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1. 

منارة    طالبها  ليكون  رؤيتها  وضعت  قد  املستقبل  جامعة  إن 
تبنتللم أنها  كما  والقيم،  وصقل    عرفة  وتدريبهم  تأهيلهم  فكرة 

ليكونوا عنصًرا أساسًيا يف تفعيل اقتصاد   ؛مهاراتهم وتطوير قدراتهم
املستدام والتنمية  الرؤية  املعرفة  تلك  تحقيق  أجل  ومن    وضعتة، 

إد ضمان  الجامعة  إدارة  يف  الجودة    واضحةً   وآليات    خاصةً   أنظمًةارة 
  ل نظام إدارة الجودة تضمن جودة أداء جميع إداراتها يف دلي   ومحددًة
التعليم    ، الداخلي يعملون مع هيئة تقويم  بالتعاون مع خبراء  وذلك 

 والتدريب. 

ولقد جاءت تلك األنظمة مستوفية فشملت معظم بنود األهداف   
االستراتيجية من غايات جامعة املستقبل. وتكمن أهمية هذا النظام  

إلى سلسلة من  يف أنه يترجم معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب  
اإلجراءات والسياسات التي تضمن جودة جميع معايير الهيئة الوطنية  

إن أهم ما يميز نظام   .جامعة املستقبل لالعتماد املؤسسيوتؤهل  
و   أنه  الجامعة،  يف  الجودة  املساندة    ع  ِضإدارة  اإلدارات  مع  بالتعاون 

من بينها دراسة    ،آليات مقننة وواضحة   ب ْسوالجامعة التابعة لها، وح 
وأنظمة سياسات  من  الجامعة  لدى  دولية  ،ما  بممارسات    ، ومقارنتها 

ثم   تت   ومن  عالية  جودة  ذات  بأنظمة  وزارة    فق او الخروج  لوائح  مع 
 التعليم، وتضمن تطبيق معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب.    
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، وال  ابعًضبعضها    يكمل م هذا الدليل إلى دليل ومالحق  سِّق  وقد  
يمكن أن تؤخذ كأنظمة منفصلة أو أن ٌينظر إلى كل جزء منها كنظام  

 .كامل بحد ذاته

و ِضع هذا الدليل لربط جميع أنظمة ضمان الجودة يف الجامعة  و
سعادة   مساعد    رئيسبتوجيه  سعادة  وبإشراف    رئيس الجامعة، 

مشرف   وبتعاون  والتطوير،  للجودة  والجودة الجامعة  التطوير    مركز 
وقد تضمن   املختلفة،واللجان    بالكليات  ضمان الجودةومديري وحدات  

 ي:  أتما ي

 وضوح الرؤية واألهداف.    •
 عدم تداخل املسؤوليات بعضها مع بعض.    •
واملوازنة   • املتابعة  أسس  ىلع  قائًما  كونه  العمل  موضوعية 

 .   تقرها أنظمة الدولةوالتي 

 

هذا العمل  القيام بلنا    يسرأن    -عز وجل -وختاًما فإننا نشكر الله          
إلنجازه آملين    ووفقنا  له،  مخلصين  عليه،  نبراًسا  أن  متوكلين  يكون 

 من يود االستفادة منه.    كل ل هًدىو
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2.  

التميُّز    املستقبل   جامعة إن   تحقيق  إطار    سياسات   تتبع يف 
  للتقويم واالعتماد   الوطني   املركز   يف   الجودة   معايير   مع  تتسق  للجودة 

جميع  بحث  ب  وتلتزم  ،املؤسسي  االعتماد   ىلع   وتحرص  ، األكاديمي
  واإلدارية،   األكاديمية  الجودة  ملعايير  وفًقا  هاوتقييم  برامجها ومتابعتها 

  تعِليم    تْقديم  ":ىلع  تنص   التي  رسالتها  من   رئيًسا  جزًءا  جعلته   حتى
. "م ْجت م ِعن ا   باحِتي اِجات  و ف اًء  و الش ر اك ِة؛  االْبِتك اِريَّةِ   و ت ْعِزيز   م ت م يِّز،  وتمِهين 

إنه     وتمهين   تعليم  توفيرالجامعة    .رسالة ال  محاور  أولويات  منحيث 
و  جامعي    االستراتيجية   الخطة   يف  مرِجت    املحور   وهذا   ، متميزمتطور 

 األول  الهدف  ياآلت   الجدول   ويبين.  إلى الهدفين األول والثاني  للجامعة
الج  مأسسة»  للجامعة؛   االستراتيجية  الخطة   من يدة  املمارسات 

ىلع والحصول  وأتمتتها  املؤسسي  وحوكمتها    ، «االعتماد 
اله  .الهدف  هذا  تخدم   التي  واملشاريع  واالستراتيجيات دف  وأيضًا 

ا»  للجامعة؛  االستراتيجية  الخطة  من   الثاني  جودة  لتعليم  تطوير 
  واملشاريع  واالستراتيجيات  «،االعتماد البرامجي  ىلعوالتعلم والحصول  

كما يظهر ذلك يف الخطة االستراتيجية ىلع    .الهدف  هذا  تخدم   التي 
: اآلتيالنحو  
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املستقبل         جامعة  تطرحها  التي  البرامج  كافة  تفي  أن  يجب 
العربية   باململكة  الوطنية  التنظيمية  واملعايير  باملتطلبات 
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السعودية وتشمل: املتطلبات الخاصة بالساعات واملعايير املعتمدة،  
الدراسة   سنوات  ومتطلبات  للمؤهالت  الوطني  باإلطار  وااللتزام 

املمنوح  العلمية  مجاالت  والدرجات  يف  التعليم  مخرجات  وتطوير  ة، 
املتطلبات بوضع   الجامعة هذه  وتحقق  التعليم،  مختلفة من مجاالت 
إلدارة   نظام  هيئة  ىلع  والسياسات  لإلجراءات  التنظيمي  إطارها 
الجودة، يرشد كافة منسوبي الجامعة ومنسوباتها نحو تحقق الهدف  

عالية أكاديمية  برامج  توفير  إليه وهو:  ترمي  إلى    الذي  تؤدي  الجودة 
 الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة.   

من   ستقبل بتزويد طالبها بما يمكنهموتقوم برامج جامعة امل 
هذه   وتجمع  وعاملًيا،  محلًيا  بها  معترف  علمية  مستويات  تحقيق 
وتطوير   العامة،  املعرفية  وقدراتهم  مهاراتهم  تطوير  بين  البرامج 

املتعلقة وقدراتهم  امل  مهاراتهم  وبين  العامة  بالتخصص،  هارات 
ر مستوى إتقان اللغة  يف كافة أماكن العمل، وتطوياملتعددة املفيدة  

ويمثل نظام إدارة    .بما يتناسب مع برنامج الدراسة  ، لديهم  اإلنجليزية
املعايير   تحقق  تضمن  بحيث  الحراك  ومستمرة   نشطة  عملية  الجودة 

الجودة   تطوير  عمليات  وتفعيل  املستقبل  األكاديمية،  جامعة  يف 
باستمرار، ويعكس التحديث السنوي لهذا الدليل العناية الخاصة التي  

 يوليها املجتمع األكاديمي بجامعة املستقبل بهذا األمر.  

 

3.  
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  التعليمية،   الجامعة  أقسام   بكل  الجودة  ضمان عمليات   تتعلق    
  وتركز   الروتينية،   والتخطيط اإلدارة  عمليات  من   أصياًل  جزًءا  وتشكل 

 التدريس  هيئة   لدى   يوجدكما  .  النواتج  ىلع   خاص  بشكل  املقاييس 
  دوري   بشكل   يقومون   أنهم كما  بالتحسين،  التزام   والطلبة  واإلدارة

  من   مستقاة  أدلة  ىلع  بناًء  الجودة تقييم  ويتم  أدائهم،  بمراجعة
 . بجديتها تتسم خارجية معايير   ومن ، أداء  مؤشرات

 

ومن املسلم به يف نظام إدارة الجودة أن يتم تنفيذ إجراءات ضمان       
الفائدة    ؛ت تحسين الجودة يف الجامعةالجودة وعمليا  للحصول ىلع 

الكلي   لإلطار  وفًقا  والبرامج  الجامعة  تعمل جميع  أن  ويجب  القصوى، 
اختيارًيا، وسيكون الحكم  لنظام إدارة الجودة، ويجب أال يكون هذا اإلطار  

ىلع مدى قوة الجامعة وجودتها مرتبًطا بمدى قبول املجتمع لنقاط  
الضعف أو القصور التي يجدها يف هذه الجامعة كما يدرك الجميع أن  

( من معايير هيئة  1  -5  -.2نظام إدارة الجودة يتبنى متطلبات املعيار: )
 ي: تعليم والتدريب والذي يناشد باآلتقويم الت

"يتوفر باملؤسسة نظام فعال لضمان الجودة وإدارتها، ويرتبط باإلدارة  
   ."يا، ويشمل جميع أنشطتها ووحداتهاالعل 
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قوية        أسًسا  يضع  املستقبل  جامعة  يف  الجودة  إدارة  نظام  إن 
لتحقيق هذه األهداف االستراتيجية من خالل إطار تنظيمي للسياسات  
منسوبي   كافة  التزام  هو  يتبقى  وما  الجودة،  ونظام  واإلجراءات 
ومساهمة   واإلجراءات،  األنظمة  بتلك  املستقبل  جامعة  ومنسوبات 

واملسؤواًلت   الجودة املسؤولين  الرئيسة ملعايير  املبادئ  تعزيز    ، يف 
الجامعة   أعضاء  كافة  يتشارك  عندما  العملية  هذه  نجاح  وسيتضح 
ويستمرون يف   الجودة،  إدارة  لنظام  إتقانهم  ويظهرون  املسؤوليات 
وتطور    حراك   وتعكس  والتطوير،  للتحسين  تهدف  عمليات  أي  دعم 

 املجتمعات املحلية والعاملية. 

