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 :اللجان المنبثقة عن الوحدة         (1

 المهام اللجنة م

 .تأهٌل خرٌجً الكلٌة لسوق العمل  وحدة الخرٌجٌن  1

 .التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنً ومتطلبات المحافظة

 .تقدٌم الدورات المطورة لألداء الوظٌفً

 .تقدٌم الدعم الكامل للعملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة   وحدة المتابعة والدعم 2

 .متابعة االلتزام بالمحاضرات والجداول الدراسٌة

 .رفع تقارٌر أداء لتطوٌر العمل وتحسٌنه

  

 :أعضاء الوحدة        (2

 الصفة الوظٌفة االسم م

 .مجلس إدارة الوحدة: أوال

 رئٌسا عمٌد الكلٌة  مشعل بن محمد العنزي/ سعادة الدكتور 1

  نائبا مدٌر وحدة الجودة محمود علً ٌوسف ٌوسف/ سعادة الدكتور  2

 عضوا  رئٌس لجنة االعتماد المؤسسً أكرم محمد الحاج/  سعادة الدكتور  3

 عضوا  رئٌس لجنة االعتماد البرامجً محمد حلمً طعمة/ سعادة الدكتور  4

 عضوا  مجمع الطالبات- المشرفة اإلدارٌة  عاٌدة محمد عاٌد األحمدي/ سعادة الدكتورة 5

 عضوا  مجمع الطالبات- المنسقة األكادٌمٌة  عزٌزة عبد المنعم محمد/ سعادة الدكتورة 6

 عضوا  شطر الطالبات–  نائب مدٌر وحدة الجودة  أحالم حلمً عبد العزٌز/ سعادة الدكتورة 7

 عضوا  مدٌر إدارة الكلٌة طالل حامد سالمه الشراري/ المكرم 8

 

 الصفة الوظٌفة االسم م

 تشكٌل وحدة الجودة: ثانٌاًا 

 مدٌرا لوحدة الجودة واالعتماد األكادٌمً محمود علً ٌوسف ٌوسف      / سعادة الدكتور  1

 .شطر الطالب-  نائبا لمدٌر وحدة الجودة واالعتماد األكادٌمً  ٌوسف سعٌد أحمد أمٌن/  سعادة الدكتور 2



 .شطر الطالبات-  نائبا لمدٌر وحدة الجودة واالعتماد األكادٌمً  أحالم حلمً عبد العزٌز/  سعادة الدكتورة 3

 

 

 

 الصفة الوظٌفة االسم م

 لجنة االعتماد البرامجً من: ثالثا

  رئٌسا منسق قسم اإلدارة المالٌة محمد حلمً طعمة/ سعادة الدكتور 1

  نائبا اللغة العربٌة/ منسق قسم إبراهٌم حسن شحمة/ سعادة الدكتور  2

 عضوا  منسق قسم اللغة االنجلٌزٌة محمد محمد العرباوي/ سعادة الدكتور 3

 عضوا  منسق قسم الفٌزٌاء أحمد محمود عثمان/ سعادة الدكتور 4

 عضوا  منسق قسم رٌاض األطفال محمد السٌد حسٌن/  سعادة الدكتور 5

 عضوا  منسق قسم علوم الحاسب محمود الحسن علً أشقر/ سعادة األستاذ 6

 عضوا  فرع طبرجل- منسق اإلسالمٌات  كمال محمد قالمً/   سعادة الدكتور 7

 عضوا  قسم اللغة العربٌة السعٌد سلٌمان مطر                         / سعادة الدكتور 8

 عضوا  قسم الفٌزٌاء أشرف مصطفى مصطفى                  /  سعادة الدكتور 9

 عضوا  قسم اللغة العربٌة فرغل مكرم  تونً              / سعادة الدكتور 10

 عضوا  قسم اللغة العربٌة محمد علٌوة علً إسماعٌل/ سعادة الدكتور 11

 عضوا  قسم اللغة العربٌة رمزي السٌد سٌد حجازي                 / سعادة الدكتور 12

 عضوا قسم اللغة العربٌة محمد الطاهر أحمد محمد                      / سعادة الدكتور 13

 عضوا قسم اللغة العربٌة سهٌر ابراهٌم محمد                            / سعادة الدكتورة 14

 عضوا قسم اللغة العربٌة مروة فرٌد عبد العزٌز                         / سعادة الدكتورة  15

 

 

 

 

 



