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المقــــدمــــــة

يعــد إنشــاء إدارة ضمــان الجــودة مطلبــًا أساســًا لدعــم وتقويــم إجــراءات جــودة العمليــة اإلداريــة، والتعليميــة وفــق أعلــى 
املعاييــر التــي تتطلبهــا هيئــات االعتمــاد األكاديمــي.

ومــن هــذا املنطلــق يأتــي هــذا الدليــل الــذي يوضــح مقومــات توكيــد الجــودة، ومراقبتهــا فــي جميــع املمارســات اإلداريــة، 
والتعليميــة، والبحثيــة، ومــا يتعلــق بالخدمــة املجتمعيــة؛ لضمــان إعطــاء صــورة مشــرفة لبرنامــج الشــريعة داخلًيــا، 
وخارجًيــا، كمــا يوضــح الدليــل أهــداف إدارة ضمــان الجــودة، ومهامهــا، وإجراءاتهــا التــي تضمــن التطويــر والتحســين 

املســتمر، ليكــون مرشــدًا للعامليــن فــي البرنامــج، ومرجعــًا للمراقبيــن الداخلييــن.
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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�شــئ 
برنامــج الشــريعة فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية فــي مرحلــة البكالوريــوس كبرنامــج وحيــد تحــت مظلــة كليــة 
الشــريعة بالريــاض عــام ١٣٧٣هـــ املوافــق لعــام ١٩٥٣م، وبلــغ عــدد الطــالب الذيــن التحقــوا بــه ســنة افتتاحــه: )٢٢( طالبــًا، ثــم 

توالــى اســتقبال الدفعــات الدراســية، وتنامــت حتــى أصبحــت اليــوم مــن أكبــر الكليــات علــى مســتوى الجامعــات الســعودية. 
وانطالقًا من رغبة الكلية في تحقيق التميز للكلية وللدراسين فيها، وتحقيقًا لرؤية الكلية في أن تكون رائدة في تعليم الشريعة، 
والتميــز فــي مجــال البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع، وتمشــيًا مــع رســالة البرنامــج: فــي تأهيــل متخصصيــن فــي الشــريعة يملكــون 
قدرات علمية شرعية، ومهارات بحثية في مجال الشريعة، ومهنية في القضاء واإلفتاء والتعليم واالستشارات الشرعية، فقد 
حرصت الكلية على العمل على تحقيق متطلبات االعتماد املؤس�شي والبرامجي، وتوجه العمل نحو العمل املؤس�شي، وتحقيقًا 
لتطلعــات قــادة هــذه البــالد املباركــة، وعمــاًل برؤيــة اململكــة )٢٠٣٠( والتــي تضمنــت: بنــاء مجتمــع حيــوي يعيــش أفــراده وفــق 
املبــادئ اإلســالمية، ومنهــج الوســطية واالعتــدال، معتزيــن بهويتهــم الوطنيــة، وفخوريــن بإرثهــم الثقافــي العريــق فــي بيئــة إيجابيــة 
وجاذبــة، تتوافــر فيهــا مقومــات جــودة الحيــاة للمواطنيــن واملقيميــن، ويســندهم بنيــان أســري متيــن ومنظومتــي رعايــة صحيــة 

واجتماعيــة ممكنــة. 
لهذا كله فقد خطت الكلية خطوات حثيثة نحو العمل على تحقيق االعتماد البرامجي لبرنامج البكالوريوس في كلية الشريعة، 
وكانــت مــن أولــى الكليــات التــي حظيــت بزيــارة فريــق املراجعــة التطويــري، ثــم عملــت الكليــة علــى 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 أساســًا ومنطلقــًا نحــو 
أعمــال الجــودة فــي الكليــة املتعــددة، فشــكر هللا لفريــق الجــودة فــي الكليــة رجــااًل ونســاء جهودهــم املباركــة، وجعــل هــذه الجهــود 
ثمــارًا يانعــة يعــم نفعهــا، ويتفيــأ املجتمــع ف ظاللهــا، والشــكر يمتــد لصاحــب املعالــي مديــر الجامعــة وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء: 
األســتاذ الدكتــور: ســليمان بــن عبــدهللا أبــا الخيــلـ  حفظــه هللا ورعــاهـ  علــى جهــود املباركــة فــي رعايــة ودعــم الجهــود التــي تتصــل 
بالوحدات التعليمية، وباألخص كلية الشــريعة، وتقديم الدعم الســخي لكلية الشــريعة، والشــكر موصول لصاحب الفضيلة 
الدكتــور: عبــدهللا بــن محمــد الصامــلـ  وكيــل الجامعــة للتخطيــط والتطويــر والجــودة علــى جهــوده فــي رعايــة تقــدم الكليــة نحــو 
االعتمــاد البرامجــي، والشــكر موصــولـ  أيضــًاـ  لســعادة الدكتــور: عبــدهللا بــن عبدالرحمــن  األســمريـ  عميــد التقويــم والجــودة فــي 

