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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 المحتويات

 

 3 نشأه الوحدة

 5 الهيكل التنظيمي واللجان الفرعية  للوحدة

 7 أعضاء الوحدة

 7 بالوحدةاإلداريين 

 8 أعمال الجودة ومهامهاجان ل

 14 لتنفيذ والتقييمالمتابعة واليات آ

 15 وحدة الجودةنجزات م

 17 عن الجودة واالعتماد األكاديميالمصطلحات 
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 

 

 

 بكلية العلوم واآلداب بالقريات األكاديمي  العتماداالجودة و وحدةتم إنشاء     

لدور االمبنى الشمالي )أ( الرئيس ب ومقرها بالكلية في بقرار من سعادة عميد الكلية 

ارا عليها اعتب لإلشراف، وتم تكليف سعادة الدكتور محمد ابراهيم حجاب الرابع 

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

 وآلياتها. األكاديميواالعتماد 

 على الوحدة وذلك باإلشرافوتم تكليف سعادة الدكتور عالء الدين عبد الحليم 

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

  هـ.  20/11/1435الثالث بتاريخ 

 

 

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 إلدارةداخلي  إنشاء وتفعيل نظام 

 

  

 تطبيق نظام فعال لضمان الجودة بالكلية 

 نشر ثقافة الجودة والوعي بأهمية تطبيق آلياتها بين منسوبي الكلية. 

 بناء كوادر مدربة في مجال الجودة ونظمها 

 دخل للمراجعة الداخلية والخارجيةكم لألداءتبني التقويم الذاتي  

 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  رسالة

 

 الوحدة  أهداف
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 

 

 .تحقيق خطة الجودة السنوية 

 .األكاديمي واالعتمادق والمتابعة مع عمادة الجودة التنسي 

 .ادوري واألهدافمراجعة وتحديث الرؤية والرسالة  

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

 .ودةالمرتبطة بنظام الج األنشطةلتشمل 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 .إعداد وتصميم نماذج التقييم بكافة صورها وتحليل نتائجها 

ً م   .تابعة 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  األداءكاملة عن مستوي مت الكلية  برؤيةتزويد ادارة  

 .التصحيحية المناسبة اإلجراءاتواتخاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  أنشطة

 



 
  

5 
 

 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يالهيكل التنظيمي لوحدة الجودة واالعتماد األكاديم
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 

 

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

  - :النحو التالي علي

 رئيساً                                                       لية عميد الك

 نائباً                                                        وكيل الكلية 

 عضوا                                                     وكيلة الكلية  

 أميناً                                                    رئيس الوحدة  

ً                                             نائبة رئيس الوحدة   عضوا

 عضواً                                     ممثل عن الطالب/الطالبات 

 عضواً   اإلداريين                                          ممثل عن 

 عضواً                                           واحد من المستفيدين  

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

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

 .رارات داخل المجلسفي عملية التصويت للق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوحدة الجودة واالعتماد األكاديمتشكيل مجلس 
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 

 

 التمثيل االسم م
 

 البريد اإللكتروني
 

أ.د. عالء الدين عبد الحليم محمد  1
 فرج

 aamfaraj@ju.edu.sa مشرف الوحدة

نائبة المشرف لشطر  سلوى السيد زكى جراموند.  2
 الطالبات

raammori@ju.edu.sa 

 mmelmolla@ju.edu.sa ءكيميامنسق الجودة بقسم ال أ.د.  محمد مبروك المال 3
منسق الجودة بقسم  د. عماد الدين عبد العظيم الوحش 4

 الدراسات اإلسالمية
efelwahsh@ju.edu.sa 

منسق الجودة بقسم اللغة  أسامة محمد السد الشيشينىد.  5
 العربية

maalwkil@ju.edu.sa 

منسق الجودة بقسم  محمد السيد نصرد.  6
 الرياضيات

bmohamad@ju.edu.sa 

 mohamed.ali@ju.edu.sa منسق الجودة بقسم الفيزياء محمد عبد الفتاح سباقد.  7
منسق الجودة بقسم علوم  شاهين رزق فضل  د. أسامة 8

