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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

 قائمة المحتويات

 

 3 نشأه الوحدة

 3 رؤية ورسالة وأهداف الوحدة

 4 مهام الوحدة

 5 لهيكل التنظيميا

 6 تشكيل مجلس وحدة الجودة

 7 أعضاء الوحدة واللجان

 14 اليات  التنفيذ والمتابعة والتقييم واالستمرارية

 15 منجزات وحدة الجودة

 17 مة عن الجودة واالعتمادمصطلحات ها
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

 

 

 

 بكلية العلوم واآلداب بالقريات األكاديمي  العتماداالجودة و وحدةتم إنشاء     

المبنى الشمالي )أ( الرئيس  ومقرها بالكلية في بقرار من سعادة عميد الكلية 

عليها  لإلشراف، وتم تكليف سعادة الدكتور محمد ابراهيم حجاب الدور الرابع ب

هـ ، على أن تقوم الوحدة بتنفيذ سياسات عمادة  30/11/1434اعتبارا من 

 وآلياتها. األكاديميالجودة واالعتماد 

على الوحدة وذلك  باإلشرافوتم تكليف سعادة الدكتور عالء الدين عبد الحليم 

هـ باعتماد معالى مدير الجمعة لمحضر مجلس الكلية  20/11/1435اعتبارا من 

  هـ.  20/11/1435ث بتاريخ الثال

 

 

تطبيق نظم ومعايير جودة التعليم العالي بما يحقق استمرارية في   أن تكون كلية العلوم واآلداب بالقريات نموذجا

علي المستوي  واالعتمادجهات المراجعة  باعترافالمتميز علي مستوي جامعة الجوف وأن تحظي الكلية  األداء

 ./الدولياإلقليميالوطني/

 

 .جامعة الجوف-العلوم واآلداب بالقريات  ضمان جودة وتطوير التعليم بكلية إلدارةإنشاء وتفعيل نظام داخلي  

 

  

 تطبيق نظام فعال لضمان الجودة بالكلية 

 نشر ثقافة الجودة والوعي بأهمية تطبيق آلياتها بين منسوبي الكلية. 

 بناء كوادر مدربة في مجال الجودة ونظمها 

 كمدخل للمراجعة الداخلية والخارجية لألداءم الذاتي تبني التقوي 

 المختلفة المجاالتبالكلية واقتراح الحلول ووضع خطط التحسين في  األداءتشخيص معوقات تطوير  

كمرجعية فنية للوحدة ولضمان  االكاديمي واالعتمادالحرص علي التواصل الفعال مع عمادة الجودة  

 جودة المخرجات

 نشأة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي:

 

 رؤية الوحدة 

 

 الوحدة  سالةر

 

 الوحدة  أهداف
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

 مهام

 

 .الجودة السنويةتحقيق خطة  

 .األكاديمي واالعتمادالتنسيق والمتابعة مع عمادة الجودة  

 .ادوري واألهدافمراجعة وتحديث الرؤية والرسالة  

 .لتنفيذ مهامها الالزممع تقديم الدعم  األداءالعلمية ومتابعة  باألقساممتابعة تشكيل لجان الجودة  

 .المرتبطة بنظام الجودة شطةاألنلتشمل كافة  األساسيةإنشاء قواعد البيانات  

التوعية والندوات والنشرات الدورية لنشر وترسيخ ثقافة الجودة علي مستوي مجتمع  التعقد حم 

 .الكلية

  .التدريبية التخصصية في مجال آليات تنفيذ نظام الجودة بالتنسيق مع عمادة الجودة  عقد الدورات 

 .بشكل دوري .نتائجها إعداد وتصميم نماذج التقييم بكافة صورها وتحليل 

  ً  .متابعة اعداد توصيف البرامج ومقرراتها ومراجعتها داخلياً وخارجيا

 .في اعداد التقرير السنوي للكلية االشتراك 

 العلمية في مجال ضمان الجودة األقساممتابعة أداء  

 .إقرار تشكيل اللجان ذات العالقة بتطبيق معايير الجودة ومتابعة تنفيذ اعمالها 

في مجال تطبيق الجودة بالكلية لصناعة القرار  األداءمتكاملة عن مستوي  الكلية  برؤيةادارة تزويد  