ة األولى لبلوغ هذا الهدف هي: تكوين لجان للجودة يف  إن الخطو        
العمليات   البرامج وااللتزام بتشغيلها لضمان جودة  الجامعة ويف كل 
واللوائح   باإلجراءات  ملتزمة  البرامج  هذه  أن  من  والتأكد  الداخلية، 

 املنصوص عليها، يف هذا النظام. 

الجامعة  و  مجلس  جميعيكون  عن  مسؤواًل  قبلها  من    املعين 
إ طار السياسات واإلجراءات، التي  إجراءات مركز التطوير والجودة ضمن 

وضح  توضعها املجلس أو أي لجان يكو نها املجلس ويفوضها لتمثيله،  ي
 ها داتحووالجودة    العالقة بين لجان  (2  وشكل   1)شكل    يةت شكال اآلاأل

 بجامعة املستقبل.
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 الجامعة   يف الجودة  إلدارة التنظيمي  الهيكل : 1شكل 

مجلس الجامعة

رئيس الجامعة

مساعد رئيس 
الجامعة للتطوير 

والجامعة

اللجنة الدائمة 
للجودة

مركز التطوير 
والجودة 

وحدة الجودة 
2بإدارة 

وحدة الجودة 
1بإدارة 

وحدة الجودة بكلية 
2

لجان الجودة 
بالبرامج

وحدة الجودة بكلية 
1

لجان الجودة 
بالبرامج
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 بالكلية  الجودة  إلدارة  التنظيمي الهيكل:  2شكل 
 

مجلس الكلية

عميد الكلية

وحدة الجودة 
بالكلية

مدير برنامج 
3

لجنة الجودة 
بالبرنامج

مدير برنامج 
2

لجنة الجودة 
بالبرنامج

مدير برنامج 
1

لجنة الجودة 
بالبرنامج
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واللجنة الدائمة    و بناء ىلع هذا  التنظيم فإن مركز التطوير والجودة    
للجودة جهتان معتمدتان واملفوضتان من قبل مجلس الجامعة، لتولي  
مسؤولية تنفيذ عمليات الجودة يف كل مناحي الجامعة، وألداء هذه  
واللجان   الوحدات  مع  إجرائية  بصورة  تعمالن  فإنهما  املسؤوليات 

ويك بكليته،  املختصة،  الجودة  لجنة ضمان  رئيس  كلية  كل  عميد  ون 
وتعتبر هذه اللجان هي الجهات املسؤولة عن اتخاذ القرارات وتنفيذها  

فإن  الكثير من األعمال واألفكار التحضيرية تنبع من    -وبطبيعة الحال-
رؤساء هذه اللجان، وكذلك من مختلف أجزاء الهيكل اإلداري بوصفهم  

يف التنفيذية  الجهات    الجهات  مفهوم  جاء  هنا  ومن  الجامعة، 
تعين   برنامج  كل  الجامعة، ويف  التنفيذية يف  والجهات  التفويضية 
لجان البرامج ولجان االختبارات والتقويم، وتكون مسؤولة أمام مجلس  
بالكلية، وتتبع   الجودة  القسم، ولجنة ضمان  الكلية من خالل مجلس 

التنظيمي، وتلعب كل لجنة  مسؤولية كتابة التقارير لكل لجنة الهيكل  
ومستقرة،   ناجحة  البرامج  أن  من  للتأكد  مهًما  دوًرا  اللجان  هذه  من 
التفاصيل   الجامعة وتوفر  التي يضعها مجلس  املعايير  وتطرح حسب 
الواردة يف التقارير، واملوجهة لكل مستوى يف التنظيم املعلومات  

والتأكد من أن  الكافية والتي تمكن اللجان املعنية من العمل بفاعلية  
تحديدها   تم  التي  القصور  أوجه  ملعالجة  املناسبة  اإلجراءات  اتخاذ 

 وتوجيه تقريرها للجهة األىلع منها يف الوقت املناسب.  
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4. 

 

 واملتابعة  والتنظيم والتنسيق التخطيط   أمور: أوال

 وضع الخطط واالستراتيجيات الخاصة بتنظيم الجامعة.  .1
 بين وتنسيقها وتنظيمها للتعليم العامة السياسة رسم .2

 . املختلفة  األقسام الجامعة و
  والتجهيزات املعامل  ودعم  املباني  وإنشاء استكمال  خطة وضع .3

 . الجامعة  يف واملكتبة
حسب   الجامعة يف التدريس  هيئة أعضاء برامج لتوفير  إعداد .4

 .املواصفات املطلوبة
 .الجامعة يف  الدراسة  بتشجيع الكفيلة  ات السياس إعداد .5
  ىلع  الجامعة طالب حصول ريبتيس  الكفيلة  ات السياس إعداد .6

 .قرراتامل  بعض  يف  التأليف  وبتشجيع واملراجع الكتب
  التنسيق وتنظيمالجامعة  يف  العمل  لنظام  العام  اإلطار رسم .7

 . والجامعة األقسام  بين
  والتنسيق الجامعة  يف الدراسة  ملقررات العلمي  املحتوى  إقرار .8

 . املختلفة األقسام  يف بينها
  الالئحة  وإعداد للجامعات التنفيذية الالئحة وضع يف  الرأي  إبداء .9

 .للجامعة الداخلية
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 .الجامعة ملكتبة   الداخلية الالئحة وضع .10
 .عدادهمأ وتحديد الجامعة يف الطالب قبول تنظيم .11
 . الجامعة يف  االمتحانات عمالأو  بحاثواأل  املحاضرات تنظيم .12
  وتوصيات األقسام  وتقارير للجامعة السنوي التقرير  مناقشة .13

   .ولألقسام  للجامعة العلمية  املؤتمرات 
  الجامعة  يف بحاثواأل  واالمتحانات الدراسة نظم تقييم .14

  التقدم   إطار  يف ذلك كل  ضوء يف وتجديدها ومراجعتها
 . املتطورة وحاجاته املجتمع ومطالب والتعليمي العلمي

 . الجامعة يف   واملالية اإلدارية الشئون تنظيم .15
 . الجامعة موازنة مشروع إعداد.16
 . الجامعة يف بحاث واأل للتعليم  العامة السياسة تنفيذ متابعة  .17

 

 التنفيذية  موراأل: ثانيا

 .األقسام  ىلع  املالية  االعتمادات توزيع .1
 .ليهاإو الجامعة  من قيدهم ونقل  الطالب  تحويل  .2
 . العملية  والتدريبات املحاضرات توزيع .3
  أعمال  وتوزيع الجداول العامة ووضع االمتحانات مواعيد تحديد .4

  املمتحنين واجبات  وتحديد العامة  لجانال  وتشكيل  االمتحانات
 ت.االمتحانا   ونتائج االمتحان لجان مداوالت  وإقرار

 من الجامعة.  العلمية  والشهادات الدرجات  منح  اقتراح .5
 . ونقلهم الجامعة يف  التدريس  هيئه أعضاء  تعيين  اقتراح .6
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 .ليهاإو الجامعة  من الندب .7
 .العلمي  التفرغ وإجازات  واإلعارات العلمية للمهمات  الترشيح .8
 بالجامعة. والرياضية االجتماعيةاألنشطة   رعاية .9

  املتناظرة .الجامعة من األحوال بحسب  طالبال  تحويل  قبول  .10
 الخاضعة لقانون الجامعات. 

