

بداية فترة إعداد تقرير عن عملية
مراجعة مخرجات التعلم ومدى
اتساقها مع الـ Exam
Blueprint
األحد

 1440 / 7/ 17هـ

موعد تفعيل االستبيانات المركزية
( تقويم المقررات)
األحد

االثنين

 1440 / 7/ 18هـ

الثالثاء

 1440 / 7/ 19هـ

األربعاء

 1440 / 7/ 20هـ

الخميس

 1440 / 7/ 21هـ

الجمعة

 1440 / 7/ 22هـ

السبت

 1440 / 7/ 23هـ

6

 1440 / 7/ 24هـ

االثنين

 1440 / 7/ 25هـ

الثالثاء

 1440 / 7/ 26هـ

األربعاء

 1440 / 7/ 27هـ

الحادي والثالثون

الثاني والثالثون

الخميس

 1440 / 7/ 14هـ

الجمعة

 1440 / 7/ 15هـ

السبت

 1440 / 7/ 16هـ

الخميس

 1440 / 7/ 28هـ

الجمعة

 1440 / 7/ 29هـ

السبت

 1440 / 8/1هـ

نهاية فترة إعداد تقرير عن عملية
مراجعة مخرجات التعلم ومدى
اتساقها مع الـ Exam
Blueprint
األحد

1440 / 8/2هـ

بداية فترة متابعة اإلعداد لالختبارات
النهائية وأي إجراءات تصحيحية

االثنين

1440 / 8/3هـ

الثالثاء

1440 / 8/4هـ

األربعاء

1440 / 8/5هـ

الخميس

1440 / 8/6هـ

الجمعة

1440 / 8/8هـ

 1440 / 8/7هـ
السبت

متابعة تحفيز تعبئة االستبانات لرفع
نسب االستجابات
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي

الثالث والثالثون

األحد

 1440 / 8/9هـ

االثنين

 1440 / 8/10هـ

الثالثاء

 1440 / 8/12هـ

 1440 / 8/11هـ

األربعاء

الخميس

 1440 / 8/13هـ

الجمعة

1440 / 8/14هـ

السبت

 1440 / 8/15هـ

بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
األحد

 1440 / 8/16هـ

االثنين

 1440 / 8/17هـ

الثالثاء

 1440 / 8/18هـ

األربعاء

 1440 / 8/19هـ

الرابع والثالثون

نهاية فترة متابعة اإلعداد
لالختبارات النهائية وأي إجراءات
تصحيحية
األحد

الخامس والثالثون

1

الخميس

 1440 / 8/20هـ

الجمعة

1440 / 8/21هـ

السبت

 1440 / 8/22هـ

1440 / 8/23هـ

بداية فترة تسليم أعضاء هيئة التدريس
لتقارير مقرراتهم للفصل الدراسي
الثاني (باإلضافة الى تقارير الخبرة
الميدانية ان وجدت)

االثنين

1440 / 8/24هـ

الثالثاء

1440 / 8/25هـ

األربعاء

1440 / 8/26هـ

الخميس

1440 / 8/27هـ

الجمعة

1440 / 8/28هـ

السبت

1440 / 8/29هـ

نهاية اختبارات الفصل الدراسي
الثاني
نهاية فترة تسليم أعضاء هيئة
التدريس لتقارير مقرراتهم للفصل
الدراسي الثاني (باإلضافة الى تقارير
الخبرة الميدانية ان وجدت)
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
إجازة نهاية العام الدراسي
األول

األحد

إغالق االستبيانات المركزية
( المقررات ،التدريب،مخرجات
التعلم ،الخدمة الجامعي)
األحد

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

1

1440 / 8/30هـ

االثنين

 1440 / 9/1هـ

الثالثاء

 1440 / 9/2هـ

األربعاء

 1440 / 9/3هـ

الخميس

1440 / 9/4هـ

الجمعة

 1440 / 9/5هـ

السبت

 1440 / 9/6هـ

1440 / 9/7هـ

االثنين

 1440 / 9/8هـ

الثالثاء

 1440 / 9/9هـ

األربعاء

 1440 / 9/10هـ

فترة استكمال تجميع التقارير
الالزمة للفصل الدراسي المنصرم /
العام الدراسي المنصرم
األحد

1440 / 9/14هـ

الخميس

1440 / 9/11هـ

الجمعة

 1440 / 9/12هـ

السبت

 1440 / 9/13هـ

نهاية فترة استكمال تجميع التقارير
الالزمة للفصل الدراسي المنصرم /
العام الدراسي المنصرم
االثنين

