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 الالئحة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة

 جامعة الجوف الحاسب والمعلومات علومبكلية 

 القسم األول: االحكام العامة

 ( السند القانوني1مادة )

بجامعة الجوف ثم انشاء وحدة مركزية للجودة  األكاديميبموجب تشكيل لجنة للجودة واالعتماد  -

ولجان  للجودة واالعتماد االكاديمي هـ وتشكيل لجنة دائمة9341 العام واالعتماد االكاديمي في بداية

  .الرساء مبادئ النظام الداخلي لضمان الجودة فرعية بالكليات

هـ 9341-91-22والمعقودة بتاريخ بموجب موافقة مجلس التعليم العالي في جلسته السادسة والخمسين  -

علي انشاء عمادة للجودة واالعتماد االكاديمي بجامعة الجوف وتوجت ( 9341/ 65/ 91)قرار رقم 

–ة لخادم الحرمين الشريفين, رئيس مجلس الوزراء, رئيس مجلس التعليم العالي بالموافقة السامي

 هـ.9341-99-93بتاريخ  /م ب1464بالتوجيه البرقي الكريم رقم  –حفظه هللا 

 هـ9343-5-3المعقودة بتاريخ  عينفي جلسته رقم اثنان وسب مجلس التعليم العالي موافقةبموجب  -

وموافقة  بجامعة الجوفوالجودة لتطوير انشاء وكالة الجامعة ل على( 9343/ 22/ 29قرار رقم )

التوجيه ب –يحفظه هللا  – خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعلم العالي

 .هـ9343-99-21بتاريخ  32394البرقي الكريم رقم 

سة عميد برئا األكاديميبموجب قرار معالي مدير الجامعة بتشكيل اللجنة التنفيذية للجودة واالعتماد  -

رقم  رؤساء وحدات الجودة بالكليات والعمادات المساندة الجودة وعضوية مستشاري عمادة الجودة

 .21/92/9344بتاريخ  2629/44/5

ياً وفن ةلعميد الكليكلية وتابعة ادارياً لالتنظيمي لتعتبر وحدة ضمان الجودة وحدة ادارية ضمن الهيكل  -

 .واالعتماد األكاديمي لعمادة الجودة

 (2مادة )

 هـ9393-5-3بتاريخ  4تسري أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 فيما لم يرد في شأنه نص بهذه الالئحة. وتسري أحكام هذه الالئحة من تاريخ موافقة مجلس الكلية عليها.

 (3مادة )

بجامعة الجوف في  األكاديميدليل انشاء نظام داخلي للجودة الصادر عن عمادة الجودة واالعتماد ب يسترشد

 .في تفسير ما يرد في هذه الالئحةهـ 9344
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 واالختصاصات الهيكلة والسلطاتالقسم الثاني: 

 هداف الوحدةأ( رؤية ورسالة و4مادة )

 رؤية الوحدة

قق ا يحنموذجاً في تطبيق نظم ومعايير جودة التعليم العالي بم أن تكون كلية علوم الحاسب والمعلومات

جهات المراجعة  باعترافالكلية برامج علي مستوي جامعة الجوف وأن تحظي استمرارية االداء المتميز 

 واالعتماد علي المستوي الوطني/االقليمي/الدولي.

 رسالة الوحدة

   .الجوف جامعة-علوم الحاسب والمعلومات جودة وتطوير التعليم بكلية  ضمان إلدارةإنشاء وتفعيل نظام داخلي 

 أهداف الوحدة

 تطبيق نظام فعال لضمان الجودة بالكلية. .9

 تطبيق آلياتها بين منسوبي الكلية. نشر ثقافة الجودة والوعي بأهمية .2

 بناء كوادر مدربة في مجال الجودة ونظمها. .4

 كمدخل للمراجعة الداخلية والخارجية. لألداءتبني التقويم الذاتي  .3

 تشخيص معوقات تطوير االداء بالكلية واقتراح الحلول ووضع خطط التحسين في المجاالت المختلفة. .6

التواصل الفعال مع عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي كمرجعية فنية للوحدة ولضمان  الحرص علي .5

 جودة المخرجات.