 .التصحيحية المناسبة اإلجراءاتواتخاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  مهام
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يالهيكل التنظيمي لوحدة الجودة واالعتماد األكاديم
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

 

 

ادارة اعمال الوحدة مجلس ادارة يُشكل سنوياً بقرار من مجلس الكلية باقتراح من عميد الكلية وذلك  يتولى

  - :حو التاليالن علي

 رئيساً                                                       عميد الكلية 

 نائباً                                                        وكيل الكلية 

 عضوا                                                     وكيلة الكلية  

 أميناً                                                    رئيس الوحدة  

 عضواً                                             نائبة رئيس الوحدة 

 عضواً                                     ممثل عن الطالب/الطالبات 

 عضواً   اإلداريين                                          ممثل عن 

 عضواً                                           احد من المستفيدين و 

العلمية أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو من المهتمين  األقسامويحق للمجلس دعوة آخرين من رؤساء  -

م بخبراتهم دون اشتراكه لالستفادة اإلدارةبقضايا تطوير التعليم من خارج الكلية لحضور اجتماعات مجلس 

 .في عملية التصويت للقرارات داخل المجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوحدة الجودة واالعتماد األكاديمتشكيل مجلس 
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

 

 

 التمثيل االسم م
 

 البريد اإللكتروني
 

أ.د. عالء الدين عبد الحليم محمد  1
 فرج

 aamfaraj@ju.edu.sa مشرف الوحدة

 raammori@ju.edu.sa نائبة المشرف لشطر الطالبات د. رانية أحمد عبد الحميد عمورى 2
 mmelmolla@ju.edu.sa منسق الجودة بقسم الكيمياء وك المالأ.د.  محمد مبر 3
منسق الجودة بقسم الدراسات  د. عماد الدين عبد العظيم الوحش 4

 اإلسالمية
efelwahsh@ju.edu.sa 

 maalwkil@ju.edu.sa منسق الجودة بقسم اللغة العربية د. محمد أحمد محمد الوكيل 5
 bmohamad@ju.edu.sa بقسم الرياضياتمنسق الجودة  د. بداه محمد محمد 6
 mohamed.ali@ju.edu.sa منسق الجودة بقسم الفيزياء د. محمد على عبد السميع 7
منسق الجودة بقسم علوم الحاسب  شاهين رزق فضل  د. أسامة 8

 والمعلومات
orshahin@ju.edu.sa 

 aaabulmaaty@ju.edu.sa زيةمنسق الجودة بقسم اللغة االنجلي المعاطيأبو  عبد هللا د. عاطف 9

 

 أعضاء لجان متابعة أعمال الجودة بجميع أقسام الكلية

 القسم )شطر الطالبات( ) شطر الطالب(

 د. عماد الدين فتحى

 د. طاهر صبحى الشيخ

 حناويد. صفوت أحمد 

 د.فدوى ارشيد علي العالوين

 د. ثناء محمد علي الجمل

 د.خولة مبارك حسن بنى يونس

 ات االسالميةقسم الدراس

 د.محمد أحمد محمد الوكيل

 محمد السيد الشيشيني ةد. أسام

 عز العرب فاروق عبدالرزاق محمد د.

 د. هبة محمد علوانى

 أ. سعاد ضيف هللا جويف الشراري

 أ .هال عطيوهللا مقبل الشراري

 قسم اللغة العربية

 د. موكاش يلدو سور جيت

 عاطف عبدهللا أبو المعاطي عبدهللا د..

