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ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو نقله يف أي شكل أو وسيلة، سواء أكان إلكرتونيًا أم 

يدويًا أم ميكانيكيًا، مبا يف ذلك مجيع أنواع تصوير املستندات بالنسخ، أو التسجيل أو 

 بن حممد اإلمام جبامعة واجلودة التقويم عمادة منالتخزين، أو أنظمة االسرتجاع، دون إذن خطي 

 .اإلسالمية عودس



 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:رؤية 

النموذج العاملي املتميز يف التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع املبين على 
 التعاليم والقيم اإلسالمية.

 سعود اإلسالمية:رسالة جامعة اإلمام حممد بن 

رعاية املعرفة واإلبداع والقيم األخالقية للطالب والطالبات، ليتمكنوا من املهارات 
القيادية، وليكونوا قادرين على خدمة الوطن، من خالل توفري نشاطات نوعية 
متميزة يف التعلُّم والتعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، يف ضوء التعاليم والقيم 

تقوم اجلامعة ابلدمج بني تطبيق مبادئ اإلسالم والتميز األكادميي اإلسالمية، 
والبحثي والتواصل الدويل والتبادل املعريف، من أجل اإلسهام يف بناء وإنتاج ونشر 

 املعرفة وفق معايري اجلودة الوطنية والدولية.

 قيم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:

 .اإلميان ابهلل 
 الصدق واألمانة.  
 .النزاهة والتسامح 
 .خدمة الوطن واجملتمع 
 .احلوار وتطوير الفكر اإلبداعي 

 رؤية عمادة التقومي واجلودة:

مستوى اجلامعات  علىالرايدة يف ضمان اجلودة لتكون بيت خربة يف اجلودة 
 السعودية.
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 رسالة عمادة التقومي واجلودة:

 األكادمييتقدمي الدعم واملساندة لوحدات اجلامعة لتحقيق ضمان جودة األداء 
 واإلداري من خالل التقومي والتدريب والتحسني املستمر.

 ضمان جودة التعليم يف الكلية يعين:ـة: إن عزيزيت الطالبعزيزي الطالب/
التعليمية نظام داخلي للكلية يعمل على التأكد من استيفاء مجيع عناصر العملية 

ملستوى حمدد من اجلودة وتشمل تلك العناصر التخطيط واملناهج واملوارد وعمليات 
 اجلودة ضمان معايري مع يتوافق الذي النحو على وغريها التعليم والتعلم والتقييم

 العايل. التعليم مؤسسات يف األكادميي واالعتماد

 ملاذا ننشد اجلودة يف التعليم؟
 ةحلصول على تعليم جيد ميكنه من أن يتبوأ مكانلضمان حق الطالب يف ا 

 مرموقة يف اجملتمع ومن املنافسة يف سوق العمل حمليا وعامليا.
  توقعاته واحتياجاته  يلبونلضمان حق اجملتمع يف احلصول على خرجيني

 متطلبات التنمية.وكذلك 
  التعليم الكتساب ثقة اجملتمع احمللي واإلقليمي والدويل يف نتائج خمرجات

 العايل لدينا.

  كليتك؟ماذا يضمن لك تطبيق اجلودة يف  
إن تطبيق نظم اجلودة جيعلك يف حمور العملية التعليمية ويكفل لك حقوق 

 عديده منها:
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  التزام الكلية ابلعدالة بني الطالب بدءا من تطبيقها ملعايري االلتحاق ابلربامج
والعدالة يف التقييم ويف تقدمي املختلفة وتوفري فرص تعلم متكافئة للجميع 

 سبل الدعم املختلفة مبا حيقق املساواة بني الطالب.
 لتحقيق املعايري األكادميية املطلوبة ةارتقاء الكلية مبحتوى الربامج التعليمي، 

لنوع ومستوى  املالئمةواليت تضمن اكتساب الطالب ملواصفات اخلريج 
 يف سوق العمل. سةاملناف املمنوحة لك، مما يتيح لكالشهادة 

  لتعلمك. ةصادر التعلم احلديثة والكافيملتوفر الكلية 
  تضع الكلية قواعد لتقييم أدائك بعدالة وموضوعية والتزام ابألهداف املطلوبة

 لك. ةمن تدريس املقررات )خمرجات التعلم( املعلن
  توفر الكلية سبل الدعم الطاليب املختلفة سواء الدعم األكادميي أو دعم

 شاط الطاليب واخلدمات الصحية وغريها.الن
 سبل الدعم و  ،ك عن املقررات واألنشطة التعليميةتستطلع الكلية مدى رضا

 ق احتياجاتك.يحتقو اليت تقدمها هبدف حتسينها 
  حترتم الكلية رأيك وتشركك يف اختاذ القرار والتعامل مع شكواك جبدية