 . تحال إليه من الجهات األخرى التي األخرى   املسائل   .11
 . للقانون وفقا بها يختص  التي األخرى   املسائل   .12

 

 

: 

 واملالية  اإلدارية  أواًل: الشؤون

  والدعوة شؤونه تنظيم ىلع  واإلشراف الجامعة مجلس رئاسة .1
 .قراراته وتنفيذ جلساته لحضور

 .وأنظمته العالي  التعليم مجلس لوائح تطبيق .2
 .بالجامعة الخاصة  العليا والسياسات  األهداف تحقيق .3
 .بالجامعة يتعلق فيما الجامعة مجلس قرارات تنفيذ .4
  ومتابعة للجامعة ستراتيجيةاال  الخطة إعداد ىلع  اإلشراف .5

 .تنفيذها
  واإلدارية  والبحثية التعليمية الجامعة  شؤون  إدارة  ىلع  اإلشراف .6

 .والثقافية  واملالية 
 .وبحثًيا وأكاديمًيا إدارًيا  الجامعة تطوير  .7
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 .ية وتطويرهاخارج الو  يةداخلال  الجامعة عالقات تنسيق .8
  والبحثية ،التعليمية  الجامعة متطلبات  كل  توفير ىلع  اإلشراف .9

 .واملالية واإلدارية
  ورؤساء ومدراء األكاديمية األقسام  ورؤساء  عمداء أداء  تقويم .10

 .للجامعة التابعة الوحدات
 .واملنقولة الثابتة الكلية ممتلكات  ىلع  املحافظة .11
 .توصياته وتنفيذ الجامعة مجلس أعمال  تنسيق .12
 للجامعة الذاتية املالية  املوارد وتعزيز   تنمية   ىلع العمل  .13

 .الذهنية صورتها وتحسين
 .الجامعة ميزانية  وإعداد  تخطيط ىلع  اإلشراف .14
 .الجامعة أعمال  ألداء الالزمة  اللجان تشكيل  .15
 األكاديمي واألداء الدراسة سير   عن شامل   دوري تقرير  إعداد.16

 . الجامعة مجلس إلى  ورفعه الجامعة يف  والبحثي واإلداري
  مجلس إلى الجامعة  بمنسوبي الخاصة التأديبية األمور  رفع .17

 .الجامعة
 .مهام  من الجامعة مجلس  إليه  يفوضه بما  القيام .18
 .وخارجها اململكة داخل  الجامعة تمثيل .19
 . الجامعة مجلس  به  يكلفه ما تنفيذ .20
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 األكاديمية   الشؤونثانيًا: 

  وتطوير  خططها وتنفيذ التعليمية  العملية  سير ىلع  اإلشراف .1
 .األكاديمية  برامجها

 .األكاديمي واالعتماد والتقويم الجودة ولوائح نظم تطبيق .2
 .بالجامعة الطالبية  النشاطات مختلف ىلع  اإلشراف .3
 .الجامعة  داخل واالنضباط النظام  وضبط االمتحانات،  أداء  مراقبة .4
 .املختلفة الجامعة  تخصصات يف  البحوث  إجراء تشجيع .5
  داخل تعليمية  مؤسسات مع أكاديمية روابط   إقامة  ىلع العمل  .6

 .وخارجها اململكة
 .بالجامعة التدريس هيئة  أعضاء استقطاب ىلع  اإلشراف .7
 .الجامعة  يف الدراسية والبرامج الخطط  تطبيق ىلع  اإلشراف .8

 

:

  التوصية  ورفع   األكاديمية  األقسام   ورؤساء  الكليات  عمداء  اختيار .1
 .الجامعة مجلس إلى  بتعيينهم

  يف   الحق   وله   الجامعة،   مجالس  اجتماعات  محاضر  ىلع  املصادقة .2
عشر  15  خالل  قراراتها  ىلع  االعتراض   تاريخ   من  يوما  خمسة 
 .إليه وصولها

 .الجامعة مجلس توصيات  تنفيذ .3
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  بالجامعة   العمل   سير  حسن   يقتضيها  التي   الداخلية   القرارات   إصدار  .4
 .واللوائح األنظمة وفق

  ورؤساء   الكلية  وكالء  يعدها  التي  الوظيفي  األداء  تقارير  اعتماد .5
 .منسوبيهم بشأن اإلدارية والوحدات اإلدارات ومديرو األقسام 

  للعمداء   واالستثنائية  واالضطرارية  العادية  اإلجازة  منح  اعتماد .6
  واملوظفين   التدريس  هيئة  أعضاء   شؤون   إبالغ  مع   اإلدارات  ورؤساء

 .النظام  وفق
 .الجامعية  العمل  ولوائح للضوابط  وفًقا  صالحياته تفويض  .7
 .واللوائح لألنظمة وفقا الشراء طلبات  اعتماد .8
 .الجامعة مستوى ىلع  املختلفة  اللجان تشكيل  .9

 .الجامعة  وحدات من  إليه  املرفوعة األداء  تقويم  تقارير اعتماد .10
  ميزانية   من  الجامعة   يف  العمل   متطلبات  ىلع  الصرف  اعتماد .11

 .الجامعة
  ملنسوبي  الدوام  خارج  للعمل   االستحقاقات  بصرف  التوصية .12

 .الجامعة
 .الجامعة ملنسوبي  والخارجي الداخلي بالتكليف  التوصية .13
  ملنسوبي   الرسمي   الدوام   خارج   بالعمل   بالتكليف  التوصية .14

 .الجامعة
  داخل  التدريبية  الدورات  الجامعة   منسوبي  بحضور  التوصية .15

 .وخارجها الجامعة
 .الخدمة انتهاء   بعد التدريس هيئة لعضو  بالتمديد التوصية.16
 .التدريس هيئة عضو  مع بالتعاقد التوصية .17
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  مع   بالتنسيق  التدريس   هيئة  أعضاء   عقود  بإنهاء  التوصية.18
 .العمداء

  داخل  خرآ  تخصص   إلى  تخصص   من  الطالب  تحويل   ىلع  املوافقة.19
 .الكلية

 .أعمال  من يستجد ما وتنفيذ متابعة  .20

  باململكة،   التعليم  قطاع  يشهده  الذي   املستمر   التطور   ظل   يف
 بما  النوعي،   بالتوسع  تعنى   ساسيةأ  مقومات  ىلع  يرتكز  بات   والذي

  تحقيق  يضمن  بما  ،-الله  حفظهم-  األمر  والة  تطلعات  مع  يتوافق
  التعليم  وزارة  سعت  الذي  املنطلق  وهو .  للمملكة  التنموية  املتطلبات

  واملتمثلة   التطويرية  النوعية   املبادرات  من   العديد  بإطالق  مشكورة 
  هيئة  أعضاء   مهارات   وتنمية  التعليم،  بمؤسسات   الجودة   بتوطين 
  تطوير   وبرامج  العاملية،  الريادة  وبرامج  بالجامعات،  والعاملين  التدريس
  تشكل   باتت  التي  النوعية   املبادرات  من  وغيرها  األكاديمية،  األقسام 

  البرامج   هذه  مامأ  ذاتها  ثباتإل  السعودية  للجامعات  اكبيرً   تحديا
  عليا  إدارية  جهة  لوجود  الحاجة  معه  أضحت  الذي  األمر  وهو   التطويرية،

  توطينها  ىلع  والعمل  املبادرات   هذه   بتبني   ت عنى   بالجامعة 
  املؤسسي   األداء  لتعزيز  ؛بالجامعة   التنظيمية  الوحدات  واستكمال
  للجامعة   رئيس منصب مساعد    تأسيس  من   ذلك   يتطلبه  بما  بالجامعة 

  نوعية   نقلة  من  تحدثه  أن  يمكن  وما  والجودة،  التطوير  مجال  يف
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  واالجتماعية  واملالية واإلدارية األكاديمية األصعدة كافة ىلع للجامعة
.يخصه فيما كل  الجامعة مساعدي مع بالتعاون

  بالجامعة   والجودة   التطوير  بمساعد  يناط  ،املنطلق  هذا  ومن
 رضا   تحقيق   نحو  ،واإلدارية   األكاديمية  األنشطة   كافة  توجيه   ىلع  العمل 

  الخدمة   لجودة  املستمر   والتحسين  التطوير  من  واملستفيدين  العمالء
  املستويات  إلى  بهم  للوصول  املستفيدين  لجميع  املقدمة  ،التعليمية

  واإلقليمي   املحلى  العمل   سوق  يف  التنافسي  التميز  تحقق  التي
  ىلع   تركز  التي   الجودة   ثقافة  بناء   ىلع   حرصي   كما.  والعاملي

  اإلدارة   ومشاركة  املستمر،  والتطوير  والتحسين  والتقويم  املستفيد،
  ، األكاديمية  املعايير  يحقق  بما  األداء،  يف  الجودة  تحقيق  يف  والعاملين

 العتماد   الحثيث  السعي  وكذلك  .والتميز محليا وعامليا الجودة،  ومعايير  
.أكاديميا كلياتها برامج اعتماد ومتابعة   مؤسسيا، الجامعة

 

 

  للجامعة   املالئمة  الجودة  ثقافة  بناء  إلى  املركز  سعىي 
  الصلة   ذات   القيم  بمنظومة  الكامل   االلتزام  بتحقيق  وذلك  ،وتطويرها

  تطوير  أجل   من  ،مشترك  بشكل   وتفعيلها   تبنيها  يتم   التي  بالجودة
  ، للجودة   متطورة   ومعايير  وسياسات  أنظمة   وضع   ىلع  الجامعة  قدرة
  الفرص   اقتناص  يف   املبادرة   مبدأ  ىلع   يقوم  استراتيجي   منظور  وفق