 1440 / 9/15هـ

الثالثاء

 1440 / 9/16هـ

األربعاء

 1440 / 9/17هـ

الخميس

1440 / 9/18هـ

الجمعة

 1440 / 9/19هـ

السبت

 1440 / 9/20هـ

1

األحد

األحد

1440 / 9/21هـ

1440 / 9/28هـ

االثنين

االثنين

 1440 / 9/22هـ

 1440 / 9/29هـ

الثالثاء

الثالثاء

 1440 / 9/23هـ

 1440 / 10/1هـ

األربعاء

األربعاء

 1440 / 9/24هـ

 1440 / 10/2هـ

الخميس

الخميس

1440 / 9/25هـ

1440 / 10/3هـ

الجمعة

الجمعة

 1440 / 9/26هـ

 1440 / 10/4هـ

السبت

السبت

 1440 / 9/27هـ

 1440 / 10/5هـ

يشمل ذلك أاي تقارير تخص جودة العملية التعليمية وخطط التطوير والتحسين.
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
الفصل الصيفي
األول

الثاني

الثالث

الرابع

األحد

 1440 / 10/6هـ

االثنين

 1440 / 10/7هـ

الثالثاء

 1440 / 10/8هـ

األربعاء

 1440 / 10/9هـ

الخميس

 1440 / 10/10هـ

الجمعة

 1440 / 10/11هـ

السبت

 1440 / 10/12هـ

االستعداد للفصل الدراسي الصيفي
وعمل الخطط الالزمة
األحد

األحد

األحد

 1440 / 10/13هـ

1440 / 10/20هـ

 1440 / 10/27هـ

االثنين

االثنين

االثنين

 1440 / 10/14هـ

 1440 / 10/21هـ

 1440 / 10/28هـ

الثالثاء

الثالثاء

الثالثاء

 1440 / 10/15هـ

 1440 / 10/22هـ

1440 / 10/29هـ

األربعاء

األربعاء

األربعاء

 1440 / 10/16هـ

 1440 / 10/23هـ

1440 / 10/30هـ

الخميس

الخميس

الخميس

 1440 / 10/17هـ

 1440 / 10/24هـ

 1440 / 11/1هـ

تسليم تقارير المقررات الخاصة
بالفصل الدراسي الصيفي.

الجمعة

الجمعة

الجمعة

 1440 / 10/18هـ

 1440 / 10/25هـ

1440 / 11/2هـ

السبت

السبت

السبت

 1440 / 10/19هـ

 1440 / 10/26هـ

1440 / 11/3هـ

1

1

ويشمل ذلك :
متابعة خطط التطوير والتحسين واي امور اخرى تخص جودة العملية التعليمية ومشاريع تطويرية خالل فترة الصيف.
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry of Education

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

Deanship of Quality and Academic Accreditation

الجدول الزمني لوكيل التطوير (جودة العملية التعليمية) للعام الدراسي 1439هـ 1440 /هـ
األسبوع الدراسي

األول

الثاني

بداية الفصل الدراسي األول 1440/1441هـ
األحد

األحد

 1441 /1/1هـ

 1441 / 1/8هـ

اإلثنين

اإلثنين

1441 /1/2هـ

1441 / 1/9هـ

الثالثاء

الثالثاء

 1441 /13هـ

 1441 / 1/10هـ

األربعاء

األربعاء

 1441 / 1/4هـ

 1441 / 1/11هـ

الخميس

الخميس

 1441 / 1/5هـ

 1441 / 1/12هـ

الجمعة

الجمعة

 1441 / 1/6هـ

 1441 / 1/13هـ

السبت

السبت

 1441 / 1/7هـ

 1441 / 1/14هـ

بداية فترة االعتماد لنماذج برنامج تقويم
وضمان جودة األداء الجامعي
األحد

 1441 /1/15هـ

اإلثنين

1441 /1/16هـ

الثالثاء

 1441 /1/17هـ

األربعاء

 1441 /1/18هـ

الخميس

 1441 /1/19هـ

الجمعة

 1441 /1/20هـ

السبت

 1441 /1/21هـ

الثالث

األحد

الرابع

 1441 /1/22هـ

اإلثنين

1441 /1/23هـ

الثالثاء

 1441 /1/24هـ

األربعاء

 1441 /1/25هـ

الخميس

 1441 /1/26هـ

الجمعة

 1441 /1/27هـ

السبت

 1441 /1/28هـ

نهاية فترة االعتماد لنماذج برنامج
تقويم وضمان جودة األداء الجامعي
( إغالق البرنامج)
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