 أ. صبا مروان إبراهيم سليمان

 أ.رغده صبري سليم ربيع

 قسم اللغة االنجليزية

 أ.د. أيمن حسين أحمد فهمى

 د.صالح أحمد إبراهيم عيد

 د. كرم سيف النصر سليمان

 د.نورة عبد الواحد حسن حمد

 د.سلوى السيد زكي محمد جرامون

 قسم الكيمياء

 د.محمد علي عبد السميع علي

 د عبد الحىد.محمد يحظيه محم

 د.محمد عبدالفتاح محمد سباق

 أ. سنية يوسف الحبيب العمدوني

 أ . نادرين يوسف محمد يوسف

 

 قسم الفيزياء

 د.بداه  محمد محمد

 د.آدم زكريا آدم صديق

 د.أحمد يحى محمود

 أ.اشراقة مبارك أحمد علي صالح

 أ. جالء خليل احمد شختوري

 

 

 

 

 

 

 قسم الرياضيات

 أعضاء الوحدة
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

 القسم ر الطالبات()شط ) شطر الطالب(

 سامة رزق فضل موسىد.أ

 د. عقبة زوبير عبد الرشيد

 خالد طالل الخالدي أ.

 أريج عبد اللطيف محمد أحمدأ.

 أ. جواهر راكان القاضب

 أ. ماريه مساعد مبارك الشرارى

 قسم علوم الحاسب والمعلومات

 د. منيره محمد حمد أحمد فتحي علي عبد ربه د.

 د. حمده عائض العنزى

 أ. زينب السيد مصطفى

قسم التربية وعلم النفس/قسم رياض 

 األطفال

 

 

 .العلمية واألقسامالتواصل بين وحدة الجودة بالكلية  

 .الرأي بشفافية وحيادية واستطالععمليات التقييم للمقررات  من اجراء  التأكد 

 العلمية األقسامتوزيع وتجميع كافة وثائق وتقارير الجودة علي مستوي  

والمقارنة المرجعية لكل برامج الكلية, ومتابعة عملية قياسها سنوياً وتطور أداء  األداءمؤشرات  ع تجمي 

 .إجراءات التحسين الخاصة بكل برنامج مالءمةالبرامج في ظل نتائج هذه المؤشرات ومدي 

البرامج  بالمشاركة مع منسقي األكاديميةاقتراح تشكيل لجان المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج  

 األكاديمية.ورئيس وحدة الجودة وتنظيم إجراءات المراجعة الخارجية للبرامج 

مراجعة توصيفات وتقارير البرامج ومقرراتها بالكلية مع منسقي البرامج دوريا, والتأكد   المشاركة في 

ا متوافقة مع ً وأنه األكاديمي واالعتمادللنماذج من اعدادها وفقا لمعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم 

  .للمؤهالتالوطني  اإلطار

  .بالكلية األكاديميةالبرامجي لكافة البرامج  االعتمادجميع معايير   المشاركة في استيفاء 

 .إعداد الدراسة الذاتية البرامجية لكافة برامج الكلية 

كلية, وتوفير المؤسسي للجامعة ومتابعة استمرارية تنفيذها في ال االعتماد تطبيق ممارسات معايير  

 .والشواهد على تطبيقها األدلة

المؤسسي وقياسها سنوياً وعمل تقرير عنها واقتراح نقاط التحسين  األداءالمشاركة في وضع مؤشرات  

 .وتنفيذها

 االكاديمي. االعتمادتحديث البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دوري لمعايير  

 .البرامجي بالكلية واالعتمادالمؤسسي للجامعة  عتمادلال الرأي المطلوبة استطالعات  على اإلشراف 

 .ضوء المستجدات والمتطلبات التكليفات  فيمتابعة  

 للجنة الحق في االستعانة بمن تراه مناسبا الستكمال متطلبات مهامها. 

 

 

 

 

 مهام  لجنة متابعة أعمال الجودة بالكلية  على النحو التالي:
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

  

 

 :على النحو التالى هـ  1439-1438تشكيل لجنة االعتماد المؤسسي للعام الجامعي 

 ثيلالتم االسم م

 

 . عماد الدين فتحي عبدالعظيم الوحش  د 1

                              

 رئيسا

 د. عز العرب فاروق عبدالرزاق محمد   - 2

                                     

 عضوا

 صفوت أحمد محمد حفناوي   د. 3

                                            

 عضوا

 ن أحمد فهمي   د. أيمن حسي 4

                                                   