 أنشطة الوحدة

 تحقيق خطة الجودة السنوية. .9

 .األكاديميالتنسيق والمتابعة مع عمادة الجودة واالعتماد  .2

 مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة واالهداف دورياً. .4

 الدعم الالزم لتنفيذ مهامها. تقديمالعلمية ومتابعة االداء مع  باألقساممتابعة تشكيل لجان الجودة  .3

 إنشاء قواعد البيانات االساسية لتشمل كافة األنشطة المرتبطة بنظام الجودة. .6

عقد حمالت التوعية والندوات والنشرات الدورية لنشر وترسيخ ثقافة الجودة علي مستوي مجتمع  .5

 ة.الكلي

 .بالتنسيق مع عمادة الجودة عقد الدورات التدريبية التخصصية في مجال آليات تنفيذ نظام الجودة .2
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 وتصميم نماذج التقييم بكافة صورها وتحليل نتائجها.إعداد  .4

 متابعة اعداد توصيف البرامج ومقرراتها ومراجعتها داخلياً وخارجياً بشكل دوري. .1

 للكلية. رير السنوياالشتراك في اعداد التق .91

 متابعة أداء االقسام العلمية في مجال ضمان الجودة. .99

 إقرار تشكيل اللجان ذات العالقة بتطبيق معايير الجودة ومتابعة تنفيذ اعمالها. .92

تزويد ادارة الكلية برؤية متكاملة عن مستوي االداء في مجال تطبيق الجودة بالكلية لصناعة القرار  .94

 اسبة.واتخاذ االجراءات التصحيحية المن

 ية والرسالةآلية تحديث الرؤ (5مادة )

من خالل لجنة فنية ُمشكلة لهذا الغرض وورش عمل ونتائج تقارير  دورياً  دث رؤية ورسالة واهداف الوحدةُتح

والجامعة وبعد موافقة  األكاديميرؤية ورسالة الكلية وعمادة الجودة واالعتماد  ووفقالمتابعة وقياس االداء 

 المجالس الرسمية.

 ( الهيكل التنظيمي للوحدة6مادة )

 

عميد الكلية

رئيس وحدة الجودة

نائبة رئيس وحدة الجودة 
لشطر الطالبات

الشؤون االدارية للوحدة

لجنة منسقي الجودة 
باالقسام العلمية بكال 

الشطرين 

ال لجنة المراجعة الداخلية بك
الشطرين

ب لجنة الدعم الفني والتدري
بكال الشطرين

اء لجنة المتابعة وقياس االد
بكال الشطرين
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 الجودة وحدةتشكيل ( 7مادة )

قراراً بتعيين رئيس وحدة الجودة لمدة عام قابلة للتجديد ويتم اختياره من بين  العمادةصدر عميد يُ  -

وطبقاً لمعايير اختيار معتمدة من ذوي الخبرة في مجال ضمان الجودة بالكلية أعضاء هيئة التدريس 

 علي أن يتولي ادارة اعمال الوحدة. من مجلس الكلية

 واالداريين عضاء هيئة التدريسرؤساء االقسام العلمية أو أدعوة آخرين من  لرئيس الوحدةيحق  -

من المهتمين بقضايا تطوير التعليم من خارج الكلية لحضور اجتماعات  وأأو ممثل عن الطالب بالكلية 

 في عملية التصويت للقرارات داخل المجلس.لالستفادة بخبراتهم دون اشتراكهم  الوحدة

 وحدة الجودةالعامة لختصاصات اال .أ

 بالمهام التالية تختص وحدة الجودة: 

 الوحدة ولجانها المختلفة. ألنشطةاعتماد الخطط السنوية  -

 .بالوحدة متابعة سير العمل وتقارير االنجاز الدورية -

 الوحدة. ألعضاءتحديد االختصاصات والتوصيف العام للمهام الخاصة  -

 تذليل الصعاب التي تواجه تطبيق نظام ضمان الجودة. -

 اقتراح التعديالت في الئحة الوحدة. -

 عميد الكلية اتاختصاص: 

 الوحدة بما يتفق مع اللوائح والقوانين الموضوعة ويحقق االهداف العامة للوحدة. االشراف العام علي -

 تفتضيهرئاسة مجلس إدارة وحدة الجودة بالكلية، والدعوة لعقد اجتماعاتها الدورية أو حسب ما  -