 الحاسب والمعلومات
orshahin@ju.edu.sa 

منسق الجودة بقسم اللغة  محمد بدويالشفيع أ. 9
 االنجليزية

aaabulmaaty@ju.edu.sa 

د. محمد حسن رجب  10
 خالف

ة لتربيامنسق الجودة بقسم 
 وعلم النفس

mhragab@ju.edu.sa 

السيد ينب ز .أ 11
 مصطفى

ياض رمنسق الجودة بقسم 
 األطفال

zeelsayed@ju.edu.sa 

 

 

 

 التمثيل االسم م
 

 يالدراسلمؤهل ا
 

 بكالوريوس بالوحدة اإلداريلمسئول ا يبن خلف العنزمنور  .أ 1

بنت فيصل حريثان نوره  .أ 2
 الملحم

 شطر-بالوحدة ةياإلدار ةلمسئولا
 الطالبات 

 بكالوريوس

 

 

 

 

 أعضاء الوحدة

 الوحدةب إلداريينا
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 ابعة أعمال الجودة بجميع أقسام الكليةأعضاء لجان مت

 القسم )شطر الطالبات( ) شطر الطالب(

 د. عماد الدين فتحى

 أشرف على صالحد. 

 حناويد. صفوت أحمد 

 د. ثناء محمد علي الجمل

 عائشة سعود العنزىد.

 قسم الدراسات االسالمية

 محمد السيد الشيشيني ةد. أسام

 محمد محمد الصاوي د.

 حمادة د. زكريا عفيفي

 هبة محمد علوانى د.

 د. كوثر سيد يوسف

 

 قسم اللغة العربية

 أمير محمد شبل الكومىد. 

 محمد أ. الشفيع بدوى

 د.داوود محمد جبير

 أ. صبا مروان إبراهيم سليمان

 أ.رغده صبري سليم ربيع

 أ. فاطمة حسين التركمان

 قسم اللغة االنجليزية

 محمد مبروك محمد المالأ.د. 

 م عيدد.صالح أحمد إبراهي

 مجدى الصادق عبيدد. 

 همت سالمة خلفد.

 . سهير رشيد الغربىد

 قسم الكيمياء

 د.محمد عبدالفتاح محمد سباق 

 د.محمد يحظيه محمد عبد الحى

 مكرم اليحياوىد.

 قيزاني. إكرام حسونة د

 أ . نادرين يوسف محمد يوسف

 

 قسم الفيزياء

 محمد السيد حسن نصرد.

 يقد.آدم زكريا آدم صد

 عصام محسن عبد الحميدد.

 لبينى على محمد نورأ.

 مواهب جمال محمدأ. 

 

 

 

 

 

 

 قسم الرياضيات

 سامة رزق فضل موسىد.أ

 يأمين حبيب  املسعودد. 

 سيد. أنيس  بن عربي  بنعي

 حرشاى  م محد  عب  الطيي . أحالد

 . أريج عب  الطيي  محد أ

 وفوق العرجان آالء. أ

 وماتقسم عطو م احلاسب واملعط

 . زينب السي  مصيفىأ فرجب خالد  حسن مح د.

 د. زينب مصيفى

 

/قسم رياض قسم الرتبية وعطم النفس

 األطفال

 

 

 .لعطديةا واألقسا مالتواصل بني وح ة اجلودة بالكطية  

 .الرأي بشفافية وحيادية استيالعوقررات عدطيات التقييم لطد من اجراء  التأك  

 العطدية ألقسا ماتوزيع وجتديع كافة وثائق وتقارير اجلودة عطي مستوي  

تيور أداء الربامج مج الكطية, ومتابعة عدطية قياسها سنويًا وواملقارنة املرجعية لكل برا األداءمؤشرات  جتديع  

 .حسني اخلاصة بكل برنامجات التإجراء مالءمةيف ظل نتائج هذه املؤشرات وم ي 

لربامج ورئيس باملشاركة مع منسقي ا األكادميية اقرتاح تشكيل جلان املراجعة ال اخطية واخلارجية لطربامج 

 ألكادميية.اوح ة اجلودة وتنظيم إجراءات املراجعة اخلارجية لطربامج 

 مهام  لجنة متابعة أعمال الجودة بالكلية  على النحو التالي:
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

وريا, والتأك  لطنداذج ي الربامج داتها بالكطية مع منسقمراجعة توصيفات وتقارير الربامج ومقرر  املشاركة يف 

