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       محت

ويا الدلي
المقــــدمــــــة

 لدعم وتقويم إجراءات جودة العملية 
ً
 أساسا

ً
يعد إنشاء إدارة ضمان الجودة مطلبا

اإلدارية، والتعليمية وفق أعلى املعايير التي تتطلبها هيئات االعتماد األكاديمي.

ومن هذا املنطلق يأتي هذا الدليل الذي يوضح مقومات توكيد الجودة، ومراقبتها في 

جميــع املمارســات اإلداريــة، والتعليميــة، والبحثيــة، ومــا يتعلــق بالخدمــة املجتمعيــة؛ 

لضمان إعطاء صورة مشرفة لبرنامج الشريعة داخلًيا، وخارجًيا، كما يوضح الدليل 

أهــداف إدارة ضمــان الجــودة، ومهامهــا، وإجراءاتهــا التــي تضمــن التطويــر والتحســين 

 للمراقبين الداخليين.
ً
 للعاملين في البرنامج، ومرجعا

ً
املستمر، ليكون مرشدا
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كلمة عميد الكلية
     الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، أما بعد: 

     فــإن كليــة الشــريعة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن أعــرق الكليــات فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية، فقــد أن�ســئ برنامــج الشــريعة فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية فــي مرحلــة 
البكالوريــوس كبرنامــج وحيــد تحــت مظلــة كليــة الشــريعة بالريــاض عــام ١٣٧٣هـــ املوافــق لعــام ١٩٥٣م، 
، ثم توالى استقبال الدفعات الدراسية، 

ً
وبلغ عدد الطالب الذين التحقوا به سنة افتتاحه: )٢٢( طالبا

وتنامــت حتــى أصبحــت اليــوم مــن أكبــر الكليــات علــى مســتوى الجامعــات الســعودية. 
 لرؤيــة الكليــة فــي أن 

ً
 مــن رغبــة الكليــة فــي تحقيــق التميــز للكليــة وللدراســين فيهــا، وتحقيقــا

ً
     وانطالقــا

 مــع رســالة 
ً
تكــون رائــدة فــي تعليــم الشــريعة، والتميــز فــي مجــال البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع، وتمشــيا

البرنامــج: فــي تأهيــل متخصصيــن فــي الشــريعة يملكــون قــدرات علميــة شــرعية، ومهــارات بحثيــة فــي مجــال 
الشريعة، ومهنية في القضاء واإلفتاء والتعليم واالستشارات الشرعية، فقد حرصت الكلية على العمل 
 
ً
علــى تحقيــق متطلبــات االعتمــاد املؤس�ســي والبرامجــي، وتوجــه العمــل نحــو العمــل املؤس�ســي، وتحقيقــا

 برؤيــة اململكــة )٢٠٣٠( والتــي تضمنــت: بنــاء مجتمــع حيــوي 
ً
لتطلعــات قــادة هــذه البــالد املباركــة، وعمــال

يعيش أفراده وفق املبادئ اإلسالمية، ومنهج الوسطية واالعتدال، معتزين بهويتهم الوطنية، وفخورين 
بإرثهم الثقافي العريق في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين واملقيمين، 

ويســندهم بنيــان أســري متيــن ومنظومتــي رعايــة صحيــة واجتماعيــة ممكنــة. 
     لهــذا كلــه فقــد خطــت الكليــة خطــوات حثيثــة نحــو العمــل علــى تحقيــق االعتمــاد البرامجــي لبرنامــج 
البكالوريــوس فــي كليــة الشــريعة، وكانــت مــن أولــى الكليــات التــي حظيــت بزيــارة فريــق املراجعــة التطويــري، 
ثــم عملــت الكليــة علــى اســتيفاء متطلبــات االعتمــاد البرامجــي، والســعي نحــو تطــور الكليــة فــي مختلــف 
األصعــدة، ومــن الخطــوات التــي خطتهــا الكليــة: إنشــاء وحــدة إدارة ضمــان الجــودة؛ لتكــون هــذه الوحــدة 

مشــرفة علــى أعمــال الجــودة فــي الكليــة بالتنســيق مــع وكالــة الكليــة للشــؤون التعليميــة والجــودة. 
وقــد بــذل القائمــون فــي وحــدة إدارة ضمــان الجــودة فــي إعــداد دليــل لضمــان الجــودة فــي الكليــة؛ ليكــون 
 ونساء 

ً
 نحو أعمال الجودة في الكلية املتعددة، فشكر هللا لفريق الجودة في الكلية رجاال

ً
 ومنطلقا

ً
أساسا

 يانعــة يعــم نفعهــا، ويتفيــأ املجتمــع فــي ظاللهــا، والشــكر يمتــد 
ً
جهودهــم املباركــة، وجعــل هــذه الجهــود ثمــارا

لصاحــب املعالــي مديــر الجامعــةـ  حفظــه هللا ورعــاهـ  علــى جهــوده املباركــة فــي رعايــة ودعــم الجهــود التــي 
تتصل بالوحدات التعليمية، وباألخص كلية الشريعة، وتقديم الدعم السخي لكلية الشريعة، والشكر 
موصــول لوكالــة الجامعــة للتخطيــط والتطويــر والجــودة علــى جهــوده فــي رعايــة تقــدم الكليــة نحــو االعتماد 
ـ ــلعميد التقويم والجودة في الجامعةـ  على جهوده ومتابعته املســتمرة 

ً
البرامجي، والشــكر موصولـ  أيضا

لســير الكليــة نحــو االعتمــاد البرامجــي. 

 في كلية الشريعة، وحقق هللا التطلعات. 
ً
 مباركا

ً
جعل هللا هذه الجهود غرسا

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...  
عميد كلية الشريعة 
د. يحيى بن علي العمري
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نشأة إدارة ضمان الجودة

     تأسســت إدارة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 
فــي العــام الجامعــي ١٤٢٧/١٤٢٦هـــ بالقــرار اإلداري الصــادر بتاريــخ: ١٤٢٧/٢/٤هـــ وذلــك لضمــان 
جودة مســتقلة ومتكاملة للتعليم العالي في الجامعة في الجانبين األكاديمي واملؤس�ســي، وكان من 

أبــرز مهامهــا توكيــد ومراقبــة الجــودة فــي البرامــج األكاديميــة.
 وقــد وضــع برنامــج الشــريعة خطــة اســتراتيجية خمســية ســنة ١٤٢٧هـــ.، وبــدأت أعمــال الجــودة 
فــي البرنامــج عــام ١٤٢٩هـــ، وفــي العــام الجامعــي: ١٤٣١/١٤٣٠هـــ افتتحــت وكالــة الكليــة للتطويــر 
والجودة واالعتماد األكاديمي حيث تمت مراجعة رؤية ورسالة البرنامج لتحقق أهداف البرنامج 
وفــق مايتطلبــه ســوق العمــل ومعاييــر االعتمــاد، وتطويــر الخطــة الدراســية، وصياغــة مخرجــات 
التعلم للبرنامج، واعتمادها، ومايستلزم ذلك من تطوير لتوصيف البرنامج وتواصيف املقررات 
الدراســية وبنائها على مخرجات التعلم بما يتفق مع متطلبات هيئة تقويم التعليم، وتم اختيار 
٧٠% مــن مؤشــرات األداء ملعاييــر  هيئــة تقويــم التعليــم لالعتمــاد البرامجــي واعتمادهــا مــن مجلــس 

الكليــة، وبنــاء الخطــط عليهــا.
      واســتمر العمــل بوكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة واالعتمــاد األكاديمــي قرابــة ســبع ســنوات، ثــم 
صدر قرار إداري بتاريخ: ١٤٣٨/٢/٢١ه بدمجها مع وكالة الشؤون التعليمية في الجودة؛ ليكون 
املســمى: وكالــة الشــؤون التعليميــة والجــودة، والتــي تشــرف وتدعــم أعمــال إدارة ضمــان الجــودة 

بالكليــة.
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أهداف إدارة ضمان الجودة
 

الهدف العام:
بناء نظام فعال لنظام الجودة ، والتخطيط واإلدارة والقيادة لعمليات تطوير الجودة وتوطينها 
فــي البرنامــج ، وتحقيــق معاييــر االعتمــاد األكاديمــي فــي العمليــة التدريســية واألكاديميــة فــي البرنامــج 
األكاديمــي، وضبــط نظــام الجــودة فــي العمــل اإلداري داخــل الكليــة، والعمــل علــى تقويــم جميــع 
أنشــطتها، و تطويــر وتحســين األداء فــي كافــة الجوانــب، ونشــر ثقافتهــا؛ لتكــون كليــة الشــريعة رائــدة 

فــي تحقيــق معاييــر الشــريعة، وخصائــص الخريــج املعتمــدة.

األهداف الفرعية:
تحســين بيئــة البرنامــج، وفــق نظــام فعــال لضمــان الجــودة ومواكبتهــا ألســاليب التطويــر   .١

. ملســتمرة ا
اســتيفاء متطلبــات االعتمــاد األكاديمــي للبرنامــج وفــق مــا نصــت عليــه هيئــة تقويــم   .٢

. لتعليــم ا
متابعــة أداء العمليــات فــي املجــال اإلداري، والتعليمــي، والبحثــي، والخدمــة املجتمعيــة   .٣

محــددة. قيــاس  أدوات  وفــق 
التخطيط لرفع مستوى جودة مخرجات البرنامج بما يتطلبه سوق العمل.  .٤

تفعيــل املشــاركة الطالبيــة فــي بنــاء واتخــاذ القــرارات ذات العالقــة بجــودة العمليــة   .٥
. لتعليميــة ا

نشر ثقافة الجودة بين جميع العاملين في البرنامج، وانعكاسه على أعمالهم.  .٦
تدريب العاملين في البرنامج على أساليب تطوير عمليات ضمان الجودة.  .٧

التطوير والتحسين املستمر في جميع أنشطة البرنامج بما تتطلبه معايير االعتماد.  .٨
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الهيكل التنظيمي  إلدارة ضمان الجودة

 

وكيل الشؤون التعليمية والجودة

إدارة ضمان الجودة

اللجنة االستشارية للبرامج األكاديمية

وحدة خدمة المجتمع

وحدة ضمان الجودة 
واالعتماد األكاديمي 

وحدة التخطيط والمتابعة

وحدة اإلحصاء والبيانات

وحدة القياس والتقويم

وحدة التدريب

وحدة دعم التعلم والتعليم

وحدة الخطة والمقررات

السكرتارية

وحدة الجودة
بقسم الفقه

وحدة الجودة
بقسم أصول الفقه

وحدة الجودة
بقسم الثقافة اإلسالمية

وحدة الجودة
بقسم األنظمة

وحدات الجودة في األقسام العلمية
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دورة الجودة بكلية الشريعة

دورة الجودة والمراجعة المستمرة

أوال: دورة الجودة طويلة المدى بكلية الشريعة:
وهــي داخلــة ضمــن عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للكليــة )دورة برنامــج الشــريعة ابتــداء مــن قبــول 

الطلبة حتى تخرجهم( ، وأهم الخطوات :
.SOWT تقييم مستويات األداء الحالي ، وتحليل البيئة عبر نموذج  •  

مراجعة الخطة االستراتيجية والرسالة واألهداف.  •  
وضع أهداف للكلية مرتبطة بمؤشرات أداء.   •  

وضع مخرجات التعلم للبرنامج، وآليات قياسها.  •  

التخطيط
ين

س
تح

ال
التنفيذ

التحقق والتقويم

ُيراد�بھ�وضع�ا��طط�التنفيذية�للوحدات�
ع���أن��س�ند����التخطيط�إ���ا��طة�

العامة�ل��ودة����ا��امعة.

ُيراد�بھ�االستمرار�ة����
املمارسات�ا��يدة،�

ووضع�خطط�التحس�ن�
للمارسات�ال���ظهر�
ضعف����مؤشرات�

أدا��ا.

ُيراد�بھ�استخدام�اإلجراءات�والنماذج�
املتعلقة�بالقياس�للمتا�عة�والتأكد�من�
التحقق�وتقو�م�األداء�مع�مراعاة�ما�تم�

اعتباره����مرحلة�التخطيط

ُيراد�بھ�تطبيق�ما�
تضمنتھ�ا��طة�
املرسومة��وتحقيق�
مؤشرات�األداء�،�مع�

املرونة،�حال�
املستجدات�املعت��ة�

من�الناحيت�ن
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مراقبة األداء وتقويم النتائج وفق معايير الجودة .  •  
مراجعة التقارير وإغالق دائرة الجودة بالتخطيط والعمل على التحسين  •  

والهدف منها:

•  تقويم جودة البرنامج وتطويره.
دراسة فاعلية الخطط واألنشطة في تحقيق أهداف الكلية و الجامعة ، وتلبيتها   •

ملعايير الجودة واالعتماد واإلطار السعودي للمؤهالت وأهداف الجامعة االستراتيجية   
وخطط التنمية الوطنية .  

الحصول على االعتماد األكاديمي أو تجديد االعتماد.  •

ثانًيا: دورة الجودة قصيرة المدى بكلية الشريعة:
وهي داخلة ضمن عملية التخطيط التشغيلي للكلية واألقسام العلمية والوحدات التابعة لها.

