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 هـ1438اإلسالمية، جامعة اإلمام حممد بن سعود   ح 
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر     

 عمادة التقومي واجلودة
 ( 2دليل مسؤول وحدة اجلودة: سلسلة األدلة اإلرشادية لضمان اجلودة )     

 هـ1438الرايض،  –عمادة التقومي واجلودة  -يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 (2)سلسلة األدلة اإلرشادية لضمان اجلودة؛  -سم 21ص؛  10
  

 978-603-505-491-1ردمك: 
 
 العنوان ب. السلسلة القيادة االدارية أ. -2ضبط اجلودة  -1

   9855/1438                         658,562ديوي 
 

 9855/1438رقم اإليداع: 
 978-603-505-491-1ردمك: 

 
 
 

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، 

 واجلودة التقويم عمادة منأو التسجيل أو التخزين، أو أنظمة االسرتجاع، دون إذن خطي 

 .اإلسالمية عودس بن حممد اإلمام جبامعة
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 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:رؤية 
النموذج العاملي املتميز يف التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع املبين على التعاليم 

 والقيم اإلسالمية.

 اإلسالمية:رسالة جامعة اإلمام حممد بن سعود 
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 

جلامعة ابلدمج بني والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، يف ضوء التعاليم والقيم اإلسالمية، تقوم ا
تطبيق مبادئ اإلسالم والتميز األكادميي 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.  
 ة والتسامح.النزاه 
 .خدمة الوطن واجملتمع 
 .احلوار وتطوير الفكر اإلبداعي 

 رؤية عمادة التقومي واجلودة:

 مستوى اجلامعات السعودية. علىالرايدة يف ضمان اجلودة لتكون بيت خربة يف اجلودة 

 

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

 مقدمة
أتت إجراءات ضمان اجلودة وحتسني األداء مالزمة للتوسع اهلائل يف مؤسسات التعليم العايل 
السعودي. فأصبح لزامًا على هذه املؤسسات التأكد من جودة عملياهتا وخمرجاهتا والعمل 

جمموعة من مؤشرات أداء رئيسة ومقاييس  متبنيهعلى التحسني املستمر لكافة أنشطتها، 
تقيس هذا األداء. واهلدف من هذا النظام يف اململكة العربية السعودية هو مرجعية خمتارة 

ضمان أن جودة التعليم تعادل على األقل تلك اليت تقدم يف املؤسسات الدولية ذات 
ذلك إال إبجياد وحدة تتوىل إدارة هذه العمليات، ومن هنا  يتأتى وال. املستوايت املتقدمة
واالعتماد األكادميي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اجلودة  إدارةأتت فكرة إنشاء 

هـ 1430ومع توسع أعمال اإلدارة مت حتويلها يف بداية عام  ،هـ4/2/1427اإلسالمية يف 
إىل عمادة مستقلة للتقومي واجلودة حتمل على عاتقها كافة األعباء واألنشطة املتعلقة ابلتقومي 

 واجلودة واالعتماد األكادميي.

ذات مسؤولية عالية ومباشرة عن  أو القسم اإلداري اجلودة يف القسم العلميوتعد وحدة 
ويف ظل هذا  الواقع،الربامج وترمجة رسالتها واقًعا حًيا مشاهًدا على أرض أهداف حتقيق 

لتوضيح أدوار مسؤويل  ؛واجلودةاألمر أييت هذا الدليل اإلرشادي مسامهًة من عمادة التقومي 
تطبيق معايري اجلودة األكادميية والوصول جبامعة اإلمام  يفوغريها  علميةاجلودة يف األقسام ال

 إىل مصاف اجلامعات املتقدمة.اإلسالمية حممد بن سعود 
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مسؤول اجلودة يف أقسام اجلامعة ـاممهـ  
يعدُّ مسؤول اجلودة يف القسم العلمي مسؤول مسؤولية اتمة عن تطبيق نظام مراقبة جودة 

 اجلودةنظامي إدارة وفق ما نّص عليه وتتحدد مهامه  األكادميي،العملية التعليمية يف الربانمج 
مراقبة جودة العملية التعليمية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود نظام و  ،واالعتماد األكادميي

 وبشكل عام ميكن تصنيف هذه املهام على النحو التايل:  اإلسالمية،

 املهمة آليات حتقيق املهمة
  املشاركة يف إعداد خطة القسم والكلية السنوية مبا يضمن استيفاء معايري

 االعتماد األكادميي.
 لربانمج يف ضوء خطة وكالة الكلية يف اللجودة التشغيلية  ةإعداد اخلط

 التعليمية واجلودة.للشؤون 
 .املسامهة يف عمليات بناء وختطيط الربانمج واملقررات 

 التخطيط
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 معايري رسالة القسم وأهدافه و  تنفيذ اخلطة التشغيلية مبا يضمن استيفاء
 .األكادميياالعتماد 