  يف   الضعف  ونقاط  التهديدات  وتجنب  القوة  ونقاط  يجابياتاإل   وتعظيم



 

 

19 

  األداء   يف  التميز  إلى  العاملين  يقود  تنظيمي  وسياق  ،محفزة  عمل   بيئة
  الجودة:  القيم  هذه  ومن.  الجماعي  والعمل   االبتكار  روح  وترسيخ

  إعطاء   -  املؤسسة  ألعمال  استراتيجًيا  العام  الجودة  اعتبار  -  والتطوير
  البنية   توفير  -  والتنفيذ  والتنظيم  التخطيط  يف  األكبر  االهتمام   الجودة 

 :إلى  رئيس  بشكل  املركز هدفيو. للجودة الداعمة الفنية  التحتية

  مجاالت  يف  للجامعة   االستراتيجية  األهداف   صياغة يف   اإلسهام  .1
 .األكاديمي واالعتماد والجودة التطوير

 .متطورة وآليات  أساليب وفق الجامعة سالةر  تحقيق .2
 يفوبرامجها    الجامعة  لوحدات  فع ال  استشاري  دعم  تقديم .3

 .واالعتماد الجودة  التطوير مجاالت
  مجاالت   يف املرموقة  املؤسسات  مع   وشراكة  تعاون   عالقات  بناء .4

 .للجامعة  استراتيجية  منافع  يحقق  بما  واالعتماد  والجودة  التطوير
  للعمليات  الجودة  ورفع  التحسين  أجل   من  املستمر  العمل  .5

 .الهدر من والتقليل  واإلدارية، التعليمية
  والجودة   التطوير   مجاالت  يف   وتراكمية  متميزة  خبرات  بناء .6

 .الجامعي التعليم يف  األكاديمي واالعتماد والتقويم
 .ومهنًيا أكاديمًيا الجامعة  تصنيف  لرفع املبذولة الجهود تدعيم .7
  القيام   وتشجيع  الجامعة  منسوبي   بين  الجودة  ثقافة  نشر .8

  الجودة   مجال  يف  الفعاليات  وعقد  التطويرية  بالدراسات
 .األكاديمي واالعتماد
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  معتمدة   برامج   لتكون  األكاديمية  الجامعة  برامج  بكافة  الوصول .9
 .والدولية الوطنية االعتماد هيئات من

 

كبيًراتؤدي   دورا  اللجنة  املجتمع    هذه  مساهمة  ضمان  يف 
االستراتيجية الجامعة  خطة  تحقيق  يف  رؤيتها    ،األكاديمي  وأن 

ومتسقة مع االستراتيجيات األخرى    ،ورسالتها وأهدافها قيد التطبيق
تكامل   من  التأكد  )ويمكن  اإلدارية  املعلومات  نظام  كاستراتيجية 
واندماج الخطط املختلفة بربط مساهمة املجتمع األكاديمي بأعمال  
التخطيط   عمليات  تدار  أن  أجل  من  للكليات  األخرى  واألنشطة  اللجان 

الجامعة وأهدافها من خال الجماعي  بفاعلية لتحقيق رسالة  العمل  ل 
التي   واملرونة  االستراتيجي  التخطيط  بين  التخطيط  عملية  وتجمع 

وللجنة الدائمة    (نتائج املتفقة والظروف املتغيرةتسمح بالتكيف مع ال 
دور كبير يف التأكد من تحقيق هذا املعيار.     للجودة

يف   النظر  عن  املسؤولة  الجهة  هي  اللجنة  هذه  وتعتبر 
األولية   الجامعةاملقترحات  مجلس  عن  بالنيابة  البرامج  كما   ،لتطوير 

تنظر يف مالءمة أي مقترح من املقترحات مع خطط الجامعة وأهدافها  
القائمة    ،االستراتيجية البرامج  بين  تعارض  أي  وجود  وتتأكد من عدم 

والبرامج املقترحة لتطوير املناهج الدراسية يف الجامعة، ويضمن هذا  
برامج املقدمة وكذلك التنسيق لتطويرها.  النهج عدم التداخل يف ال
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ىلع        بناء  البرنامج  لتطوير  املقدمة  املقترحات  يف  النظر  ويتم 
وكذلك توفر    ،ةي متطلبات سوق العمل وتوفر املوارد الحالية واملستقبل

البرامج ومقرراتها بما يضمن   البشرية لتصميم مواصفات هذه  املوارد 
تطوير أحد البرامج الجديدة يتلقى  ويف حال املوافقة ىلع    ،نجاحها

للبدء يف    ؛الذي يشكل أساس لجنة البرنامج التعليمات  التصميم  فريق
قبل   من  املطلوبة  للمعايير  وفًقا  للبرنامج  ومفصل  كامل  تصميم 

 الجامعة للحصول ىلع املوافقة النهائية.    

اللجنة         إذا    بمراجعةسنويا  وتقوم هذه  ما  لتحدد  الجامعة  هيكلة 
التطورات الحالية واملستقبلية    مجاراةنت هذه الجامعة قادرة ىلع  كا

الهيك  ،لبرامجها إلعادة  واملقترحات  التوصيات  ملجلس  وتقدم  لة 
 .-إن لزم األمر- الجامعة

 

يف    واالعتماد األكاديميألنشطة الجودة    السياسات العامةوضع   •
 . ومراجعتها الجامعة

برنامج   • الداخلية  تصميم  األاملراجعة  وللجنة  كاديمية للبرامج   ،
 من منسوبي الجامعة.   الكفاءاتمن ذوي  االستعانة بمن تراه 

 عتمادها.إلقرارها واترفع محاضر اللجنة لرئيس الجامعة   •
  
 
 



 

 

22 

 
 

دراسي       األقل يف كل فصل  واحدة ىلع  مرة  اللجنة  أعضاء    يجتمع 
 وتتألف اللجنة من: 

 

يتبع جدول األعمال الشكل املتعارف عليه باإلضافة إلى أي عناصر        
ويتم إرسال محضر اجتماع اللجنة لألعضاء بعد    ،يوافق عليها الرئيس

االجتماع أيام عمل بعد عقد  وإقراره عادة خالل عشرة  ويتم    ،تدقيقه 
اللجنة بشأن املوافقة  بنتائج مداوالت  الجهة صاحبة املقترح  تبليغ 

ويقوم السكرتير بإعداد    ،املقترح من حيث االعتبارات األخالقية ىلع  
الزمني   الكلية  تقويم  ويحدد  األوراق،  وكافة  األعمال  جدول  وتوزيع 
  جدول االجتماعات املزمع عقدها خالل سنة واحدة مقبلة ىلع األقل.

 رئيًسا أو من ينوب عنه. للتطوير والجودة الجامعة مساعد رئيس

 أعضاءً  وحدات ضمان الجودة بالكليات  يمدير

 أعضاءً  نخبة من أعضاء هيئة التدريس 
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 واملالية  اإلدارية  الشؤونأواًل: 

  والدعوة شؤونه  تنظيم  ىلع  واإلشراف الكلية مجلس رئاسة .1
 .قراراته وتنفيذ جلساته لحضور

 .وأنظمته الجامعة مجلس لوائح تطبيق .2
 .بالكلية الخاصة  العليا والسياسات  األهداف تحقيق .3
 .بالكلية يتعلق فيما الجامعة مجلس قرارات تنفيذ .4
  ومتابعة   للكلية  ستراتيجيةاال   الخطة  إعداد  ىلع   اإلشراف .5

 .تنفيذها
 . والطالبات الطالب شطري  وبين املختلفة األقسام   بين  التنسيق .6
  واإلدارية  والبحثية   التعليمية  الكلية  شؤون  إدارة  ىلع  اإلشراف .7

 .والثقافية  واملالية 
 . وبحثًيا وأكاديمًيا إدارًيا الكلية تطوير  .8
 .هاوخارج  الجامعة داخل وتطويرها  الكلية عالقات تنسيق .9

  والبحثية التعليمية الكلية متطلبات  كل  توفير ىلع  اإلشراف .10
 .واملالية واإلدارية

 ومنسقاتها األكاديمية األقسام  ومنسقات  رؤساء أداء  تقويم .11
 .وأعضائها للكلية  التابعة الوحدات ومديري

 .واملنقولة الثابتة الكلية ممتلكات  ىلع  املحافظة .12
 .توصياته  وتنفيذ الكلية مجلس أعمال  تنسيق .13



 

 

24 

  للكلية الذاتية املالية  املوارد وتعزيز   تنمية   ىلع العمل  .14
 .الذهنية صورتها وتحسين

 .الكلية ميزانية  وإعداد  تخطيط ىلع  اإلشراف .15
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  بعميد   إداريا  ترتبطو  فنيًّا  مركز الجودةبالكلية  تتبع وحدة الجودة   
  رسالتها   تحقيق  من  الكلية  تمكين  يف  املساهمةإلى    وتهدف  ، الكلية