 الصفة الوظٌفة االسم م

 لجنة االعتماد المؤسسً: رابعا

 رئٌساًا  منسق قسم إدارة األعمال أكرم محمد الحاج/ سعادة الدكتور 1

  نائبا مجمع الطالبات- المنسقة األكادٌمٌة  عزٌزة عبد المنعم محمد/  سعادة الدكتورة 2

 عضوا  قسم إدارة األعمال محً الدٌن محمد إبراهٌم/  سعادة الدكتور 3

 عضوا  فرع طبرجل- قسم رٌاض االطفال  إبراهٌم عبد الرحٌم حمٌده /  سعادة الدكتور 4

 عضوا  قسم اللغة العربٌة غصاب نهار مطر الحوري/ سعادة الدكتور 5

 عضوا  قسم الرٌاضٌات فراس خلٌل صافً/ سعادة الدكتور 6

 عضوا  شطر الطالبات- قسم اإلسالمٌات  هناء أحمد محمود / سعادة الدكتورة 7

 عضوا  شطر الطالبات- قسم اإلسالمٌات  إٌمان عبد الغنً زغالٌل/ سعادة الدكتورة 8

 عضوا  سكرتٌر سعادة عمٌد الكلٌة محمد دغٌشم الشراري / سعادة األستاذ 9

 

