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 العمل لوحدة اجلودة خطة 
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قامت وحدة األكادميية، انطالقًا من حرص كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل على تطبيق معايري اجلودة يف الكلية وبراجمها 

 هـ.1443اجلودة بالكلية بوضع خطة عمل للعام اجلامعي 

 

  

 من خالل دعم جودة األداء يف الكلية.والكلية احملور األول: حتقيق األهداف االسرتاتيجية للجامعة  •

 .لضمان جودها الكليةاحملور الثاني: الدعم واملساندة للربامج األكادميية يف  •

 .الكلية للدراسات العليا واجلودةاىل وكالة متابعة أعمال اجلودة يف الربامج األكادميية ورفع تقارير مفصلة  الثالث:احملور  •

 

 

 

 

 

 املقدمة 

 محاور الخطة



 

 هيئة التقويم. مناذج دعم األقسام األكادميية يف تطبيق معايري اجلودة وفق •

 متابعة اإلحصاءات اخلاصة باألقسام األكادميية والكلية. •

 األكادميي.متابعة األقسام األكادميية يف تنفيذ متطلبات االعتماد  •

 املتابعة يف اعداد األدلة املرتبطة باجلودة يف األقسام االكادميية. •

 التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف إعداد ورش العمل اخلاصة بأعمال اجلودة. •

 االشراف على تنفيذ متطلبات عمادة التطوير واجلودة باجلامعة. •

  

 .للدراسات العليا واجلودةوكالة الكلية  •

 .وكالة الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية •

 .رؤساء ومشريف األقسام األكادميية •

 .منسقي اجلودة يف األقسام األكادميية •

 .أعضاء هيئة التدريس •

 الشؤون التعليمية واألكادميية والدراسات العليا واجلودة. لوكاليتوحدات الكلية التابعة  •

 اللجان التابعة للكلية. •

 

 مهام وحدة الجودة في الكلية

في الخطة  الشركاء املعنيون   



  

 المعوقات  موعد اإلنجاز طريقة اإلنجاز  المطلوب المهمة  الرقم 

خطة العمل الفصلية لنظام ضمان الجودة في البرامج   1

 الواردة من عمادة التطوير والجودة األكاديمية

انجاز الخطة الفصلية  متابعة 

املقدمة  لبرامج األكاديمية في ا

 عمادة التطوير والجودة  من 

 

التنسيق مع األشخاص املعنيين  

من خالل اجتماعات مجلس  

 الجودة

خطة  حسب ال

 * املرفقة 

 

البحث    في مجالإسهامات أعضاء هيئة التدريس  2

 العلمي 

البحث   نتاجرصد متابعة 

العلمي ألعضاء هيئة التدريس  

 البرامج األكاديميةفي 

في  متابعة وحدة البحث العلمي 

 الكلية 

خالل السنة  

 الدراسية 

 

  املقرر،تقرير  املقرر،  )توصيفملف املقرر ومتطلباته  3

نماذج من   النموذجية،أسئلة االختبارات واالجابات 

عينة من    للطالب،كشف الحضور  الطالب،إجابات 

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس    الطالب،أنشطة 

 الدورات التي حضرها ( 

ات  ملف املقرر  متابعة

الدراسية في البرامج  

 األكاديمية

- الفصل األول  . نموذج التقييم واملتابعة

 األسبوع األول  

 

اقع أعضاء هيئة التدريس   4 اقع  متابعة  تحديث مو تحديث مو

   أعضاء هيئة التدريس 

عملية التحديث    نموذج متابعة.

مستمرة خالل  

 السنة الدراسية 

 

البرامج  رصد أنشطة متابعة  أنشطة األقسام في الخدمة املجتمعية 5

 في خدمة املجتمع  األكاديمية

  التنسيق مع وحدة خدمة املجتمع 

 

نهاية كل فصل  

 دراس ي 

 

متابعة النماذج اإلحصائية في   نماذج إحصائية للهيئة التدريسية واإلدارية والطالب  6

 البرامج األكاديمية.