الجامعــةـ  علــى جهــوده ومتابعتــه املســتمرة لســير الكليــة نحــو االعتمــاد البرامجــي. 
جعل هللا هذه الجهود غرسًا مباركًا في كلية الشريعة، وحقق هللا التطلعات. 

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 
١٤٢٧/١٤٢٦هـ بالقرار اإلداري الصادر بتاريخ: ١٤٢٧/٢/٤هـ وذلك لضمان جودة مستقلة ومتكاملة للتعليم العالي في 

الجامعــة فــي الجانبيــن األكاديمــي واملؤس�شــي، وكان مــن أبــرز مهامهــا توكيــد ومراقبــة الجــودة فــي البرامــج األكاديميــة.
 وقد وضع برنامج الشريعة خطة استراتيجية خمسية سنة ١٤٢٧هـ.، وبدأت أعمال الجودة في البرنامج عام ١٤٢٩هـ، 
وفــي العــام الجامعــي: ١٤٣١/١٤٣٠هـــ افتتحــت وكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة واالعتمــاد األكاديمــي حيــث تمــت مراجعــة 
رؤية ورسالة البرنامج لتحقق أهداف البرنامج وفق مايتطلبه سوق العمل ومعايير االعتماد، وتطوير الخطة الدراسية، 
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، وتــم اختيــار ٧٠% مــن مؤشــرات 

األداء ملعاييــر  هيئــة تقويــم التعليــم لالعتمــاد البرامجــي واعتمادهــا مــن مجلــس الكليــة، وبنــاء الخطــط عليهــا.
      واستمر العمل بوكالة الكلية للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي قرابة سبع سنوات، ثم صدر قرار إداري بتاريخ: 
١٤٣٨/٢/٢١ه بدمجهــا مــع وكالــة الشــؤون التعليميــة فــي الجــودة؛ ليكــون املســمى: وكالــة الشــؤون التعليميــة والجــودة، 

والتي تشــرف وتدعم أعمال إدارة ضمان الجودة بالكلية.
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أهداف إدارة ضمان الجودة
 

الهدف العام:
التخطيــط واإلدارة والقيــادة لعمليــات تطويــر الجــودة، وتحقيــق معاييــر االعتمــاد األكاديمــي فــي العمليــة التدريســية 
واألكاديمية في األقسام العلمية، وضبط نظام الجودة في العمل اإلداري داخل الكلية، والعمل على تطوير وتحسين 
األداء فــي كافــة الجوانــب، ونشــر ثقافتهــا؛ لتكــون كليــة الشــريعة رائــدة فــي تحقيــق معاييــر الشــريعة، وخصائــص الخريــج 

املعتمــدة.

األهداف الفرعية:
اســتيفاء متطلبــات االعتمــاد األكاديمــي للبرنامــج وفــق مــا نصــت عليــه هيئــة تقويــم التعليــم، وفــق   .١  

بــط: لرا ا
goo.gl/cAc٢Nx

تحسين بيئة البرنامج، ومواكبتها ألساليب التطوير املستمرة.  .٢  

متابعــة أداء العمليــات فــي املجــال اإلداري، والتعليمــي، والبحثــي، والخدمــة املجتمعيــة وفــق أدوات   .٣  

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

تفعيل املشاركة الطالبية في بناء واتخاذ القرارات ذات العالقة بجودة العملية التعليمية.  .٥  

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
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مهام إدارة ضمان الجودة

تتولــى إدارة ضمــان الجــودة قيــادة وتنســيق ودعــم عمليــات ضمــان الجــودة فــي الكليــة، وترتبــط مــن الناحيــة اإلداريــة 
بوكيــل الكليــة للشــؤون التعليميــة والجــودة، ومــن الناحيــة الفنيــة بعمــادة التقويــم والجــودة، وتتمثــل مهامهــا، 

واختصاصاتهــا فيمــا يلــي:
االهتمام بأهداف ومهام إدارة ضمان الجودة املدونة في هذا الدليل، وتنفيذ املهام بفاعلية.