 أنشطة الوحدة        (3

 الزمان المكان عدد المشاركٌن عنوان النشاط نوع النشاط م

المعرض  1

التعرٌفً لوحدة 

الجودة فً حفل 

استقبال الطالب 

 .الجدد 

حفل استقبال الطالب 

 الجدد

 .سعادة عمٌد الكلٌة -

 مشرف الشؤون األكادٌمٌة -

 .مشرفو األقسام األكادٌمٌة -

 .مدٌر وحدة الجودة  -

 .منسقو الوحدات بالكلٌة -

 .هٌئة التدرٌس بالكلٌة -

 الطالب الجدد -

اإلثنٌن  القاعة الكبرى

18/12/1437 

 هـ

تصمٌم فٌدٌو  2

تعرٌفً للكلٌة 

وأقسامها 

ووحداتها وأهم 

أنشطتها ونشر 

ثقافة الجودة 

 .بالكلٌة

حفل استقبال الطالب 

 الجدد

الثالثاء  القاعة الكبرى .جمٌع منسوبً الكلٌة -

19/12/1438 

 هـ

 زٌارة وفد عمادة  3

 الجودة

 دعم الفرٌق بوحدة 

الجودة والرد على 

االستفسارات الخاصة 

 سعادة عمٌد الجودة واالعتماد 1 

جابر بن منٌزل / األكادٌمً، الدكتور

 .الروٌلً

 قاعة 

االجتماعات 

 بالكلٌة

ٌوم الثالثاء 

الموافق 

 هـ  17/1/1438



سعادة مستشار عمادة الجودة، - 2 .باستمارة اتفاقٌة األداء

 .محمد روٌزق/ الدكتور

تركً / سعادة األستاذ الفاضل- 3

 .الدرعان

 .جمٌع أعضاء وحدة الجودة - 4

 .مشرفو األقسام األكادٌمٌة - 5

 .منسقو وحدة الجودة باألقسام- 6

- 11من الساعة 

  ظهرا1

 لقاء وفد العمادة  4

 مع الطالب

 التعرٌف بنادي الجودة 

 .بالجامعة

مشعل بن . سعادة عمٌد الكلٌة د- 1 

 مساعد العنزي

 سعادة عمٌد الجودة واالعتماد 2

جابر بن منٌزل / األكادٌمً، الدكتور

 .الروٌلً

سعادة مستشار عمادة الجودة، - 3

 .محمد روٌزق/ الدكتور

تركً / سعادة األستاذ الفاضل- 4

 .الدرعان

 .محمود ٌوسف مدٌر وحدة الجودة. د- 5

 من أعضاء هٌئة التدرٌس 17عدد - 6

 .بالكلٌة باألقسام المختلفة

  طالب من طالب الكلٌة95عدد - 7

القاعة الكبرى 

 بالكلٌة 

ٌوم الثالثاء 

الموافق 

 هـ  17/1/1438

 1من الساعة 

ظهرا حتى 

 .الثانٌة والنصف

 فاعلٌة لمنسوبً  5

 .الكلٌة

 االحتفال بٌوم الجودة 

 .العالمً

مشعل بن محمد . سعادة عمٌد الكلٌة د- 1

 .العنزي

سعادة مشرف الشؤون األكادٌمٌة - 2

 .بالكلٌة

 .مدٌر وحدة الجودة- 3

 .أعضاء وحدة الجودة بالكلٌة- 4

 .عدد من هٌئة التدرٌس بالكلٌة- 5

 . ممثلون عن طالب الكلٌة بأقسامها- 6

 القاعة الكبرى 

 .بالكلٌة

األربعاء  

  هـ23/2/1438

إلقاء مدٌر وحدة  6

الجودة لكلمة 

أهمٌة ): بعنوان

العربٌة لفهم 

 (القرآن والسنة

احتفال قسم اللغة 

العربٌة بٌوم اللغة 

 العربٌة

 .سعادة عمٌد الكلٌة- 1

 .جمٌع اعضاء قسم اللغة العربٌة- 2

 .أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة- 3

طالب قسم اللغة العربٌة بالمستوٌات - 4

 .المختلفة

القاعة الكبرى 

 بالكلٌة

األحد 

19/3/1438 

اجتماع وحدة  7

الجودة األول بعد 

اعتماد تشكٌل 

الوحدة الجدٌد 

 هـ1437 1438/

مناقشة تحقٌق المحكات 

الرئٌسة فً اتفاقٌة 

األداء بٌن وحدة الجودة 

 .وعمادة الجودة

 سعادة عمٌد الكلٌة رئٌسا-  -

 .مدٌر وحدة الجودة -

أعضاء لجنتً االعتماد  -

 .المؤسسً والبرامجً بالوحدة

 منسقو الوحدة باألقسام -

قاعة 

االجتماعات 

 .بالكلٌة

األربعاء 

3/10/1437  

من العاشرة 

والنصف صباحا 

حتى الثانٌة 

 والنصف ظهرا

األربعاء وحدة الجودة  مدٌر وحدة الجودة -توصٌف المقررات  ورشة عمل 8



الدراسٌة وفق نموذج 

التوصٌف المعتمد من 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم 

 واالعتماد األكادٌمً 

أعضاء وحدة الجودة ومنسقو  -

 .الوحدة باألقسام

 23/2/1438 بالكلٌة

الساعة الحادٌة 

 عشرة

  (آفاق)تعبئة استبٌان  ورشة عمل  9

الخاص بالرضا 

 الطالبً

عدد من طالب الكلٌة من  -

األقسام المختلفة تم دعوتهم 

عن طرٌق إعالن على البالك 

 بورد

 ربٌع 1األربعاء  وحدة الجودة 

  هـ1438األول 

اجتماع وحدة  10

 الجودة الثانً

مناقشة المشكالت 

المتعلقة بطرٌقة استٌفاء 

أدلة المحكات الرئٌسٌة 

 باألقسام

 مشرفو األقسام -

 مدٌر الوحدة -

 .أعضاء  وحدة الجودة -

قاعة 

االجتماعات 

 بالكلٌة

 صفر 2الخمٌس 

  هـ1438

الساعة الحادٌة 

 عشرة

ورشة عمل للسادة   11

أعضاء هٌئة 

 التدرٌس بالكلٌة

التعرف على رؤٌة 

الجامعة ورسالتها 

وأهدافها وخطتها 

 - 1438المستقبلٌة 

  هـ1443

 مدٌر الوحدة -

 .ممثلو االقسام االكادٌمٌة -

 .منسقو الجودة -

 ربٌع 21الثالثاء  .وحدة الجودة

  هـ1438األول 

الساعة الحادٌة 

 عشرة

اجتماع وحدة  12

 الجودة الثالث

مناقشة تطبٌق 

المؤشرات الرئٌسة فً 

- استمارة اتفاقٌة األداء

توضٌح - توزٌع المهام 

طبٌعة المؤشرات 

واألدلة المطلوبة لكل 

 .مؤشر

استعراض رد عمادة 

الجودة على بعض 

التساؤالت حول آلٌة 

 .تحقٌق المؤشرات

 مشرف الشؤون األكادٌمٌة -

 .مدٌر وحدة الجودة -

أعضاء لجنتً االعتماد  -

 .المؤسسً والبرامجً بالوحدة

 .منسقو الوحدة باألقسام -

قاعة 

االجتماعات 

 .بالكلٌة

 