  الحصول   ومتطلبات  مقومات   وتوفير  ، الجودة  ضمان  خالل  من   وأهدافها
  واملحافظة   ،املختلفة  األكاديمية  لبرامجها  األكاديمي  االعتماد   ىلع
  املجاالت   يف  والعاملية   املحلية  الجودة  معايير  أىلع   وفق  عليه

  الكلية   قدرات  يعزز  بما  ،والتقنية   والتنظيمية  واإلدارية  التعليمية
  وأهدافها   ورسالتها  رؤيتها  وفق  مستدامة   تنافسية   مزايا  لتحقيق 

 .ستراتيجيةاال

 :ياآلت  النحو  ىلع  بالكلية الجودة ضمان وحدة ل ت شكَّ

هيئة    من  العميد  قبل   من  اختياره  ويتم  ،الوحدة  مدير • أعضاء 
 واالعتماد  الجودة  ضمان  مجال   يف  الخبرة  ذوي  التدريس

 .األكاديمي
 .بالكلية األكاديمية لبرامجبا رؤساء لجان الجودة  •

 

   :للوحدة التفصيلية  املهام وتكون 

املركز   • ونماذج  معايير  إطار  يف  بالكلية  الجودة  نظم  توكيد 
 واالعتماد األكاديمي.الوطني للتقويم 

الجودة يف جميع أنشطة  متابعة كل ما يتعلق بضما  •   الكليةن 
 .وممارساتها
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يف   • من  واملساعدة  املنبثقة  للكلية  االستراتيجية  الخطة  ضع 
األطراف   مع  بالتعاون  وتنفيذها  للجامعة،  االستراتيجية  الخطة 

 املعنية بالكلية. 
األكاديمية والوحدات اإلدارية يف  تقديم الدعم الفني لألقسام    •

 كل ما يتعلق بتحقيق جودة العمل.
 .العمل   نطاق يف  تقع أخرى  مهام  ةأي  تنفيذ •

 

تحقيق         لضمان  للجامعة  أساسية  ركيزة  البرنامج  لجنة  تعتبر 
تمنحها املعايير الرئيسة ملختلف الدرجات  العلمية والشهادات التي  

ومن املتعارف عليه أن  ىلع من يقوم  بعملية    ،الجامعة وتحمل اسمها
التعليم من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم املشاركة يف حمل  

أن تصميم    ،تلك املسؤولية زيد  يامج وطرق تدريسه  نالبروالتأكد من 
والتحقق من تطبيق أىلع املعايير األكاديمية    ، من مستوى أداء الطالب

كما يتم التحقق من تحسين أداء  لجان البرنامج    ،عملية  التعليم  يف
املراجعة   أنشطة  خالل  من  واملمارسات  العمل  طرق  ألفضل  وتبنيها 
التي تقوم   العمليات األساسية  إلى جانب  الدراسية  للبرامج  السنوية 

وينصب التركيز ىلع    .تهدف إلى الرقي بمستوى األداءو  ، بها الجامعة
التع  مسؤولية وليسالهيئة  واحد  كفريق  العمل  يف  كأفراد    ليمية 

 يعمل كل واحد منهم بمعزل عن اآلخرين.    
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وفق         تسير  أن  يجب  للطالب  التعليمية  الخبرات  فإن  نعلم  وكما 
بمعن متوازن  عملياتمنهج  جميع  أن  والتقييم   ى:  والتعلم  التعليم 

التعل  املستويات  من  مستوى  لكل  مناسبة  تكون  أن  يف  يجب  يمية 
يجب  ،البرنامج الداخلية    كما  والتدقيق  الفحص  عمليات  ضمان 

وهذه العمليات هي جزء من املنهج الشامل الذي تسعى    ،والخارجية 
تطويره إلى  هيئة    ؛الجامعة  من  األكاديمي  االعتماد  ىلع  للحصول 

 تقويم التعليم والتدريب للبرامج وللمؤسسة ىلع حد سواء.   

بحيث يحتوي ىلع مسار دراسي محدد    ويجب أن يصمم البرنامج 
وأن    ،توصيف البرنامج متكامالولذلك يجب أن يكون    ؛ملخرجات التعلم

يف    يشمل  لتسلسلها  وفًقا  املقررات  بمجموعة  الخاصة  الوثائق 
لكل   املرجوة  واألهداف  املختلفة  من  املستويات  ومرحلة  مستوى 

 مراحل البرنامج.

تقدم  و يقدم    الكلياتبعض  بينما  واحدا  اآلخر    هابعضبرنامجا 
ليتمكن الطالب يف مختلف    ؛البينيةالبرامج ذات العالقة  سلسلة من  

يف   دراستها  من  ت  ه،نفسالوقت  البرامج  يتم  عندما  قديم  خصوصا 
املتخصصة البرامج  من  املستهدفة   .العديد  مخرجاته  مقرر  لكل  وألن 

التقييمات بنفس  يمرون  الطالب  جميع  برامج  بغض    فإن  عن  النظر 
 .دراستهم

الكلية   نفس  ضمن  متعددة  برامج  تقديم  يتم  نفسها  وعندما 
إذا كانت تلك    ،تكون لجنة أحد البرامج مسؤولة عن البرامج املشابهة

أما    ،البرامج مترابطة ترابًطا وثيًقا وتشترك يف عدد كبير من املقررات
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مقررات    إذا كانت البرامج مستقلة عن بعضها البعض وال تشترك يف 
 متعددة فمن األنسب تشكيل لجنة لكل برنامج ىلع حدة.   

فيجب  التعليم  عملية  عنصر من عناصر    االهتمام بكل من الضروري  و     
كما يجب ىلع كل عضو من    ،يهافأن يقوم  كل برنامج بدوره الكامل  

هذه   الفاعلة يف  املشاركة  حكمهم  ومن يف  التدريس  هيئة  أعضاء 
م   ؛ العملية بجميعسؤولألن  مرتبطة  الجودة  ضمان  ينتسب    ية  من 

فرد مسؤول عن حصول الطالب ىلع أفضل    فكل  ،التعليميةللمؤسسة 
ولجنة البرنامج هي    .خبرة تعليمية وتحقيق أىلع معايير األكاديمية

ر كبير يف التأكد من سير  ولها دو  ، جزء رئيس من هيكل الجودة الشاملة
وجه  أكمل  ىلع  التخا  ،العمليات  القصور  أوجه  اإلجراءات  وتحديد  ذ 

 (    2-أامللحق )انظر  .املناسبة لتاليف ذلك

وىلع لجنة البرنامج أن تقدم تقاريرها من خالل مجلس القسم إلى      
الجامعة الكلية  بدوره  يرفعها    الذي  مجلس  الجودة يف  ضمان  للجنة 
س لكل لجان  وتعتبر لجنة ضمان الجودة املرجع األسا  ،للدراسة واإلفادة

 البرامج يف الكلية.

- 
الخ - ويشمل إعداد  للبرنامج  التنفيذية  جوانب    طة  جميع 

 البرنامج بما يف ذلك املوافقة والعمل ىلع كل من:  
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o  التعليم بعملية  واملتعلقة  املعتمدة  االستراتيجيات 
والتعلم وأساليب التقويم وإنتاج خطط دراسية واضحة  

 ومتناسقة. 
o  وضمان الدراسية  البرامج  لخطط  الدورية  املراجعة 

يف  تستجد  التي  والتغييرات  للتطورات  مواكبتها 
 التخصص.   

o  .إسهام البرنامج يف خطة الجامعة االستراتيجية 
o   الراجعة التغذية  ىلع  والحصول  الطالب  آراء  استطالع 

منهم واتخاذ اإلجراءات املناسبة ملعالجة القضايا التي  
جود وتحسن  يف تطرح  الطالب  وتجربة  البرنامج  ة 

 التعليم.  
o  البرامج البرنامج يتوافق مع معايير جودة  أن  التأكد من 

وصف  عملية  وإدارة  الوطنية  الهيئة  اعتمدتها  التي 
أعضاء   قبل  من  امليدانية  والخبرة  ومقرراته  البرنامج 

 البرنامج. 
الرفع بأسماء الخبراء الخارجيين الذين تم ترشيحهم   ▪

إلى )انظر    لالنضمام  بالجامعة  الجودة  لجنة ضمان 
 (3-امللحق أ

البرنامج ومتابعته وإعداد تقرير   ▪ النظر يف فعالية 
من   يرفع  والذي  البرنامج  حول  السنوي  املتابعة 
يف   الجودة  ضمان  للجنة  القسم  مجلس  خالل 
الجامعة ويضم مؤشرات األداء التي تعطي تفاصيل  
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دى  دقيقة عن النشاطات التي تمت خالل السنة وم
فاعليتها يف تعزيز جودة البرنامج ومدى توافقها 

 والتزامها بمعايير الهيئة الوطنية.    
ويضم تقرير املتابعة السنوي نماذج الهيئة الوطنية الخاصة   -