 عضوا

 د. ثناء محمد علي الجمل     5

                                                   

 عضوا

 د. نوره عبد الواحد   حسن   6

                                                     

 عضوا

 واحد محمد برقيقة   د. عبدال 7

                                                

 عضوا

 أ. جالء خليل أحمد الشختوري    8

                                            

 عضوا

 

 

 وضع الرسالة واألهداف للكلية.مراجعة األدلة والبراهين إلجراءات    مراجعة األدلة والبراهين إلجراءات وضع الرسالة واألهداف للكلية.-

 مراجعة رسالة الكلية ورسالة األقسام العلمية ودراسة مدى انسجامها مع رسالة الجامعة.  

 المتابعة والتنسيق إلعداد قواعد بيانات الطالب والخريجين.  

 إعداد وتحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس.  

 ئة التدريس.تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هي  

 متابعة تطوير البرامج التعليمية بالكلية.-  

 هيئة التدريس والمستفيدين وتحليلها. استبيانات ألعضاءإعداد   

 متابعة وقياس الرضا الطالبي عن العملية التعليمية.-  

 سسة تعليمية وبرامجها لدى المجتمع.كمؤ تعاون الكليةعزيز ت  

 يع أنشطة الكلية  المتنوعة.تفعيل نظام لضمان الجودة في جم  

 متابعة مستوى جودة األداء بالكلية وعمل تقارير ورفعها لسعادة العميد.  

 المشاركة في إعداد التقرير السنوي للكلية فيما يتعلق بالجودة واالعتماد األكاديمي.  

 للجنة الحق في االستعانة بمن تراه مناسبا الستكمال متطلبات مهامها. 
 

 لجنة االعتماد المؤسسي بالكلية

 

 ة االعتماد المؤسسيمهام لجن
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

لجنة لمشرف وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي وتعرض النتائج مرجعية  ال

 والتوصيات والمقترحات على مجلس  وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي.

 

 

 

 :على النحو التالىهـ  1439-1438للعام الجامعي  البرامجىتشكيل لجنة االعتماد 

 التمثيل االسم م

 

 . عماد الدين فتحي عبدالعظيم الوحش  د 1

                              

 رئيسا

 د. عز العرب فاروق عبدالرزاق محمد   - 2

                                     

 عضوا

 صفوت أحمد محمد حفناوي   د. 3

                                            

 عضوا

 د. أيمن حسين أحمد فهمي    4

                                                   

 عضوا

 د. ثناء محمد علي الجمل     5

                                                   

 عضوا

 د. نوره عبد الواحد   حسن   6

                                                     

 عضوا

 د. عبدالواحد محمد برقيقة    7

                                                

 عضوا

 أ. جالء خليل أحمد الشختوري    8

                                            

 عضوا

 

 

 

  :تكون مهام اللجنة على النحو التالي

 جميع أقسام الكلية . في الجودة ثقافة توطيد 
    واالعتماد  متابعة توصيفات البرامج والمقررات األكاديمية بالكلية طبقا للنماذج المعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم 

 .األكاديمي
 متابعة تقارير البرامج والمقررات األكاديمية بالكلية طبقا للنماذج المعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد  

 .األكاديمي
 البرامج األكاديمية ومراجعتها. إعداد فيالتنسيق بين شطري الطالب والطالبات  

 نشاط. كل في المستفيدين رضا ومقدار األكاديمية األقسام في اءاألد مستويات عن دورية تقارير إعداد 

 .األكاديمي واالعتماد التقويم متطلبات تنفيذ في األقسام لجان مساهمة متابعة 

 األكاديمية. األقسام في االعتماد إجراءات ونتائج جهود توثيق 
 للجنة الحق في االستعانة بمن تراه مناسبا الستكمال متطلبات مهامها. 