 ربٌع 1الخمٌس 

  هـ1438األول 

اجتماعات دورٌة  13

للوحدة مع منسقً 

 الجودة باألقسام

متابعة تطبٌق المحكات 

 .والمؤشرات باألقسام

كمال الدٌن زٌن الشرٌف . د -

 .منسق الجودة بقسم الحاسب

محمد عبد الحلٌم الشوبري . د -

منسق الجودة بقسم اللغة 

 .العربٌة

 .محمود سلٌمان داهود. د -

 محمد ناٌف خرسا. د -

 عماد أحمد مصطفى فراج. د -

محمود زهٌر عبد الرحٌم . أ -

 .درابسه

االحد من كل  وحدة الجودة

أسبوع فً تمام 

الحادٌة عشرة 

 .ظهرا 

 الخمٌس  وحدة الجودة .محمود ٌوسف مدٌر الوحدة . د -طرٌقة تصمٌم استبانات  ورشة عمل 14



الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم 

واالعتماد األكادٌمً 

 .إلكترونٌا

 

 .محمد حلمً طعمه. د -

 اكرم محمد الحاج. د -

 رمزي السٌد حجازي. د -

 محمود شاهٌن. د -

 محمد عبد الحلٌم . د -

 محمود سلٌمان داهود. د -

 محمد ناٌف خرسا. د -

 محمود زهٌر درابسة. أ -

 كمال الدٌن زٌن الشرٌف. د -

  هـ 7/3/1438

  11الساعة 

 

 عن مشاركة وحدة الجودة فً لجنة استقبال الطالب الجدد (2)و  (1)تقرٌر 

 20/11/1437حتى األربعاء  - 18/11/1437أٌام اإلثنٌن 

وقامت بتوزٌعها على هٌئة التدرٌس والطالب ، شاركت وحدة الجودة بتصمٌم مطوٌة تعرٌفٌة للوحدة وهٌكلها ولجانها وأهم انشطتها- 1

 .الجدد بالكلٌة

 .تم طباعة الئحة الكلٌة ولوائح جمٌع برامجها لتعرٌف الطالب الجدد بنظم الدراسة بالكلٌة- 2

 .تم توزٌع منشور تعرٌفً على الطالب الجدد لتعرٌفهم بوحدة الجودة وأهمٌة الجودة للعمل الجامعً وللطالب- 3

 .تم تجمٌع كل ما ٌتعلق بالكلٌة فً فٌدٌو تعرٌفً من تصمٌم  مدٌر الوحدة وتم تقدٌمه  فً الٌوم الثانً لفاعلٌة استقبال الطالب الجدد- 4

 



 

 

 عن زٌارة وفد عمادة الجودة واالعتماد األكادٌمً للكلٌة (4)و  (3)تقرٌر 

  هـ17/1/1438/ ٌوم الثالثاء الموافق 

 هـ بزٌارة وفد عمادة الجودة واالعتماد األكادٌمً، وتكون 17/1/1438 شرفت كلٌة العلوم واآلداب بطبرجل ٌوم الثالثاء الموافق    

 :الوفد من

 .جابر بن منٌزل الروٌلً/  سعادة عمٌد الجودة واالعتماد األكادٌمً، الدكتور1

 .محمد روٌزق/ سعادة مستشار عمادة الجودة، الدكتور- 2

 .تركً الدرعان/ سعادة األستاذ الفاضل- 3

 :وجاء جدول الزٌارة كما ورد بمعاملة الزٌارة على النحو التالً

 . ظهرا1-11دعم الفرٌق بوحدة الجودة والرد على االستفسارات الخاصة باستمارة اتفاقٌة األداء من : الفاعلٌة األولى

 3- 1لقاء مع طالب الكلٌة لتفعٌل نادي الجودة، وترسٌخ مفهوم الجودة لدى طالب الجامعة من : الفاعلٌة الثانٌة

مشعل بن محمد العنزي وتناقشا حول سبل / عمٌد الجودة واالعتماد األكادٌمً مع سعادة عمٌد الكلٌة الدكتور/    وقد اجتمع سعادة الدكتور
 .السعً نحو االعتماد األكادٌمً وطرق تأهٌل الكلٌة وبرامجها لذلك

محمد روٌزق مع هٌئة التدرٌس وأعضاء وحدة الجودة وتم مناقشة بعض النقاط فً استمارة اتفاقٌة /   كما اجتمع سعادة الدكتور
 .األداء، وأجاب سعادته عن جمٌع تساؤالت األقسام المعنٌة بتحقٌق المحكات والمؤشرات فً االستمارة