التخطيط التشغيلي بما يحقق الخطط االستراتيجية للكلية والجامعة  •  
التنفيذ من خالل تطبيق ما تضمنته خطة العمل التشغيلية.   •  

مراقبة األداء وتقويم النتائج وفق معايير الجودة .  •  
مراجعة التقارير وإغالق دائرة الجودة بالتخطيط و التحسين املستمر .  •  

والهدف منها:

 التأكد من تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية وللجامعة وفق مراحل زمنية دورية.• 

 الوقوف على مواطن القوة واملحافظة عليها، • 

اعتماد أولويات التحسين التي تضمن تحقيق األهداف في كافة املستويات• 

جوانب مراقبة أداء جودة البرنامج
     تســير عمليــات إدارة الجــودة فــي الكليــة وفًقــا للهيكلــة اإلداريــة لنظــام إدارة الجــودة، واالعتمــاد 
األكاديمي في الجامعة، فتنتظم في حلقة تفاعلية تبدأ بوحدة الجودة في القسم العلمي، ومروًرا 
بإدارة ضمان الجودة،  ووكالة الشؤون التعليمية والجودة في الكلية، وعمادة التقويم والجودة، 

ولجــان وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة، وانتهــاء باللجنــة العليــا للجــودة واالعتمــاد األكاديمــي.
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وتتمثل جوانب مراقبة جودة أداء البرنامج في العملية التعليمية فيما يلي:

     وألجــل اســتكمال دائــرة الجــودة فــي فــال بــد مــن اســتيفاء دورة الجــودة التــي تبــدأ بالتخطيــط ثــم 
التنفيــذ ثــم املراجعــة والتقويــم، وانتهــاء باتخــاذ  اإلجــراء املناســب، 

معايير إغالق دائرة الجودة بكلية الشريعة : 

معايير عمليات التخطيط: 
ترتبــط جميــع الخطــط التشــغيلية بالخطــط االســتراتيجية، كمــا ترتبــط خطــط الوحــدات • 

بــإدارة ضمــان الجــودة بالخطــة التشــغيلية لــإدارة .
 تتضمن الخطط التشغيلية األهداف ، واملبادرات ، ومؤشرات األداء .• 

التأكد من وجود عدد كاف ودقيق من املؤشرات .• 

ربطها بممارسات هيئة تقويم التعليم والتدريب ما أمكن.• 

معايير عمليات التنفيذ:
التأكد من تنفيذ الخطط التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.• 
التأكد من تنفيذ خطط التحسين .• 
تحقيق املرونة من خالل اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات • 

ذات العالقة.

 الرسالة
 واألهداف
والخطط

 الموارد
و

اإلمكانات

كفاءة
اآلداء

 مخرجات
التعلم

 اإلنجاز المتحقق
 في ضوء األهداف

 المخطط لها
ومعايير االعتماد
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االستفادة من خطة إدارة املخاطر املضمنة في الخطة االستراتيجية للبرنامج بما يضمن • 
تحقيق األهداف وتجاوز الصعوبات.

معايير عمليات التقويم والمتابعة:
إعــداد تقاريــر إنجــاز دوريــة لتنفيــذ الخطــط التشــغيلية املرتبطــة بالخطــة االســتراتيجية ، • 

مبنيــة علــى مؤشــرات وإحصــاءات ومعلومــات دقيقــة.

تحليــل البيانــات واملعلومــات الــواردة فــي التقاريــر بذكــر نقــاط القــوة وتوصيــات التحســين • 

القــرارات  واتخــاذ  التحســين،  عمليــات  فــي  الجــودة  دائــرة  إغــالق  عنــد  منهــا  لالســتفادة 

. بشــأنها  والتوصيــات 

معايير عمليات التحسين
ضمان استمارية املممارسات الجيدة .• 

إغــالق دائــرة الجــودة بإعــداد خطــة التحســين للعــام القــادم بعــد تحليــل املؤشــرات والبيانــات  • 

فــي التقاريــر ، فــي حــال  ظهــور قصــور فــي مؤشــرات األداء .

عوامل ضرورية لنجاح إدارة ضمان الجودة

     من تلك العوامل التي تساعد في نجاح أنشطة إدارة ضمان الجودة ما يلي:
: الدعــم املتواصــل، وااللتــزام بتطويــر الجــودة مــن قبــل املديــر، وكافــة مســؤولي القيــادة العليــا 

ً
أوال

فــي املؤسســة، والبرنامــج.
ثانًيا: وجود فريق عمل في اإلدارة لهم معرفة جيدة بعمليات ضمان الجودة، ولديهم القدرة على 

القيــادة الفاعلة.
ــا: توفــر بيئــة برامجيــة، ومؤسســية تعنــى بالرقــي واإلبــداع، واالســتفادة مــن األخطــاء، وتقديــر 

ً
ثالث

االنجــازات املتميــزة.
رابًعا: التزام شامل من املؤسسة، والبرنامج بتحقيق التميز، والتفوق، واملشاركة باملبادرات التي 

تحقــق هــذا التميز.
خامًسا: املشاركة الشاملة من قبل جميع أقسام املؤسسة، ووحداتها في التخطيط، والتنفيذ، 

واملتابعــة لعمليــات الجودة.
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سادًســا: انفتــاح طاقــم العمــل فــي إدارة ضمــان الجــودة علــى زمالئهــم مــن العامليــن فــي املؤسســة، 
والبرنامــج، وغيرهــم مــن املســتفيدين مــن أنشــطتها، وتقبــل مــا يقدمونــه مــن تغذيــة راجعــة حــول 

أداء اإلدارة، واالســتفادة مــن أفكارهــم، ومقترحاتهــم البنــاءة فــي مجــال تطويــر العمــل.
ســابًعا: إدراك فريــق العمــل فــي اإلدارة ألهميــة التعــاون، والعمــل بــروح الفريــق؛ لتحســين الجــودة 

فــي املؤسســة، والبرنامــج.
ثامًنــا: وجــود رغبــة لــدى منســوبي اإلدارة فــي تطويــر مهاراتهــم الذاتيــة إضافــة إلــى االشــتراك فــي وضــع 

اســتراتيجية لتطويــر البرنامــج، ومســاندة اســتراتيجية تطويــر املؤسســة.
تاســًعا: االلتــزام الشــامل بعمليــات التقويــم املبنيــة علــى األدلــة والبراهيــن، وذلــك باســتخدام 
مؤشرات األداء املحددة مسبًقا، ومعايير االعتماد األكاديمي لضمان الجودة، والتحقق املستقل 

مــن صحــة البراهيــن واالســتنتاجات.
عاشًرا: العمل على أن تكون عمليات ضمان الجودة عنصر أسا�سي من عناصرة إدارة البرنامج.

حــادي عشــر:  تخصيــص ميزانيــة كافيــة لدعــم مشــاريع، ومبــادرات، وعمليــات ضمــان وتوكيــد 
الجــودة فــي البرنامــج.

ثانــي عشــر: التــزام إدارة ضمــان الجــودة بتطبيــق معاييــر ضمــان الجــودة علــى العمليــات، واملهــام 
التــي يتوالهــا.
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معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

     إن املعايير التي التزم بها البرنامج هي نفس املعايير التي تنص عليها هيئة تقويم التعليم، وتتمثل 

فيما يلي:
املعيار األول:  الرسالة واألهداف

املعيار  الثاني:  إدارة البرنامج و ضمان جودته.
املعيار الثالث: التعلم والتعليم

املعيار الرابع: الطالب
املعيار الخامس: هيئة التدريس

املعيار السادس: مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات
        

     وجميــع املعاييــر الســابقة مهمــة إال أن معيــار التعلــم والتعليــم يحظــى بمزيــد عنايــة واهتمــام 
مــن قبــل إدارة البرنامــج، وهــذا متمثــل فــي تحديــد مخرجــات التعلــم، ومراعــاة خصائــص خريجــي 

البرنامــج، والعمــل علــى إيجــاد واســتمرارية البيئــة التعليميــة املحفــزة للتعلــم والتعليــم.
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مهام واختصاصات وحدات الجودة بكلية الشريعة
     تتولــى إدارة ضمــان الجــودة قيــادة وتنســيق ودعــم عمليــات ضمــان الجــودة فــي الكليــة، وترتبــط 
مــن الناحيــة اإلداريــة بوكالــة الكليــة للشــؤون التعليميــة والجــودة، ومــن الناحيــة الفنيــة بعمــادة 

التقويــم والجــودة، وتتكــون مــن عــدد مــن الوحــدات كمــا يلــي:

وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
     تعنــى الوحــدة بتهيئــة برامــج الكليــة للحصــول علــى االعتمــاد البرامجــي ، واملســاهمة فــي الحصــول 
علــى االعتمــاد املؤس�ســي ، ويتــرأس العمــل فــي هــذه الوحــدة رئيــس إدارة ضمــان الجــودة بكليــة 

الشــريعة ، ومــن مهامهــا : 

المهام المرحلة
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.•  التخطيط
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.• 
املساهمة في املراجعة الدورية لرؤية ورسالة البرنامج.• 
اإلشراف على زيارة  الهيئة االستشارية البرامجية ،  ورفع التقارير لها • 

ومتابعة توصياتها . 
التواصل مع عمادة التقويم والجودة ، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.• 
التواصل مع الوحدات األكاديمية، واإلدارية املناظرة بالجامعة في كل ما • 

يساعد في أداء مهامها، وتحقيق أهداف وكالة الشؤون التعليمية والجودة 
بالكلية مع عميد الكلية.

اقتراح تشكيل اللجان، وفرق العمل الالزمة للنشاطات املختلفة.• 
االهتمام بأهداف ومهام إدارة ضمان الجودة املدونة في هذا الدليل، وتنفيذ • 

املهام بفاعلية.
التنسيق بشكل مستمر مع وكالء الكلية، ورؤساء األقسام العلمية بما • 

يحقق أهداف الكلية للجودة.
تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز في األداء التعليمي، والبحثي، • 

واإلداري في الكلية.
نشر ثقافة الجودة على مستوى الكلية بالتعاون مع وحدات الجودة في • 

األقسام العلمية.
اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات ذات العالقة • 

بالجودة .
العمل على تنفيذ ما يفوضها به مجلس الكلية، أو عميدها من مهام ذات • 

عالقة بالجودة.

التنفيذ
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متابعة تحقيق البرنامج ملتطلبات الجودة واملهام املنوطة بها ، وتطبيق معايير • 

الجودة و االعتماد األكاديمي.
اإلشــراف علــى متابعــة تنفيــذ وحــدة الجــودة فــي األقســام العلميــة؛ للتأكــد • 

مــن تحقيقهــا لرســالة البرنامــج وأهدافــه، وعنايـــــــتها بتقويــم مخرجــات التعلــم 
والتحســين والتطويــر املســتمر فــي البرنامــج،  واتســاقها مــع الخطــة التشــغيلية 

. للكليــة
اإلشــراف علــى الزيــارة امليدانيــة لألقســام العلميــة التابعــة للكليــة وفــق نمــاذج • 

املتابعــة الدوريــة للوقــوف علــى واقــع تطــــــــــــــــبيق الجــودة، ودراســة املعوقــات، 
واملشــكالت التــي تواجــه تطبيــق الجــودة فــي كل قســم، واقتــراح حلــول مناســبة 

لهــا، ومناقشــتها مــع مســؤولي الجــودة فــي األقســام، ومــع القيــادة العليــا.
اإلشراف على إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج.• 

المتابعة

إعداد تقرير شامل عن مسيرة الجودة في الكلية و كتابة تقرير )جودة األداء • 
السنوي(، وتقديمه إلى عمادة التطوير والجودة. ، والذي يتضمن : 

مؤشرات األداء  ، والتوصيات التي يلزم عرضها ومناقشتها في مجالس . ١
األقسام العلمية تمهيًدا إلقرارها والرفع بها إلى الجهات األعلى للتحسين 

والتطوير .
خطة التحسين الشاملة لجودة البرنامج. . ٢
التقرير الشامل للمقررات لفصلين دراسيين . ٣
تقرير الخبر ةامليدانية لفصلين دراسيين.. ٤
 تقرير البرنامج السنوي.. ٥
التقرير الشامل ملراقبة الجودة التعليمية .. ٦
تقرير تقويم الخطة التشغيلية في البرنامج.. ٧

التقويم 

إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها التحسين
متابعة رفع جميع التقارير واألدلة و الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، 

ومقاييس التقويم الذاتي املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة 
اإللكتروني.