املساهمة في املراجعة الدورية لرؤية ورسالة البرنامج.  .١  

اإلشراف على تطوير نماذج توصيف البرنامج، واملقررات بحسب املستجدات املطلوبة لدى هيئة تقويم التعليم.  .٢  

املشاركة مع وحدات الجودة في األقسام العلمية لصياغة مخرجات التعلم للبرنامج _إن لزم األمر_.  .٣  

املشاركة مع وحدات الجودة في األقسام العلمية لـــــقياس مؤشرات األداء الرئيسة، وتحـــــليل النتائج،   .٤  

وصياغة خطط التحسين، ومتابعة مدى تنفيذها.   
إعداد الخطط التشغيلية للجودة على مستوى اإلدارة.  .٥  

إقرار الخطط التشغيلية التابعة للوحدات، واألقسام العلمية، ومتابعة تنفيذها.  .٦  

اإلشراف على إخراج التقرير السنوي للبرنامج وفق نموذج هيئة تقويم التعليم.  .٧  

متابعة وحدات الجودة في األقسام العلمية لتقييم املمارسات في استمارة مقاييس التقويم الذاتي.  .٨  

اقتراح تشكيل اللجان، وفرق العمل الالزمة للنشاطات املختلفة.  .٩  

املشاركة في وضع الخطط االستراتيجية والتنفيذية، والتأكد من تحقيقها ملعايير الجودة، واالعتماد   .١٠  

األكاديمي،ومتابعتها.   
متابعة تنفيذ الكلية للمهام املنوطة بها للتحقق من مدى وفائها بمعايير الجودة، واالعتماد األكاديمي.  .١١  

متابعة تنفيذ وحدة الجودة في األقسام العلمية؛ للتأكد من تحقيقها لرسالة البرنامج وأهدافه، وعنايـــــتها   .١٢  

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

.إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج.  .١٣  

الزيارة امليدانية لألقسام العلمية التابعة للكلية وفق نماذج املتابعة الدورية للوقوف على واقع تطــــــــــــــبيق   .١٤  

الجــودة، ودراســة املعوقــات، واملشــكالت التــي تواجــه تطبيــق الجــودة فــي كل قســم، واقتــراح حلــول مناســبة    
 ، لهــا

ومناقشتها مع مسؤولي الجودة في األقسام من جهة، ومع القيادة العليا من جهة أخرى.   
التنسيق الدائم مع وكالء الكلية، ورؤساء األقسام العلمية بما يحقق أهداف الكلية للجودة.  .١٥  

التواصل مع الوحدات األكاديمية، واإلدارية املناظرة بالجامعة في كل ما يساعد في أداء مهامها، وتحقيق   .١٦  

أهداف وكالة الشؤون التعليمية والجودة بالكلية مع عميد الكلية.   
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وضع آليات للتعرف على توقعات ومستوى رضا املستفيدين من خدمات الكلية )الداخلين، والخارجين(،   .١٧  

وتزويد وحدة اإلحصاء والبيانات بها، واالستفادة منها في التخطيط للتطوير.   
إعداد تقرير شامل عن مسيرة الجودة في الكلية، وتقديمه إلى عمادة التطوير والجودة.  .١٨  

نشر ثقافة الجودة على مستوى الكلية بالتعاون مع وحدات الجودة في األقسام العلمية.  .١٩  

تنفيذ، ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز في األداء التعليمي، والبحثي، واإلداري في الكلية.  .٢٠  

تـــــــــــــحديد االحتياجات التـــــــــــدريبية في مجال الجـــــــــــودة ألعضاء هيئة التدريس في األقسام العلمية بالكلية،   .٢١  

والتنسيق مع الجهات ذات العالقة في تنفيذها.   
العمل على تنفيذ ما يفوضها به مجلس الكلية، أو عميدها من مهام ذات عالقة بالجودة.  .٢٢  

اإلشراف على البرنامج، ومتابعته في تطبيق نظام مراقبة جودة العملية التعليمية.  .٢٣  

متابعة رفع جميع التقارير واألدلة التي تخص الكلية على نظام الجودة اإللكتروني.  .٢٤  