   كما بدأ لقاء الوفد مع طالب الكلٌة بكلمة لسعادة عمٌد الجودة للتعرٌف بنادي الجودة بالجامعة وأهمٌته فً العملٌة التعلٌمٌة، تبع 
روٌزق بمناقشة جوانب النادي وطرق االشتراك فٌه وتفعٌل برامجه وأهدافه، وتم توزٌع جداول التوقٌع باالنضمام / ذلك كلمة الدكتور

 .للنادي حسب رغبة الطالب



 

 

 عن  فاعلٌة الٌوم العالمً للجودة بكلٌة العلوم واآلداب بطبرجل (5) تقرٌر

  هـ23/2/1438األربعاء 

 .شطر الطالب– وحدة الجودة واالعتماد األكادٌمً 

/   بتوجٌهات من عمادة الجودة واالعتماد األكادٌمً بجامعة الجوف، وبإشراف عمادة كلٌة العلوم واآلداب بطبرجل سعادة الدكتور    
مشعل بن محمد العنزي، قامت وحدة الجودة واالعتماد األكادٌمً بالكلٌة بعقد اللقاء الموسع بمناسبة الٌوم العالمً للجودة ٌوم األربعاء 



 بحضور سعادة عمٌد الكلٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس والطالب بالقاعة الكبرى بالكلٌة فً تمام الساعة الحادٌة 1438 / 2 /23الموافق 
 .عشرة ظهرا

     وقبل إجراء الفاعلٌة تم توجٌه معاملة رسمٌة لسعادة مشرفً األقسام وجمٌع هٌئة التدرٌس بالموعد والبرنامج، وتم إرفاق الملف 
المرسل من قبل عمادة الجودة إلى جمٌع األعضاء لالطالع علٌه، كما تم طباعة اإلعالنات الالزمة وتوزٌعها على لوحات اإلعالنات 

 .بالكلٌة واألقسام، وكذلك تم تفعٌل الموعد على جمٌع الجروبات الخدمٌة الخاصة بالكلٌة
    تناولت الفعالٌة استعراض ملف عمادة الجودة الخاص برؤٌة جامعة الجوف وخطتها االستراتٌجٌة، وبٌان معنى الجودة وكٌفٌة تطبٌقها 
من جمٌع منسوبً الكلٌة وطالبها وأهمٌة الحصول على االعتماد للجامعة والطالب والمجتمع، وكٌفٌة مساهمة الطالب فً عملٌة التطوٌر 

 .بملء االستبانات بكل دقة وأمانة وصدق
مشعل بن محمد العنزي، وتحدث سعادته عن محاور مهمة متضمنة فً الملف / عمٌد الكلٌة الدكتور/    حاضر فً الفعالٌة سعادة الدكتور

أهمٌة الجودة فً تحقٌق )و  (اإلفادة العائدة على الطالب من الجودة واالعتماد)و  (فائدة أن تكون الجامعة معتمدة)الخاص باالحتفال منها 
 .(مخرج ذي كفاءة ٌنافس عالمٌا

كما . محمود ٌوسف، وتناول محاور الملف المرسل من عمادة الجودة. مدٌر وحدة الجودة بالكلٌة د/  كما حاضر سعادة الدكتور
، (مؤهالت االعتماد)، (رؤٌة ورسالة الجامعة)استعرض بعض بنود الخطة االستراتٌجٌة الواردة فً التقرٌر المطبوع للخطة نحو 

 .(مفهوم الجودة وفائدتها لمنسوبً الكلٌة والمجتمع) (الكٌانات التابعة للجامعة)
 .   وفً نهاٌة اللقاء تم فتح باب المداخالت من هٌئة التدرٌس والطالب، وتم اإلجابة عن جمٌع التساؤالت الواردة

مشعل العنزي عمٌد الكلٌة، وللحضور من هٌئة التدرٌس /   وفً نهاٌة الفعالٌة تقدمت وحدة الجودة بالشكر لسعادة الدكتور
والشكر الجزٌل موصول لعمادة الجودة واالعتماد األكادٌمً وفرٌق العمل بها، لتقدٌم دعمهم المتواصل للوحدات بالزٌارات . والطالب

 .المٌدانٌة واإلجابة عن جمٌع استفسارات الوحدة والهٌئة التدرٌس
نائب مدٌر الوحدة وعدد - أحالم حلمً عبد العزٌز/   كما صاحب الفاعلٌة أخرى مماثلة فً شطر الطالبات بإشراف سعادة الدكتورة    

