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الئحة وحدة ضمان

الجودة:

) (1رؤية الوحدة : Vision of Unite
اكمال مقومات نظم توكيد الجودة الداخلية فى الكلية ،بحيث تكون قادرة على التطوير المستمر بما يؤھلھا
للحصول على االعتماد األكاديمي من الھيئات الوطنية واإلقليمية والعالمية ذات السمعة المتميزة.
) (2رسالة الوحدة : Mission of Unite
تسعى الوحدة إلى تحقيق الجودة الشاملة في جميع الممارسات التعليمية والبحثية واإلدارية في الكلية،
1

واالستخدام األمثل لجميع اإلمكانات والموارد المتاحة للنھوض بمستوى التعليم ،وذلك بمشاركة جميع منتسبي
الكلية ،لمقابلة حاجات المجتمع ،ومتطلبات سوق العمل ،وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي.

)(3الھدف العام:
ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ
ﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.

)(4األھداف اإلجرائية:
 -1ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ.
 -2ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.

 -3ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ.
 -4ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ.
 -5ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ؛ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻠﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ.
)(5ھيكل الوحدة.
تتبع وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي وكيل الكلية للتطوير ،ويتكون المجلس من:
 .1رئيس الوحدة وھو من أعضاء ھيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال الجودة الشاملة ،ويدير اجتماعات
الوحدة ،كما يتابع تنفيذ قرارات الوحدة المركزية باألكاديمية ويرأس الجھاز اإلداري للوحدة بالكلية.
 .2عضو ممثل من كل قسم من األقسام العلمية واإلدارية بالكلية من ذوي الخبرة والفعالية في مجال الجودة
الشاملة واالعتماد ،يمثل قسمه أو إدارته في اجتماعات الوحدة ،ويتولى مھام متابعة أنشطة الوحدة وإبالغ
الجھة التي يمثلھا بما تقره الوحدة المركزية واالعتماد األكاديمي.
 .3يضم مجلس إدارة الوحدة رئيس المجلس الطالبي ليمثل طالب الكلية أو من ينوب عنه من الطالب
الفاعلين في األنشطة الطالبية ،يتم اختياره في بداية العام الدراسي بواسطة المجلس.
 .4تؤخذ القرارات باألغلبية مع عدم احتساب صوت الطالب.
)أ(تم تشكيل وحدة ضمان الجودة بالكلية علي النحو التالي:
(1

ﻋﻤﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.

(2

ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ.

(3

ﻤﻤﺜل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻴﺎﺕ ﻭﺴﻼﺴل ﺍﻻﻤﺩﺍﺩ.
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(4

ﻤﻤﺜل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻟﻭﺠﻴﺴﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل.

(6

ﻓﺭﻴﻕ ﻁﻼﺒﻲ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ  +ﻓﺭﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﻱ

(5

ﻤﻤﺜل ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻟﻭﺠﻴﺴﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.

ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
-1ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ.
-2ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴـﺔ ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ

ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
-3ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ

ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﺒـﺎﺩل

ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ .
-4ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤـﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ
ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.

-5ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ

ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ.
-6ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ .
-7ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻬﺎ.

-8ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺨﻁﻁ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ،ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل
ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ.
-9ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ .

)ﺏ( ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﺒﺎﻷﻗﺴـﺎﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ
ﻤﺎﻴﻠﻲ:
 -1ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ .
-2ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ
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ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ،ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻟﻠﻁـﻼﺏ ﻭﻓﻘـﺎ

ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭﺍﻻﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺠﻬـﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ
ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ.
-3ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺭﻓﻌﻬـﺎ ﺇﻟـﻲ ﻭﺤـﺩﺓ
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ.
-4ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻭﻜﻴﺩ

ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ .

 -5ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻘﺴﻡ .
 -6ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ،
ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ  ،ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﺎﻟﺠﻭﺩﺓ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ .

 -7ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ ﻟﻠﻘﺴﻡ .
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)(6مھام الوحدة :Unite Tasks
.1

نشر ثقافة الجودة في الكلية من خالل إصدار الدراسات ،والكتيبات ،والنشرات ،وعقد الندوات،
والمحاضرات ،وورش العمل.

.2

االلتزام برسالة الكلية وأھدافھا من أجل تحسين األداء.

.3

استطالع آراء الخريجين بھدف تطوير أداء الكلية في ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي.

.4

استطالع آراء مؤسسات المجتمع المستفيدة من مخرجات الكلية بما يساير احتياجات المجتمع ،ويحقق
مبدأ المشاركة المجتمعية المفيدة في تطوير تلك المخرجات.

.5

إعداد النماذج والبرامج المتخصصة التي تتطلب إجراء المسوحات ،وإجراء عمليات القياس والتقويم،
وتوفير قاعدة بيانات وخدمات إلكترونية.

.6

متابعة أنشطة األقسام العلمية والمراكز واإلدارات ،لجمع البيانات والمعلومات ذات العالقة بأدائھا
وخططھا.

.7

صياغة الخطط التدريبية الالزمة لعمليات التقويم وتوكيد الجودة.

.8

المساھمة في إعداد مشروع الخطة اإلستراتيجية التي من شأنھا إحداث التغيير المنشود ،وتوجيه
الجھود ،وتوظيف اإلمكانات والطاقات وفق رسالة الكلية ،لبلوغ أھدافھا وطموحاتھا المستقبلية.

.9

توفير المعلومات حول التطورات المتعلقة بتوكيد الجودة واالعتماد ،واالستفادة من تجارب المؤسسات
التعليمية.

 .10إعداد التقارير السنوية عن أنشطة الكلية ،ومخرجاتھا وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي.
)(7أھداف الوحدة :Unite Aims
تھدف وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي إلى معاونة جميع أقسام الكلية ومراكزھا ووحداتھا وإداراتھا على
تفعيل معايير الجودة في أدائھا ،واستكمال عمليات التقويم الذاتي لھا ،بما يسھم في تحقيق أھداف الخطة
اإلستراتيجية لتطوير الكلية ،ووفق المستجدات المحلية واإلقليمية والدولية في مجال الجودة والتميز واالعتماد
األكاديمي ،وتحسين مستوى المخرجات من خالل تحقيقھا األھداف التالية:
 .1تعزيز ثقافة الجودة وإجراءاتھا وآليات تحقيقھا.
 .2تحسين مخرجات التعلم لدى الطالب.
 .3تقديم الدعم للبرامج األكاديمية لتحقيق أھدافھا.
 .4العمل على ضمان جودة البرامج األكاديمية ،وتھيئتھا لالعتماد األكاديمي.
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 .5تفعيل دور الوحدات اإلدارية المساندة لضمان الجودة وتطوير العمل اإلداري.
 .6تھيئة البرامج األكاديمية لالعتماد المحلي والخارجي.
 .7تقويم العملية التعليمية من خالل قياس مؤشرات األداء لمدخالتھا ،وعملياتھا ،ونواتجھا ،ويشمل ذلك:
ھيئة التدريس ،والعاملين ،والطالب ،والبرامج ،والخريجين … الخ.
 .8إعداد نماذج االستمارات واألدوات الالزمة للتقويم ،بحيث تراعى معايير التقويم المؤھلة لالعتماد.
 .9تحديد جوانب القوة والضعف في اإلمكانيات والبرامج التعليمية التي تقدمھا الكلية ،وتقديم المقترحات
والوسائل المناسبة للتغلب عليھا ،ووضع خطط العمل بتوقيتات ومسئوليات وتحديد اإلمكانيات الالزمة
لھا.
.10متابعة تطوير أقسام الكلية المختلفة لبرامجھا ولوائحھا ،للوصول بخريجيھا إلى مستوى متميز بين
خريجي األقسام المناظرة في الكليات المماثلة األخرى ،وبما يحقق لھم القدرة التنافسية العالية في سوق
العمل.
.11العمل على إيجاد قنوات اتصال مع الھيئات الوطنية والدولية التي تھتم بالجودة والتقويم في التعليم
الجامعي ،لتبادل الخبرة بما يطور من أداء العملية التعليمية بالكلية.
.12متابعة البرامج التدريبية التي تسھم في تطبيق آليات الجودة الداخلية والنمو المھني ألعضاء ھيئة
التدريس وبصفة خاصة برامج التدريب على استكمال ملفات البرامج والمقررات الدراسية وفي
استخدام التكنولوجيا المتطورة في العملية التعليمية.
 .13تقويم األداء في نظم التعليم الجامعي الجديدة مثل التعليم المفتوح والتعليم عن بعد.
)(8األھداف اإلستراتيجية وآليات تحقيقھا خالل الفترة من  2012حتى 2014
)أ( الھدف األول )البدء في تأسيس نظام داخلي وبنائه للجودة في الكلية(:
 تأسيس وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في الكلية ،والھيكل اإلداري لھا .حيث تم تأمين مكاتب ،لكل
من رئيس الوحدة ،ورئيس شعبة الجودة ،ورئيس شعبة التقويم واالعتماد األكاديمي.
 مشاركة الوحدة في آليات صياغة رؤية الكلية ورسالتھا ،من خالل رصد وتسجيل الفعاليات
واإلجراءات المتبعة لتحديد رؤية الكلية ورسالتھا وأھدافھا.
 طلب تشكيل لجان للتقويم والجودة في أقسام الكلية ،وتحديد مھامھا.
 البدء بتنفيذ عملية التقويم الذاتي للكلية؛ وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي ،ورفع تقرير بذلك إلى
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وكيل الكلية للتطوير ،ومن ثم عميد الكلية ،ثم إدارة الجودة بالجامعة.
 وضع خطة إستراتيجية لتحسين مستوى الجودة في الكلية خالل السنوات الخمس القادمة ـ إن شاء ﷲ ـ
ووفق متطلبات الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.
 دعوة أقسام الكلية للبدء بتطبيق خطط تحسين الجودة مع بداية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي
2013/2012
)ب(