اإلشراف على نشر أسماء أعضاء هيئة التدريس، واملوظفين، والطالب املتميزين لجميع مستويات األداء   .٢٥  

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

متابعة األقسام العلمية في توثـــــــــــيق النشـــــــــــر العلمي ألعضاء هيئة التدريس، وخدمة املجتمع ضمـــــــــــن آلية   .٢٦  

معتمدة تربط بين الترقيـــــــــــة مثال أو غيرها وبين القيام بهذا التـــــــــــوثيق على أن تكون اآللية معـــــــــــلنة لجميع    
األقسام بعد اعتمادها من مجلس الكلية.   

متابعة جودة األنشطة الثقافية، والتطويرية للطلبة.  .٢٧  

متابعة جودة األنشطة  والدورات التطويرية ألعضاء هيئة التدريس.  .٢٨  

عمل تقويم شامل ملستوى الجودة في البرنامج، والتأكد من توفر البراهين.  .٢٩  

متابعة أنشطة لجنة الخريجين، والتحقق من مدى تنفيذها لخطتها التشغيلية.  .٣٠  

متابعة أنشطة لجنة خدمة املجتمع، والتحقق من مدى تنفيذها لخطتها التشغيلية.   .٣١  
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مهام وحدة الجودة في األقسام العلمية

تتولــى وحــدة الجــودة فــي األقســام العلميــة إدارة ضمــان الجــودة فــي القســم العلمــي، وتنفيــذ املهــام فــي شــطري الطــالب 
والطالبــات، وتهــدف إلــى تنفيــذ إجــراءات التقويــم، واالعتمــاد األكاديمــي، وتطويــر مســتوى األداء فــي كافــة الجوانــب، 

ونشــر ثقافــة الجــودة فــي القســم العلمــي، وتتمثــل مهامهــا، واختصاصاتهــا فيمــا يلــي:
١.املساهمة في املراجعة الدورية لرؤية ورسالة البرنامج.  

٢.اإلشراف على تطوير نموذج توصيف البرنامج، و مدى مالءمته ملخرجات التعلم ذات العالقة في التخصص.  

٣. اإلشراف على تطوير نماذج تواصيف املقررات بحسب املستجدات املطلوبة لدى هيئة تقويم التعليم.  

٤.املساهمة في صياغة مخرجات التعلم للبرنامج _إن لزم األمر_.  

٥.قياس مؤشرات األداء الرئيسة ذات العالقة بالقسم العلمي، واملساهمة مع إدارة ضمان الجودة في تحليل   

      النتائج، وصياغة خطط التحسين، ومتابعة مدى تنفيذها.
٦.إعداد التقرير السنوي للبرنامج وفق نموذج هيئة تقويم التعليم فيما يخص القسم العلمي.  

٧.تقييم املمارسات في استمارة مقاييس التقويم الذاتي من خالل تشكيل فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس.  

٨.إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بالجودة في القسم.  

٩.تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.  

١٠.املشاركة في وضع الخطط التشغيلية، والسنوية للتأكد من تحقيقها ملعايير الجودة في الكلية.  

١١.تطبيق نظام مراقبة جودة العملية التعليمية.  

١٢.جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي املؤس�شي، والبرامجي، ورفعها   

        على نظام  الجودة اإللكتروني.
١٣.متابعة تنفيذ خطط القسم العلمي.  

١٤.متابعة أعضاء هيئة التدريس وحثهم لتطبيق معايير الجودة، وتسليم التقارير املطلوبة بشكل دوري.  

١٥.مراجعة ملف املقرر، ورفع تقرير ملجلس القسم للمناقشة، وإتخاذ التوصيات إن لزم األمر.  

١٦.تقويم أداء البرنامج سنوًيا، وكتابة تقريره.  

١٧.تحديد االحتياجات التدريبية ملنسوبي القسم.  

١٨.املساهمة في تطوير  وتدريب أعضاء هيئة التدريس بحسب احتياجاتهم.  