 .من أعضاء الوحدة بشطر الطالبات

 



 

                            

 

 فً االحتفال بالٌوم العالمً للغة العربٌة (6)تقرٌر 

 (أهمٌة العربٌة فً فهم الكتاب والسنة): كلمة لمدٌر الوحدة بعنوان



 

 



 

 

 اجتماع وحدة الجودة األول بكامل تشكٌلها برئاسة سعادة عمٌد الكلٌة (7) تقرٌر 

     تم فً االجتماع مناقشة آلٌة تحقٌق جمٌع المحكات الرئٌسة فً اتفاقٌة األداء بٌن وحدة الجودة بالكلٌة وعمادة 
وانتهى االجتماع إلى صٌاغة كاملة ، ومهمة كل قسم فً تحقٌق المحكات الخاصة به، الجودة واالعتماد األكادٌمً

 .ومرفقة فً محضر االجتماع األول للوحدة، لخطة تنفٌذٌة أعدها مدٌر الوحدة مما تم مناقشته

 



 

ورشة عمل عن توصٌف المقررات الدراسٌة وفق نموذج التوصٌف المعتمد من الهٌئة  (8)تقرٌر     
 .مقر وحدة الجودة بالكلٌة-  هـ 23/2/1438األربعاء - الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 

تم التدرٌب ، محمود ٌوسف. من إعداد مدٌر الوحدة د (powerpoint)تم فً ورشة العمل عرض ملف  -
وتم التدرٌب على أنموذج لمقرر المعجم وعلم ، خطوة خطوة على آلٌة تعبئة توصٌف المقرر الدراسً

 .الداللة الذي ٌقوم مدٌر الوحدة بتدرٌسه لطالب المستوى الخامس بالكلٌة
 .وتم اإلجابة عن جمٌع تساؤالت  السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومناقشة جمٌع البنود الواردة فً النموذج -
، وتم رفع الملف على جروب الوحدة وشرحه مرة أخرى للزمالء الذٌن لم ٌتمكنوا من حضور الورشة -

 .وكذلك الزمٌالت فً شطر الطالبات



 

 

 

 

 

 

مقر وحدة الجودة -  هـ 1/3/1438األربعاء- ورشة عمل عن تعبئة استبٌان الرضا الطالبً   (9)تقرٌر  
 .بالكلٌة



 

 

  هـ1438 ربٌع االول 14ورشة عمل للسادة هٌئة التدرٌس بالكلٌة الثالثاء  (11)تقرٌر

  هـ1443 - 1438رؤٌة جامعة الجوف ورسالتها وخطتها المستقبلٌة 

مؤهالت )هـ 1443تم استعراض عدد من الملفات الوارد بتقرٌر الخطة المستقبلٌة للجامعة حتى عام  -
المستهدفات - الدراسات العلٌا بالجامعة - مؤشرات أداء الجامعة- كٌانات تابعة لإلدارة الجامعٌة - االعتماد

 .(حتى انتهاء الخطة المستقبلٌة على مستوى الطالب والهٌئة والكادر اإلداري



 

 

 

 

 

 

 :وتم النقاش حول رؤٌة الكلٌة ورسالتها لتحقٌق التوافق بٌنهما، كما تم استعراض رؤٌة الجامعة ورسالتها وأهدافها -

 

 

 

 

 

  هـ1438 ربٌع األول 1الخمٌس -  هـ والثالث 1438 صفر 2اجتماع وحدة الجودة الثانً (12و (10)تقرٌر



توضٌح طبٌعة المؤشرات - توزٌع المهام - مناقشة تطبٌق المؤشرات الرئٌسة فً استمارة اتفاقٌة األداء
واستعراض رد عمادة الجودة على بعض التساؤالت حول آلٌة تحقٌق ، واألدلة المطلوبة لكل مؤشر

 .المؤشرات

 .وتوزٌع المهام على األقسام لتحقٌقها، تم فً االجتماع تناول جمٌع مؤشرات األداء الرئٌسة -
توجٌه معامالت لعمادة القبول والتسجٌل وعمادة البحث العلمً وشؤون أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة  -

 .الستٌفاء أدلة بعض المؤشرات

 

ورشة عمل عن تصمٌم استبانات الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً الكترونٌا على  (13)تقرٌر
 .جوجل دراٌف الخاص بجامعة الجوف