الھدف الثاني) تنفيذ المزيد من برامج نشر ثقافة الجودة في الكلية(:

 توفير المعلومات ،واألدلة والكتيبات اإلرشادية للتعريف بنظام الجودة واالعتماد األكاديمي.
 عقد لقاء تعريفي مع أعضاء ھيئة التدريس ومنسوبي اإلدارات المساندة للتعريف بالوحدة ومھامھا.
 إصدار نشرات تعريفية بالوحدة ،ومفاھيم الجودة واالعتماد األكاديمي ،ومؤشرات األداء.
 إعداد دليل شامل للجودة في الكلية.
 تنظيم المحاضرات التثقيفية في مجاالت ضمان الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.
 توفير المعلومات ،والروابط ،والنماذج ،والدراسات المتعلقة بالجودة واالعتماد األكاديمي ،والتعريف
بالممارسات الجيدة داخل الكلية وخارجھا على موقع الوحدة على االنترنت.
 تدريب أعضاء ھيئة التدريس لتحسين مستوى الجودة فى الكلية ،وذلك بالتنسيق مع وحدة التطوير
الجامعي بالكلية لتحقيق ما يلي:
 وضع خطة متكاملة لتدريب أعضاء ھيئة التدريس ورفع كفاءتھم ومھاراتھم. رصد المبالغ المالية الالزمة للتدريب ،ودعم الطاقات البشرية القادرة على العمل ومتابعة ذلك. المشاركة في المؤتمرات والندوات؛ لالستفادة من التجارب ،ومتابعة المستجدات ،والتعريفبإجراءات الكلية وإنجازاتھا في مجال الجودة.
 تنظيم ندوات حول ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي للتعريف بتجربة الكلية في بناء نظام الجودة،ولتوفير فرصة للمھتمين بقضايا الجودة لتبادل الخبرات ،وطرح ما يستجد حول قضايا الجودة
واالعتماد األكاديمي.
)ج( الھدف الثالث) التقويم المستمر لألداء  ،ومتابعة عمليات تحسين الجودة(:
 متابعة تطبيق الخطة اإلستراتيجية داخل الكلية ،وتقديم التغذية الراجعة ،وإجراء التعديالت الالزمة.
 تقوم إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي في الكلية بإعداد األدوات الالزمة للتقويم وتھيئتھا لالستخدام
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بالتنسيق مع إدارة التقويم واالعتماد األكاديمي بالجامعة ،واالستفادة من نماذج التقويم التي أعدتھا.
ويمكن البدء في ذلك بالتقارير السنوية للبرامج والمقررات.
 مساعدة األقسام العلمية واإلدارية في الكلية على تحديد مؤشرات األداء ،ومقاييس المقارنة )وليكن ھذا
جزء من الخطة اإلستراتيجية لكل جھة(.
 مساعدة األقسام العلمية على مراجعة توصيف البرامج والمقررات؛ وفقا إلطار الجودة )وليكن ھذا
جزء من الخطة اإلستراتيجية لكل قسم( .وسوف تعمل الوحدة على أن تنتھي الكلية من توصيف ما ال
يقل عن  %30من البرامج العلمية والمقررات في كل قسم خالل العام الجامعي 1431/1430ھـ( على
أن تنتھي جميع األقسام من توصيف برامجھا العلمية والمقررات في كل برنامج قبل انتھاء الفصل
الدراسي األول من العام الجامعي 1432/1431ھـ.