 .الحاجة

 .تبني ومناقشة القضايا المتعلقة بالجودة في مجلس الكلية -

 صول على االعتماد والبرامجي واستمرارية تنفيذها في الكلية.متابعة تطبيق ممارسات معايير الح -

 .تقديم الدعم اإلداري الالزم لوحدة الجودة والبرامج االكاديمية بالكلية -

 الوحدة.نشطة أل الدعم المادياعتماد  -

 للكلية. االستراتيجيةاعداد وتنفيذ الخطة  علىاالشراف  -

 رئيس وحدة الجودة: اختصاصات 

ومتطلبات االعتماد األكاديمي بالكلية نشر ثقافة الجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي  نشر ثقافة الجودة -

 .بالكلية
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 .االشراف على اعداد الخطة االستراتيجية للكلية -

 .االشراف على وضع وتنفيذ ومتابعة الخطط التنفيذية لوحدة الجودة وخطط التحسين بالكلية بشطريها -

"هيكل الوحدة والئحتها، تشكيل الوحدة ولجانها، توصيف المهام ومعايير تطوير نظم الجودة الداخلية  -

االختيار، تجهيزات الوحدة، نظم االرشفة والتوثيق، الخطط، األنشطة، آليات التواصل مع األقسام 

 .ونظم المتابعة، تقارير الجودة الفصلية، خطط التحسين"

كاديمي بالكلية وأقسامها العلمية واعتماد لجان تنسيق أعمال المراجعة الداخلية والخارجية لألداء األ -

 المراجعة.

  .االشراف على تحديث وتطوير الصفحة االليكترونية للوحدة -

 .وارشفتها استكمال كافة قواعد البيانات المطلوبة بالكلية -

 .اعداد التقارير الدورية والسنوية والدراسات الذاتية على المستوي المؤسسي والبرامجي المشاركة في -

 .التنسيق والتواصل مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي -

 .التواصل المستمر مع المعنيين والمستفيدين من أنشطة الكلية -

 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الكلية في مجال عمل الوحدة. -

 .األكاديميونقطة االتصال مع عمادة الجودة واالعتماد تمثيل الوحدة  -

 أخري يفوضه فيها مجلس االدارة.أي اختصاصات  -

 اقتراح صرف مكافآت أعضاء الوحدة ورفعها للعميد. -

 وحدة الجودةرئيس  صالحيات: 

 واالداري بالوحدة. األكاديمياالشراف علي فريق العمل  -

 التحفيز والتقويم لفريق العمل بعد التصديق من عميد الكلية. -

 دة العمل بعد الرجوع لعميد الكلية.تعديل تنظيم فريق العمل داخل الوحدة بما يحقق جو -

 القيام بأعمال المراجعة الداخلية لألقسام العلمية في أي وقت حسب ما تقتضيه مصلحة العمل. -

 عقد دورات توعية منسوبي الكلية في مجال الجودة واالعتماد. -

  يصدر عميد الكلية قراراً بتعيين نائبة رئيس وحدة الجودة لمدة عام قابلة للتجديد ويتم اختيارها من بين

عضوات هيئة التدريس بالكلية من ذوات الخبرة في مجال ضمان الجودة وطبقاً لمعايير اختيار معتمدة 

 :بما يلي رئيس وحدة الجودةنائبة  وتختصمن مجلس الكلية 

 بشطر الطالبات. ظم والممارسات المتعلقة بأعمال الجودةتفعيل كافة الن -
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 .بشطر الطالبات التنسيق مع رئيس وحدة الجودة في كافة قضايا الجودة -

 بشطر الطالبات. األكاديميمع عمادة الجودة واالعتماد والتواصل الفعال التنسيق  -

 والمتطلبات.أي اختصاصات أخري يفوضها فيها رئيس وحدة الجودة في ضوء المستجدات  -

 إن وجد( ممثل الطلبة اتاختصاص(: 

 تمثيل وجهة نظر الطلبة المتعلقة بأداء البرامج االكاديمية. -

 المشاركة في نشر ثقافة الجودة لدي طلبة الكلية. -

 .الجودةب ب حول كافة القضايا ذات العالقةالمساعدة في توزيع استطالعات رأي الطال -

 إن وجد(ممثل االداريين  اختصاصات(: 