 

 لجنة االعتماد البرامجى بالكلية

 

 مهام لجنة االعتماد المؤسسي
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

 

 

 :على النحو التاليهـ  1439-1438للعام الجامعي  المتابعة وقياس األداءتشكيل لجنة 

 التمثيل االسم م

 

 رئيسا .د. محمد مبروك المال                                                             أ. 1

 عضوا                                                                   د. عماد الدين فتحي      2

 عضوا د. محمد أحمد محمد الوكيل                                                        3

 اعضو بداه محمد محمد                                                                       د.   4

 عضوا                                            نال عطا هللا حسانين علي الشيخم أ.د.   5

 عضوا                                                               ثناء محمد علي الجملد.    6

 عضوا                                                                   حمد سليمان العنزيأ أ.  7

 عضوا أ. هال عطيو هللا مقبل الشراري                                                          8
 

 

 

 

 

 متابعة تنفيذ الخطة السنوية وخطط التحسين والتعزيز 

رئيس  عوحدة الجودة والتنسيق م لمقر  األقسامتقارير المقررات الدراسية من  متابعة إ رسال 

 .قسام العلمية في هذا الخصوصألوحدة الجودة ولجنة منسقي الجودة با

ومنسقي  األقسامب لمجالس الالط ومالحظاتتقييم المقررات الدراسية  متابعة  ارسال نتائج 

  .زمةالالالتصحيحية  اإلجراءاتع واتخاذ الطلالالمقررات وللقائمين بالتدريس 

 األكاديميةالبرامج  ىإعداد تقارير مقارنة عن نتائج تقييم المقررات على مستو 

 خطط التدريب بالكلية في ضوء الخطط المعتمدة متابعة تنفيذ 

التحسين الخاصة بتحليل نتائج المقارنة المرجعية علي مستوي الكلية  متابعة تفعيل مقترحات 

 .وبرامجها

لبرامج الكلية مع اللجنة المختصة, واعتمادهما من المجالس الدراسة الذاتية البرامجية   مراجعة 

 .األداء ىالرسمية وتصنيف برامج الكلية وفقاً لمستو

 ..متابعة التكليفات في ضوء المستجدات والمتطلبات 

 .مرجعية اللجنة والمتابعة لمجلس وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي برئاسة سعادة عميد الكلية على أن تكون   

 

 

 

 

 لجنة المتابعة وقياس األداء

 

 مهام لجنة المتابعة وقياس األداء
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 1439-1438كلية للعام الجامعي تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للبرامج الدراسية  ومقرراتها باألقسام العلمية بال

 على النحو التاليهـ 

 القسم )شطر الطالبات( ) شطر الطالب( 

 موسى محمد سعد العمريد. 

 أسامة محمد الشيشينىد. 

 ثناء محمد علي الجملد. 

 الحميد عموريرانية أحمد عبد  د.

 قسم الدراسات االسالمية

 )قسم مسا ند للمراجعة (

 السعيد عبدالقادر عبدهللا عموري د.

 عماد الدين فتحي عبدالعظيم الوحش د.

 د. هبة محمد علواني

 فدوى ارشيد علي العالويند.

 قسم اللغة العربية

 )قسم مسا ند للمراجعة (

  محمد أحمد محمد رواشدةد. 

 عبدالرشيد تبرمسينعقبة زوبير  د.

 أ. صبا مروان إبراهيم سليمان

 ريج عبد اللطيف محمد أحمدأ.أ

 قسم اللغة االنجليزية

 )قسم مسا ند للمراجعة (

 أ.د. محمد ابراهيم حجاب

 بداه محمد محمدد.

 سلوى السيد زكي محمد جراموند.

 شراقة مبارك أحمد علي صالحأ.ا

 قسم الكيمياء

 )قسم مسا ند للمراجعة (

 حسام محمود عيسىمحمد د.

 صالح أحمد إبراهيم عيد د.

 سنية يوسف الحبيب العمدوني أ.
 منال عطا هللا حسانين علي الشيخأ.د. 

 قسم الفيزياء

 )قسم مسا ند للمراجعة (

 القسم )شطر الطالبات( ) شطر الطالب(

 أحمد السيد أبو الرجال د.

 محمد يحظيه عبد الحىد.

 الحشراقة مبارك أحمد علي صأ.ا

 نادرين يوسف محمد يوسفأ. 