١٩.تشجيع أعضاء القسم على حضور الدورات واملؤتمرات واملبادرة في النشاطات العلمية، وعلى النشر العلمي،   

        وخدمة  املجتمع.
٢٠.نشـــــــــــر أسماء أعضاء هيئة التدريس، واملوظفين، والطالب املتميزين لجميع مستويـــــــــــات األداء )النشر العلمي،   

         وخدمة املجتمع، واألداء الوظيفي( حسب نتائج التقويم الرسمية )استبانات الطلبة، واملوظفين، وأعضاء
         هيئة التدريس(.
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٢١.توثيق النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس، وخدمة املجتمع ضمن آلية معتمدة تربط بين الترقية مثال أو غيرها   

        وبين  القيام بهذا التوثيق على أن تكون اآللية معلنة لجميع األقسام بعد اعتمادها من مجلس الكلية.
٢٢.توفير الدعم واملساندة للعاملين في الجودة.  

٢٣.مشاركة إدارة ضمان الجودة في إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج.  

٢٤.إعداد التقارير الدورية، ورفعها لوكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة.  

٢٥.وضع الخطط التحسينية، ومتابعة تنفيذها.  
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الوثائق واألدلة التي يجب توافرها في إدارة ضمان الجودة

من أهم الوثائق واألدلة والنماذج ما يلي:
وثيقة الخطة االستراتيجية للجامعة والكلية.  .١  

نماذج إعداد خطط تحسين الجودة.  .٢  

وثيقة خطة تحسين الجودة.  .٣  

أحدث نماذج إعداد تقارير الدراسة الذاتية املؤسسية والبرامجية.  .٤  

تقارير الدراسة الذاتية املؤسسية والبرامجية.  .٥  

أحدث نماذج تقارير مؤشرات األداء لخطط تحسين الجودة.  .٦  

تقارير مؤشرات األداء لخطط تحسين الجودة.  .٧  

تقارير مؤشرات األداء الرئيسة التي تتطلبها هيئة تقويم التعليم.  .٨  

أحدث نماذج توصيف البرنامج، واملقررات، والخبرة امليدانية، وتقاريرها التي تصدرها هيئة تقويم   .٩  

التعليم.   
أحدث نماذج الستمارات استطالع الرأي لتقويم املقررات من قبل الطلبة،  .١٠  

تحليل كامل الستطالع الرأي الخاص بتقويم املقررات من قبل الطلبة.  .١١  

أحدث نماذج الستمارات استطالع الرأي لتقويم البرامج من قبل الطالب عند انتصاف مدة البرنامج.  .١٢  

تحليل كامل الستطالع الرأي لتقويم البرامج من قبل الطالب عند انتصاف مدة البرنامج.  .١٣  

أحدث نماذج الستمارات استطالع الرأي لتقويم البرامج من قبل الطالب في السنة األخيرة من البرنامج.  .١٤  

تحليل كامل الستطالع الرأي لتقويم البرامج من قبل الطالب في السنة األخيرة من البرنامج.  .١٥  

أحدث نماذج الستمارات استطالع الرأي لتقويم البرامج من قبل الخريجين.  .١٦  

تحليل كامل الستطالع استطالع الرأي لتقويم البرامج من قبل الخريجين.  .١٧  

أحدث نماذج الستمارات استطالع آراء أصحاب العمل، واملستفيدين اآلخرين من أنشطة املؤسسة   .١٨  

التعليمية.   
تحليل كامل الستطالع الرأي الخاص بتقويم البرامج من قبل آراء أصحاب العمل، واملستفيدين اآلخرين   .١٩  

من أنشطة املؤسسة التعليمية.   
التقرير السنوي للبرنامج.  .٢٠  

اتفاقيات املقارنة املرجعية للبرنامج.  .٢١  

تقارير املراجعين الداخليين، والخارجيين للمؤسسة والبرامج.  .٢٢  

تقارير اللجان االستشارية الخاصة بالبرامج، والخطط الدراسية، ولجان تقويم مخرجات التعلم لكل   .٢٣  

برنامج.   
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الترتيبات التنظيمية إلدارة ضمان الجودة

ينبغي أن يتولى إدارة ضمان الجودة عضو هيئة تدريس، ويراعى عند االختيار ما يلي: أواًل:  
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:  ينبغــي أن تعطــى ملديــر إدارة ضمــان الجــودة الصالحيــات املناســبة التــي تمكنــه مــن أداء عمليــه بإتقــان، ويكــون 
مســؤواًل عــن أنشــطة الجــودة أمــام القيــادة العليــا فــي املؤسســة، والبرنامــج.