 .7/3/1438الخمٌس : موعد الورشة -
تناولت الورشة تحوٌل جمٌع استبانات الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً إلى استبٌانات إلكترونٌة  -

والحصول على القٌم والنتائج ، على جوجل دراٌف لنشر روابط االستبانات بسهولة للطالب ومنسوبً الكلٌة
اإلحصائٌة التً ٌتٌحها الموقع لنتائج التطبٌق واإلفادة منها فً تقارٌر وحدة الجودة وتقوٌم العمل داخل 

والحصول على تغذٌة راجعة لتستفٌد األقسام منها فً توجٌه العملٌة التعلٌمٌة نحو األنسب لصالح ، الكلٌة
 .تطبٌق الخطة المستقبلٌة للجامعة

وتتبع خطواتها خطوة خطوة ، وتم فتح استبانة تجرٌبٌة على جوجل، قام بتنفٌذ الورشة مدٌر وحدة الجودة -
 .بالشرح واإلجابة عن جمٌع تساؤالت الزمالء فٌما ٌخص طرٌقة تصمٌم االستبانة

  pdfوبعد انتهاء الورشة قام مدٌر الوحدة بعمل شرح بالصور لطرٌقة تصمٌم االستبانات وجمعها فً ملف  -
 .شطر الطالبات بصورة منها- لتزوٌد وحدة الجودة 



-  

-  



-  
-  

 :(أنشطة الوحدة الداخلٌة الستٌفاء استمارة اتفاقٌة األداء)      (4

كما تم ، وتعبئة المحاور غٌر المكتملة فٌها، تم مراجعة جمٌع برامج الكلٌة من قبل األقسام المختصة (1)

 .تعبئة مصفوفة برنامج قسم إدارة األعمال وتعمٌم آلٌة تعبئتها على جمٌع األقسام لإلفادة منها

 .تم عمل تقرٌر عما تم تعدٌله وتطوٌره فً توصٌف برامج األقسام (2)

وتطبٌقها على خرٌجً الكلٌة العام الماضً فً ، تم طباعة عدد مناسب من استبانات تقوٌم البرامج (3)

 .وذلك فً شطر الطالب والطالبات، حفل الخرٌجٌن الذي أقامته وحدة الخرٌجٌن بالكلٌة

صمم مدٌر وحدة الجودة استبانة تقوٌم البرنامج وفق نموذج الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً  (4)

وتم تعمٌم رابط االستبانة على جمٌع األقسام وهٌئة التدرٌس لإلعالن بها ، على نظام البٌانات لجوجل(

 .هـ1438 / 1437للطالب والطالبات المتوقع تخرجهم للعام الجامعً 

تم إعادة مراجعة جمٌع توصٌفات المقررات الدراسٌة باألقسام األكادٌمٌة واستكمال جمٌع البٌانات بها  (5)

وتم رفع طلب ورشة ...إال من بعض القصور فً تعبئة مصفوفة المقرر فً بعض مقررات األقسام

 .عمل لتعبئة المصفوفة لعمادة الجودة بالجامعة

ما تم )وفق بنود ثالثة ، تم تعبئة تقرٌر مراجعة توصٌف كل مقرر من قبل األستاذ القائم بتدرٌسه (6)

 .(ما تم تطوٌره- ماتم إضافته أو حذفه - تعدٌله 



وفق ،تم تعبئة توصٌف وتقرٌر الخبرة المٌدانٌة للمرة األولى بأقسام اللغة اإلنجلٌزٌة واللغة العربٌة (7)

 . أنموذج الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

تم مراجعة جمٌع اللوائح والنظم التً أعدتها األقسام األكادٌمٌة بالكلٌة العام الماضً وإضافة ما استجد  (8)

 .وكتابة تقرٌر بذلك، من قرارات ملزمة للوائحها

تم توجٌه معاملة لجمٌع الوحدات بالكلٌة لضرورة اعتماد رؤٌة ورسالة وأهداف لكل وحدة بعد تطبٌق  (9)

وقد ...وفً طور االنتهاء من اعتماد ذلك ، االستبانات الالزمة قبل اعتمادها على جمٌع منسوبً الكلٌة

تم تقدٌم الدعم للوحدات فٌما ٌخص شكل االستبانة ومحاورها وكٌفٌة تطبٌقها وتصمٌمها على نظام 