  اخلطط السنوية لضمان سري الكلية واألقسام حنو  تنفيذاملشاركة يف
أهداف اجلودة  والقسم وبلوغورسالة اجلامعة والكلية  رؤيةحتقيق 

 واستيفاء متطلبات االعتماد األكادميي. 
  لتنفيذ مهامهم وفق  القسم ومساندهتمتوفري الدعم للعاملني ابلوحدة ويف

 ما هو خمطط له سابقا.
 الربانمج،  )توصيفتطبيق معايري اجلودة املطلوبة ل نماذجال حتديث وتوفري

توصيف اخلربة امليدانية  املقرر،تقرير  املقرر،توصيف  الربانمج،تقرير 
حسب متطلبات ومناذج  (مؤشرات جودة الربانمج امليدانية،وتقرير اخلربة 

 املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي.
 يف ضوء ما تكشف عنه  حتديد االحتياجات التدريبية ملنسويب القسم

 للجهات ذات العالقة. هاالدورية ورفعتقارير اجلودة 
  حتديد االحتياجات املادية والبشرية والتقنية يف القسم يف  ضوء ما

 تكشف عنه تقارير اجلودة الدورية  ورفعها للجهات  ذات العالقة.

 التنفيذ

  تنفيذ اخلطة التشغيلية وفق منوذج متابعة اخلطة التشغيلية متابعة
 للجودة.

  العملية التعليمية.متابعة تنفيذ نظام مراقبة جودة 
 عمادة التقومي واجلودة. متابعة ما ُيسند إليها من مهام من قبل 

 املتابعة

 وحتديثها ابستمرار  بشكل موحد إعداد ملفات اجلودة وتنظيمها
 ورقيا وإلكرتونيا على نظام اجلودة اإللكرتوين.

 .مجع الشواهد واألدلة وتصنيفها 
 التوثيق
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  ًمؤشرات أداء واضحة ودقيقة وسنوايً وفق تقومي أداء الربانمج دوراي 
لقياس جودة الربامج التعليمية  حبسب معايري االعتماد األكادميي

  الب.وجودة التدريس واخلدمات اليت تقدم للط
  إعداد التقارير الدورية عن أداء اجلودة يف الربانمج ورفعها لوكالة

 الكلية للجودة.
 بشكل  انمج األكادمييللرب  اإلشراف على إعداد الدارسة الذاتية

 دوري.

 التقومي

 القسم. أفراد بني اجلودة ثقافة نشر 
 منسويبات املعنية بتطوير اجله متابعة الدورات التدريبية اليت تقيمها  التوعية 

 والرتشيح هلا والتأكيد على حضورها. ،القسم
 

ما عدا ، العلميةغري ه على مسؤول اجلودة يف األقسام أعال رما ذكينطبق كل  :مالحظة
عن تطبيق نظام إدارة اجلودة واالعتماد  مسؤوالً بتوصيف الربامج واملقررات: ويعترب  قيتعل

 .المسؤول عنهايف اإلدارة أو الوحدة  األكادميي

 :ملفات اجلودة يف الربانمج
الربانمج  ملفات اجلودة يف الربانمج عن كافة األنشطة واملمارسات اليت يقوم اها أعضاء عربِّ تُ 

نظر إليها جهات التقومي كما ت  الرباجمي، تطلبات اجلودة ومعايري االعتمادومنسوبيه يف ظل م
 الداخلية واخلارجية كأدلة وشواهد فعلية على جهود الربانمج يف تلبية متطلبات اجلودة.

بناء  ابلربانمج إىلإن العمل املستمر على استيفاء متطلبات اجلودة ومعايري االعتماد سيفضي 
لعديد من امللفات الالزمة لتوثيق جهود الربانمج واالستفادة منها يف رصد نقاط قوة وتنظيم ا

تتعدد وتتنوع من برانمج  على الرغم من أن هذه امللفات قدو . الربانمج وفرص التحسني فيه
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د احلمتثل امللفات التالية  إال أن فيه،إىل آخر حبسب طبيعة الربانمج وطريقة تنظيم العمل 
 :األساس لواثئق اجلودة يف أي برانمج أكادميي

  ملف الربانمج ويتضمن مجيع الواثئق ذات العالقة ببناء الربانمج وتوصيفه
/ األدلة التعريفية/ لوائح الربانمج/ لربانمجاترخيص على سبيل املثال: ) وتقوميه،

/ الربانمجتوصيف ج تعلم الربانمج/ خطة الربانمج/ / نواتمتطلبات وشروط القبول
 ./ جلان التوصيف(تقرير الربانمج

  املتصلة بعمليات التخطيط على مستوى ويتضمن كافة الواثئق  اخلطط،ملف
 الكلية/ القسم/ جودة الربانمج.