 تضع وحدة الجودة آلية واضحة للتقويم الذاتي ،وفترات محددة ومعلومة للجميع بوقت كاف قبل التنفيذ.
 الطلب من األقسام العلمية إجراء مراجعة تطويرية أو تقويم داخلي غير رسمي بالتبادل بما يسمى
مراجعة األقران لمعرفة المستويات المحققة في مجال الجودة.
 تقوم الوحدة وبشكل دوري باستطالع آراء الطالب وقياس رضاھم عن البرامج التعليمية ،وجودة
التدريس ،ومصادر التعلم ،والخدمات المختلفة التي تقدم لھم ،وأن ينعكس ذلك على خطط وإجراءات
التطوير والتحسين.
 استطالع أراء أرباب العمل حول مخرجات الكلية.
 توفير قاعدة بيانات عن الخريجين ،وتوفير فرص للتغذية الراجعة منھم.
)د( الھدف الرابع )الحصول على االعتماد من الھيئة القومية ضمان جودة التعليم واالعتماد ،ومن بعض
ھيئات االعتماد العالمية(.
 التنسيق وتقديم الدعم والمشورة لألقسام العلمية التي ترغب الحصول على اعتماد من إحدى الھيئات
العالمية في مجال تخصصھا.
 العمل على حصول الكلية على شھادة اآليزو في اإلدارة.
 العمل على أن تكون الكلية ضمن الكليات التي سوف تخضع لالعتماد من الھيئة القومية ضمان جودة
التعليم واالعتماد خالل العام الجامعي .2014/2013
)(9إستراتيجية تحقيق أھداف الوحدة.
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تقوم وحدة الجودة والتق ويم واالعتم اد األك اديمي ب بعض األنش طة الرائ دة ف ي مج ال تق ويم األداء وتھيئ ة
أقسام الكلية لتطبيق آليات الجودة الشاملة ،وإشراك الطالب في تقويم العملية التعليمية فھي في ض وء الش روع
بتصميم استبيان تق ويم أداء أعض اء ھيئ ة الت دريس ،وب اقي عناص ر العملي ة التعليمي ة .حي ث يطب ق ف ي معظ م
المقررات بكل أقسام الكلية ،كما ستصمم استبيانات أخرى ألخذ رأي الطالب في الخ دمات الت ي تق دمھا الكلي ة
والجامعة ورأي أعضاء ھيئة التدريس في القيادات بالكلية واألقسام وفي أداء المقررات التي يدرسونھا .وھ ي
كذلك بص دد القي ام تج ارب رائ دة ف ي مج ال التقي يم ال ذاتي لألقس ام وبرامجھ ا ،حي ث س يتم إج راء تقي يم ذات ي
لمعظم برامج أقسام الكلية بدءاً من العام الجامعي .2013/2012
كم ا س تقوم الوح دة بطب ع كت اب س نوي يعط ى إحص اءات كامل ة ح ول نت ائج المق ررات بك ل أقس ام الكلي ة
وتحليل إحصائي لھا ونشر وتحليل نتائج تقييم الطالب لألداء بالمقررات التي تدرس لھم وآرائھ م الح رة ح ول
ھذه المقررات وكذلك أنشطة وح دة ش عبة التق ويم واالعتم اد األك اديمي ولج ان تق ويم األداء الج امعي باألقس ام
العلمية.
وستتم كل األنشطة السابقة من خالل رسالة وأھداف ومراحل عمل الوحدة من خالل تطبيق إستراتيجية
الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي بالكلية التي تتمثل في المراحل اآلتية:
)أ(