 .جوجل لسهولة التعمٌم

، وبخصوص رؤٌة الكلٌة ورسالتها وأهدافها تم مناقشة محاور ذلك مع سعادة عمٌد الكلٌة (10)

ثم قام مدٌر الوحدة بتصمٌم استبانة ، وضرورة مراعاة رؤٌة الجامعة ورسالتها وأهدافها لتتوافق معها 

وتم التعدٌل على محتواها وفق اآلراء ، وتعمٌمها على جمٌع منسوبً الكلٌة، خاصة بذلك على جوجل

 .التً وردت فً ردود االستبانة للوصول إلى رؤٌة ورسالة متوافق علٌها

بالتعاون مع عمادة القبول والتسجٌل وعمادة الكلٌة تم متابعة ونشر استبانة تقوٌم المقررات  (11)

على جمٌع الطالب من خالل إعالنات البالك بورد والجروبات التفاعلٌة واإلعالنات اإللكترونٌة 

 .وتم إرسال معامالت رسمٌة على تٌسٌر بذلك… للطالب وذلك مع جمٌع هٌئة التدرٌس بالكلٌة

كما قام مدٌر وحدة الجودة بتصمٌم استبانة تقوٌم المقرر أٌضا وفق نموذج الهٌئة على جوجل  (12)

 .ونشره بٌن الطالب وفق كل قسم بعد نشر رابط االستبانة وتعمٌمه

وقد تم مخاطبة عمادة القبول والتسجٌل من قبل سعادة عمٌد الكلٌة بضرورة الحصول على  (13)

وتم الحصول على صالحٌة تنزٌل نسخة ، نتائج تقوٌم الطالب لمقررات العام الماضً الخاصة بالكلٌة

وفً طور تجهٌز ،  إجمالٌة لتقوٌم جمٌع المقرراتpdfولدى الوحدة نسخة ، من على بوابة الكلٌة

 . النتائج اإلحصائٌة وعمل تقرٌر شامل ٌرسل لألقسام االكادٌمٌة لدراسته فً مجالس أقسامها

وفً إطار تحقٌق مؤشرات األداء الرئٌسة فً استمارة اتفاقٌة األداء  تم االجتماع أكثر من  (14)

وتم إرسال معامالت لعمادة ، ومناقشة آلٌة تحقٌق أدلة المؤشرات ، مرة مع أعضاء الوحدة والمنسقٌن

وتم تصمٌم جدول خاص لنسب المؤشرات وإرساله إلى منسقً الوحدات ، الجودة فٌما أُْشِكل من نقاط

وقد تم موافاة الوحدة بمعظم ، لتعمٌمه على األقسام لتعبئته وتقوٌته باألدلة الخاصة بكل مؤشر

 .مؤشرات األقسام

تم مخاطبة العمادات المختصة بالجامعة للحصول منها على بعض األدلة التً تحقق  (15)

 .مؤشرات األداء الرئٌسة



بخصوص رفع ملف وحدة الجودة على موقع الكلٌة فقد تم رفع معاملة للجنة اإلعالمٌة  (16)

بالكلٌة مرفق به جمٌع ملفات الوحدة مشتمال على قراراتها والئحتها الداخلٌة ورؤٌتها ورسالتها 

وأهدافها والمطوٌات شاركت بها الوحدة  فً الفعالٌات المختلفة وكذلك أهم األنشطة والتقارٌر التً 

نفذتها الوحدة وأٌضا ملف كامل ألهم النماذج التً ٌحتاجها منسوبو الكلٌة فً معامالتهم مع الكلٌة 

والجامعة فضال عن رفع جمٌع وثائق الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً بالنسختٌن العربٌة 

 .واإلنجلٌزٌة

تم مخاطبة لجنة التقارٌر بالكلٌة للحصول على تقارٌر اللجان والفعالٌات للفصل الدراسً  (17)

وفً طور االنتهاء من تقرٌر شامل لتطور أداء اللجان ، وتم الحصول على كل التقارٌر، األول

 .واألقسام

تم عقد ورشة عمل لتصمٌم االستبٌانات إلكترونٌا لمنسقً وحدة الجودة وأعضاء ، وأخٌرا (18)

الوحدة لإلفادة من النتائج اإلحصائٌة لها فً تحقٌق مؤشرات استمارة اتفاقٌة األداء بٌن الوحدة وعمادة 

 .الجودة

 . انتهى  

 محمود علً ٌوسف. د

 مدٌر وحدة الجودة

 

 