 تمثيل وجهة نظر االداريين المتعلقة بمستوي االداء. -

 .من االداريين الكلية منسوبيالمشاركة في نشر ثقافة الجودة لدي  -

 حول كافة القضايا ذات العالقة بالجودة. االداريينالمساعدة في توزيع استطالعات رأي  -

 أي اختصاصات أخري يكلفه بها مجلس االدارة. -

 إن وجد(ممثل المستفيدين اختصاصات(: 

 تمثيل وجهة نظر مستفيدي الخدمة المتعلقة بأداء البرامج االكاديمية. -

 المساعدة في توزيع استطالعات رأي مستفيدي الخدمة حول كافة القضايا ذات العالقة بجودة الخريج. -

 اجتماعات الوحدة .ب

ية استثنائبصفة أو ( األكاديميخالل العام األقل  على)مرتين الوحدة اجتماعات دورية  رئيس عقدي   -

 أحد رؤساء اللجان. طلب من بناء على أو  هدعوة منب

 أو من ينوب عنه.وحدة الجودة س يئيرأس االجتماع ر -

 اال بحضور أكثر من نصف عدد االعضاء. صحيحيهال تعتبر الجلسة  -

فاذا تساوت االصوات ُتعاد  بأغلبية أصوات االعضاء الحاضرين وحدة الجودةتصدر جميع قرارات  -

دة وحالمناقشة مرة أخري ثم ُيعاد التصويت ولو تساوت مرة خري يرجح الجانب الذي يضم رئيس 

 .الجودة

 .الى عميد الكلية دون تقديم عذر مقبول أي جلسةحضور يحال العضو الذي يتخلف عن  -

س وُتعرض علي مجلالمجلس( )أمين ورئيس الوحدة عميد الكلية ُتوثق محاضر الجلسات ويوقع عليها  -

 الكلية لالعتماد.
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 ( اللجان الداخلية للوحدة8مادة )

الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة العديد من اللجان حسب ما يتوافر من كوادر بشرية يضم هناك مرونة في أن 

ن كال م من اللجان التالية والتي ُيمثل بها اعضاء . وتتشكل وحدة الجودةومستجدات ترتبط بمصلحة العمل

 طالبات(: -الشطرين )طالب

 .لجنة منسقي الجودة باالقسام العلمية .9

  .لجنة المراجعة الداخلية .2

 والتدريب. الدعم الفنيلجنة  .4

 لجنة المتابعة وقياس االداء. .3

 الشؤون اإلدارية للوحدة. .6

 ( مهام اللجان الداخلية للوحدة9مادة )

 لجنة منسقي الجودة باالقسام العلمية: .أ

 وحدة الجودة بالكلية واالقسام العلمية. التواصل بين -

 التاكد من اجراء عمليات التقييم للمقررات واستطالع الرأي بشفافية وحيادية. -

 توزيع وتجميع كافة وثائق وتقارير الجودة علي مستوي االقسام العلمية. -

ور نوياً وتطتجميع مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية لكل برامج الكلية، ومتابعة عملية قياسها س -

  .أداء البرامج في ظل نتائج هذه المؤشرات ومدي مالئمة إجراءات التحسين الخاصة بكل برنامج

اقتراح تشكيل لجان المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج االكاديمية بالمشاركة مع منسقي البرامج  -

  .ميةورئيس وحدة الجودة وتنظيم إجراءات المراجعة الخارجية للبرامج األكادي

ا، والتأكد دوري البرامج البرامج ومقرراتها بالكلية مع منسقي المشاركة في مراجعة توصيفات وتقارير -

من اعدادها وفقاً للنماذج المعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي وأنها متوافقة مع 

  .اإلطار الوطني للمؤهالت

 .االعتماد البرامجي لكافة البرامج االكاديمية بالكليةمشاركة في استيفاء جميع معايير ال -

 .الدراسة الذاتية البرامجية لكافة برامج الكلية إعداد -

توفير وومتابعة استمرارية تنفيذها في الكلية،  للجامعة االعتماد المؤسسي معايير ممارسات تطبيق -

 تطبيقها.  علىاالدلة والشواهد 
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مؤسسي وقياسها سنوياً وعمل تقرير عنها واقتراح نقاط التحسين المشاركة في وضع مؤشرات األداء ال -