المرحلة األولى:
 -1اس تكمال العم ل عل ى تحقي ق القناع ة الكامل ة م ن جان ب أعض اء ھيئ ة الت دريس بأھمي ة تق ويم األداء
الجامعي  ،وذلك من خالل عقد الندوات وورش العمل ونشر ثقافة التقويم بين أعض اء ھيئ ة الت دريس
وكذلك بين الطالب واإلداريين.
 -3إعداد ورش عمل لتدريب أعضاء ھيئة التدريس باألقسام التي بدأت في تطبيق نظم وآليات الجودة
الشاملة وخصوصا ً على عمل توصيف البرامج الدراسية والمقررات وإعداد التقارير الخاصة بھا
وكذلك إعداد التقرير السنوي للقسم.
 -4تحديد اآلليات ووضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ إستراتيجية الجودة الشاملة وتقويم األداء
الجامعي.
 -5تحليل البيانات لألقسام والبرامج ودراسة ھذه النتائج كمؤشرات لتقويم األداء الجامعي.
 -6دراسة المقترحات التي تقدمھا األقسام إلى الوحدة وتحديد اآلليات واإلجراءات الالزمة لتطوير العملية
التعليمية.
 -7تحليل نتائج أنشطة التقويم المختلفة التي ترتبط بكافة عناصر العملية التعليمية ،وتقديم التوصيات
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المناسبة لالرتقاء بمستوى األداء الجامعي.
 -8إعداد استمارات البيانات واالستبيانات التي تتطلبھا مؤشرات الجودة الشاملة بأقسام الكلية.
)ب(

المرحلة الثانية:
 .1متابعة الخطط التنفيذية لبرامج الخطة اإلستراتيجية للجودة الشاملة بالكلية.
 .2تشجيع أقسام الكلي ة عل ى القي ام ب الجودة الش املة لبرامجھ ا الدراس ية ،ومتابع ة تطبي ق خط ط التنفي ذ
السنوية لھا.
 .3حث األقس ام عل ى طل ب االعتم اد لبرامجھ ا م ن الھيئ ات الوطني ة واإلقليمي ة والعالمي ة ذات الس معة
المتميزة عندما تكون مستعدة لذلك.

)ج( المرحلة الثالثة:
متابعة تقويم العملية التعليمية وتطويرھا ،والحص ول عل ى اعتم اد ال درجات العلمي ة الخاص ة ب البرامج
الدراسية والوحدات في أقسام الكلية دوريا ً.
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