التوثيق
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وحدة التخطيط والمتابعة

المهام المرحلة
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.•  التخطيط
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء ملعايير الجودة و االعتماد • 

األكاديمي.
 املساهمة في املراجعة الدورية لرؤية ورسالة البرنامج • 
إقــرار الخطــط التشــغيلية للجــودة علــى مســتوى اإلدارة , وخطــط الوحــدات، • 

واألقســام العلميــة، ومتابعــة تنفيذهــا.
 املشاركة في وضع الخطط االستراتيجية والتنفيذية، والتأكد من تحقيقها • 

ملعايير الجودة، واالعتماداألكاديمي،ومتابعتها.
التأكد من وجود عدد كاف ودقيق من املؤشرات في الخطط بما يضمن • 

اتساقها مع مؤشرات أداء الخطة االستراتيجية للجامعة والكلية ومؤشرات 
األداء الرئيسة الخاصة بمعايير هيئة التقويم

التنفيذ

متابعة تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة .• 
متابعة تنفيذ وحدة الجودة في األقسام العلمية؛ للتأكد من تحقيقها لرسالة • 

البرنامــج وأهدافــه، وعنايـــــــتها بتقويــم مخرجــات التعلــم والتحســين والتطويــر 
املســتمر فــي البرنامــج،  واتســاقها مــع الخطــة التشــغيلية للكليــة.

الزيارة امليدانية لألقسام العلمية التابعة للكلية وفق نماذج املتابعة الدورية • 
للوقــوف علــى واقــع تطــــــــــــــــبيق الجــودة، ودراســة املعوقــات، واملشــكالت التــي 
تواجــه تطبيــق الجــودة فــي كل قســم، واقتــراح حلــول مناســبة لهــا، ومناقشــتها 
مــع مســؤولي الجــودة فــي األقســام مــن جهــة، ومــع القيــادة العليــا مــن جهــة أخــرى.

متابعة األقسام العلمية في توثـــــــــــيق النشـــــــــــر العلمي، وخدمة املجتمع.• 
متابعــة خطــة األنشــطة الثقافيــة والتطويريــة للطلبة،ومــدى تطبيقهــا ملعاييــر • 

الجــودة و االعتمــاد األكاديمــي.
متابعــة خطــة البرامــج اإلرشــادية ودعــم الطلبــة، ومــدى تطبيقهــا ملعاييــر الجــودة • 

و االعتمــاد األكاديمــي.
متابعــة خطــة األنشــطة  والــدورات التطويريــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، ومــدى • 

تطبيقهــا ملعاييــر الجــودة و االعتمــاد األكاديمــي.
متابعــة خطــة أنشــطة لجنــة الخريجيــن، واإلرشــاد الوظيفــي ومــدى تطبيقهــا • 

ملعاييــر الجــودة و االعتمــاد األكاديمــي.

متابعــة خطــة أنشــطة لجنــة خدمــة املجتمــع، ومــدى تطبيقهــا ملعاييــر الجــودة و • 

االعتمــاد األكاديمــي.

المتابعة



18

إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة.•  التقويم 
إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها•  التحسين
جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي • 

املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.
التوثيق
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وحدة القياس والتقويم
 

المهام المرحلة
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.•  التخطيط
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.• 
 تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة• 
إعداد وتطوير أدوات القياس والتقويم الخاصة بعمليات التقويم، • 

واالستفادة منها في التخطيط للتطوير
اإلشراف على فحص مؤشرات األداء املعتمدة لجودة البرنامج بشكل سنوي • 

ورفعه ملجلس الكلية .
 املشاركة مع وحدات الجودة في األقسام العلمية لـــــقياس مؤشرات • 

األداء الرئيسة، وتحـــــليل النتائج، وصياغة خطط التحسين، ومتابعة 
مدى تنفيذها.

اإلشراف على وحدة اإلحصاء والبيانات في تحليل االستبانات والبيانات.• 
 اإلشراف على إخراج) التقرير السنوي للبرنامج( وفق نموذج هيئة التقويم.• 
اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات ذات العالقة • 

بالجودة .
عمل تقويم شامل ملستوى الجودة في البرنامج، والتأكد من توفر البراهين.• 

التنفيذ

متابعة وحدات الجودة في األقسام العلمية لتقييم املمارسات في استمارة • 
مقاييس التقويم الذاتي.

متابعة نشر أسماء أعضاء هيئة التدريس، واملوظفين، والطالب املتميزين • 
لجميع مستويات األداء )النشر العلمي، وخدمة املجتمع، واألداء الوظيفي) 

حسب نتائج التقويم الرسمية ( استبانات الطالب، واملوظفين، وأعضاء 
هيئة التدريس(.

المتابعة

إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة. التقويم 
إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها التحسين

جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي • 

املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.
التوثيق

وحدة اإلحصاء والبيانات
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المهام المرحلة
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.•  التخطيط
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.• 
تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة• 

مسؤولية نشر استبانات هيئة التقويم )تقويم املقرر - تقويم خبرة البرنامج   •
- تقويم البرنامج -  تقويم الخريجين - تقويم الجهات املوظفة -  أعضاء هيئة  

التدريس - تقويم الدراسات العليا(، ومتابعة  استيفاء الردود املطلوبة في 
كل استبيان، وتحليلها.

استحداث االستبانات الالزمة لقياس مدى رضا املستفيدين عن البيئة   •
الجامعية، وفق ممارسات الجودة، ومؤشرات األداء، والتي لم تستوف في 

استبانات  الهيئة املعدة مسبًقا، وتحليلها.
تحديث قواعد بيانات الكلية واملتضمنة :   •

أ( بيانات أعضاء الهيئة التعليمية املوجودة، )وفق املتطلب في نموذج تقرير 
الدراسة الذاتية، ومؤشرات األداء، وتقرير الدراسة الذاتية( .

ب( بيانات الطلبة مثل: 
عدد الطلبة املقيدين ، وأنواع الطلبة والطلبة الدوليين ، وعدد الطلبة 
حسب املستويات ، عدد امللتحقين بالبرنامج، عدد الذين أكملوا 

السنة األولى بنجاح، عدد الخريجين، عدد الخريجين ضمن الحد 
األدنى، عدد املنسحبين واملعتذرين، نسبطة الطلبة للهيئة التعليمية ، 

متوسط عدد الطلبة في الشعب(
ج( بيانات عن أعضاء الهيئة اإلدارية.

د( بيانات مصادر التعلم: )املكتبة –قاعات التدريس – املعامل( 
ه( بيانات الخدمات التي تقدمها الكلية وأعضاؤها للمجتمع الداخلي 

والخارجي، وتحدث سنوًيا.
و( بيانات البحث العلمي وخدمة املجتمع بالكلية.

ز( بيانات األنشطة الصفية والالصفية املقدمة للطلبة.
ح( بيانات أنشطة التطوير املنهي والعلمي املقدمة لألعضاء

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي.  •

التنفيذ
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متابعة عمادة القبول والتسجيل ، والعمادات والجهات املزودة للبيانات   •
لتحديث البيانات املتعلقة بالكلية.

متابعة األقسام العلمية في توثـــــــــــيق النشـــــــــــر العلمي ألعضاء هيئة التدريس،   •
وخدمة املجتمع ضمـــــــــــن آلية معتمدة تربط بين الترقيـــــــــــة مثال أو غيرها وبين 

القيام بهذا التـــــــــــوثيق على أن تكون اآللية معـــــــــــلنة لجميع األقسام بعد 
اعتمادها من مجلس الكلية.

المتابعة

إعداد تقارير عن االستبانات ورفعها إلدارة ضمان الجودة في الكلية لتقديم   •
التغذية الراجعة وعمل خطط التحسين الالزمة.

إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة.  •
التقويم 

إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة   •
تنفيذها

التحسين

جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي • 

املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.
التوثيق
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وحدة دعم التعلم والتعليم

المهام المرحلة
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.•  التخطيط
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.• 
تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة• 
اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات ذات العالقة • 

بجودة العملية التعليمية.
إعداد وتطوير أدوات القياس والتقويم الخاصة بمخرجات التعلم .• 
املشاركة مع وحدات الجودة في األقسام العلمية في صياغة وتطوير • 

مخرجات التعلم للبرنامج - إن لزم األمر-.
اإلشراف على تحقيق التدريب امليداني ألهدافه وملمارسات هيئة تقويم • 

التعليم، وعلى وضوح مخرجات التعلم الخاصة به للطلبة واملشرفين.
متابعة تقارير مخرجات التعلم داخل الكلية وخارجها .• 

متابعة امللف الشامل للمقررات التي يدرسها أعضاء من خارج الكلية.• 
نشر ثقافة الجودة على مستوى الكلية بالتعاون مع وحدات الجودة في • 

األقسام العلمية.
املشاركة في تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز في األداء • 

التعليمي، والبحثي، واإلداري في الكلية، واملساهمة مع وحدة القياس على 
نشر أسماء أعضاء هيئة التدريس، واملوظفين، والطالب املتميزين لجميع 

مستويات األداء )النشر العلمي، وخدمة املجتمع، واألداء الوظيفي) حسب 
نتائج التقويم الرسمية ( استبانات الطالب، واملوظفين، وأعضاء هيئة 

التدريس(.

التنفيذ

متابعة البرنامج في تطبيقه لنظام مراقبة جودة العملية التعليمية .• 
متابعة وحدات الجودة في تطبيق جودة للعملية التعليمية ، • 
متابعة تقويم املعيار الثالث )دعم التعلم والتعليم( في التقرير السنوي.• 
متابعة تحقيق جميع املقررات الدراسية  ملخرجات التعلم .• 

المتابعة
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إعــداد تقريــر ملــف مراقبــة الجــودة التعليميــة للبرنامــج وفقــا لتقاريــر الوحــدات • 
ويتضمن : )التقرير الشامل للمقررات، تقرير الخبرة امليدانية ، تقرير البرنامج 
الســنوي ، تقريــر مخرجــات التعلــم للبرنامــج ، تقريــر التحقــق مــن مســتويات 
التحصيل ، تقرير التحقق من أساليب التقويم، تقرير املساعدات التعليمية 

، تقريــر التنميــة املهنيــة(

إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة.• 

التقويم 

إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها التحسين
جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي • 

املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.
التوثيق
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وحدة الخطة الدراسية والمقررات
ويترأس العمل في هذه الوحدة رئيس إدارة ضمان الجودة بكلية الشريعة

المهام المرحلة
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.•  التخطيط
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.• 
تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة• 

رفع الطلبات املبدئية لتطوير البرامج األكاديمية حسب النموذج، • 
من خالل مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية إلى مجلس عمادة 
الدراسات العليا )إذا كان البرنامج خاًصا بالدراسات العيا( ثم إلى 

عمادة التقويم ثم إلى اللجنة املركزية للخطط واملناهج.
مراجعة توصيات التعديالت على املقررات التي تتطلب تغيير جوهري • 

والصادرة من مجالس األقسام العلمية .
اإلشراف على وحدات الجودة في األقسام العلمية فيما يخص عملية • 

التعديالت الثانوية على املقررات .
اإلشراف على تطوير نماذج توصيف البرنامج واملقررات بحسب • 

املستجدات ومتطلبات الهيئة . 
اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات ذات • 

العالقة بالجودة .

التنفيذ

متابعة توصيات التعديالت املقترحة على البرنامج ورفعها للجهات • 
العليا املختصة حسب إجراءات النظام.

المتابعة

إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة. التقويم 
إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها التحسين

جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي • 

املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.
التوثيق
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وحدة التدريب والتنمية المهنية

المهام المرحلة
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.•  التخطيط
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.• 
تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة• 
تـــــــــــــحديد االحتياجات التـــــــــــدريبية في مجال الجـــــــــــودة ألعضاء هيئة التدريس • 

في األقسام العلمية بالكلية، والتنسيق مع الجهات ذات العالقة في تنفيذها.

متابعة نمو التطوير املنهي ، وتطوير امللف الخاص به على مستوى • 
الكلية. 

 املساهمة مع وحدة القياس والتقويم على نشر أسماء أعضاء هيئة • 
التدريس، واملوظفين، والطالب املتميزين لجميع مستويات األداء

اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات ذات • 
العالقة بالجودة .

تطوير ومتابعة آليات إلزام املنسوبين بحضور دورات التطوير الذاتي • 
والوظيفي.

التنفيذ

متابعة وحدات الجودة في األقسام العلمية في حصر االحتياجات التدريبية • 
في املجاالت األساسية  )التدريس ، والتقويم ، واستخدام التقنية ، واملعرفة 

العلمية ألعضاء هيئة التدريس )الجدد ، واملستمرين( في ضوء مخرجات 
التعلم ونتائج تقرير أداء الجودة السنوي واالتجاهات التربوية الحديثة 

وتقويم األداء الوظيفي ، والرفع لوكالة الكلية للشؤون التعليمية و إلى الجهات 
املعنية بالتدريب في الجامعة حسب االختصاص .

المتابعة

إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة. التقويم 

إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها التحسين

جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي • 

املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.
التوثيق

 . 
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مهام سكرتارية إدارة ضمان الجودة
تنظيم املواعيد لالجتماعات والستقبال املراجعين.• 

اإلعداد والتنسيق للقاءات  واالجتماعات التي تخص إدارة ضمان الجودة. • 

اســتالم وتســليم املعامــالت الخاصــة بالقســم ، ومتابعــة عــرض املعامــالت علــى رئيــس الجــودة ، • 
وإحالتهــا إلــى جهــة االختصــاص. 

