
 وزارة التعليم         

 جامعة الجوف       

 كلية العلوم واآلداب بالقريات

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي 

 
 

 
 

ت ا ي ر ق ل ا ب ب  ا د آل ا و م  و ل ع ل ا ة  ي ل  ك
 

 1الصفحة 

 

 تعتمد اليات المتابعة للتنفيذ والتقييم لألداء  بكلية العلوم واآلداب بالقريات  على ما يلى:

 والجماعية(المقابالت الفردية -االستبانات -تجميع البيانات )عن طريق اإلحصاءات 

 تحليل البيانات وكتابة التقارير. 

 .إعداد تقرير التقييم وتحديد نقاط القوة والضعف في التنفيذ 

 .عمل خطة تحسين لألداء 

 

 عمل التغذية الراجعة المستمرة 

والتقييم من خالل قياس مؤشرات األداء لما هو محقق، ومقارنته بما هو  للنتائج والمتابعةتتم عملية الرصد 
 مخطط.

 

 تستخدم في أعمال المتابعة والتقييم األدوات التالية:

 

  التنفيذية. الخطةجداول تخطيط العمليات، التي تتضمن مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ لكل بنود 

 ( تقارير التقدم في التنفيذprogress reportsفي الخطة كل ) .فترة زمنية محددة 

  تجري بمقتضى هذه اآللية مقارنة تقارير تقدم العمل بجداول تخطيط العمليات وبالبرنامج الزمني

 .للتنفيذ، باستخدام تقنيات قياس األداء

 

  ترفع تقارير المتابعة وتقدم العمل بالخطة مع التوصيات الالزمة إلى عمادة الكلية التخاذ التدابير التي

 لضمان حسن سير عملية التنفيذ للخطة االستراتيجية. يراها ضرورية

  ونوعية األعمال المنجزة  بها ومدى تناسبها مع التنفيذيةاستمرار دراسة مدى تقدم العمل فى الخطة ،

 تطلعات الخطة، ومدى اقتراب النتائج المحققة من النتائج المستهدفة.

  اعتبار المبادرات المقدمة  لمتابعة العمل بالخطة من عمادة الكلية  وأعضاء هيئة التدريس والطالب

 لتقييم األداء واالنجاز بالخطة ، والتدابير المتخذة لتصويب األداء وتوجيهه، بما يخدم أهداف الخطة. 

 ات القياس ومؤشرات يجري تقييم اإلداء اإلشرافي و/أو التنفيذي لمكونات الخطة  باستخدام أدو

األداء التي تّم عرضها ، وترفع نتيجته إلى عمادة الكلية  وتقرير ما يتوجب عمله لتحسين األداء 

 وضمان وصول الخطة إلى أهدافها.

 

 

 

لضبط الجودة الداخلية بكلية العلوم واآلداب   التقييم واالستمراريةوآليات ومتابعة التنفيذ 

 بالقريات

 تستخدم في أعمال المتابعة والتقييم األدوات التالية:
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 كلية العلوم واآلداب بالقريات
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ت ا ي ر ق ل ا ب ب  ا د آل ا و م  و ل ع ل ا ة  ي ل  ك
 

 2الصفحة 

 

 

 

  .فكراً، وتمويالً، وتنظيماً، واستخداًما الكلية؛مشاركة المجتمع المدني في أنشطة  تعظيم 

 االستخدام األمثل والمخطط للموارد المتاحة بما يؤدي إلى تحسين الكفاية الذاتية للكلية. 

/  الطالب / ترسيخ ثقافة الجودة بين كل أطراف العملية التعليمية في الكلية ) أعضـاء هيئـة التـدريس 

 / العمال.( اإلداريالهيكل 

نوعية ، تظهر القدرات الحقيقية للطالب ولنتـائج التعلم  باستخدام أساليباعتماد أساليب تقويم الطالب - 

 للكلية مما يضمن استمرارها. التنافسيمما يؤدى الى مخرجات تعليمية متميزة تضمن استرار األداء 

  .ووضع مقاييس واضحة لتحقيق هذا التقييم يالمهني والبحثتأسيس اليات لتقييم األداء - 

لتحقيق التواصل المستمر مع خريجي الكلية بما يضمن والءهم دعمهم للكلية  آلية فاعلةإيجاد - 

 المختلفة.والمشاركة في برامجها المجتمعية 

  .تدعيم اإلمكانات والتسهيالت البحثية وإعادة توزيع المتاح منها في ضوء األولويات البحثية 

دعم نشر البحوث العلمية وحضور المؤتمرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس للوقوف على أحدث  

 .التطورات في مجال التخصص

تبادل الخبرات  بين أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية مع نظرائهم فى الكليات والجامعات  

 العلمية. األخرى  لزيادة تبادل الخبرات ونقل المعرفة وترسيخ مبادئ الشراكة

 

 :الخطة التنفيذية للجودة بالكليةولضمان االستمرارية  يجب مراعاة ما يلى أثناء تنفيذ 