بتقارير املقررات والبرنامج كما هو موضح بالتفصيل يف البند  
 )ب( من هذه الوثيقة. 

o   وتقارير النتائج  ىلع  بناء  البرنامج  وتدقيق  دراسة 
و امليدانية املقررات  التوصيات   ،الخبرة  الخاصة    ووضع 

ثم رفعها من    ،املقررات   بالتعديالت الرئيسة فيها ويف 
والذي يرفعها   ،إلى مجلس الجامعةخالل مجلس القسم  

للدراسة واإلفادة بخصوص   ؛بدوره للجنة الجودة بالكلية
البرنامج األكاديمية   ، اعتماد  للشؤون  رفعها  ثم  ومن 

 التخاذ اإلجراءات الالزمة وفق األنظمة.  
o   ومقرراته البرنامج  ىلع  الثانوية  التعديالت  يف  النظر 

ضوء   يف  بشأنها  تقارير  وكتابة  عليها،  واملوافقة 
والخبرة   املقررات  تقارير  وفحص  النتائج  مراجعة 

سم امليدانية وتسليم التوصيات بعد موافقة مجلس الق
الجامعة للجنة ضمان    ،إلى مجلس  يرفعها بدوره  والذي 

واإلفادة  للدراسة  بالكلية  امل   ،الجودة  وافقة وبعد صدور 
شامل  تقرير  يعد  الكلية  مجلس  للشؤون   من  ويرفع 

 التعليمية لإلحاطة.   
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o  من سنوات  خمس  كل  للبرنامج  الذاتية  الدراسة  إعداد 
 أجل املراجعة الدورية.   

o امل ترشيحات  ضمان تقديم  للجنة  الخارجيين  راجعين 
الجودة يف الكلية بحسب الضوابط األكاديمية املعمول 

 (   2-انظر امللحق )أ .بها يف الجامعة
o  ضمان ولجنة  الكلية  ملجلس  السنوية  التقارير  رفع 

 الجودة حول كافة األنشطة ومدى فعالية اللجنة. 
 

دراسي  تجتمع لجان البرنامج ثالث مرات ىلع األقل يف الفصل ال 
يف اللجنة لحضور  ويحق للرئيس دعوة مختصين ليسوا أعضاء    ،الواحد

ولكن    ،النقاشلتقديم املعلومات املتخصصة الالزمة إلثراء  ؛  االجتماعات
التصويت لهم  يحق  انتدابهم -ال  أو  ترشيحهم  يتم  الذين  األعضاء  أم ا 

واحدة  سنة  عضويتهم  مدة  ملدة    ،فتكون  ترشيحهم  إعادة  ويمكن 
 وتتألف اللجنة من:  ،أقصاها ثالث سنوات

لينوب  يرشحه  من  أو  القسم  رئيس 
ويكون   للبرنامج  مديًرا  ليكون  عنه 
ىلع اطالع بجزئيات دليل نظام إدارة 

 لجودة. ا

 رئيًسا
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يضم جدول األعمال املواضيع القائمة الحالية واملواضيع التي ترفع        
إلى لجنة ضمان الجودة بالجامعة واملواضيع التي تقترحها اللجنة أو  

املجلس رئيس  عليها  يوافق  مواضيع  اجتماع    ،أي  محضر  إرسال  ويتم 
بعد   أيام عمل  عادة خالل عشرة  وإقراره  اللجنة لألعضاء بعد تدقيقه 

ا الكلية    ،الجتماععقد  إدارة  يف  املحضر  من  بنسخة  االحتفاظ  ويتم 
 كمرجع.   

ويقوم السكرتير بإعداد وتوزيع جدول األعمال وكافة األوراق قبل        
عقد االجتماع بخمسة أيام ىلع األقل ويحدد تقويم الجامعة الزمني  
 جدول االجتماعات املزمع عقدها خالل سنة واحدة مقبلة ىلع األقل.   

كون  ت و  ، أو ما يعادل هذا املسمى  ن مديٌرعيَّ درس ي ولكل برنامج ي       
ويخضع كل برنامج منه إلى عملية    ، مسؤوليته األساسية إدارة البرنامج

سنوية  من    ،متابعة  الدورية  املراجعة  خالل  من  توصيف  إعادة  وإلى 

 مدير ضمان الجودة بالكلية  

 منسق الجودة   -مدير البرنامج 

كل منسقي املقررات )كل عضو هيئة 
أو   ثالثة  عن  مسؤول    ة أربعتدريس 

ين منتدبين بحد أقصى مقررات( عضو 
 )يفضل من خارج الجامعة(  

 طالب منتخب يمثل الطالب  

 أعضاءً 
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آلخر املراجعة    ،وقت  عمليتي  خالل  الجودة  قضايا  يف  النظر  ويتم 
وتعتبر التغذية الراجعة من الطالب جزءا    ،املراجعة الدوريةالسنوية و

 مهما من هذه العملية.  

الجودة    ضمان  عمليات  جعل  عن  املسؤولة  الرئيسة  الجهة  إن 
ومنسقو   البرامج  مديرو  هم  بنجاح  تعمل  الجامعة  يف  وتعزيزها 

باملساندة يقومون  الذين  هذه   ؛املقررات  تكون  أن  الضروري  فمن    لذا 
   لرئيسة مفهومة جيدا.األدوار ا

التدريس هيئة  أعضاء  التي    ويقوم  املناسبة  الوثائق  بتجميع 
إليهم يف  وسيشار    ،مرحلة تثبت حسن سير البرنامج ونجاحه يف كل  

ويمكن ضمان تشغيل البرنامج    .هذا الدليل ىلع أنهم إداريو البرنامج 
والفعال  القوي  التفاعل  بوجود  والفعالية  الكفاءة  من  عال   نحو  ىلع 

 بين مدير البرنامج وإدارييه. 
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5. 

 

  املستقبل   جامعة  يف  واملراجعة  والتقويم  القياس  دورة  تتألف 
  الهيكل  مستويات   كافة  يف  تنفيذها  يتم  رئيسية  أجزاء  ثالثة   من

 :اآلتي  النحو   ىلع  الجامعة يف  للجودة  التنظيمي

 .األكاديمي البرنامج مستوى ىلع الجودة  توكيد  دورة .1
 .الكلية مستوى ىلع الجودة  توكيد  دورة .2
 .الجامعة مستوى ىلع الجودة  توكيد  دورة .3

 

 

 

  ، للمقررات   مستمرة  تقويم  بعملية  األكاديمي  البرنامج  يقوم 
  األساسية،   األداء  ومؤشرات  التعلم،   ملخرجات  سنوي  وقياس

  تتضمن   ،حولها  سنوية   تقارير  وإعداد  املستفيدين  آراء   واستطالعات
  ثم   ،تحسينية   خطط   منها  ينبثق   والتي  التحسين،   وفرص   القوة  نقاط

  وإعداد   شاملة  ذاتي   تقويم  بعملية  البرنامج  يقوم  الدورة  نهاية  يف
 .  البرامجية الذاتية الدراسة تقرير
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 األكاديمي  البرنامج مستوى  ىلع  الجودة توكيد دورة: 3كل ش

 

توصيف البرنامج

ومخرجات التعلم

توصيفات المقررات

ةومخرجاتها التعليمي

تقرير المقرر

(كل فصل دراسي)

تقرير البرنامج

(سنويا  )

الدراسة الذاتية

(كل خمس سنوات)

رسالة البرنامج

وأهدافه



 

 

41 

 

 

  فيها   تكون  ،للجودة   سنوية  خطة  بوضع  الكلية  مجلس  قوم ي 
من خالل وحدة    ويتم  ،لها  مدخالت  ونتائجها  السابقة  الخطة  مخرجات
  قياس   خالل  من  قهاتحق  مدى  ومتابعة   الخطة   هذه  تقويمالجودة  

  السنوي  والقياس  األكاديمية  الكلية  برامج   يف  الجودة   مستويات 
  آراء  استطالعات  وكذلك   ، الكلية  مستوى   ىلع   األساسية   األداء  ملؤشرات 

  القوة   نقاط  متضمًنا  للجودة  السنوي  التقرير  وإعداد  ،املستفيدين 
  الكلية   داخل   األكاديمية   البرامج  تنفيذ  ومتابعة  ، التحسين  وفرص

  الخطط  وفق   الداخلية  املراجعة  تقارير   ومن   منه  املنبثقة  للتوصيات 
 .البرامج  تلك  من والجودة التطوير ملركز املرفوعة
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 الكلية  مستوى  ىلع  الجودة توكيد  دورة: 4شكل 

 

 وثيًقا   ارتباًطا  الجامعة   مستوى   ىلع   الجودة  توكيد  دورة  ترتبط  
  الجودة   بأهداف  بدورها  واملرتبطة  ،والجودة  التطوير  مركز  بأهداف

  ىلع   الجودة  توكيد   دورة  وتتألف.  الجامعة  خطة  يف   االستراتيجية
  كدورة  QMS الجودة  إدارة  لنظم  األساسية  العناصر  من  الجامعة  مستوى