 .ةوشفافي

 اجلودة حتقيق عن املسؤول من
التعليم مصلحة مشرتكة للطالب والكلية واجملتمع والوطن، وعليه فإن إن جودة 

ويشرتك يف تلك  جودة التعليم هي مؤسسات التعليم، ول املباشر عن تطبيقؤ املس
ولية القيادات اجلامعية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطالب كل حسب ؤ املس

 مكانه.
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 هم يف حتقيق اجلودة يف كليتك كيف تس
األساسي يف تطبيق نظام جودة التعليم بكليتك يتمثل بعدد من احملاور  إن دورك

واإلجراءات واملمارسات التابعة هلا واليت تساعد يف حتقيق معايري اجلودة املطلوبة 
 وهي على النحو اآليت:

 اإلجراءات واملمارسات لتحقيق املعيار حملور ا م

 الرسالة 1
 .تعرف على رسالة اجلامعة والكلية وخطتها املستقبليه 
  احرص على متثيل الطالب يف جلان التخطيط واختاذ

 القرارت ابجلامعة والكلية.

 املنهج 2

 عن متطلبات املقررات من خالل  اسأل األستاذ
توصيف املقررات اليت تتضمن املعارف واملهارات 

 املستهدفة ابلتطوير
  عمليات التقومي املستخدمة ابملقرر.اسأل األستاذ عن 
  ر عن خمرجات التعلم املستهدفة ستاذ كل مقر أاسأل

 .املقرر الذي يُدّرسه من
 .شارك يف تقييم املقرر إذا طلب منك املشاركة 

3 
التعليم 
 والتعلم

  اطلع على دليل الطالب اجلامعي لتتعرف على نظام
الدراسة واالختبارات واحلضور والغياب وكيفية 

مة للسلوك االلتحاق ابملقررات، والقواعد املنظ
 واجباتك.ابجلامعة ولتتعرف على 

 .أداء ما تكلف به من واجبات ومشاريع دراسية 
 املناقشات املطروحة أثناء احملاضرات يف  ةشارك بفاعلي

 سئلة بناءة وهادفة.أواطرح 
  ستاذك يف تطبيق أساليب أتفاعل وشارك
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لكرتوين، )التعلم اإل واسرتاتيجيات التعليم احلديثة
 .....( الذايت،التعلم 

  شارك يف الربامج التدريبية اليت تعقدها اجلامعة هبدف
 ساب املعلومات واملعارف.تكا تنمية املهارات و 

  استفد من جتربة التدريب امليداين أعظم استفادة فهو
، وقم بتقييم جتربتك من أهم متطلبات سوق العمل

 منها ابلتطوير.بشفافية حىت يتم االستفادة 
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 التقييم

  عن  ةمبوضوعيساهم يف تقييم عملية التعليم والتعلم(
  .لتحقيق اهلدف املرجو من التقييم (ةاالستبانطريق 

 تسهم يف لولني ؤ ملسمقرتحاتك وملحوظاتك إىل ا قّدم
 حتسني وتطوير التعليم.

  ّعن السلبية، ففي حالة  جيايب و ختلّ ابلسلوك اإل حتل
ليمية، فالبد عدم رضاك عن أي شيء مبؤسستك التع

، و عادة ما سوف جتد لنيو للمسؤ  إبالغهمن 
بكليتك آلية مناسبة الستقبال شكواك فأحسن 

 ستخدامها.ا

5 
املوارد 
 املادية

  استفد من املوارد املوجودة يف كليتك )مكتبة، أجهزة
 حاسب، معامل...(

  املوارد وأحسن استخدامها حىت حافظ على هذه
 يستفيد منها غريك.

6 
رشاد اإل

 األكادميي

   تعرف على املرشد األكادميي اخلاص بك واسأله عن
 كل ماتريد، واطلب نصيحتة ابستمرار.

  ساتذتك يف نتائج االمتحاانت، لكي تقف أانقش
 تعمل على جتنبها.و على أسباب أخطائك 
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  واتبعها. ةاألدلنظمة الدراسة من خالل أتعرف على 

7 
العمل 
 اجلماعي

 ك يف الفهم والتعلم.ءساعد زمال 
  اشرتك مع زمالئك يف املشاريع اجلماعية اليت تطلب

 منكم.

8 
املشاركة 
 اجملتمعية

 الالمنهجية اليت تعقد يف   ةشارك يف األنشطة الطالبي
 كليتك.

 اليت للجامعة و  ندية واجلمعيات التابعةاشرتك يف األ
 اهتماماتك.تالئم 

  شارك يف برامج التوعية اجملتمعية والبيئية فهي جزء ال
 يتجزأ من متطلبات اكتسابك ملهارات العمل.

 .قدم خدماتك ألعضاء اجملتمع احمللي 
 يف الندوات العلمية والبحوث اليت يتم  ةشارك بفاعلي

والعلمية اليت  ةتدريبك من خالهلا على املهارات العقلي
 يتطلبها سوق العمل.