تبليغ املراجعين باإلجراءات التي تمت على معامالتهم. • 

اإلشراف اإلداري والقيام بأعمال النسخ والتصوير ألعمال اإلدارة .• 

متابعة شؤون العالقات العامة بين اإلدارة ووحدات الجامعة والجهات الخارجية.• 

تنفيذ املهام املوكلة إليه من رئيس إدارة ضمان الجودة .• 

متابعة رفع جميع التقارير واألدلة التي تخص الكلية على نظام الجودة اإللكتروني.• 
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مهام وحدة الجودة في األقسام العلمية
تتولى وحدة الجودة في األقسام العلمية إدارة ضمان الجودة في القسم العلمي، وتنفيذ املهام في شطري 
الطــالب والطالبــات، وتهــدف إلــى تنفيــذ إجــراءات التقويــم، واالعتمــاد األكاديمــي، وتطويــر مســتوى األداء 
في كافة الجوانب، ونشــر ثقافة الجودة في القســم العلمي، وتتبع هذه الوحدة تنظيمًيا القســم العلمي ،  
وفنًيــا إدارة ضمــان الجــودة ووكالــة الكليــة للشــؤون التعليميــة والجــودة ، وتتمثــل مهامهــا، واختصاصاتهــا 

فيمــا يلــي:

المهام المرحلة
املساهمة في املراجعة الدورية لرؤية ورسالة البرنامج.• 
إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بالجودة في القسم.• 
املشــاركة فــي وضــع الخطــط التشــغيلية فــي الكليــة، للتأكــد مــن تحقيقهــا ملعاييــر الجــودة • 

و االعتمــاد األكاديمــي.
املســاهمة فــي عمليــات بنــاء وتخطيــط وتطويــر البرنامــج واملقــررات ومــدى مالءمتهــا • 

ملخرجــات التعلــم ذات العالقــة فــي التخصــص.
اإلشــراف علــى تطويــر نمــاذج تواصيــف املقــررات بحســب املســتجدات املطلوبــة لــدى • 

هيئــة تقويــم التعليــم، و املســاهمة فــي صياغــة مخرجــات التعلــم للبرنامــج

التخطيط

تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.• 
تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة• 
تطبيق نظام مراقبة جودة العملية التعليمية.• 
تقويــم فاعليــة اســتراتيجيات التعليــم وفــق أســلوب التقويــم القائــم علــى مالحظــة • 

الزميــل .
مراجعــة ملــف املقــرر، ورفــع تقريــر ملجلــس القســم للمناقشــة، وإتخــاذ التوصيــات إن • 

لــزم.
متابعة االعتراف الرسمي بالتميز األكاديمي واملنهي :من خالل:• 
*اقتراح آلية مناسبة على مستوى البرنامج لتشجيع التميز األكاديمي واملنهي• 
املتميزيــن لجميــع •  والطــالب  واملوظفيــن،  التدريــس،  أســماء أعضــاء هيئــة  *نشـــــــــــــر 

مستويـــــــــــات األداء )النشر العلمي،   وخدمة املجتمع، واألداء الوظيفي( حسب نتائج 
التقويــم الرســمية )اســتبانات الطلبــة، واملوظفيــن، وأعضــاء  هيئــة التدريــس(.

إمــداد إدارة ضمــان الجــودة بكافــة أنشــطة النمــو املنهــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومنهــا • 
)الــدورات التدريبيــة التــي تــم حضورهــا ، املؤتمــرات وورش العمــل والنــدوات ..الــخ(

املســاهمة فــي دعــم التطويــر املنهــي لألعضــاء بالتعــاون مــع وحــدة التدريــب والتنميــة • 
املهنيــة فــي حصــر االحتياجــات التدريبيــة، واملتابعــة حتــى التنفيــذ  

تشــجيع أعضــاء القســم علــى حضــور الــدورات واملؤتمــرات واملبــادرة فــي النشــاطات • 
العلميــة، وعلــى النشــر العلمــي، وخدمــة  املجتمــع.

مشاركة إدارة ضمان الجودة في إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج.• 

التنفيذ
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متابعة تنفيذ خطط القسم العلمي.• 
متابعة الخدمات املقدمة للطلبة وفًقا للتالي:• 
 • ، بالجامعــة  املتوفــرة  املســاندة  بالخدمــات  التدريــس  إملــام أعضــاء هيئــة  مراقبــة 

إليهــا. الطلبــة  إحالــة  وإجــراءات  وبالكليــة 
متابعة نشر الساعات املكتبية وفاعليتها .• 

االعتمــاد •  و  الجــودة  معاييــر  لتطبيــق  وحثهــم  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  متابعــة 

دوري. بشــكل  املطلوبــة  التقاريــر  وتســليم  األكاديمــي، 
توفير الدعم واملساندة للعاملين في الجودة.• 
متابعة ملفات التطوير املنهي  من خالل حث األعضاء على بناء ملفات التطور املنهي، • 

واملتضمنــة )األدلــة والبراهيــن الخاصــة بعمليــات التقويــم الذاتــي ، وعينــات مــن تقويــم 
الطلبة الدوري ، واســتراتيجيات التحســين التي يقوم بها العضو ، ومعدالت اإلنجاز 

املنهي عبر سنوات التدريس(
متابعة الحراك العلمي واملنهي املتعلقة بالتخصص لألعضاء  واإلعالن عنها . • 

المتابعة

 تقويم أداء البرنامج سنوًيا، وكتابة تقريره واملتضمن:• 
أ- تقريــر خطــة القســم التشــغيلية متضمنــة تقويــم أهــداف البرنامــج فــي ضــوء مؤشــرات أداء 

البرنامــج الرئيســية.
ب-تقريــر ملــف مراقبــة الجــودة التعليميــة )التقريــر الشــامل للمقــررات، تقريــر التحقــق 
مــن مســتويات التحصيــل ، تقريــر التحقــق مــن أســاليب التقويــم، تقريــر مخرجــات التعلــم( 

ورفعــه إلدارة ضمــان الجــودة
تقويــم أداء البرنامــج وفــق مؤشــرات األداء الرئيســة ذات العالقــة بالقســم العلمــي، • 

واملســاهمة مــع إدارة ضمــان الجــودة فــي تحليــل النتائــج، وصياغــة خطــط التحســين، 
ومتابعــة مــدى تنفيذهــا.

التقريــر الســنوي للبرنامــج: يتــم إعــداده وفــق نمــوذج هيئــة تقويــم التعليــم فيمــا يخــص • 
القســم العلمــي.

التقريــر الشــامل للمقــررات: تتولــى الوحــدة تحليــل ملفــات املقــررات الشــاملة بعــد • 
استالمها من منسقي املقررات، وتعد تقريًرا شامال للكشف عن : نتائج توافر عناصر 
ملــف املقــرر ونتائــج تحليــل معــدالت اإلنجــاز ، ونتائــج تحليــل اســتبانة تقويــم املقــرر ، 
ومقترحــات التحســين والتطويــر ، ويعــرض بشــكل فصلــي علــى مجلــس القســم ، وتتابــع 

اإلجــراءات الــواردة فــي مســار تدفــق تطويــر البرامــج .
تقييــم املمارســات فــي اســتمارة مقاييــس التقويــم الذاتــي مــن خــالل تشــكيل فــرق عمــل • 

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس.
إعداد التقارير الدورية، ورفعها لوكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة.• 

تطلب الوحدة عينات عشوائية من ملفات التطوير املنهي وتحللها ، وترفعها إلدارة • 
ضمان الجودة بهدف مراقبة النمو املنهي لألعضاء .

التقويم
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تحديد االحتياجات التدريبية ملنسوبي القسم.• 
نشر ثقافة الجودة بين أعضاء القسم العلمي• 

وضع الخطط التحسينية، ومتابعة تنفيذها.• 

التوعية 
والتطوير

الذاتــي •  التقويــم  ومقاييــس  األداء،  بمؤشــرات  املتعلقــة  واألدلــة  الشــواهد،  جمــع 
الجــودة اإللكترونــي. نظــام   والبرامجــي، ورفعهــا علــى  املؤس�ســي، 

توثيــق النشــر العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس، وخدمــة املجتمــع ضمــن آليــة معتمــدة • 
تربــط بيــن الترقيــة مثــال أو غيرهــا وبيــن  القيــام بهــذا التوثيــق علــى أن تكــون اآلليــة معلنــة 

لجميــع األقســام بعــد اعتمادهــا مــن مجلــس الكليــة.

التوثيق
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الترتيبات التنظيمية إلدارة ضمان الجودة
ينبغــي أن يتولــى إدارة ضمــان الجــودة عضــو هيئــة تدريــس، ويراعــى عنــد    :

ً
أوال

يلــي: مــا  االختيــار 

أن يكون متميًزا في أدائه اإلداري.  .١  

أن يكون متبنًيا لثقافة الجودة.  .٢  

أن يكون لديه مهارة االتصال والحوار.  .٣  

أن يكون على دراية ومعرفة وخبرة في ضمان الجودة.  .٤  

أن يكون لديه القدرة على تولي زمام القيادة الفاعلة.  .٥  

أن يتمكن من إدارة فرق العمل، واالجتماعات بفعالية.  .٦  

أن يتفرغ للعمل في الجودة.  .٧  

ثانًيا:  ينبغي أن تعطى ملدير إدارة ضمان الجودة الصالحيات املناسبة التي تمكنه 

 عــن أنشــطة الجــودة أمــام القيــادة العليــا فــي 
ً
مــن أداء عملــه بإتقــان، ويكــون مســؤوال

املؤسســة، والبرنامــج.

تعيين نائب ملدير إدارة ضمان الجودة  في حال وجود فروع متعددة للبرنامج  ا:  
ً
ثالث

أو شــطري للطــالب والطالبــات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يراعــى فــي اختيــاره مــا يراعــى 

فــي مديــر إدارة ضمــان الجــودة املذكــورة أعــاله.
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الوثائق واألدلة التي يجب توافرها في إدارة ضمان الجودة

من أهم الوثائق واألدلة والنماذج ما يلي:

ملف البرنامج  أوال: 
ويتضمن الوثائق ذات العالقة ببناء البرنامج وتوصيفه وتقويمه ، ومنها : 

ترخيص البرنامج• 
لوائح البرنامج • 
األدلة التعريفية للبرنامج• 
متطلبات وشروط القبول• 
مخرجات تعلم البرنامج • 
خطة البرنامج• 
توصيف البرنامج • 
التقارير السنوية للبرنامج• 
لجان توصيف البرنامج• 

ثانًيا:  ملف الخطط 
ويتضمن كافة الوثائق املتصلة بعملية التخطيط :

وثيقة الخطة االستراتيجية للجامعة والكلية.• 
نماذج إعداد خطط تحسين الجودة.• 
وثيقة خطة تحسين الجودة.• 
الخطط التشغيلية للوحدات واللجان العاملة في الكلية .• 

ملف المقررات : ثالًثا: 
 ويتضمن الوثائق ذات العالقة بتوصيف املقررات وتدريسها وتقويمها ، ومنها :

توصيف املقررات .• 
التقارير الشاملة للمقررات .• 
لجان توصيف املقررات .• 
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ملف التدريب الميداني والخبرة الميدانية :  رابًعا: 
التدريب الميداني :

دليل التدريب امليداني بالكلية • 
توصيف التدريب امليداني .• 
تقارير التدريب امليداني • 
تقويم التدريب امليداني واملشرفين امليدانيين من قبل الطالب• 
تقويم التدريب امليدانية والطالب امليدانيين من قبل املشرفين امليدانيين• 

الخبرة الميدانية:
دليل الخبرة امليدانية بالكلية• 
توصيف الخبرة امليدانية .• 
تقارير الخبرة امليدانية .• 
تقويم الخبرة امليدانية واملشرفين امليدانيين من قبل الطالب• 
تقويم الخبرة امليدانية والطالب امليدانيين من قبل املشرفين امليدانيين• 

خامًسا : ملف مراقبة جودة العملية التعليمية : 
ويتضمن الوثائق الدالة على على عملية مراقبة الجودة التعليمية ، ومنها : 

التقرير الشامل للمقررات• 
تقرير الخبرة امليدانية • 
تقرير مخرجات التعلم.• 
تقرير البرنامج السنوي• 
تقرير التحقق من أساليب التقويم• 
تقرير التحقق من مستويات التحصيل• 
تقاريــر اســتطالعات الــرأي )عنــد انتصــاف البرنامــج ، وفــي الســنة األخيــرة مــن البرنامــج، • 

األعضــاء ونحوهــا( 
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تقارير اإلرشاد الطالبي .• 
تقرير التنمية املهنية.• 

ملف الهيئة االستشارية ، ويتضمن :  خامًسا: 
قرارات تشكيل الهيئة االستشارية • 
مواصفات املستشارين ومؤهالتهم • 
محاضر االجتماعات • 
نتائج االجتماعات وتوصياته • 
أعمال الهيئة • 
تقاريــر اللجــان االستشــارية الخاصــة بالبرامــج، والخطــط الدراســية، ولجــان تقويــم • 

مخرجــات التعلــم لــكل برنامــج.