الوطين  اإلطارة معً  وأنها متوافق األكادميي االعتدادومن اع ادها وفقا ملعتد ة من اهليئة الوطنية لطتقويم 

  .لطدؤهالت

  .الكطيةب األكادمييةلرباجمي لكافة الربامج ا االعتدادمجيع معايري   املشاركة يف استيفاء 

 .كطيةلرباجمية لكافة برامج الإع اد ال راسة الذاتية ا 

 األدلة, وتوفري معة ومتابعة استدرارية تنفيذها يف الكطيةاملؤسسي لطجا االعتداد تيبيق ممارسات معايري  

 .والشواه  عطى تيبيقها

 .لتحسني وتنفيذهاا سنويًا وعدل تقرير عنها واقرتاح نقاط ااملؤسسي وقياسه األداءاملشاركة يف وضع مؤشرات  

 االكادميي. االعتداد لبيانات واملعطومات امليطوبة بشكل دوري ملعايريحت يث ا 

 .لرباجمي بالكطيةا واالعتداداملؤسسي لطجامعة  عتدادلال الرأي امليطوبة استيالعات  عطى اإلشراف 

 .ضوء املستج ات واملتيطبات التكطيفات  يفمتابعة  

 بات مهامها.طلطجنة احلق يف االستعانة مبن تراه مناسبا الستكدال متي 

 

  

 

 :التاليالنحو  علىهـ  1440-1439تشكيل لجنة االعتماد المؤسسي للعام الجامعي 

 التمثيل االسم م

 

 رئيسا                              محمد مصطفى جابر محمدد.  1

 
 حسن محمود سليمان عمرود. 2

                                     

 قررا  م

 القالل محمد طارقد.  4

                                                   

 عضوا

     سعيد أحمد على لوىس .د 5

                                                   

 عضوا

   يحرشا عبد اللطيف حالم محمدأد.  6

                                                     

 عضوا

 محمد عبده   يمان محمودإأ.  87

                                            

 عضوا

 

 

 

 

 

 

 لجنة االعتماد المؤسسي بالكلية
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 

 

 

 

 

 :على النحو التالىهـ  1440-1439للعام الجامعي  يالبرامجعتماد تشكيل لجنة اال

 التمثيل االسم م

 

   حمد السيد حسن نصرم. د 1

                              

 رئيسا

 مسعود أحمد الدين صالح محمدد. - 2

                                     

 قررا  م

 سيد بخيت رزق فاروق د. 3

                                            

 عضوا

 حسن محمد إبراهيم طمةفاد.  4

                                                   

 عضوا

 عبد العزيز الحسن ميرهأد.  5

                                                   

 عضوا

 ف لطكطية.مراجعة األدلة والرباهني إلجراءات وضع الرسالة واأله ا-   مراجعة األدلة والرباهني إلجراءات وضع الرسالة واألهداف للكلية.-

 ى انسجامها مع رسالة اجلامعة.مراجعة رسالة الكطية ورسالة األقسا م العطدية ودراسة م -  

  ب واخلريجني.انات اليالاملتابعة والتنسيق إلع اد قواع  بي-  

 إع اد وحت يث قواع  بيانات أعضاء هيئة الت ريس.-  

 حت ي  االحتياجات الت ريبية ألعضاء هيئة الت ريس.-  

 متابعة تيوير الربامج التعطيدية بالكطية.-  

 ين وحتطيطها.هيئة الت ريس واملستفي  استبيانات ألعضاءإع اد -  

 دية.عن العدطية التعطي متابعة وقياس الرضا اليالبي-  

 ى اجملتدع.سسة تعطيدية وبراجمها ل كدؤ تعاون الكطيةعزيز ت-  

 عة.تفعيل نظا م لضدان اجلودة يف مجيع أنشية الكطية  املتنو-  

 سعادة العدي .متابعة مستوى جودة األداء بالكطية وعدل تقارير ورفعها ل-  

 ا يتعطق باجلودة واالعتداد األكادميي.داملشاركة يف إع اد التقرير السنوي لطكطية في-  

 طبات مهامها.لطجنة احلق يف االستعانة مبن تراه مناسبا الستكدال متي- 

 

 مهام لجنة االعتماد المؤسسي

 

 عتماد البرامجى بالكليةلجنة اال
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 

 

  :تكون مهام اللجنة على النحو التالي :

ملقرتحات عطى األكادميي ويعرض النتائج والتوصيات وتكون مرجعية  الطجنة ملشرف وح ة اجلودة واالعتداد اعطى أن 

 جمطس    وح ة اجلودة واالعتداد األكادميي.