  .وتنفيذها

  .األكاديميالعتماد بشكل دوري لمعايير االبيانات والمعلومات المطلوبة تحديث  -

  .للجامعة واالعتماد البرامجي بالكليةاإلشراف على استطالعات الرأي المطلوبة لالعتماد المؤسسي  -

 .ضوء المستجدات والمتطلباتمتابعة التكليفات في  -

 :المراجعة الداخليةلجنة  .ب

 .مستوي الكلية واالعتماد البرامجي علىاالعتماد المؤسسي  متطلباتمراجعة  -

 مراجعة استيفاء معايير االعتماد البرامجي بالكلية. -

 ./تقارير/ملفات البرامج ومقرراتها الدراسيةمراجعة توصيفات -

 لجنة الدعم الفني والتدريب: .ت

  العلمية. لألقسامتقديم الدعم الفني  -

-ياداتقلكافة منسوبي الكلية ) األكاديميتحديد االحتياجات التدريبية في مجال ضمان الجودة واالعتماد  -

 .المستفيد( المجتمع-الخريجين-طلبة-اداريين-تدريسهيئة  اعضاء

 لية تشمل المؤتمراتخطط تدريبية في مجال ضمان الجودة مبنية علي احتياجات منسوبي الك إعداد -

 والندوات والبرامج التدريبية وورش العمل. 

 .ألكاديميابالتعاون مع عمادة الجودة واالعتماد  وتجهيز المواد التدريبية تفعيل وتنفيذ الخطط التدريبية -

 تقويم اداء البرامج التدريبية في ضوء نماذج ُمعدة لهذا الغرض. -

 .والمتطلباتمتابعة التكليفات في ضوء المستجدات  -

 لجنة المتابعة وقياس االداء: .ث

 متابعة تنفيذ الخطة السنوية وخطط التحسين والتعزيز. -

متابعة ارسال تقارير المقررات الدراسية من االقسام لمقر وحدة الجودة والتنسيق مع رئيس وحدة  -

 .في هذا الخصوص العلمية باألقسامالجودة ولجنة منسقي الجودة 

متابعة ارسال نتائج تقييم المقررات الدراسية ومالحظات الطالب لمجالس االقسام ومنسقي المقررات  -

 الالزمة. اإلجراءات التصحيحيةوللقائمين بالتدريس لالطالع واتخاذ 

 مستوي البرامج االكاديمية. علىإعداد تقارير مقارنة عن نتائج تقييم المقررات  -

 .في ضوء الخطط المعتمدة ليةالتدريب بالك متابعة تنفيذ خطط -
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متابعة تفعيل مقترحات التحسين الخاصة بتحليل نتائج المقارنة المرجعية علي مستوي الكلية  -

 وبرامجها.

 سميةالرلس امجالبرامج الكلية مع اللجنة المختصة، واعتمادهما من الدراسة الذاتية البرامجية لمراجعة  -

 االداء.تصنيف برامج الكلية وفقاً لمستوي و

 .متابعة التكليفات في ضوء المستجدات والمتطلبات -

 :اإلدارية للوحدةلشؤون ا .ج

 .القيام بجميع المهام واالعمال االدارية للوحدة  -

 القيام بكافة أعمال السكرتارية الخاصة بالوحدة. -

 القيام بعمليات االرشفة للملفات والتوثيق. -

 .على صفحة الكلية بموقع الجامعة اإللكتروني بالوحدة ةالخاص الصفحة االلكترونيةتحديث  -

 القيام بالتكليفات في ضوء المستجدات والمتطلبات. -

 القسم الثالث: الموارد المالية 

 للوحدة ونفقات ( الموارد المالية11مادة )

 كلية،العميد  من المصادر التي يحددهايتم تدبير الموارد المالية لمصروفات الوحدة من موارد الكلية  -

ويخضع التصرف في تلك االموال وادارتها ونظام المحاسبات للقواعد واللوائح المالية واالدارية 

 لجامعة الجوف.

تجهيز البنية التحتية لوحدة الجودة بالكلية واالقسام العلمية في ضوء متطلبات الحد االدني لتجهيز  -

عمادة الجودة واالعتماد  منبدليل انشاء نظام داخلي للجودة الصادر وحدات الجودة والمعتمد 

 .األكاديمي

 مستلزمات التشغيل من مطبوعات وأدلة وقرطاسيات. -