األسبوع الثامن من   نموذج املتابعة 

 كل فصل دراس ي 

 

الدورات التدريبية وورش العمل ألعضاء هيئة   7

 التدريس 

إقامة ورش عمل  العمل على 

تدريبية تخص أعمال  ودورات 

 الجودة

االستعانة بوحدة التدريب  

 والتطوير بالكلية 

خالل السنة  

 الدراسية 

 

وحدة الجودةخطة   



 المعوقات  موعد اإلنجاز طريقة اإلنجاز  المطلوب المهمة  الرقم 

تنفيذ االستبانات املقدمة من عمادة التطوير والجودة  8

)خبرة الطالب، تقويم البرنامج، تقويم املكتبة ومصادر  

التعلم، استبانة الخريجين، استبانة جودة الخدمات  

الكلية والجامعة, استبانة نواتج التعلم  املقدمة من 

والرؤية والرسالة واألهداف, استبانة البحث العلمي  

 وخدمة املجتمع( 

تعبئة االستبانات  متابعة 

املقدمة من عمادة التطوير  

 والجودة 

باإلعتماد على   نموذج متابعة

 الخطة الفصلية 

 

تنفيذ أعمال الجودة املطلوبة من عمادة التطوير   9

 والجودة

تنفيذ ما يرد من أعمال من  

 عمادة التطوير والجودة

التنسيق مع منسقين الجودة في 

 البرامج األكاديمية

  خالل السنة 

متابعة أعمال الجودة في   مراجعة أعمال الجودة في األقسام األكاديمية  10

البرامج األكاديمية حسب  

معايير التقييم واملتابعة املعد  

من قبل عمادة التطوير   ه

 والجودة

التنسيق مع منسق الجودة في  

البرامج األكاديمية ووضع نموذج 

 متابعة خالل السنة الدراسية   

خالل السنة  

 الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول النشاط 

 رقم األسبوع رقم األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                               عقد اللقاء التعريفي للطالب املستجدين 1

                               تحديد منسقي املقررات الدراسية 2

اعتماد ومراجعة تقارير املقررات  3

الدراسية  طبقا لاللية املتبعة من قبل 

 عمادة التطوير والجودة 

                     

 

         

اعتماد ومراجعة التقرير السنوي   4

للبرنامج طبقا لاللية املتبعة من قبل  

 عمادة التطوير والجودة 

      

 

                        

عة وتنفيذ خطة التحسين والتطوير بامت 5

   رنامج طبقا للتقرير السنوي بلل

                              

التنسيق وعقد االجتماعات للمجلس  6

 االستشاري 

                              

الرفع بتقرير مؤشرات األداء السنوي الى  7

 عمادة التطوير والجودة 

                              

                               تفعيل خطة البرامج للزيارات املتبادلة 8

                               تفعيل خطة البرامج في خدمة املجتمع 9

                               تطبيق االستبانات  10

التقويم الذاتي الدوري لجودة البرامج  11

 باستخدام مقاييس الدراسة الذاتية

                              

                               تسليم تقرير املقرر للفصل الدراسي 12

                               تسليم ملف املقرر الدراسي 13

                               إعداد التقرير السنوي للربنامج 14

                              

   األكاديمية خطة العمل الفصلية لنظام ضمان الجودة في البرامج

 



 

 

 مقدم الورشة االسبوع الفصل الدراسي  اسم الورشة م

 د. منى مجال اخلامس االول حنو االعتماد األكادميي 1

 د. بتول املصري الثامن االول مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج 2

 د. منى مجال احلادي عشر االول خمرجات تعلم الربنامجقياس  3

 د. مصطفى القضاة اخلامس الثاني اعداد الدراسة الذاتية 4

 

 

 

 

هـ  1443ورش العمل املقترحة للعام الجامعي   

 



 

 

 

 منسق وحدة اجلودة بالكلية  إعداد/                   

 هأ/مصطفى حممد القضا                                                                                                                                                                                                                                          

 الجهة المهمة  الرقم 

 وحدة خدمة المجتمع  فعاليات خدمة المجتمع وأنشطتها 1
 أمناء المجالس  األكاديمية، الوحدات( صور من محاضر المجالس )الكلية، وكاالت الكلية، األقسام   2
 األقسام األكاديمية، الموارد البشرية في الكلية إحصاءات حول أعضاء هيئة التدريس والكادر اإلداري ومرافق الكلية 3
 مسؤول موقع الكلية  موقع الكلية  4
 األقسام األكاديمية  مؤشرات األداء الرئيسية 5
 األقسام األكاديمية، لجنة اإلحصاءات بالكلية  نتائج االستبانات  6
 األقسام األكاديمية  التدريب الميداني  7
 األقسام األكاديمية، وحدة اإلرشاد األكاديمي  ملف االرشاد األكاديمي  8
 وكالة الكلية للدراسات العليا والجودة  المجلس االستشاري للكلية  9

 العلمي في الكليةوحدة البحث   إحصاءات البحث العلمي  10
 والتطويروحدة التدريب   الدورات التدريبية  11

 املهام التي تتابعها وحدة الجودة مع الجهات املسؤولة في الكلية 

 