سادًسا: ملف الخريجين :
قاعدة بيانات الخريجين• 
قاعدة بيانات جهات التوظيف• 
تقارير تقويم األداء الوظيفي • 
استطالعات الرأي )الخريجين ، جهات التوظيف(.• 

ملف تقويم أداء الجودة: سابًعا: 
 ويتضمن الوثائق التي تعكس عمليات ونتائج املراقبة الدورية ألنشطة الجودة:

تقارير األداء الدورية  • 
تقارير مؤشرات األداء الرئيسة التي تتطلبها هيئة تقويم التعليم.• 
التقرير السنوي • 
التقرير الشامل للمقررات • 
تقرير الخبرة امليدانية • 
أدوات التقويم .• 
نتائج املراجعات الداخلية .• 
تقرير تقويم الخطة التشغيلية في البرنامج.• 
تقرير تقويم أداء جودة البرنامج السنوي.• 
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التقرير الشامل ملراقبة جودة العملية التعليمية• 
اتفاقيات املقارنة املرجعية للبرنامج.• 
تقارير املراجعين الداخليين، والخارجيين للمؤسسة والبرامج.• 

ثامًنا: ملف مقاييس التقويم الذاتي والدراسة الذاتية : 
ملفات تحقيق الكلية ملمارسات االعتماد األكاديمي البرامجي باألدلة والشواهد • 
قرارات إجراء التقويم الذاتي وتشكيل اللجان .• 
خطط العمل .• 
مقاييس التقويم الذاتي .• 
أدوات التقويم . • 
أحدث نماذج إعداد تقارير الدراسة الذاتية.• 
تقارير الدراسة الذاتية البرامجية.• 

أحدث نماذج تقارير مؤشرات األداء لخطط تحسين الجودة.

ملف أعضاء هيئة التدريس والتطوير المهني تاسًعا:  

ملف خدمة المجتمع. عاشًرا: 

الحادي عشر : ملف مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات 
اويتضمن :

تقارير بمصادر التعلم املتوفرة بالبرنامج .• 
تقارير املعامل والتجهيزات الحاسوبية والتقنية .• 
تقارير تجهيزات القاعات ومناسبتها للطلبة .• 
تقارير تجهيزات املرافق والخدمات املناسبة لذوي االحتياجات الخاصة.• 
تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات بأنواعها. • 

الثاني عشر : النماذج
 نمــاذج توصيــف البرنامــج، واملقــررات، والخبــرة امليدانيــة، وتقاريرهــا التــي تصدرهــا هيئــة 

تقويــم التعليــم أحــدث نمــاذج الســتمارات اســتطالع الــرأي 
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مراحل العمل في إدارة ضمان الجودة، وإنجازاتها
المرحلة األولى: البدء في تأسيس نظام داخلي وبناء الجودة في 

الكلية
وتتمثل فيما يلي:

١.تأسســت وكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة واالعتمــاد األكاديمــي ثــم تــم دمجهــا مــع الشــؤون 
التعليمية، والتي  تفرع عنها إدارة ضمان الجودة في الكلية، حيث تم دعمها من القيادة العليا و 

تأميــن كافــة االحتياجــات.
٢.مشــاركة اإلدارة فــي صياغــة رؤيــة الكليــة ورســالتها، مــن خــالل رصــد وتســجيل الفعاليــات 

وأهدافهــا. ورســالتها  الكليــة  رؤيــة  املتبعةلتحديــد  واإلجــراءات 
٣.املشــاركة فــي تطويــر الخطــة الدراســية، وصياغــة مخرجــات التعلــم للبرنامــج، واعتمادهــا ، 
ومايســتلزم ذلــك مــن تطويــر لتوصيــف البرنامــج وتواصيــف املقــررات الدراســية وبنائهــا علــى 

مخرجــات التعلــم بمــا يتفــق مــع متطلبــات هيئــة تقويــم التعليــم.
٤.تأسيس وحدة الجودة في األقسام العلمية، مع توضيح مهامها.

٥.البــدء بتنفيــذ عمليــة التقويــم الذاتــي للكليــة؛ وفــق معاييــر الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي، ورفــع 
تقريــر بذلــك   إلــى وكالــة الكليــة للشــؤون التعليميــة والجــودة، ومــن ثــم إلــى عميــد الكليــة، ثــم إدارة 

الجــودة بالجامعــة.
٦.وضــع خطــة إســتراتيجية لتحســين مســتوى الجــودة فــي الكليــة وفــق متطلبــات الجــودة والتقويــم 

واالعتمــاد    األكاديمــي.
٧.دعــوة أقســام الكليــة للبــدء بتطبيــق خطــط تحســين الجــودة مــع بدايــة الفصــل الدرا�ســي األول 

للعــام الجامعــي  ١٤٣١/١٤٣٠هـــ..
٨.إعداد دليل ضمان الجودة في الكلية؛ لضمان سير إجراءات توكيد الجودة في املسار الصحيح.
٩.توجيه العاملين في الكلية إلى القيام بإكمال دائرة الجودة التي نص عليها نظام إدارة الجودة، 

واالعتمــاد     األكاديمــي فــي الجامعــة.
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المرحلة الثانية: تنفيذ برامج نشر ثقافة الجودة في الكلية

وتتمثل فيما يلي:
توفيــر املعلومــات، واألدلــة والكتيبــات اإلرشــادية للتعريــف بنظــام الجــودة واالعتمــاد   .١

التاليــة: الروابــط  خــالل  مــن  األدلــة  بعــض  علــى  االطــالع  ويمكــن  األكاديمــي، 
مصطلحات الجودة واالعتماد األكاديمي:  •  

goo.gl/1fCNwG
املمارسات املتعلقة بعضو هيئة التدريس:  •  

goo.gl/PDniJb
عقــد لقــاء تعريفــي ألعضــاء هيئــة التدريــس، والهيئــة اإلداريــة، والطلبــة؛ للتعريــف   .٢

ومهامهــا. بالجــودة، 
إصــدار نشــرات تعريفيــة بــاإلدارة، ومفاهيــم الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي، ومؤشــرات   .٣

األداء.
تنظيم الورش التثقيفية في مجاالت ضمان الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.  .٤

تدريب العاملين في البرنامج لعمليات التطوير للتحسين في جميع األعمال املناطة بهم.  .٥
وضــع خطــة متكاملــة لتنــاوب أعضــاء هيئــة التدريــس فــي العمــل بالجــودة لرفــع كفاءتهــم   .٦

ومهاراتهــم.
انتقاء ودعم الطاقات اإلدارية القادرة على العمل ومتابعة ذلك.  .٧

املشــاركة فــي املؤتمــرات والنــدوات؛ لالســتفادة مــن التجــارب، ومتابعــة املســتجدات،   .٨
الجــودة. مجــال  فــي  وإنجازاتهــا  الكليــة  بإجــراءات  والتعريــف 

تنظيــم زيــارات لوحــدات ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي للتعــرف علــى تجربــة   .٩
الكليات األخرى في بناء نظام الجودة، وتوفير فرصة للمهتمين بقضايا الجودة لتبادل الخبرات، 

وطــرح مــا يســتجد.
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المرحلة الثالثة: التقويم المستمر لألداء، ومتابعة عمليات 
تحسين الجودة

وتتمثل فيما يلي:
متابعــة تطبيــق الخطــة التشــغيلية للجــودة داخــل الكليــة، وتقديــم التغذيــة   .١  

الالزمــة.   التعديــالت  وإجــراء  الراجعــة، 
اإلشــراف علــى خطــط التحســين الالزمــة للتطويــر املســتمر، ومتابعــة مــدى   .٢  

. هــا تنفيذ
إشراك املستفيدين في عمليات توكيد الجودة في الكلية من جهة التخطيط،   .٣  

والتقويــم. واألداء، 
التركيــز علــى مؤشــرات األداء الرئيســة التــي يمكــن قياســها رقمًيــا إمــا بعــدد، أو   .٤  
نسبة، وقد اختار البرنامج عدًدا من مؤشرات األداء الرئيسة املعتمدة لدى هيئة تقويم التعليم 
بما ال يقل عن ٧٠% من املجموع الكلي ملعايير  هيئة تقويم التعليم لالعتماد البرامجي واعتمدت 

مــن مجلــس الكليــة، ويتــم بنــاء الخطــط عليهــا.
إجــراء املقارنــات املرجعيــة الداخليــة والخارجيــة وفــق النمــاذج املعتمــدة لــدى   .٥  

التعليــم. تقويــم  هيئــة 
االحتفــاظ بــكل الوثائــق واألعمــال والتقاريــر الســتخدامها عنــد التقديــم علــى   .٦  

اإللكترونــي. املوقــع  علــى  يلــزم  مــا  ورفــع  والبرامجــي،  املؤس�ســي،  االعتمــاد 
توثيــق البيانــات واملعلومــات والقــرارات ومحاضــر الجلســات وكل مــا لــه صلــة   .٧  

وإلكترونًيــا. ورقًيــا  البرنامــج  فــي  الجــودة  ممارســات  بتأكيــد 
التطويــر  يخــص  فيمــا  البرنامــج  فــي  االستشــارية  اللجنــة  مــن  االســتفادة   .٨  

املســتمر. والتحســين 
إخضــاع أنشــطة البرنامــج لعمليــات التدقيــق الداخلــي بمــا يضمــن تحســين   .٩  

. ء ا ألد ا
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المرحلة الرابعة:  طلب الحصول على االعتماد التطويري

قــدم برنامــج الشــريعة طلــب االعتمــاد التطويــري فــي العــام الجامعــي: ١٤٣٠ه/١٤٣١ه،، وعمــل 
على اســتيفاء متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي من خالل تشــكيل اللجان، 

وفــرق العمــل، ومشــاركة القيــادات العليــا فــي إعــداد التقاريــر الالزمــة لهــذه املرحلــة.
وقــد تمــت زيــارة فريــق املراجعيــن الخارجييــن فــي عــام ١٤٣١ه، وقــدم عــدًدا مــن التوصيــات التــي 
اســتجاب البرنامــج لهــا، وشــكل بنــاء عليهــا عــدًدا مــن اللجــان للعمــل علــى تنفيذهــا وفــق خطــط 

قصيــرة وطويلــة املــدى.
وفــي عــام ١٤٣٧ه/١٤٣٨ه تقدمــت إدارة البرنامــج بطلــب الحصــول علــى االعتمــاد البرامجــي، 
والتأكيــد علــى جاهزيــة الكليــة، واســتيفائها للمتطلبــات الالزمــة وفــق معاييــر االعتمــاد األكاديمــي 

البرامجــي، مؤكــدة ســعيها الحثيــث واملســتمر فــي توكيــد ومراقبــة الجــودة فــي برنامجهــا.

المرحلة الخامسة:  طلب الحصول على االعتماد البرامجي
ســعى البرنامــج للتأهــل لالعتمــاد البرامجــي، ورفــع متطلباتــه وفــق مــا حددتــه هيئــة تقويــم التعليــم 
حيــث قامــت إدارة ضمــان الجــودة ببعــض األنشــطة فــي مجــال تقويــم األداء وتهيئــة أقســام الكليــة 

لتطبيــق آليــات الجــودة الشــاملة، ومــن ذلــك:
تشكيل اللجان العامة والفرعية للجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية.  •  

نشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي.  •  
استيفاء متطلبات الدراسة الذاتية للمؤسسة.  •  
استيفاء  متطلبات الدراسة الذاتية البرامجية.  •  

توثيق األدلة والشواهد الدالة على جودة املمارسات املطبقة في البرنامج.  •  
االســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة الناتجــة مــن اســتطالعات رأي املســتفيدين   •  

للتحســين. التطويــر  عمليــات  فــي  ودمجهــا  البرنامــج؛  مــن 
وتمت كل األنشــطة الســابقة من خالل رســالة وأهداف ومراحل عمل اإلدارة ومن خالل تطبيق 

إســتراتيجية الجــودة والتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي بالكلية.
أكملــت الكليــة جميــع مســتلزمات التأهــل الفعلــي لالعتمــاد األكاديمــي مــن الهيئــة الوطنية للتقويم 
واالعتمــاد األكاديمــي. وتمــت زيــارة فريــق زيــارة التحقــق مــن املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد 
األكاديمــي يــوم اإلثنيــن ٢٢ / ١/ ١٤٤٠ه، وقــام فريــق  التهيئــة بزيــارة فريــق االعتمــاد البرامجــي يــوم 

األربعــاء ٨/ ٢ / ١٤٤٠ ، ثــم عمــل البرنامــج علــى االســتجابة لتوصيــات فريــق التحقــق .
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المرحلة السادسة:  الحصول على االعتماد البرامجي
بعــد زيــارة فريــق املراجعيــن الخارجييــن للكليــة ١٨-٢٣/ ٢ / ١٤٤٠ ه ، و العمــل علــى تلبيــة 

التهيئــة لزيــارة فريــق املراجعيــن الخارجييــن،  لقــاء  بعــد  الــواردة  التوصيــات 
حصــل برنامــج الشــريعة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية  علــى االعتمــاد البرامجــي 
الكامــل مــن املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، فــي الــدورة الثامنــة – الجولــة األولــى 

لالعتمــاد  )فبرايــر ٢٠١٩ م(.