 

 

 :على النحو التاليهـ  1440-1439للعام الجامعي  المتابعة وقياس األداءتشكيل لجنة 

 التمثيل االسم م

 

 ئيسار حلطيم محد  فرجالء ال ين عب  اع.د. أ. 1

 قررا  م سامة محد  الشيشيينأد.   2

 ضواع                                                      مح  محد  يوس أد.    3

 ضواع رامونطوى السي  زكى جس د.   4

 

 

 

 

 

 

 مجيع أقسا م الكطية . يف دةاجلو ثقافة توطي  

    تداد ج املعتد ة من اهليئة الوطنية لطتقويم واالعمتابعة توصيفات الربامج واملقررات األكادميية بالكطية طبقا لطنداذ 

 .األكادميي

 داد املعتد ة من اهليئة الوطنية لطتقويم واالعت متابعة تقارير الربامج واملقررات األكادميية بالكطية طبقا لطنداذج 

 .األكادميي

 ج األكادميية ومراجعتها.الربام إع اد يفالتنسيق بني شيري اليال ب واليالبات  

 نشاط. كل يف املستفي ين رضا ومق ار األكادميية األقسا م يف األداء مستويات عن دورية تقارير إع اد 

 .األكادميي واالعتداد التقويم متيطبات تنفيذ يف األقسا م جلان مساهدة متابعة 

 األكادميية. األقسا م يف االعتداد إجراءات ونتائج جهود توثيق 

 .لطجنة احلق يف االستعانة مبن تراه مناسبا الستكدال متيطبات مهامها 
 

 مهام لجنة االعتماد المؤسسي

 

 لجنة المتابعة وقياس األداء
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 

 

 

 متابعة تنفيذ اخلية السنوية وخيط التحسني والتعزيز 

رئيس وح ة اجلودة  مع اجلودة والتنسيق وح ة ملقر  ألقسا ماتقارير املقررات ال راسية من  متابعة إ رسال 

 .خلصوصقسا م العطدية يف هذا األوجلنة منسقي اجلودة با

منسقي املقررات و األقسا م ب جملالس الالي مالحظاتوتقييم املقررات ال راسية  متابعة  ارسال نتائج 

  .زمةالالالتصحيحية  ءاتاإلجراع واختاذ الطلالولطقائدني بالت ريس 

 األكادمييةالربامج  ىمستو مقارنة عن نتائج تقييم املقررات عطىإع اد تقارير  

 ملعتد ةخيط الت ريب بالكطية يف ضوء اخليط ا متابعة تنفيذ 

 .كطية وبراجمهاتائج املقارنة املرجعية عطي مستوي الالتحسني اخلاصة بتحطيل ن متابعة تفعيل مقرتحات 

الس الريمية ع الطجنة املختصة, واعتدادهدا من اجملال راسة الذاتية الرباجمية لربامج الكطية م  مراجعة 

 .األداء ىوتصني  برامج الكطية وفقًا ملستو

 ..متابعة التكطيفات يف ضوء املستج ات واملتيطبات 

 عادة عدي  الكطية.رئاسة سودة واالعتداد األكادميي بمرجعية الطجنة واملتابعة جملطس وح ة اجل عطى أن تكون   

 

 

على النحو هـ  1440-1439كلية للعام اجلامعي ألقسام العلمية بالاالدراسية تشكيل جلنة املراجعة الداخلية للربامج 

 التالي

 لتمثيلا إلسما م

 رئيسًا صام حمسن عبد احلميدعد.  1

 مقررًا كرم عز الدين اليحياوىم د. 2

 ضوًاع  رم سيف النصر سليمانكد.  3

 ضوًاع . سلوى السيد زكى جراموند 4

 ضوًاع . زينب السيد مصطفىأ 5

 

 

 

 

 مهام لجنة المتابعة وقياس األداء

 