Deming Cycle والتحسين   والتنفيذ  والتخطيط،  األداء،   مراقبة   خالل  من  
  بشكل  الجامعة  مستوى  ىلع  الجودة  توكيد  دورة  وترتكز.  املستمر

  للتقويم  الوطني  املركز  ومعايير   ووثائق  سياسات  ىلع  ي أساس
 .واالعتماد

 

خطة الجودة السنوية فى 
الكلية

تنفيذ الخطة من خالل 
وحدات الكلية والبرامج 

األكاديمية

تقارير اإلنجاز

تقييم اإلنجاز

نتائج التقييم والتوصيات 
(ةالتقرير السنوي للجود)

متابعة اإلنجاز
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  ، مراحلها  كل   يف  رئيسة  أدوات  ثالث   نتائج  ىلع  الدورة  هذه  وتعتمد
 :وهي

 .املرجعية واملقارنة األداء  مؤشرات .1
 .املستفيدين آراء استطالعات .2
  للكليات annual internal audit السنوية  الداخلية  املراجعة .3

  اإلدارية   الوحدات  ومختلف  واملراكز  واإلدارات  األكاديمية،  والبرامج
 .الجامعة يف

 

 : املرجعية واملقارنة األداء  مؤشرات .1

  قياس  نتائج  يتضمن  تقرير  بإعداد  سنوًيا  األكاديمية  البرامج  تقوم 
  هذه   إرسال  ثم  أداء،   مؤشر  17  وعددها  ،املطورة   البرامجية   األداء  مؤشرات 
  مركز  قوم ي  التقارير  هذه  ىلع  وبناء  ،والجودة   التطوير  مركز  إلى  التقارير
  املرجعية   واملقارنة  األداء   مؤشرات  بحساب  والجودة   التطوير 

  من  املؤشر  قيم  متوسط  بأخذ  إما  وذلك  ا،مؤشًر  23  وعددها  ،املؤسسية 
  بيانات  خالل  من  مباشرة  إماو  البرامجية  املؤشرات  من  يقابله  ما  خالل

  األداء   مؤشرات   تقرير  بإعداد   املركز  قومي  ثم   ،العالقة  ذات  الجهة 
 :ييأت ما يتضمن بحيث ،املرجعية  واملقارنة

  املؤشر   لقيم  ووفًقا  ( واألشطر  الفروع )  لعناصره   وفًقا  املؤشر  تحليل .1
(   internal benchmarks الداخلية  املرجعية   املقارنة)  التاريخية
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 الخارجية  املرجعية  املقارنة(  مناظرة  جامعات  يف  املؤشر  وقيم
external benchmarks .) 

 .التحسين  وفرص القوة نقاط أبرز تحديد .2
 .التحسين توصيات .3

 

  الدائمة  كاللجنة ) للجودة  العليا اللجان  ىلع  التقرير  عرض  بعد  ثم 
  هذا  بنتائج  العالقة  ذات   الجهات   تخاطب   فيه،  ماورد  واعتماد  ( للجودة
  لتنفيذ   خطة  بإعداد   تقوم   بدورها  والتي  التحسين،  توصيات   مع  التقرير

  متابعة   القادمة  القياس  دورة  يف  يتم.  للمركز  إرسالها  ثم  التوصيات
  ىلع   والحكم  ، تنفيذها  عن  املسؤولة  الجهة  مع  التوصيات  تحقق  مدى

 .تليها التي السنة  يف  املؤشرات قياس خالل  من التنفيذ جودة

 

 : املستفيدين آراء استطالعات .2

  الدورية   االستبانات  نتائج  برفع  سنويا  األكاديمية  البرامج  تقوم  
 :واالعتماد للتقويم الوطني باملركز والخاصة ،يةاآلت  الخمس

  Course Evaluation Surveysاملقرر  تقويم استبانة .1
 Program Evaluation Survey البرنامج تقويم استبانة .2
 Student Experience Survey الطالب خبرة استبانة .3
  Employer Evaluation Survey التوظيف  جهات استبانة .4
  Alumni Evaluation Survey الخريجين استبانة .5
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  املركز   قوم ي الجامعة  لبرامج  أعاله  االستبانات  تقارير  اكتمال  وعند 
  تلك   نتائج  متوسطات  ىلع  مبني   استبانة  لكل  شامل   تقرير  بإعداد

  تقرير   كل   يتضمن  بحيث  الجامعة  برامج   كافة  مستوى  ىلع   االستبانات
 :ييأت ما

  املستفيدين   لفئات  وفقًا  االستبانة  عناصر  من  عنصر   كل  تحليل .1
 .) إناث ذكور، : مثاًل)

 .التحسين  وفرص القوة نقاط أبرز تحديد .2
 .التحسين توصيات .3

  آراء   استطالع  تتطلب  قد  املطورة  املؤسسية  الجودة   معايير  نألو 
  كامل،   بشكل   أعاله   االستبانات   تغطيها   ال   جوانب  يف   املستفيدين 

 :اآلتي النحو  ىلع  إضافية الستبانات  تقارير بإعداد املركز  قوم ي

 

 .واألكاديمي املهني اإلرشاد تقييم استبانة .1
 .املجتمعية الشراكة تقييم استبانة .2
  الضرورية   للمعلومات  الجامعة  إتاحة   تقييم   استبانة .3

 .للمستفيدين
 .التنظيمي  والهيكل  الجامعة  إدارات تقييم استبانة .4
 .الجامعة مجالس تقييم استبانة .5
 .الجامعة رسالة تقييم استبانة .6
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 .الجامعة رؤية تقييم استبانة .7
 .الجامعة قيم تقييم استبانة .8
 .صفيةال غير األنشطة تقييم استبانة .9

 .امليداني التدريب تقييم استبانة .10
 .التدريس  لهيئة تقدم  التي الخدمات تقييم استبانة .11
 .الخاصة االحتياجات لذوي تقدم  التي الخدمات تقييم استبانة .12
 .والتجهيزات املرافق تقييم استبانة .13
 .الجودة عمليات يف  املشاركة تقييم استبانة .14
 .املعلومات  تقنية تقييم استبانة .15
 .والبرامج الكليات  احتياجات توفير تقييم استبانة .16
 .والتسجيل  والقبول األكاديمي النظام  خدمات تقييم استبانة .17
 .والواجبات الحقوق  لوائح تقييم استبانة .18
 .الطلبة من املقبولين ألعداد  التخطيط تقييم استبانة .19
 .املكتبية والخدمات التعلم مصادر تقييم استبانة .20
 .للطلبة التقويم وطرق أهداف وضوح تقييم استبانة .21

 

  أعاله   االستبانات  لكافة  إحصائية  تقارير  إعداد  يتم  ذلك  بعد 
  التوصيات   من   وعدًدا  ، التحسين  وفرص  القوة  نقاط  أبرز   تحديد  تتضمن

  الدائمة   كاللجنة)   للجودة  العليا  اللجان  ىلع  عرضها  يتمو   التنفيذية،
  بنتائج   العالقة  ذات  الجهات  مخاطبة  ثم  ،افيه  ماورد  واعتماد  ( للجودة

  تقوم  بدورها  والتي  فيها،  الواردة  التحسين  توصيات  مع  التقارير  هذه
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  يف يتمو. للمركز وإرسالها فيها الواردة  التوصيات لتنفيذ خطة بإعداد
  الجهة   مع  التوصيات  تحقق  مدى  متابعة  القادمة  القياس  دورة

  إعادة  خالل  من  التنفيذ  جودة  ىلع  والحكم  تنفيذها  عن  املسؤولة
 .تليها التي  السنة يف  االستبانات قياس

 

 : السنوية الداخلية  املراجعة  .3

  أهم   من annual internal audit السنوية  الداخلية  املراجعة  تعتبر 
  عملية   مرت  وقد  ،الجامعة  مستوى  ىلع  الجودة  توكيد  دورة  يف  األدوات

  املستمر   والتطوير  للتحسين  املاضية  السنوات  عبر  السنوية   املراجعة
 ووفقًا  الجامعة،  بها  مرت  التي  والخارجية   الداخلية  للتغيرات  وفقًا

  والتدريب،   التعليم  تقويم  كهيئة  االعتماد  جهات  سياسات   لتحديث
  ضمان  لنظام   األساسية  األداة   باعتبارها  جوهرها  ىلع  حافظت  ولكنها
  لتقويم   املثلى  والوسيلة   الجامعة  وحدات  كافة  يف  الجودة   وتوكيد 
 .ومخرجاتها وعملياتها  مدخالتها، وتحسين أدائها

 

  تعد  زمنية  خطة  بوضع  السنوية  الداخلية  املراجعة  عملية  وتبدأ
  ، للجودة  الدائمة  اللجنة  ىلع  وعرضها  والجودة  التطوير  مركز  قبل   من