  ملف املقررات ويتضمن مجيع الواثئق ذات العالقة بتوصيف املقررات وتدريسها
الشاملة للمقررات/ جلان توصيف املقررات / التقارير على سبيل املثال: ) وتقوميها

 التوصيف(.
   ملف اخلربة امليدانية ويتضمن مجيع الواثئق ذات العالقة بتوصيف اخلربة امليدانية

يدانية/ تقرير اخلربة اخلربة امل )توصيفوتطبيقها وتقوميها على سبيل املثال: 
 .(امليدانية

 ويتضمن مجيع الواثئق الدالة على عمليات العملية التعليمية  جودة ملف مراقبة
تقارير صياغة ) :على سبيل املثال وتقوميها،العملية التعليمية جودة مراقبة 

/ تقارير التحقق من أساليب التقومي/ خمرجات التعلم/ تقارير استطالعات الرأي
 .(صيل / تقارير املساعدات الطالبيةتقارير التحقق من مستوايت التح

 ومواصفات االستشارية/  اهليئةرارات تشكيل قويتضمن: )الستشارية ملف اهليئة ا
جتماعات وتوصياته/ املستشارين ومؤهالهتم/ حماضر االجتماعات / نتائج اال

 .(أعمال اهليئة
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  على سبيل املثال:  ابخلرجيني،ملف اخلرجيني ويتضمن كافة الواثئق ذات العالقة
 . الرأي(/ جهات التوظيف/ تقارير تقومي األداء الوظيفي/ استطالعات )بياانهتم

  ملف تقومي أداء اجلودة ويتضمن كافة الواثئق اليت تعكس عمليات ونتائج املراقبة
الدورية ألنشطة اجلودة وممارساهتا خالل فصل عام جامعي واحد: )التقارير 

تقومي اخلطة التشغيلية  وتقريرنتائج املراجعات الداخلية وأدوات التقومي و  الدورية
 جودة الربانمج السنوي(.أداء وتقومي 

  ويتضمن كافة الواثئق ذات العالقة الذاتية،ملف مقاييس التقومي الذايت والدراسة 
على سبيل املثال:  الذاتية،بعمليات تطبيق مقاييس التقومي الذايت وإعداد الدراسة 

جان/ خطط العمل/ مقاييس التقومي إجراء التقومي الذايت وتشكيل الل )قرارات
 (.التقومي/ تقرير الدراسة الذاتية الذايت/ أدوات

  ويتضمن كافة الواثئق املرتبطة أبعضاء هيئة التدريس  التدريس،ملف أعضاء هيئة
/ االنشطة واالجنازات /الذاتية السري) اجلودة:وأنشطتهم ذات العالقة مبعايري 

 (االجازات /الرتقيات
  وأعضائه ويتضمن كافة الواثئق ذات العالقة خبدمة الربانمج  اجملتمع،ملف خدمة

 .للمجتمع احمللي واخلارجي
  إكمال دائرة اجلودة وعمليات التطوير تما يثبتقارير اجلودة: كل ملف 

 والتغذية الراجعة. من املبادرات واالستفادة
   

 :اجلودة ملفات توثيق
 وشواهد بصورتني:يتم توثيق ملفات اجلودة وحفظها كأدلة 
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 يتم ترتيب  ،والواثئق حسب معايري احملدد من عمادة التقومي واجلودةللبياانت  :ورقية
 ومثال لذلكإليه عالمة على كل ملف حىت يسهل الوصول  بوضع الورقية امللفات

 (.1)انظر الشكل 
 اإللكرتويننظام اجلودة على  واملنتظم لكافة البياانتاملباشر عرب الرفع  :إلكرتونية 

  .حسب القوالب والنوافذ احملددة
 
 :ختاما  

 عزيزي مسؤول اجلودة يف القسم العلمي:

الربامج يف متكني الفعالة  تكسامهمإن جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية تعتمد على 
وبناء  ،معايري اجلودة واالعتمادخالل تبين وتطبيق  منمن حتقيق رسالتها وأهدافها  األكادميية

وتنفيذ اخلطط والربامج اليت تضمن حتقيق مستوايت عالية من األداء واإلنتاجية يف اجملاالت 
وتعظيم االنتفاع من الرصيد املعريف واخلربات  ، التعليمية واإلدارية والتنظيمية واملالية والتقنية

ات احلصول على ووحداهتا التعليمية واإلدارية وتوفري مقومات ومتطلب لربامجاملرتاكمة لدى ا
االعتماد األكادميي واحملافظة عليه وفق أعلى معايري اجلودة احمللية والعاملية مبا يعزز قدرات 

لتحقيق  الربامج والكليات عتماد الرباجمي واملؤسسي .اال

  

 
 اململكة العربية السعودية

 مام   بن سعودجامعة اإل
 مدينة امللك عبد  للطالبات

 الكلية / القسم

 

 

 

    -       

2016-2017 
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 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 

 

 عمادة التقومي واجلودة

 

quality@imamu.edu.sa 

 

 مواقع هتمك..