 لجنة المراجعة الداخلية للبرامج الدراسية
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 

 

 

عتداد القويم وااملعتد ة من قبل اهليئة الوطنية لطت موافقة الربنامج ملعايري جودة الربامجمراجعة م ى  

  .كادمييألا

 ملي انية وتق يم مقرتحات التيوير.اتوصي  الربنامج و مقرراته وخرباته  مراجعة 

 .أنشيتهالربنامج مبقرراته و م ى فعاليةمراجعة وتقويم  

 ئدتها لطتيورات واملستج ات يف جمالمراجعة اخلية ال راسية لطربنامج دوريا والتأك  من موا 

 .التخصص

 اء بالربنامجالت ريس وأساليب التقويم ومؤشرات األد ياتبتحسني اسرتاتيج تق يم التوصيات املتعطقة    

حات عطى ي وتعرض النتائج والتوصيات واملقرتتكون مرجعية  الطجنة لوح ة اجلودة واالعتداد األكادمي 

 جمطس 

سعادة  جلودة واالعتداد األكادميي برئاسةعطى أن تكون   مرجعية الطجنة واملتابعة جملطس وح ة ا

 عدي  الكطية.

 

 

 التمثيل االسم م

 

 رئيسا                                    قد  عب  الفتاح سبامح .د 1

 قررا  م                                                      عي  يمإبراهأمح  الح صد.   2

 ضواع                                                 طه عطى طه با ب رد.   3

 عضوا                                              عد ونىنيه يوس  احلبيب الس .د 4

 

 

 ..طيةة بالكقسا م العطديلألتق يم ال عم الفين  

 -قيادات)  –ي الكطية لكافة منسوب االكادميي االعتدادوالت ريبية يف جمال ضدان اجلودة  االحتياجاتحت ي   

 (اجملتدع املستفي - اخلريجني - ططبة -اداريني -اعضاء هيئة ت ريس

ن وات رات والطي احتياجات منسوبي الكطية تشدل املؤمتع يف جمال ضدان اجلودة مبنية إع اد خيط ت ريبية 

  .والربامج الت ريبية وورش العدل

 مهام لجنة المراجعة الداخلية للبرامج الدراسية

 

 والتدريب ألعمال الجودة الفنيلجنة الدعم 

 

 ة الدعم الفني والتدريب ألعمال الجودةمهام لجن
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 .االكادميي عتدادواالالتعاون مع عدادة اجلودة تفعيل وتنفيذ اخليط الت ريبية وجتهيز املواد الت ريبية ب 

 .مع ة هلذا الغرضُ  الربامج الت ريبية يف ضوء مناذج تقويم اداء 

 متابعة التكطيفات يف ضوء املستج ات واملتيطبات 

 

 اد األكادميي برئاسة سعادة عدي  الكطية.الطجنة واملتابعة جملطس وح ة اجلودة واالعتدتكون مرجعية 

 

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

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

 .يل البيانات وكتابة التقاريرتحل 

 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.

 
 مال المتابعة والتقييم األدوات التالية:تستخدم في أع 

 يذية.الخطة التنفجداول تخطيط العمليات، التي تتضمن مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ لكل بنود  

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

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

 .للتنفيذ، باستخدام تقنيات قياس األداء

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

 التي يراها ضرورية لضمان حسن سير عملية التنفيذ للخطة االستراتيجية.

، ونوعية األعمال المنجزة  بها ومدى تناسبها التنفيذيةالعمل فى الخطة استمرار دراسة مدى تقدم  

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

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

، والتدابير المتخذة لتصويب األداء وتوجيهه، بما يخدم والطالب لتقييم األداء واالنجاز بالخطة 

 أهداف الخطة. 

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

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

 طة إلى أهدافها.وضمان وصول الخ

 لضبط اجلودة الداخلية بكلية العلوم واآلداب ابلقرايت   التقييم واالستمراريةو آليات ومتابعة التنفيذ 
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 :الخطة التنفيذية للجودة بالكليةولضمان االستمرارية  يجب مراعاة ما يلى أثناء تنفيذ 

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

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

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

 الطالب / الهيكل اإلداري / العمال.(

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

ة متميزة تضمن استرار األداء التنافسي للكلية مما ولنتـائج التعلم مما يؤدى الى مخرجات تعليمي

 يضمن استمرارها.