المرحلة السابعة:  متابعة جودة األداء لضمان االستمرار على 
تحقيق ممارسات معايير االعتماد األكاديمي وتطويره

و وضــع خطــط التحســين والتنفيــذ •  العمــل علــى توصيــات فريــق املراجعيــن الخارجييــن،   
واملتابعــة.

العمل على استيفاء معايير هيئة تقويم التعليم املطورة.• 

متابعــة تحقيــق البرنامــج ملتطلبــات الجــودة واملهــام املنوطــة بهــا ، وتطبيــق معاييــر الجــودة و االعتمــاد • 

األكاديمي.
التأكد إغالق دائرة الجودة لجميع الوحدات في الكلية .• 
رفع   لتقرير الشامل عن مسيرة الجودة في الكلية و تقرير )جودة األداء السنوي( ، وتقديمه إلى • 

عمادة التطوير والجودة.
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نظام مراقبة جودة العملية التعليمية بكلية 
الشريعة

    يلتــزم البرنامــج بمســار تدفــق إجــراءات نظــام مراقبــة جــودة العمليــة التعليميــة الــوارد فــي  دليــل 
عمــادة التقويــم والجــودة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية املعنــون بـــــ: نظــام مراقبــة 

جــودة العمليــة التعليميــة.
    وألجــل اســتكمال دائــرة الجــودة فــي فــال بــد مــن اســتيفاء دورة الجــودة التــي تبــدأ بالتخطيــط ثــم 
التنفيــذ ثــم املراجعــة والتقويــم، وانتهــاء باتخــاذ  اإلجــراء املناســب، وهــذا متمثــل فــي دورة قيــاس 
مخرجــات التعلــم فــي البرنامــج التــي روعــي فــي تحديدهــا مالءمتهــا  لإطــار الســعودي للمؤهــالت، 

والــذي يمكــن االطــالع عليــه مــن خــالل الرابــط التالــي:

goo.gl/bswbeP

مسؤولية  تطبيق نظام مراقبة جودة العملية التعليمية

المسؤولية المسؤول
املحور الجوهري في تنفيذ النظام عضو هيئة التدريس

مراقبة تطبيق نظام جودة العملية التعليمية
رفع تقارير دورية لعمادة التقويم والجودة

وحدة الجودة في القسم العلمي

 إدارة وتنفيذ ومتابعة وتوثيق مؤشرات األداء للعملية التعليمية، كل
.فيما يخصه

عميد الكلية
  وكالة الكلية للشؤون التعليمية
والجودة وإدارة ضمان الجودة

رؤساء األقسام

 الجهة املسؤولة بشكل مباشر عن تطبيق نظام مراقبة جودة العملية
 التعليمية

عمادة التقويم والجودة

اإلشراف على جودة البرنامج ، ومتابعة تطبيق النظام-

متابعة تقارير مخرجات التعلم، وآليات قياسها

، متابعة مؤشرات األداء واملقارنات املرجعية 

استالم تقارير الكلية والجودة السنوية-

 اتخاذ التدابير  حيال املستجدات ذات العالقة بالعملية التعليمية، -
والتوصية بكل ما من شأنه تحسين جودة التعلم والتعليم

اإلشراف على متابعة أداء اللجان والجهات املسؤولة
 اللجنة العليا للجودة واالعتماد

.األكاديمي
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عوامل النجاح لجودة العملية التعليمية

اهتمام قيادات 
البرنامج بعملية 

المراقبة

اعتماد
معايير ثابتة
وموضوعية

الشراكة في 
التنفيذ

المراجعة
المستمرة

االستناد
 لألدلة 

والبراهين

التوثيق
ورقًيا 

والكترونيا

بناء خطط 
التحسين 
والتطوير 

الشفافية

المصدر: نظام مراقبة جودة العملية التعليمية -المادة١٣

عوامل نجاح عملية مراقبة العملية التعليمية  
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وضع مخرجات التعلم ومواصفات الخريجين
وضع مخرجات التعلم ومواصفات الخريجين : 

تتولــى الكليــة تشــكيل لجنــة لوضــع مخرجــات التعلــم ، وصياغتهــا وفــق خصائــص خريــج الشــريعة 
التي اعتمدها مركز تقويم التعليم والتدريب ، ووفق املعايير ، وبرئاسة مدير إدارة ضمان الجودة 
وعضويــة مــا ال يقــل عــن ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي الخبــرة فــي الجــودة فــي األقســام 

العلميــة الثالثــة .

العالقة بين مخرجات التعلم لكلية الشريعة ، ومقررات الكلية .
١- البد أن يسهم كل مقرر درا�سي في تحقيق مخرجات التعلم للكلية .

٢- البد أن يتم التحقق من كل مخرج تعلم للكلية من خالل مقرر واحد على األقل.
٣- يتــم ربــط كل  مخــرج مــن مخرجــات التعلــم فــي املقــررات بمــا يالئمهــا مــن اســتراتيجيات التعلــم ، 

وطــرق التقييــم املقترحــة .
٤- تســاعد مصفوفــة املخرجــات فــي إحــداث التــدرج املنطقــي فــي عمليــات التدريــس والتقويــم 
وفًقــا لنــوع املخــرج ومســتوى تعلــم الطلبــة ، كمــا تســاعد فــي تعزيــز التنــوع والحداثــة فــي اختيــار 

االســتراتيجيات.
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مواصفات المقرر الدراسي الجيد:
مواصفات المقرر الدراسي الجيد:

١- اإلسهام في تحقيق مخرجات تعلم كلية الشريعة وانسجامه مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها.
٢- اتســاق مخرجــات التعلــم فيــه مــع اســتراتيجيات التدريــس وأســاليب التقويــم ، ولألنشــطة 

الصفيــة والالصفيــة، وربــط املخرجــات مــع املحتــوى للمقــرر.
٣- تحقيــق بنيــة معرفيــة ومهاريــة تلبــي احتياجــات ســوق العمــل متكاملــة للطالــب ، ونمــو علمــي 

نف�ســي عقلــي اجتماعــي. 
٤- التسلسل املنطقي للمحتوى ، ومراعاته ملستويات تعلم الطلبة.

٥- القابلية للتطور والتجديد.
٦-  تحقيق املقرر كافة مجاالت التعلم املطلوبة . 

٧- حداثــة اســتراتيجيات التعليــم وأســاليب التقويــم وتمركزهــا حــول الطالــب وتشــجيعها للتعلــم 
النشــط، وقابليتهــا للتطبيــق.

٨-    دقــة املعلومــات املوجــودة فــي توصيــف املقــرر، والتزامهــا بمعاييــر الجامعــة وهيئــة تقويــم 
لتعليــم. ا

مواصفــات اســتراتيجيات التعلــم والتعليــم وطــرق التقييــم 
الجيــدة:

١- التوافق بينها وبين مخرجات التعلم للمقررات أو للبرنامج .
٢- التمركز  حول الطالب ، والتشجيع على التعلم النشط.

٣- التنوع والحداثة بما يتناسب مع طبيعة البرنامج ومستواه .
٤- إكسابه الطلبة املهارة البحثية، والتعزيز على إجراء البحوث العلمية.

٥- اإلسهام في إكتساب الطلبة ملهارات التفكير العليا ، والتعلم الذاتي.
٦- التحقق الدوري من فعاليتها من خالل تقويم املقررات.
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المقــررات  تطويــر  وإجــراءات  المقــررات  تقاريــر  تدفــق  مســار 
والبرنامــج

١

٢

٣

4

3

2

4

٤

٥

٦

٧

٨

 منسق المقرر   إلى
 وحدة الجودة في

القسم العلمي

االستشارية  الهيئة 
البرنامج في 

القسم  مجلس 
. العلمي     � ���� ��

 ��
����� ��

��
�عديل�ثانوي يقر�من

ا��لس�العل���

وكالة الكلية للشؤون�عديل�جوهري
 التعليمية والجودة

� ���� ��
 ���� ��� ���� ��

��
�عديل�ثانوي

�عديل�جوهري

الكلية مجلس 

التقويم  عمادة 
والجودة

المركزية  اللجنة 
للخطط والمناهج.

مجلس الجامعة

يقر�من
مجلس�ال�لية

تقرر�ا��طة�من
مجلس�ا��امعة�
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أوال : تطوير البرنامج

١(التعديالت الثانوية  :
واملقصود بها: 

التعديالت التي ال تتجاوز ما نسبته )٥٠%( من التغيير في:  •  
)مخرجات تعلم البرنامج ، وطرق التدريس أو التقويم(   

التغيير  في متطلبات املشروع أو البحث، ما لم يتعارض مع لوائح التعليم   •  
العالي.   

التغيير الذي ال يؤدي إلى تغيير جوهري في رسالة وغايات وأهداف البرنامج.  •  
التغيير في متطلبات القبول في البرنامج.  •  

التغيير في إدارة خدمات الطلبة ودعمهم ومصادر التعلم واملرافق   •  
والتجهيزات، واملتفقة مع قرارات  الجهات العليا في الجامعة.    

٢(التعديالت الجوهرية:
 واملقصــود بهــا التغييــرات الجذريــة التــي لهــا تأثيــر علــى األســس التــي بنــي البرنامــج عليهــا أو تؤثــر فــي 

هيكلــة البرنامــج ومخرجاتــه أو املقــرر: 
بناء برنامج جديد ، أو  إضافة أو حذف مسار رئيس ضمن البرنامج.  •  

إضافة أو حذف مقرر أساس في البرنامج.  •  
إحداث تغيير في العنوان بحيث يشير إلى تغيير في مجال الدراسة أو في توجه   •  

البرنامج، أو تغيير اسم    ورمز  البرنامج.   
إحداث تغيير في املجال الوظيفي أو املهن التي يؤهل لها البرنامج.  •  

تغيير في إجمالي عدد الوحدات الدراسية املطلوبة إلتمام البرنامج ، أو طول   •  
البرنامج أو جدول الخطة الدراسية.   

تغيير في مسمى الشهادة أو الدرجة املمنوحة.  •  
•  التعديالت التي تتجاوز ما نسبته )٥٠%( من التغيير في:  
)مخرجات تعلم البرنامج ، وطرق التدريس أو التقويم(   

عند إجراء أكثر من تعديل ثانوي على البرنامج خالل الدورة الواحدة   •  
للبرنامج.   
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ثانًيا : تطوير المقررات

١(التعديالت الثانوية  :
واملقصود بها: 

التعديالت التي ال تتجاوز ما نسبته )٥٠%( من التغيير في:  •  
)مخرجات تعلم املقرر ، وطرق التدريس أو التقويم(   

التغييــر  فــي متطلبــات املشــروع أو البحــث، مــا لــم يتعــارض مــع لوائــح التعليــم   •  
. لــي لعا ا

التعديالت على طبيعة تقديم املقرر )نظري/عملي(.  •  
التعديــالت علــى أي مــن عناصــر توصيــف املقــرر كاملراجــع ومصــادر التعلــم   •  

والتجهيــزات. واملرافــق 

٢(التعديالت الجوهرية:
 واملقصود بها التغييرات الجذرية التي لها تأثير على األسس التي بني املقرر عليها: 

التعديل في عدد الوحدات الدراسية للمقرر.  •  
التعديالت التي تتجاوز ما نسبته )٥٠%( من التغيير في:  •  

)مخرجات تعلم املقرر ، وطرق التدريس أو التقويم(   
عند إجراء أكثر من تعديل ثانوي على املقرر خالل الدورة الواحدة للبرنامج.  •  
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 التحقق والتقويم في العملية التعليمية بالكلية

١(     التحقق من مالءمة االختبارات التحصيلية:
 وذلك بالتحقق من : 

تقديــم جــدول املواصفــات مــع كل اختبــار علــى أســس علميــة صحيحــة وفحــص جــدول • 
املواصفات من قبل وحدة الجودة في األقسام العلمية والتأكد من تغطية جميع مخرجات 

التعلــم .
إعداد تقرير شامل حول التحقق من أساليب التقويم ومناسبتها لقياس مخرجات التعلم.• 

٢(    التحقق من مستويات التحصيل:
١- تحليل معدالت اإلنجاز  ومعدالت إتمام البرنامج .

٢- التعــرف بشــكل فــردي علــى الطلبــة الذيــن يواجهــون صعوبــات لتقديــم الدعــم واملســاعدة 
)توجيههــم لوحــدة اإلرشــاد النف�ســي ، أو االجتماعــي ، أو الخدمــات الطبيــة( 

٣(    التحقق بتصحيح عينات عشوائية من أعمال الطلبة:
يتــم تصحيــح  عينــات عشــوائية مــن أعمــال الطلبــة ألســتاذ آخــر ويقــدم تقريــرا بنــاء علــى األعمــال 

التــي تــم فحصهــا.

٤(    التحقق من أن أعمال الطلبة هي من إنتاجهم: 
فحــص عينــات عشــوائية مــن أعمــال الطلبــة بشــكل دوري وإعــداد تقريــر متضمــن الحكــم علــى 

درجــة التــزام الطلبــة بــأداء أعمالهــم بأنفســهم  .