 قسم الرياضيات

 )قسم مسا ند للمراجعة (

 سامة رزق فضل موسىد.أ

 راجشوار بال سنجأ.د. 

 

 نجود انور محمد الجراح أ.

 رغده صبري سليم ربيعأ. 

 

 قسم علوم الحاسب والمعلومات

 )قسم مسا ند للمراجعة (

 أحمد فتحي علي عبد ربه د.

 الل علي إبراهيم األنهج د.                 

 رباب طه علي طهد. 

 مريم وليد محمد عبابنةد. 

 

 رياض األطفال برنامج 

 رياض األطفال + قسم التربية وعلم النفس(قسم 

 

 

 

موافقة البرنامج لمعايير جودة البرامج المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للتقويم مراجعة مدى  

  .كاديمياألعتماد الوا

 الميدانية وتقديم مقترحات التطوير.البرنامج و مقرراته وخبراته  توصيف مراجعة 

 .البرنامج بمقرراته وأنشطته مدى فعاليةمراجعة وتقويم  

مراجعة الخطة الدراسية للبرنامج دوريا والتأكد من موائمتها للتطورات والمستجدات في مجال  

 .التخصص

دريس وأساليب التقويم ومؤشرات األداء الت بتحسين استراتيجياتتقديم التوصيات المتعلقة     

 بالبرنامج

تكون مرجعية  اللجنة لوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي وتعرض النتائج والتوصيات والمقترحات  

 على مجلس 

 

 لجنة المراجعة الداخلية للبرامج الدراسية

 

 مهام لجنة المراجعة الداخلية للبرامج الدراسية
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 التمثيل االسم م

 

 رئيسا أ.د. عالء الدين عبد الحليم محمد فرج                                    1

 عضوا                                                      السيد محمد الشيشينىمة  د. أسا  2

 عضوا                                                 محمد عبدالفتاح محمد سباقد.   3

 عضوا                                              عصام عبد الرحيم إسحاق الحداد د  4

 عضوا                                                    نورة عبد الواحد حسن حمدد.   5

 عضوا                                             زينب رمضان شافعي أبو طالبد.  6

 عضوا                                               لؤي فيصل إبراهيم أحمد حسيند.  7

 عضوا                                                                 حمدة عائض العنزي د. - 8
 

 

 .ة بالكلية.قسام العلميلألتقديم الدعم الفني  

)  –لكافة منسوبي الكلية  االكاديمي واالعتمادالتدريبية في مجال ضمان الجودة  االحتياجاتتحديد  

 (المجتمع المستفيد- الخريجين - طلبة -يناداري -اعضاء هيئة تدريس -قيادات

علي احتياجات منسوبي الكلية تشمل المؤتمرات  في مجال ضمان الجودة مبنية إعداد خطط تدريبية 

  .والندوات والبرامج التدريبية وورش العمل

 .كاديمياال واالعتمادتفعيل وتنفيذ الخطط التدريبية وتجهيز المواد التدريبية بالتعاون مع عمادة الجودة  

 .معدة لهذا الغرض ُ البرامج التدريبية في ضوء نماذج تقويم اداء 

 متابعة التكليفات في ضوء المستجدات والمتطلبات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دريب ألعمال الجودةلجنة الدعم الفنى والت

 

 مهام لجنة الدعم الفني والتدريب ألعمال الجودة
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

 

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

 المقابالت الفردية والجماعية(-اناتاالستب -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 للنتائج والمتابعةتتم عملية الرصد  
 ومقارنته بما هو مخطط.

 
 تستخدم في أعمال المتابعة والتقييم األدوات التالية: 

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

 ( في الخطة كل فترة زمنية محددة.progress reportsتقارير التقدم في التنفيذ ) 

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

 .للتنفيذ، باستخدام تقنيات قياس األداء

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

 االستراتيجية.التي يراها ضرورية لضمان حسن سير عملية التنفيذ للخطة 

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

 تناسبها مع تطلعات الخطة، ومدى اقتراب النتائج المحققة من النتائج المستهدفة.

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

الطالب لتقييم األداء واالنجاز بالخطة ، والتدابير المتخذة لتصويب األداء وتوجيهه، بما يخدم و

 أهداف الخطة. 