تعييــن نائــب ملديــر إدارة ضمــان الجــودة  فــي حــال وجــود فــروع متعــددة للبرنامــج أو شــطري للطــالب والطالبــات  ثالًثا:  
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يراعــى فــي اختيــاره مــا يراعــى فــي مديــر إدارة ضمــان الجــودة املذكــورة أعــاله.
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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.تأسست وكالة الكلية للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي ثم تم دمجها مع الشؤون التعليمية، والتي   

      تفرع عنها إدارة ضمان الجودة في الكلية، حيث تم دعمها من القيادة العليا و تأمين كافة االحتياجات.
٢.مشاركة اإلدارة في صياغة رؤية الكلية ورسالتها، من خالل رصد وتسجيل الفعاليات واإلجراءات املتبعة   

      لتحديد رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها.
٣.املشاركة في تطوير الخطة الدراسية، وصياغة مخرجات التعلم للبرنامج، واعتمادها، ومايستلزم ذلك   

     من تطوير لتوصيف البرنامج وتواصيف املقررات الدراسية وبنائها على مخرجات التعلم بما يتفق مع 
متطلبات هيئة تقويم التعليم.  

٤.تأسيس وحدة الجودة في األقسام العلمية، مع توضيح مهامها.  

٥.البدء بتنفيذ عملية التقويم الذاتي للكلية؛ وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي، ورفع تقرير بذلك  

     إلى وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة، ومن ثم إلى عميد الكلية، ثم إدارة الجودة بالجامعة.
٦.وضع خطة إستراتيجية لتحسين مستوى الجودة في الكلية وفق متطلبات الجودة والتقويم واالعتماد   

    األكاديمي.
٧.دعوة أقسام الكلية للبدء بتطبيق خطط تحسين الجودة مع بداية الفصل الدرا�شي األول للعام الجامعي   

      ١٤٣١/١٤٣٠هـ..
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، واالعتماد   

     األكاديمي في الجامعة، والتي تتمثل في الرسم اآلتي:
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المرحلة الثانية: تنفيذ برامج نشر ثقافة الجودة في الكلية

وتتمثل فيما يلي:
توفير املعلومات، واألدلة والكتيبات اإلرشادية للتعريف بنظام الجودة واالعتماد األكاديمي، ويمكن   .١  

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

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

goo.gl/PDniJb

عقد لقاء تعريفي ألعضاء هيئة التدريس، والهيئة اإلدارية، والطلبة؛ للتعريف بالجودة، ومهامها.  .٢  

إصدار نشرات تعريفية باإلدارة، ومفاهيم الجودة واالعتماد األكاديمي، ومؤشرات األداء.  .٣  

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

التنفيذ    

  
ط 

طي
تخ

ال

المراجعة والتقويم

اتخاذ القرار

ُيراد به تطبيق ما تضمنته الخطة 
املرسومة مع املرونة، حال املستجدات 

املعتبرة من الناحيتين

ُيراد به وضع خطة 
تنفيذية للوحدة 
املعنية- بحسب 

موقعها- على أن تستند 
في التخطيط إلى الخطة 

العامة للجودة في 
الجامعة.

ُيراد به االستمرارية في املمارسات الجيدة، 
ووضع خطط التحسين للمارسات التي 

ظهر ضعف في مؤشرات أدائها.

ُيراد به استخدام 
اإلجراءات والنماذج 
املتعلقة بالقياس مع 
مراعاة ما تم اعتباره 
في مرحلة التخطيط.
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األكاديمــي،  واالعتمــاد  بالجــودة  املتعلقــة  والدراســات  والنمــاذج،  والروابــط،  املعلومــات،  توفيــر   .٥  

االنترنــت. علــى  اإلدارة  موقــع  علــى  وخارجهــا  الكليــة  داخــل  الجيــدة  باملمارســات  والتعريــف 
تدريب العاملين في البرنامج لعمليات التطوير للتحسين في جميع األعمال املناطة بهم.  .٦  

وضع خطة متكاملة لتناوب أعضاء هيئة التدريس في العمل بالجودة لرفع كفاءتهم ومهاراتهم.  .٧  

انتقاء ودعم الطاقات اإلدارية القادرة على العمل ومتابعة ذلك.  .٨  

املشــاركة فــي املؤتمــرات والنــدوات؛ لالســتفادة مــن التجــارب، ومتابعــة املســتجدات، والتعريــف   .٩  

الكليــة  بإجــراءات 
وإنجازاتها في مجال الجودة.   