٥(    التحقق من االلترام بأساليب التقويم:
التعــرف علــى درجــة االلتــزام بأســاليب التقويــم كمــا هــي موجــودة فــي توصيــف املقــررات، وإعــداد 

تقريــر تفصيلــي بذلــك.

٦(    إجراء مقارنات مستقلة لمستويات التحصيل: 
من خالل مقارنة خارجية أو داخلية وكتابة تقرير للنتائج 

٧(    رفع تقرير فصلي )التحقق من مستويات التحصيل( :
متضمــن النتائــج وإبــراز الحــاالت التــي تكــون فيهــا مســتويات الطلبــة غيــر مالئمــة، أو  لوجــود تفــاوت 

بيــن الطلبــة فــي النتائــج ، ملناقشــة املوضــوع فــي مجالــس األقســام التخــاذ التدابيــر الالزمــة . 
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التقرير الشامل للمقررات: 
:  تقوم وحدة الجودة بالقسم العلمي بإعداد تقرير تغذية شامل للمقررات ، يتضمن : 

ً
أوال

نتائج توافر عناصر ملف املقرر.• 
نتائج تحليل معدالت اإلنجاز  ودرجات الطلبة .• 
نتائج تحليل استبانة تقويم املقرر .• 
الصعوبات في تنفيذ املقرر ، ومقترحات التحسين والتطوير• 

ثانًيا:يعرض بشكل فصلي التقرير الشامل للمقررات على مجلس القسم لالطالع واتخاذ اإلجراء 
الالزم للتحسين والتطوير.

في حال وجود توصيات من مجلس القسم للتطوير تتبع اإلجراءات الواردة في مسار تدفق تطوير 
البرامج واملقررات.

ا:يســلم تقريــر التغذيــة الراجعــة لجميــع األقســام ، وصــورة مــن محاضــر األقســام ، والتوصيــة 
ً
ثالث

الصــادرة منــه فــي ملــف مراقبــة العمليــة التعليميــة بشــكل فصلــي، ويرفــع علــى نظــام الجــودة 
اإللكترونــي. 

تنسيق المقرر
منسق المقرر:

عضــو هيئــة التدريــس املكلــف بالتنســيق بيــن أســاتذة املقــرر فــي عمليــات تدريــس املقــرر وتقويمــه، 
وإعــداد ملــف املقــرر الشــامل ، والتواصــل مــع وحــدة الجــودة فــي القســم العلمــي بذلــك.

دور منسق المقرر:
ضمــان ســير عمليــات التدريــس والتقويــم وفــق توصيــف املقــرر ، وبصــورة تضمــن االنتظــام 

واملوضوعيــة والعدالــة فــي التدريــس والتقويــم بيــن كل املتعلميــن لهــذا املقــرر.

كيفية اختيار منسق المقرر:
يرشح منسق املقرر من قبل مجلس القسم في مطلع كل فصل درا�سي.• 
يكــون املرشــح مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تــم إســناد تدريــس املقــرر لهــم فــي • 

الحالــي. الدرا�ســي  الفصــل 
البد أن يكون املقرر ضمن تخصصه العلمي.• 
تكون األولوية لألكثر خبرة واألعلى رتبة علمية.• 
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مسؤوليات  عضو هيئة التدريس إذا كان منسًقا للمقرر: 
:  دعــوة املشــاركين واملشــاركات فــي تدريــس املقــرر لحضــور مــا ال يقــل عــن اجتماعيــن 

ً
أوال

املتاحــة. الوســائل  خــالل  مــن  الدرا�ســي  الفصــل  أثنــاء  التواصــل  مــع  حضورييــن، 
:   إعــداد تقريــر عــن كل اجتمــاع حضــوري، مــع التقريــر العــام عــن عمليــة تنســيق املقــرر 

ً
ثانيــــــــــــــــــــــــا

طيلــة الفصــل، وتســليمه لرئيــس القســم العلمــي أو مــن ينوبــه.
اإلشــراف علــى عمليــة تبــادل الخبــرات بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس املكلفيــن بتدريــس    :

ً
ثالثــــــــــــــــــــــــــا

املقــرر فــي الجانــب املعرفي،واملهــاري؛ لضمــان كــون املخــرج )الطالــب( فــي جميــع الشــعب قد تحصل 
علــى نفــس املعرفــة، واملهــارة املخطــط لهــا فــي توصيــف املقــرر.

إخــراج أســئلة موحــدة لالختبــار النهائــي لــكال الشــطرين مــن خــالل اعتمــاد مصفوفــة   :
ً
رابعـــــــــــــــــــــــا

االختبــارات، وإشــراك جميــع املشــاركين واملشــاركات فــي تدريــس املقــرر فــي تحديــد األســئلة.
اســتالم ملــف املقــرر مــن كل مشــارك ومشــاركة ، وإعــداد ملــف املقــرر الشــامل بنــاء    :

ً
خامســـــــا

علــى التقاريــر التــي أعدهــا أســاتذة املقــرر ، وفــق مــا نصــت عليــه املــادة الثالثــة والثالثيــن مــن نظــام 
مراقبــة جــودة العمليــة التعليميــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، ويضمنــه محاضــر 
االجتماعــات  وتعليــق منســق املقــرر عــن النتيجــة بشــكل عــام والصعوبــات التــي واجهــت الفريــق ، 

ومقترحــات تحســينية .
. 

ما يتضمنه االجتماع الدوري لتنسيق المقرر: 
١- توضيــح متطلبــات التدريــس والتقويــم ، ومناقشــة االســتراتيجيات واألنشــطة التعليميــة، 
واإلســهام فــي تبــادل الخبــرات بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس املكلفيــن بتدريــس املقــرر فــي الجانــب 
املعرفي،واملهــاري؛ لضمــان كــون املخــرج )الطالــب( فــي جميــع الشــعب قــد تحصــل علــى نفــس 

املعرفــة، واملهــارة املخطــط لهــا فــي توصيــف املقــرر.
٢- صياغة مخرجات تعلم تفصيلية للمقرر باملشــاركة مع األســاتذة الذين يدرســون املقرر لبناء 

مصفوفــة االختبــارات ،وصياغــة اســتراتيجيات التدريــس وتنفيذهــا وفــق هــذه املخرجات.
٣- متابعــة املشــاركين فــي التدريــس واســتخدام االســتراتيجيات املضمنــة فــي التوصيــف- وكذلــك 
أســاليب التقييــم - واســتخدام البــالك بــورد - واســتخدام التقنيــة فــي العــرض والشــرح- واطــالع 

الطلبــة بنتائــج األعمــال الفصليــة - والدخــول املتبــادل بيــن األعضــاء والتنســيق لذلــك .
٤-  التعــرف علــى الصعوبــات التــي قــد تواجــه العضــو أثنــاء التدريــس ، واملســاهمة فــي إيجــاد حلــول 

مناســبة لهــا.
٥-  عقــد اجتمــاع خــاص لصياغــة أســئلة االختبــار النهائــي وفــق جــدول املواصفــات )مصفوفــة 

االختبــارات(.



50

ملف المقرر الشامل
يتضمن ملف املقرر الشامل ما يلي:

 توصيف املقرر.  . ١
 محاضر اجتماعات تنسيق املقرر .. ٢
 الخطــط التدريســية التــي  تــم توزيعهــا علــى الطلبــة فــي بدايــة الفصــل الدرا�ســي، والتــي يبيــن . ٣

فيهــا مــا يلــي: 
مفردات املقرر  o  

الساعة املكتبية  o  
طرق التواصل مع الطلبة.   o  
تاريخ اختبار أعمال السنة.  o  

عدد ساعات الحرمان.   o  
نوع األنشطة الصفية.   o  
طريقة توزيع الدرجات.   o  

 تقرير املقرر وفق نموذج الهيئة الجديد )الذي يعده املنسق استناًدا إلى تقارير زمالئه(. . ٤
 إحصائية تبين توزيع طلبة املقرر في كل الشعب التي يدرسها عضو هيئة التدريس بحسب . ٥

مستويات التحصيل الدرا�سي  ) أ ، ب ، ج ، د، هـ ( . 
 كشف الدرجات النهائية للطلبة لكل الشعب التي يدرسها عضو هيئة التدريس. . ٦
 نموذج اختبار نهائي فارغ مع اإلجابات النموذجية. ٧
 الرسم البياني ملنحى توزيع درجات الطلبة. . ٨
 كشف درجات أعمال الطلبة في الفصل الدرا�سي.. ٩

 كشف حضور الطلبة. . ١٠
 محاضرة نموذجية ) مع العرض التقديمي ووصف الوسائل التعليمية واألنشطة(. . ١١
نموذج اختبارات فصلية ) فارغ ( مع اإلجابة النموذجية. . ١٢
ثالثــة نمــاذج مصححــة مــن أعمــال الطلبــة ) يجــب أن تكــون موزعــة بحســب األداء: بســيط، . ١٣

متوســط، متقــدم( .
نماذج من أنشطة التعليم والتعلم.. ١٤
ثالثــة نمــاذج مصححــة مــن االختبــارات الفصليــة ) موزعــة بحســب األداء  التحصيلــي: . ١٥

أعلــى عالمــة(.  ضعيــف، متوســط، 
ثالثة نماذج مصححة من االختبارات النهائية ) موزعة بحسب األداء  التحصيلي: ضعيف، . ١٦

متوسط، أعلى عالمة(.
مصفوفة مخرجات التعلم وتوزيع أسئلة االختبار عليها ) ما يسمى بمصفوفة االختبار(. . ١٧
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يقوم األستاذ بإرسال ما سبق على البريد الرسمي إلدارة ضمان الجودة: • 
qsharia@imamu.edu.sa :قسم الطلبة  •  

quality.shcollege@imamu.edu.sa :قسم الطالبات  •  
يقــوم األســتاذ برفــع مــا ســبق علــى علــى نظــام وثائــق كليــة الشــريعةاإللكتروني، فــي املجلــد • 

الخــاص بملــف املقــرر، ويحفــظ باســم ملــف املقــرر املعتمــد: 
https://sharek.imamu.edu.sa/SitePages/home.aspx   

 طريقــة الرفــع علــى مجلــد املشــاركة ) النظــام اإللكترونــي الــذي تحفــظ فيــه وثائــق كليــة • 
 : الشــريعة( 

https://goo.gl/wsUKcU   
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أساليب التقويم

     للتقويــم أســلوبان ، األســلوب األول: أســاليب التقويــم املباشــرة ، والتــي تكــون إمــا باالختبــار 
التحصيلــي ، أو بتقويــم الخبــرة امليدانيــة .

 األســلوب الثانــي: أســاليب التقويــم غيــر املباشــرة ، كقيــاس رضــا الطلبــة واألعضــاء والجهــات 
األخــرى عبــر اســتطالع الــرأي ، أو نتائــج تقييــم املراجعيــن الخارجييــن.

 أوال ( أساليب التقويم المباشرة                                                                                                                       
أ( االختبار التحصيلي

مواصفات بناء االختبار الجيد:
املوضوعية، والتدرج بين الصعوبة والسهولة إلبراز الفروق الفردية بين الطلبة، واالقتصاد • 

سواء املادي من حيث التكلفة أو البشري أو الزمني، والثبات والصدق، والشمولية والتنوع.
 ومــن مواصفــات االختبــار الجيــد أن يقيــس الســؤال مســتويات التفكيــر  :التذكــر، والفهــم • 

)ويقابله مجال املعرفي( والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم )ويقابله مجال املهارات 
اإلدراكيــة( .

 صياغــة مخرجــات تعلــم تفصيليــة للمقــرر باملشــاركة مــع األســاتذة الذيــن يدرســون املقــرر • 
ليتــم علــى أساســها توحيــد األســئلة وفــق مصفوفــة االختبــارات، وفــق األســاس العلميــة 

الصحيحــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 
١- السؤال يقيس ناتًجا واحًدا من مخرجات التعلم في مجالي املعرفة واملهارات   

اإلداركية.  
٢- السؤال يقيس جانًبا مهًما وذا أولوية في املحتوى العلمي للمقرر.  

٣- صياغة السؤال مناسبة لقياس ناتج التعلم املراد قياسه.  
٤- السؤال واضح ال غموض فيه وخاٍل من التعقيد اللفظي.  

٥- تغطي األسئلة كافة مخرجات التعلم في املقرر في مجالي املعرفة واملهارات اإلدراكية.  
٦- تغطي األسئلة كافة الجوانب الرئيسة في املحتوى العلمي للمقرر.  

٧- تراعي األسئلة وجود توازن في قياس مخرجات التعلم ، ومفردات املحتوى العلمي   
للمقرر.  