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

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

 وضمان وصول الخطة إلى أهدافها.

 

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

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

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

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

 الطالب / الهيكل اإلداري / العمال.(

 لضبط اجلودة الداخلية بكلية العلوم واآلداب ابلقرايت   التقييم واالستمراريةو آليات ومتابعة التنفيذ 
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

اعتماد أساليب تقويم الطالب باستخدام أساليب نوعية , تظهر القدرات الحقيقية للطالب - 

ائج التعلم مما يؤدى الى مخرجات تعليمية متميزة تضمن استرار األداء التنافسي للكلية مما ولنتـ

 يضمن استمرارها.

  .تأسيس اليات لتقييم األداء المهني والبحثي ووضع مقاييس واضحة لتحقيق هذا التقييم- 

عمهم للكلية إيجاد آلية فاعلة لتحقيق التواصل المستمر مع خريجي الكلية بما يضمن والءهم د- 

 والمشاركة في برامجها المجتمعية المختلفة.

  .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

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

 األخرى  لزيادة تبادل الخبرات ونقل المعرفة وترسيخ مبادئ الشراكة العلمية.

 

 

االلكتروني و الورقي بوحدة الجودة واالعتماد لتوثيق عمل نظام لألرشفة  وا 

 Google driveاألكاديمي من خالل 

كيل العديد من لجان المتابعة والمراجعة من جميع منسوبي أقسام الكلية لتيسير تش 

 . تجميع البيانات

لنموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد وفقا   األكاديميةتوصيف البرامج  اعداد 
 ( NCAAAاألكاديمي )

  
ً لنموذج الهيئة الوط  نية للتقويم إعداد تقارير جميع البرامج األكاديمية بالكلية وفقا

 ( NCAAAواالعتماد األكاديمي )

وفقاً لنموذج الهيئة الوطنية  المقررات الدراسية لجميع البرامجتوصيف جميع اعداد   

 ( . NCAAAللتقويم واالعتماد األكاديمي )
تقارير جميع المقررات بالبرامج األكاديمية وفقاً لنموذج الهيئة الوطنية للتقويم اعداد  

 ( .NCAAAديمي )واالعتماد األكا

 

 على النماذج الحديثة الموحدة. لجميع أعضاء هيئة التدريس السيرة الذاتية اعداد  

تحتوي على توصيف المقرر وتقرير على النماذج الموحدة ملفات للمقررات اعداد  

وجميع األنشطة الخاصة بالمقرر وعينات من  الدراسيوبيانات الكتاب المقرر 

الدورية والنهائية واجاباتها الى جانب ارفاق عمليات  أنشطة الطالب واالختبارات

 التقويم.

 منجزات وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي
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وعمل التحليل والتقرير لها تقويم البرامج عن  الرأيمتابعة وتجهيز استطالعات  

 لجميع البرامج بالكلية .

تقويم خبرة الطالب وتحليلها وكتابة تقرير متابعة وتجهيز استطالعات الرأي عن  

 كلية .لها لجميع البرامج بالعنها 

 

وتحليلها وكتابة تقرير عنها تقويم المقررات متابعة وتجهيز استطالعات الرأي عن  

 لها لجميع البرامج بالكلية.

 

للهيئة التدريسية والطالب فى جميع مناحي متابعة وتجهيز استطالعات الرأي  

 .وتحليلها وكتابة تقرير عنها  العملية التعليمية

 

لمرجعية للبرامج النظيرة من جامعة الملك عبد العزيز متابعة تفعيل جهات المقارنة ا 

وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لبرنامج رياض لجميع البرامج بالكلية 

 األطفال

 

 للكلية واألقسام وكتابة تقرير عنها .القياسية  إعداد ملف مؤشرات األداء   

 ذج المعتمدة.على النما لبرامج الكليةإعداد  الدراسة الذاتية  البدء فى  

والمطويات الدورات ورش العمل وثقافة الجودة بالكلية عن طريق عمل  توطيد  

 وشاشات الكلية .