تنظيــم زيــارات لوحــدات ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي للتعــرف علــى تجربــة الكليــات األخــرى فــي   .١٠  

يســتجد. مــا  وطــرح  الخبــرات،  لتبــادل  الجــودة  بقضايــا  للمهتميــن  فرصــة  وتوفيــر  الجــودة،  نظــام  بنــاء 

المرحلة الثالثة: التقويم المستمر لألداء، ومتابعة عمليات تحسين الجودة
وتتمثل فيما يلي:

الراجعــة، وإجــراء  التغذيــة  الكليــة، وتقديــم  للجــودة داخــل  التشــغيلية  الخطــة  متابعــة تطبيــق   .١  

الالزمــة.   التعديــالت 
اإلشراف على خطط التحسين الالزمة للتطوير املستمر، ومتابعة مدى تنفيذها.  .٢  

إشراك املستفيدين في عمليات توكيد الجودة في الكلية من جهة التخطيط، واألداء، والتقويم.  .٣  

التركيز على مؤشرات األداء الرئيسة التي يمكن قياسها رقمًيا إما بعدد، أو نسبة، وقد اختار البرنامج   .٤  

عــدًدا مــن مؤشــرات األداء الرئيســة املعتمــدة لــدى هيئــة تقويــم التعليــم بمــا ال يقــل عــن ٧٠% مــن املجمــوع الكلــي ملعاييــر  
هيئــة تقويــم التعليــم لالعتمــاد البرامجــي واعتمــدت مــن مجلــس الكليــة، ويتــم بنــاء الخطــط عليهــا.

ويمكن االطالع على تلك املؤشرات مع نتائجها في أحد األعوام الجامعية من خالل الرابط التالي:
goo.gl/ArN٢Mt

إجراء املقارنات املرجعية الداخلية والخارجية وفق النماذج املعتمدة لدى هيئة تقويم التعليم.  .٥  

االحتفــاظ بــكل الوثائــق واألعمــال والتقاريــر الســتخدامها عنــد التقديــم علــى االعتمــاد املؤس�شــي،   .٦  

اإللكترونــي. املوقــع  علــى  يلــزم  مــا  ورفــع  والبرامجــي، 
توثيق البيانات واملعلومات والقرارات ومحاضر الجلسات وكل ما له صلة بتأكيد ممارسات الجودة   .٧  

وإلكترونًيــا. ورقًيــا  البرنامــج  فــي 
االستفادة من اللجنة االستشارية في البرنامج فيما يخص التطوير والتحسين املستمر.  .٨  

إخضاع أنشطة البرنامج لعمليات التدقيق الداخلي بما يضمن تحسين األداء.  .٩  
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المرحلة الرابعة:  طلب الحصول على االعتماد التطويري

قــدم برنامــج الشــريعة طلــب االعتمــاد التطويــري فــي العــام الجامعــي: ١٤٣٠ه/١٤٣١ه،، وعمــل علــى اســتيفاء متطلبــات 
الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي مــن خــالل تشــكيل اللجــان، 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 هيئــة تقويــم التعليــم مؤكــدة ســعيها الحثيــث واملســتمر فــي توكيــد 

ومراقبــة الجــودة فــي برنامجهــا.

المرحلة الخامسة:  طلب الحصول على االعتماد البرامجي
سعى البرنامج للتأهل لالعتماد البرامجي، ورفع متطلباته وفق ما حددته هيئة تقويم التعليم حيث قامت إدارة ضمان 

الجودة ببعض األنشطة في مجال تقويم األداء وتهيئة أقسام الكلية لتطبيق آليات الجودة الشاملة، ومن ذلك:
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 مــن البرنامــج؛ ودمجهــا فــي   •  

للتحســين. التطويــر  عمليــات 
وتمــت كل األنشــطة الســابقة مــن خــالل رســالة وأهــداف ومراحــل عمــل اإلدارة ومــن خــالل تطبيــق إســتراتيجية الجــودة 

والتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي بالكليــة.
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عمليات إدارة الجودة في الكلية