٨- تراعي األسئلة وجود تناسب بين عدد األسئلة واألهمية النسبية ملخرجات التعلم.  
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 دور وحــدة الجــودة فــي القســم العلمــي للتحقــق مــن تقويــم 
المقــررات

دور وحدة الجودة في القسم العلمي للتحقق من تقويم املقررات، يتمثل في:
الطلبــة  تقويــم  بأســاليب  االلتــزام  درجــة  علــى  للتعــرف  الدوريــة  املراقبــة   .١  

املقــررات. توصيــف  فــي  املوجــودة 
توجيــه أعضــاء هيئــة التدريــس لتقديــم جــدول املواصفــات )املصفوفــة( مــع   .٢  

صحيــح. بشــكل  نهائــي  اختبــار  كل 
فحــص مصفوفــة االختبــار لضمــان أن كل مخرجــات التعلــم املخطــط لهــا قــد   .٣  

التعلــم. مخرجــات  لقيــاس  مناســب  االختبــار  أســلوب  وأن  تغطيتهــا،  تمــت 
مســتويات  مــن  للتحقــق  الطلبــة  أعمــال  مــن  عشــوائية  عينــات  تصحيــح   .٤  

. لتحصيــل ا
إعــداد تقريــر شــامل حــول التحقــق مــن أســاليب التقويــم الفصليــة والنهائيــة،   .٥  
ومناســبتها لقيــاس املخرجــات، واالحتفــاظ بــه فــي ملــف مراقبــة الجــودة التعليميــة وترفــع نســخة 

 . اإللكترونــي  الجــودة  لنظــام  منــه 
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ب( تقييم الخبرة الميدانية

تتابع إدارة الجودة ووحدات الجودة في األقسام العلمية 
الجهات ذات العالقة بالتدريب الميداني من خالل: 

تعريف الطلبة واملشرفين بمخرجات التعلم للخبرة امليدانية وأنشطتها.• 
 تعريف املشرفين امليدانيين بطبيعة مهامهم بدقة.• 
إعداد محكات التقويم مفسرة بشكل دقيق، ويتم االطالع عليها من قبل املشرفين والطلبة.• 
تبني معايير واضحة يتم في ضوئها اختيار أماكن الخبرة امليدانية• 
إعداد خطة إدارة املخاطر التي قد يتعرض لها أي طرف من األطراف املشاركة .• 

تقوم إدارة الجودة بتقويم الخبرة من خالل :
مراجعــة التقاريــر الدوريــة وتقديــم الدعــم الــالزم، والتعــرف علــى املشــكالت وحلهــا بشــكل • 

فــوري.
تقويم الخبرة امليدانية من قبل الطلبة حسب النماذج املعتمدة.• 

تقويم الخبرة الميدانية من قبل المشرفين حسب النماذج 
المعتمدة .

كتابة تقرير الخبرة امليدانية من قبل األعضاء ، مع األخذ باالعتبار تقويم جهات التدريب . • 
عــرض تقريــر الخبــرة امليدانيــة علــى مجلــس القســم وفــي حــال وجــود توصيــات ترفــع لعميــد • 

الكليــة التخــاذ الــالزم

ثانًيا ( أساليب التقويم غير المباشرة
ويكون ذلك من خالل عدة أساليب، منها :  

أ- قياس رضا الطلبة عن املقررات 
ب- قياس رضا أعضاء هيئة التدريس

ج- قياس رضا الجهات الخارجية
د- نتائج تقييم املراجعين الخارجيين

ه- قياس رضا الخريجين 
وتقوم بالعمل على نشرها وحدة اإلحصاء والبيانات.
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دور لجنــة الخريجيــن فــي الكليــة فــي ضمــان جــودة العمليــة 
التعليمية  

ويكون ذلك من خالل عدة مهام منها 1: 
استطالع آراء الخريجين في شطري الطلبة والطالبات .•   
  حصر وتحديث بيانات توظيف الخريجين بشكل دوري عبر النظام اإللكتروني.• 
التواصل مع جهات التوظيف واستطالع آرائهم.•   
إجراء املكاتبات الرسمية للحصول على األداء الوظيفي للخريجين. •   

تنمية مواهب الخريج البحثية وامليدانية التعليمية واإلدارية والقيادية، والتربوية.  •

تطوير وتوسيع مدارك الخريج من خالل امللتقيات والدورات واللقاءات واملشاريع.  •

توثيق العالقات والروابط بين الخريجين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.  •

تهيئة الخريجين للعمل في املجاالت املتاحة.  •

تنظيم اللقاءات مع جهات التوظيف حتى يتاح للخريج معرفة مجاالت العمل املتاحة.  •

* يراجع : دليل الخريجين لبرنامج الشريعة.
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ــة  ــات واإلحصــاء فــي ضمــان جــودة العملي دور وحــدة البيان
لتعليمية  ا

تتولى وحدة البيانات واإلحصاء عدًدا من املهام في جميع البيانات ، ومنها :
مسؤولية نشر استبانات هيئة التقويم )تقويم املقرر_تقويم خبرة البرنامج_تقويم   •

البرنامج_ تقويم الخريجين_ تقويم الجهات املوظفة_ أعضاء هيئة التدريس(،   
ومتابعة استيفاء الردود املطلوبة في كل استبيان، وتحليلها وإرسالها للجهات   

املسؤولة بالكلية.  
استحداث االستبانات الالزمة لقياس مدى رضا املستفيدين عن البيئة الجامعية،   •

وفق ممارسات الجودة، ومؤشرات األداء، والتي لم تستوف في استبانات الهيئة   
املعدة مسبًقا، وتحليلها وإرسالها للجهات املسؤولة بالكلية.  

تحديث قاعدة بيانات أعضاء الهيئة التعليمية املوجودة، املتعلقة بأعضاء الهيئة   •
التعليمية.. )وفق املتطلب في نموذج تقرير الدراسة الذاتية، ومؤشرات األداء، وتقرير   

الدراسة الذاتية( وتحليلها وإرسالها للجهات املسؤولة بالكلية.  
عمل قاعدة بيانات عن أعضاء الهيئة اإلدارية، وتتضمن كافة بيانات املوظفين،   •

وتحديثها دورًيا.  
التواصل مع عمادة القبول والتسجيل في كل فصل درا�سي لطلب البيانات املتعلقة   •

بالطلبة وفق نموذج التقرير السنوي للهيئة.  
عمل قاعدة بيانات ملصادر التعليم: )املكتبة –قاعات التدريس – املعامل( من حيث   •

توفر التجهيزات التي تعد من متطلبات الجودة.  
عمل قاعدة بيانات وافية خاصة بكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الكلية   •

وأعضاؤها للمجتمع الداخلي والخارجي، وتحدث سنوًيا.  
عمل قاعدة بيانات وافية خاصة بكل ما يتعلق بالبحث العلمي بالكلية. )وفق املتطلب   •

في نماذج هيئة تقويم التعليم، وخاصة مؤشرات األداء(  
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المساعدات التعليمية ودورها في ضمان جودة العملية 
التعليمية 

تتابع إدارة ضمان الجودة ووحدات الجودة في األقسام العلمية الخدمات املقدمة للطلبة وفق 
اآلتي 2:

وجــود أعضــاء هيئــة التدريــس لتقديــم املشــورة واإلرشــاد ، وتقديــم تقاريــر متضمــن للبيانــات 
املتعلقــة بهــذه املمارســة.

تكون مصادر التدريس )املوظفين ، مصادر التعلم ، التجهيزات ونحوها(   •  
كافية ، وذلك من خالل :    

استطالع الرأي ، مقابلة أعضاء هيئة التدريس واستطالع رأيهم .    
توفر املرافق املناسبة والكافية للدراسة الفردية وتسمح بالخصوصية   •  

)استطالع الرأي ، تطبيق بطاقة مالحظة املرافق(    
فاعلية إجراءات اإلرشاد والتوجيه األكاديمي ومراقبة العبء التدري�سي .

تقدم وحدة اإلرشاد تقريًرا مفصال يتضمن : 
خدمات التوجيه واإلرشاد املقدمة .  •  

شرح للوسائل واإلجراءات املستخدمة في تقديم هذه الخدمات .   •  
إحصائيات حول عدد الخدمات املقدم ة خالل فصل درا�سي واحد .  •  

عدد املستفيدين   •  
تحليل زمن االستجابة. ملشكالت الطلبة واستفساراتهم   •  

اإلجراءات املقدمة لضمان مراقبة العبء الدرا�سي .  •  
اســتطالع وحــدة الجــودة رأي الطلبــة حــول خدمــات التوجيــه واإلرشــاد األكاديمــي والحــذف 

واإلضافــة .
مراقبة مدى تقديم دروس إضافية )خاصة( ملساعدة الطلبة ، من خالل:

استطالع الرأي.  •  
تقارير لجنة اإلرشاد بشأن الطلبة املتعثرين واإلجراءات املتخذة.  •  

٢-يراجع دليل اإلرشاد األكاديمي ودليل الخدمات املساندة لبرنامج الشريعة
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دور وحــدة الجــودة فــي القســم العلمــي للتحقــق مــن المســاعدات 
لتعليمية ا

متابعة وجود األعضاء في الساعات املكتبية لتقديم املشورة واإلرشاد   •  
للطلبة.   

التأكد من مصادر التدريس ومصادر التعلم واملعامل ونحوها ومدى كفايتها.  •  
مراقبة إملام أعضاء هيئة التدريس ومن ثم الطلبة بالخدمات املساندة   •  

واملتوفرة للطلبة في الجامعة، وإجراءات اإلحالة إليها .   
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التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس

تتولى إدارة ضمان الجودة، ووحدة الجودة في األقسام العلمية 
التطوير المهني لألعضاء:

من خالل:
تدريب وتنمية مهارات األعضاء للقيام بمهام التدريس واإلرشاد واإلشراف .  •

حصر االحتياجات التدريبية في املجاالت األساسية )التدريس - التقويم - استخدام   •
التقنية - املعرفة العلمية(  في  ضوء مخرجات التعلم املستهدفة للبرنامج ، ونتائج   

تقرير أداء الجودة السنوي، واالتجاهات التربوية الحديثة ، وتقويم األداء الوظيفي .   
ويراعى فيه نوعية أعضاء هيئة التدريس )الجدد  املستمرين بنصاب   

تدري�سي كامل أو جزئي(   
كما ترفع االحتياجات من خالل )وكالة الكلية للشؤون التعليمية( إلى الجهات املعنية   

بالتدريب في  الجامعة حسب التخصص .  
تتولى وحدة الجودة بالقسم: 

أ(  متابعة الدورات التدريبية املعلن عنها ، والترشيح عليها 
معايير الترشيح : 

•  ارتباط موضوع الدورة باالحتياج التدريبي للعضو .
•  عدد الدورات التدريبية التي حضرها العضو.

•  املستوى املنهي للعضو.

ب( متابعة الحراك العلمي واملنهي وحضور املؤتمرات والندوات العلمية في مجال التخصص 
من خالل متابعة املؤتمرات املحلية والعاملية واإلعالن عنها .

معايير الترشيح : 
•  ارتباط موضوع املؤتمر أو الندوة بتخصص العضو واهتماماته العلمية والبحثية.

•  عدد املؤتمرات واألنشطة العلمية التي حضرها العضو .
•  املستوى املنهي للعضو

ــا ألســلوب التقويــم القائــم علــى مالحظــة زميــل 
ً
ج( تقويــم فاعليــة اســتراتيجيات التعليــم وفق

مــن خــالل:
اإلعالن عن أسلوب تقويم مالحظة الزميل.. ١
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التنسيق بين األعضاء وجدولة الزيارات.. ٢
تزويد األعضاء ببطاقة مالحظة الزميل. ٣
تزويد وحدة الجودة بنتائج املالحظة ، ومن ثم تحليل النتائج وكتابة التقرير .. ٤

د( متابعة ملفات التطوير املنهي من خالل : 
حث األعضاء على بناء امللفات  ومساعدتهم في تتبع النمو عندها ، ويتضمن امللف : 

األدلة والبراهين الخاصة بعمليات التقييم الذاتي. ١
عينات من تقويم الطلبة الدوري. ٢
استراتجيات التحسين التي يقوم بها العضو. ٣
معدالت اإلنجاز املنهي عبر سنوات التدريس. ٤

تطلــب وحــدة الجــودة بالقســم عينــات عشــوائية للملفــات وتعــد تقريــر )النمــو املنهــي ألعضــاء هيئــة 
التدريــس( وتســلمه إلدارة ضمــان الجــودة فــي الكليــة لكتابتــه علــى مســتوى الكليــة كامــال.

هـ( متابعة النشر العلمي وخدمة املجتمع من خالل: 
تشــجيع ونشــر ثقافــة توثيــق النشــر ، وتوثيــق خدمــة املجتمــع ، ضمــن آليــة معتمــدة مــن القســم 

العلمــي ، ويمكــن ربطهــا بالترقيــة . 

و( تولي متابعة االعتراف بالتميز األكاديمي واملنهي وفق اآللية التالية : 
١- اقتــراح آليــة مناســبة علــى مســتوى الكليــة أو القســم لتشــجيع التميــز األكاديمــي واملنهــي علــى 

مختلــف املســتويات ومكافأتــه وتقديــره.
٢- نشر أسماء أعضاء هيئة التدريس املتميزين لجميع مستويات األداء : األداء الوظيفي ، النشر 
العلمي ، خدمة املجتمع ، حسب نتائج التقويم الرسمية )استبانات الطلبة واملوظفين وأعضاء 

هيئــة التدريس( 
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تم 
بحمد الله وتوفيقه



62