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

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

 تمعية المختلفة.والمشاركة في برامجها المج

  .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

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

 األخرى  لزيادة تبادل الخبرات ونقل المعرفة وترسيخ مبادئ الشراكة العلمية.

 

 

االلكتروني و الورقي بوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي لتوثيق عمل نظام لألرشفة  وا 

 Google driveمن خالل 

من جميع منسوبي أقسام الكلية لتيسير  تشكيل العديد من لجان المتابعة والمراجعة 

 . تجميع البيانات

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

  
ً لنموذج الهيئة الوطنية 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  

 ( .NCAAAواالعتماد األكاديمي )

 منجزات وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي
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 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 أنشطة  الدراسيوبيانات الكتاب المقرر 

 ارفاق عمليات التقويم. الطالب واالختبارات الدورية والنهائية واجاباتها الى جانب

وعمل التحليل والتقرير لها تقويم البرامج عن  الرأيمتابعة وتجهيز استطالعات  

 لجميع البرامج بالكلية .

تقويم خبرة الطالب وتحليلها وكتابة تقرير عنها متابعة وتجهيز استطالعات الرأي عن  

 لها لجميع البرامج بالكلية .

 

 وتحليلها وكتابة تقرير عنهاتقويم المقررات عن  متابعة وتجهيز استطالعات الرأي 

 لها لجميع البرامج بالكلية.

 

للهيئة التدريسية والطالب فى جميع مناحي العملية متابعة وتجهيز استطالعات الرأي  

 .وتحليلها وكتابة تقرير عنها  التعليمية

 

زيز ك عبد العمتابعة تفعيل جهات المقارنة المرجعية للبرامج النظيرة من جامعة المل 

 وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لبرنامج رياض األطفاللجميع البرامج بالكلية 

 

 للكلية واألقسام وكتابة تقرير عنها .القياسية  إعداد ملف مؤشرات األداء   

 على النماذج المعتمدة. لبرامج الكليةإعداد  الدراسة الذاتية  البدء فى  

والمطويات الدورات ورش العمل ولية عن طريق عمل ثقافة الجودة بالك 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. 

 مراجعة جميع أدلة برامج الكلية. 
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 دمييوحدة اجلودة واالعتماد األكا القرياتكلية العلوم واآلداب ب

 
 

 

 

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

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

المعايير المعلنة والمعتمدة وان لديها أنظمة قائمة لضمان الجودة والتحسين المستمر 

 نشطتها األكاديمية , وذلك وفقا  للضوابط المعلنة التي تنشرها الهيئة .أل

 

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

 إستيفاء المؤسسة او البرنامج للمعايير.ى معيار يشمل عدة متطلبات تستخدم للحكم علي مد

 

من تقدم في عمله عن طريق التفكير فيما تعلمه ومدى ه المؤسسة تلما 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        

 يئة المانحة لشهادة االعتماد .معايير الكفاءة والجودة الموضوعة سلفا  من قبل اله

 

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 .

 

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

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

  ما .

 مصطلحات هامة عن الجودة واالعتماد األكاديمي

 

  Accreditation : االعتماد

 

    Academic Accreditation االعتماد األكاديمي: 

 

 Academic Reference المعايير القياسية المرجعية: 

Standards  

   

 

 Institutional Accreditation االعتماد المؤسسي: 

 

 ير االعتمادمعاي

 

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

تطوير مرجعية أو آليات ؛ عن طريقها تستطيع تحليل هذه البيانات المسجلة بهدف ال

 والتحسين .

 

 دستور المؤسسة المعلن والذي يوضح مهمة المؤسسة ومخارجها المستهدفة .  

 

 صورة المؤسسة وطموحاتها وأهدافها على المدى الطويل .    

 

المخطط الذي يوضح تقسيم العمل داخل المؤسسة , ومسمى الوظائف المتاحة داخل     

 إلدارات .المؤسسة , والتسلسل الوظيفي وهياكل ا

 

 

  Documentation التوثيق: 

 

 Mission الرسالة: 

 

 Vision : ةالرؤي

 

 Organization Chart  الهيكل التنظيمي للمؤسسة:

 