تســير عمليــات إدارة الجــودة فــي الكليــة وفًقــا للهيكلــة اإلداريــة لنظــام إدارة الجــودة، واالعتمــاد األكاديمــي فــي الجامعــة، 
فتنتظــم فــي حلقــة تفاعليــة تبــدأ بوحــدة الجــودة فــي القســم العلمــي، ومــروًرا بــإدارة ضمــان الجــودة،  ووكالــة الشــؤون 
التعليميــة والجــودة فــي الكليــة، وعمــادة التقويــم والجــودة، ولجــان وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة، وانتهــاء باللجنــة 

العليــا للجــودة واالعتمــاد األكاديمــي.
وتتمثل جوانب مراقبة جودة أداء البرنامج في العملية التعليمية فيما يلي:

 

وألجل استكمال دائرة الجودة في العملية التعليمية فال بد من استيفاء دورة الجودة التي تبدأ بالتخطيط ثم التنفيذ 
ثم املراجعة والتقويم، وانتهاء باتخاذ  اإلجراء املناسب، وهذا متمثل في دورة قياس مخرجات التعلم في البرنامج التي 

روعي في تحديدها مالءمتها  لإلطار الوطني للمؤهالت، والذي يمكن االطالع عليه من خالل الرابط التالي:
goo.gl/bswbeP

 الرسالة
 واألهداف

والخطط

 الموارد
و

اإلمكانات

كفاءة
اآلداء

 مخرجات

التعلم

 اإلنجاز المتحقق
 في ضوء األهداف

 المخطط لها
ومعايير االعتماد
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ويلتزم البرنامج بمسار تدفق إجراءات نظام مراقبة جودة العملية التعليمية الوارد في  دليل عمادة التقويم والجودة 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية املعنون بـــ: نظام مراقبة جودة العملية التعليمية.عوامل ضرورية لنجاح 

إدارة ضمــان الجــودة

من تلك العوامل التي تساعد في نجاح أنشطة إدارة ضمان الجودة ما يلي:
أواًل: الدعم املتواصل، وااللتزام بتطوير الجودة من قبل املدير، وكافة مسؤولي القيادة العليا في املؤسسة، والبرنامج.

ثانًيا: وجود فريق عمل في اإلدارة ذو معرفة جيدة بعمليات ضمان الجودة، ولديهم القدرة على القيادة الفاعلة.
ثالًثا: توفر بيئة برامجية، ومؤسسية تعنى بالرقي واإلبداع، واالستفادة من األخطاء، وتقدير االنجازات املتميزة.

رابًعا: التزام شامل من املؤسسة، والبرنامج بتحقيق التميز، والتفوق، واملشاركة باملبادرات التي تحقق هذا التميز.
خامًســا: املشــاركة الشــاملة مــن قبــل جميــع أقســام املؤسســة، ووحداتهــا فــي التخطيــط، والتنفيــذ، واملتابعــة لعمليــات 

الجــودة.
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.
سابًعا: إدراك فريق العمل في اإلدارة ألهمية التعاون، والعمل بروح الفريق؛ لتحسين الجودة في املؤسسة، والبرنامج.
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 مؤشــرات األداء املحــددة 

مســبًقا، واملعاييــر لضمــان الجــودة، والتحقــق املســتقل مــن صحــة البراهيــن واالســتنتاجات.
عاشًرا: العمل على أن تكون عمليات ضمان الجودة عنصر أسا�شي من عناصرة إدارة البرنامج.

حادي عشر:  تخصيص ميزانية كافية لدعم مشاريع، ومبادرات، وعمليات ضمان وتوكيد الجودة في البرنامج.
ثاني عشر: التزام إدارة ضمان الجودة بتطبيق معايير ضمان الجودة على العمليات، واملهام التي يتوالها.



21

معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

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

السياق المؤسسي :
املعيار األول:  الرسالة والغايات واألهداف

املعيار  الثاني:  إدارة البرنامج
املعيار الثالث: إدارة ضمان جودة البرنامج

جودة التعليم :
املعيار الرابع: التعلم والتعليم

دعم تعليم الطالب :
املعيار الخامس: إدارة شؤون الطالب والخدمات املساندة

املعيار السادس: مصادر التعلم

دعم البنية التحتية :
املعيار السابع: املرافق والتجهيزات

املعيار الثامن: التخطيط واإلدارة املالية
املعيار التاسع: عمليات التوظيف

اإلسهامات االجتماعية :
املعيار العاشر: البحث العلمي

املعيار الحادي عشر: العالقات مع املجتمع

             
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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تم 
بحمد الله وتوفيقه
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