 :أبرزها  من عديدة، عناصر  ىلع الخطة  هذه وتتضمن
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  التي  الجامعة  داخل  واإلدارية   األكاديمية   والوحدات  الجهات   حصر .1
 .املراجعة لعملية تخضع

 كأعضاء  سنويا  اجدد  أعضاء  هاوتضمين  املراجعة  فرق  تشكيل  .2
 .مساندين

  ولزيارات   للوثائق   اإللكترونية  للمراجعة  الزمنية  الجداول  إعداد .3
 .امليدانية التحقق

  الوطني   املركز   ملعايير  وفًقا  اإللكترونية  املراجعة  نماذج  إعداد .4
  الخاصة   اإلدارية   للمعايير  ووفًقا  األكاديمية،  للبرامج  بالنسبة
 .واملراكز  إلداراتل  بالنسبة

 تحديد   فيها  يتم  والتي  امليدانية  التحقق  زيارة   نماذج  إعداد .5
  لفئات  وفًقا  تحقق  إلى  تحتاج  التي  والعناصر   األسئلة

 .الداخلية املراجعة   فرق ستقابلها التي  املستفيدين
  املراجعة   عملية  ىلع  املراجعة  فرق  يف  الجدد  األعضاء   تدريب .6

 .عمل  ورش  خالل من  الداخلية

 

.  أسابيع  6  إلى  4  من  تستغرق  لفترة  املراجعة  عمليات  ذت نفَّ   ثم
  تدقيقها   يتم  املراجعة  عملية  عن  الناتجة  التقويم  تقارير  اكتمال  وبعد

  الحاجة   عند  لتعديلها  املراجعة  لفرق  إعادتها  ثم  مستشارين  قبل  من
  وحدة   أو  أكاديمي  برنامج   لكل   مفصل   تقرير   إرسال  يتم  ذلك،  بعد.  لذلك

  واملحكات   للمعايير  وفقا  تقييمها  نتائج  يتضمن  مراجعتها  تمت  إدارية
  الوحدة / البرنامج  ويقوم.  التحسين  توصيات  من  عدد  إلى  باإلضافة



 

 

49 

  إما و  لها،   تنفيذية  خطة   ووضع  بقبولها  إما  التوصيات  ىلع  بالرد  اإلدارية
   .املبررات  ذكر مع بتعديلها

  ألداء   تحلياًل  يتضمن  الداخلية   للمراجعة   شامل   تقرير  ي عدُّ   ذلك  بعد
  نقاط   أبرز  تحديد  مع  واملحكات  للمعايير   وفقًا  واإلدارات  البرامج  كافة
  هذا  لىإ  االستناد  ويتم  .الجامعة  مستوى  ىلع  التحسين  وفرص  القوة

  الجودة   حفل   يف   األكاديمية  والبرامج  الكليات  تكريم  يف  التقرير
  فرص   ىلع  الجامعة  مجلس   وأعضاء  الجامعة  إدارة  وإطالع  ،السنوي 

  تلك   تحقيق   مدى  بمتابعةاملركز    قومي  كما.  فيه  الواردة   التحسين
والتالية   السنة  يف  الداخلية  املراجعة  يف  التوصيات   مراحلتتألف  . 

 :مرحلتين من الجامعة مستوى ىلع الجودة  توكيد  دورة

 .سنوية( (األمد  قصيرة  مرحلة .1
 (. سنوات 7  كل ) األمد طويلة مرحلة .2
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 :األمد قصيرة املرحلةأواًل: 

 
 مرحلة قصيرة األمد :  5شكل 

 

  من   الثاني الدراسي  الفصل  نهاية  يف  األمد  قصيرة الدورة   تنطلق 
  األداء   مؤشرات  ولقياس  الداخلية  للمراجعة  الخطط  بوضع  وتبدأ  ،عام   كل 

  التطوير   مركز  أهداف  لىإ  استناًدا  وذلك   ،املستفيدين  آراء  والستطالعات
  هذه   تنفيذ  يليها  ثم  ،للجامعة   االستراتيجية  الجودة  وأهداف  والجودة 
  جمع   ثم  الداخلية،   املراجعة   عمليات  وتنفيذ  األداء   وقياس  الخطط 
  تنتهي  ثم  ،لها  وفقا  تحسين   بتوصيات   والخروج   وتحليلها  النتائج

  ( األكاديمية  البرامج:  مثاًل)التوصيات    بهذه  املعنية  الجهات  بمخاطبة
  التحسينية   الخطط  هذه  وتعد.  لتنفيذها  خطًطا  تضع  بدورها  والتي 

أهداف مركز التطوير والجودة•

خطة المراجعة الداخلية•

خطة قياس مؤشرات األداء•

خطة قياس استطالعات الرأي•

التخطيط

قياس مؤشرات األداء•

قياس استطالعات الرأي•

ويةتنفيذ المراجعة الداخلية السن•

داءالتنفيذ وقياس األ
نتائج مؤشرات األداء•

نتائج استطالعات الرأي•

يةنتائج المراجعة الداخلية السنو•

النتائج

توصيات التحسين الناتجة عن•
قياس مؤشرات األداء

توصيات التحسين الناتجة عن•
استطالعات آراء المستفيدين

توصيات التحسين الناتجة عن•
المراجعة الداخلية

التقويم
ممخاطبة الجهات الخاضعة للتقوي•

وضع خطط تنفيذية لتوصيات•
التحسين

متابعة اإلنجاز•

التحسين
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  السنة   ملرحلة  األساسية  واملدخالت  املرحلة  لهذه  األساسية  املخرجات
 .القادمة

 

 ) سنوات 7 -6 )كل  األمد طويلة مرحلة ثانيًا: 

 

 : مرحلة طويلة األمد 6شكل 

 

  دورات   ونهاية  بداية  مع  سنوات 7  أو  6  كل   املرحلة  هذه  تتكرر 
  العناصر  من  العديد  املرحلة   هذه   مدخالت  وتتضمن .  املؤسسي  االعتماد

 :أبرزها من

5نتائج المراحل قصيرة األمد لمدة •
سنوات

ة نتائج تقارير إنجاز الخطة التنفيذي•
واالستراتيجية للجامعة

نتائج اإلعتماد السابق وإنجاز الخطط •
التطويرية المنبثقة منه

المركز التقييم الذاتي األول وفقاً لمعايير•
الوطني

التقييم األولي

جمع األدلة والشواهد الالزمة لعملية •
التقويم الذاتي

إجراء نقاييس التقويم الذاتي•

مجموعات التركيز•

تحديد نقاط القوة وفرص التحسين•

قياس األداء
نتائج تقرير الرأي المستقل•

معالجة مالحظات وتوصيات الراي •
المستقل

االستجابة لتقرير الرأي المستقل•

المستقلالرأي

ةإعداد تقرير الدراسة الذاتية المؤسسي•

ينتحديد أبرز نقاط القوة وفرص التحس•

الدراسة الذاتية
ن وضع خطط تنفيذ لتوصيات التحسي•

المنبثقة من عمليات التقويم الذاتي

ن وضع خطط تنفيذ لتوصيات التحسي•
الواردة في تقرير الرأي المستقل

ن وضع خطط تنفيذ لتوصيات التحسي•
يين الواردة في تقرير المراجعيين الخارج

لإلعتماد

النتائج
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  واملقارنة   األداء   مؤشرات   نتائج)  األمد  قصيرة   املراحل   نتائج .1
  الداخلية(   املراجعة   نتائج  الرأي،   استطالعات  نتائج  املرجعية،

 .األقل  ىلع  سنوات 5 ملدة
  املتعلقة  األهداف   ومنها  االستراتيجية   األهداف  تنفيذ  نتائج .2

 .واالعتماد بالجودة
  تطويرية   خطط   من  تبعه  وما  السابق   املؤسسي   االعتماد  نتائج .3

 .تنفيذها ومدى
  الوطني   املركز   ملعايير   وفقا  الجامعة   ألداء   األولي  التقييم  نتائج .4

 .املؤسسية

 

  ملعايير  وفقًا واإلدارية  األكاديمية  الجامعة وحدات كافة  ميَّ ق ت   ثم 
  ، الذاتي  التقويم  مقاييس  يف  ذلك  وتوثيق  املؤسسية  الوطني  املركز

  عد لي   الجامعة   خارج   من   مستقل  رأي   ىلع   التقويم   هذا   نتائج   وتعرض 
  ثم .  املؤسسية  املعايير  وفق   عام   بشكل   الجامعة   أداء   ميِّي ق  تقريرًا

  مع   املؤسسية  الذاتية  الدراسة  تقرير   بإعداد  املرحلة  هذه  تنتهي
  عمليات   من  الناتجة  التوصيات   لتنفيذ   وتطويرية  تحسينية  خطط

  بمتابعة   املرحلة   هذه  وتستمر.  املستقل   الرأي   وتقارير  الذاتية   التقويم
  املرحلة   هذه   مخرجات  لتصبح   والتطويرية  التحسينية  الخطط   تنفيذ

 .القادمة القياس  دورة يف لها األساسية املدخالت
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