 السلوك 9
 .حتل ابلسلوك اإلجيايب وفق أنظمة اجلامعة والكلية 
  بكليتك فهناك  شيءيف حال عدم رضاك عن أي

 ولني.ؤ مناسبة الستقبال شكواك وايصاهلا للمسة آلي

10 
ة احملاسب

 املستمرة

 احكم على مدى و  ،حاسب نفسك أوال أبول
 مراعاتك ملواصفات الطالب اجليد.

  األكادميي يف كليتك إن اطلب استشارة اإلرشاد
 تطلب األمر ذلك.

  اتبع ما حيدث يف كليتك يف ضوء معايري اجلودة
 لإلسهام يف التطوير.

يتواىل على كليتك زايرات للمراجعة، يقوم هبا  االعتماد  11
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مراجعون خرباء يف جمال جودة التعليم، اتبعني جلهات  كادميياأل
فاحرص ضمان جودة التعليم واالعتماد األكادميي، 

على إمدادهم ابملعلومات الصحيحة دون املبالغة 
 الشأن. هذا عندما يطلب رأيك يف

 اخلدمات 12

  استفد من اخلدمات اليت تقدمها لك جامعتك
 وكليتك يف عدد من الوحدات مثل:

 .املكافآت الشهرية 
 .اإلعاانت والسلف 
 .النقل اجلامعي 
 التنسيق الوظيفي. 
 .الصحة النفسية والبدنية 
 رشاد.التوعية واإل 
 .)اإلرشاد االجتماعي )األعذار 
 .حقوق الطالب والطالبات 
 .األنشطة 
 .الدورات التدريبية 
 .اإلرشاد األكادميي 
 .برانمج القرآن والسنة 
 .البطاقات اجلامعية 
 .مركز ذوي االحتياجات اخلاصة 
 الواثئق. 
 صناديق األماانت. 
 .التدريب التعاوين 
  والتوظيف.مركز األعمال الرايدية 
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  تسجيل براءات يف عمادة املوهبة واإلبداع للمساعدة
 االخرتاع.
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 ؟هو املتعلم اجليدمن 
القادر على اكتشاف املعرفة بنفسه وتقوميها واإلضافة عليها، مبا  .1

 ميتلك من مهارات البحث والتحليل والتقومي واإلبداع.
التعلم ذي القادر على استثمار املعرفة اليت حيصل عليها ليحقق  .2

املعىن، وهو التعلم الذي يضفي أثرا إجيابيا على املتعلم يف معارفه 
 وأفكاره وقيمه واجتاهاته.

من خالل استثمار   ،وجتاوز العقبات هالقادر على حل مشاكل .3
 كافة اإلمكاانت اليت يتمتع هبا والبدائل املتاحة بني يديه.

القادر على التعلم مدى احلياة مبا ميتلكه من إميان عميق حبقيقة   .4
وجوده يف هذه احلياة، وإدراك حقيقي للهدف السامي الذي 
يسعى لتحقيقه ومبا يتسم به من واقعية مستمرة حنو اكتساب املزيد 

 من التعلم وحتقيق املزيد من اإلجنازات.
 متوافق مع ذاته وجمتمعه.الطالب املتوازن نفسياً ومعرفياً ووجدانياً و  .5
 الطالب الصاحل يف نفسه والنافع جملتمعه ووطنه ودينه. .6
 وأساتذته. هالطالب املتعاون مع زمالئ .7
 الطالب املتسامح املنفتح على اآلخرين. .8
 وطنه وجامعته.ل امللتزم بدينه احملبالطالب  .9

 املسؤولية.صاحب و ابلقيم  وامللتزماملبادئ الثابتة  يالطالب ذ .10
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 : تاما  خ

 حموري دورك إن ؛حممد بن سعود اإلسالمية اإلمام جامعةيف  طالبال عزيزي
 ابملستوى العلمي حتصيلك يتميز أن والبد ،جيايباإل والتطوير التغيري يف

 اليت االستباانت وملء التقومي يف تعاونك إن. منك املأمولة واجلودة والنوعية
 يف أمهية من هلا ملا هبا، االهتمام ينبغي اليت اجملاالت أهم من منك تطلب
 الواعية ابالستجابة العناية أن كما،  وجامعتك وكليتك برانجمك أداء حتسني

. لك املقدمة اخلدمات مجيع وحتسني جودة على إجيااب ستنعكس لالستباانت
 دور له اجلامعة يف األهم العضو ابعتبارك جودتك أن الطالب عزيزي وتذكر
سوية.. ودمت موفقا انفعا لوطنك  ننشدها اليت األهداف حتقيق يف كبري

  وجمتمعك..
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 عمادة التقومي واجلودة

 مواقع هتمك..
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