 المساهمة في تجهيز دليل كلية العلوم واآلداب بالقريات. 

 تجهيز الخطة االستراتيجية للكلية بالتعاون مع لجنة الخطة االستراتيجية. 

 المساهمة في التقرير السنوي للكلية. 

 راجعة جميع أدلة برامج الكلية.م 
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 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كلية العلوم واآلداب بالقريات

 
 

 

 

المركز -تقويم التعليمالذي تمنحه هيئة مسئولة معترف بها ) هيئة  االعترافهو        

( لمؤسسة ما إذا كانت تستطيع إثبات أن برامجها  الوطنى للتقويم واالعتماد األكاديمى

قائمة لضمان الجودة والتحسين تتوافق مع المعايير المعلنة والمعتمدة وان لديها أنظمة 

 المستمر ألنشطتها األكاديمية , وذلك وفقاً للضوابط المعلنة التي تنشرها الهيئة .

 

 11و يبلغ عددها  األكاديميمقاييس تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للتقويم و االعتماد 

 برنامج للمعايير.إستيفاء المؤسسة او الى معيار يشمل عدة متطلبات تستخدم للحكم علي مد

 

من تقدم في عمله عن طريق التفكير فيما تعلمه ومدى ته المؤسسة لما أحرزذاتي قياس 

 وهو أحد الخطوات الرئيسة لالعتماد. منه ونتيجة ذلكها الذاتية استفادت

 

هو االعتراف بأن برامج مؤسسة تعليمية ما قد حققت أو وصلت إلى الحد األدنى من        

 فاءة والجودة الموضوعة سلفاً من قبل الهيئة المانحة لشهادة االعتماد .معايير الك

 

عبارة عن عملية تقويم جودة المستوى التعليمي للمؤسسة على أساس أن المؤسسة       

في  االستمرارتقوم بتحقيق اكبر قدر من أهدافها , وان لديها من الموارد ما يمكنها من 

   المستقبل .

 

يمكن بواسطتها مقارنة معايير وجودة البرنامج , وبالتالي تمثل توقعات  هي نقاط مرجعية

عامة حول مستويات اإلنجاز والصفات العامة التي يجب توفرها في صفات خريج تخصص 

  ما .

 مصطلحات هامة عن الجودة واالعتماد األكاديمي

 

  Accreditation : عتماداال

 

    Academic Accreditation االعتماد األكاديمي: 

 

 Academic Reference المعايير القياسية المرجعية: 

Standards  

   

 

 Institutional Accreditation االعتماد المؤسسي: 

 

 معايير االعتماد

 

 Self-Assessment التقييم الذاتي: 
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عملية كتابة وتسجيل كل بيانات العمل بالمؤسسة , حتى يكون للمؤسسة تاريخ ونقاط 

طيع تحليل هذه البيانات المسجلة بهدف التطوير مرجعية أو آليات ؛ عن طريقها تست

 والتحسين .

 

 ,برسالة المؤسسة هو هدف المؤسسة العام وماذا تريد من إنشائها مقصودلا  

 السبب األساسي في وجود المؤسسة هي تمثل  أي

 تجيب الرسالة عن:  و        

  ماذا نقدم؟ 

  لمن نقدم؟ 

  كيف نقدم؟ 

 ما الذي يميزنا؟ 

 

 

التطلع إلى تحقيق هدف محدد بفترة زمنية محددة, أي ما توّد المؤسسة   الرؤيةمثل ت

  الوصول إليه,

 

 ويجب ان تكون:        

 واضحة ومختصرة وشاملة 

 توضح هدف المؤسسة 

 محفزة للموظفين 

 تذكر َمن نحن وماذا نريد 

     

 

زيع المهام, والتنسيق, واإلشراف يقوم الهيكل التنظيمّي بتحديد كيفيّة توجيه األنشطة كتو

  من أجل تحقيق األهداف التنظيمية,

 

 

 

  Documentation التوثيق: 

 

 Mission الرسالة: 

 

 Vision : ةالرؤي

 

 Organization Chart  الهيكل التنظيمي للمؤسسة:

 


