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 :اجلودة  نشأة وحدة

الجودة واالعتماد األكاديمي في قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية  تأسست وحدة  

 عمل على ضمانوذلك بهدف ال, هـ7241/7241ود في العام الجامعي جامعة الملك سع

 .الجودة الشاملة للبرنامج 

إعداد توصيفات وتقارير المقررات الدراسية هـ بالعمل على 7241وقامت الوحدة عام   

 .ة في البرنامج يودة المخرجات الناتجة عن العملية التعليموركزت بشكل أساسي على ج

ليتماشى مع المعايير الصادرة عن  السنويةالبرنامج وتقارير  فوصيثم عملت على إعداد ت

 .عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 

 لى مراجعة التوصيفات والخطط الدراسية للعمل على تطوير تعمل ع الوحدةوال زالت  

 .  المقررات 

ة لتتماشى مع رؤي, هـ7227كذلك عملت الوحدة على مراجعة رسالة البرنامج ورؤيته عام 

 . ورسالة الكلية 

 

 : اجلودة أهداف وحدة

 . العمل على رفع مستوى جودة مخرجات البرنامج ليتوافق مع سوق العمل .7

 .تحقيق الجودة الشاملة العمل على  .4

 .تطويرها  علىوالسعي , تحسين البيئة التعليمية للبرنامج .3

معايير الجودة المحددة من قبل استيفاء متطلبات االعتماد األكاديمي للبرنامج حسب  .2

 .المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 . للبرنامج المنتسبين بين الجودة ثقافة نشر .5
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وحدة التطوير و الجودة  
 بالكلية 

 االعالمية االيزو
التقرير 
 السنوي 

الوثائق 
والمعلوما

 ت 
   التطوير

الخريجا
 ت 

التعليم 
االلكترون

 ي 

الدراسة 
 الذاتية 

لجنة الجودة واإلعتماد 
 االكاديمي  بالقسم  

 ويتبع لها وحدات 

 

 

 

 

 

 

 :اجلودة  لوحدةاهليكل التنظيمي 
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 : اجلودة  وحدةمهام 

, الجودة في الكليةوحدة الجودة بالبرنامج بالعمل ومتابعة المهام المسندة لها من  تقوم وحدة  

 :ومن مهامها 

 .ودورات تدريبية , وذلك بإعداد حقائب تعليمية, نشر ثقافة الجودة على مستوى القسم .7

 . تكوين الفرق الالزمة إلنجاز األعمال المرتبطة بتوكيد الجودة والتقويم .4

 .المراجعة الدورية لرؤية ورسالة البرنامج  .3

 .والمقررات بحسب ما يستجد لدى إدارة الجودة بالكلية , توصيف البرنامجمراجعة  .2

حدة تنفيذ عمليات وإجراءات توكيد الجودة ومتابعتها داخل القسم؛ وفق ما يصل من و .5

 .الجودة واالعتماد

متابعة تطبيق أدوات التقويم لقياس جودة البرامج , وجودة التدريس, والخدمات التي  .6

 .تقدم للطالب

 .على مستوى البرنامج , إعداد الخطط االستراتيجية .1

 .إخراج التقرير السنوي للبرنامج  .1

 .القسم اسة ورفع نماذج االستيفاء لرئ, مراجعة ملف المقرر  .1

أعضاء هيئة التدريس لحضور الدورات التدريبية,والندوات, والمؤتمرات ترشيح  .71

 .الداخلية والخارجية

 . البرنامج سنوياً وكتابة تقريره  تقويم أداء .77

الجودة واالعتماد األكاديمي  الجودة والتقويم, ورفعها إلى وحدة إعداد تقارير لجنة .74

 .في الكلية

 .تقويم على مستوى القسمتقديم المشورة والدعم في مجال الجودة وال .73

 .إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج  .72
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 :الوثائق واألدلة اليت جيب توافرها يف إدارة ضمان اجلودة 

 :من أهم الوثائق واألدلة 

 .وثيقة الموافقة على إنشاء البرنامج  .7

 .وثيقة الخطة االستراتيجية للبرنامج  .4

 .تقارير مؤشرات األداء الرئيسية  .3

 . تقارير لجان تقويم مخرجات التعلم للبرنامج  .2

 .التقرير السنوي للبرنامج  .5

  . تقارير الخطط الدراسية .6

 .دليل الخريجين .1

 . دليل ضمان الجودة .1

 .الدليل التعريفي بالبرنامج  .1

 .دليل اإلرشاد األكاديمي .71
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 . اجلودة وحدةمراحل العمل يف 

 :نشأة لجنة الجودة في البرنامج   .1

وذلك للقيام ومتابعة , هـ7241-7241أنشئت لجنة الجودة بالبرنامج في العام الدراسي   

 .لها من إدارة الجودة بالكلية  األعمال الموكلة

وممثلة الجودة بقسم , وشكلت لجنة للجودة بالقسم يرأسها ممثل الجودة بقسم الطالب 

 .ئة التدريس مع وجود عدد من األعضاء باللجنة من أعضاء هي, الطالبات

القسم تتضمن أهم األعمال التي تم إجازها في  م اللجنة برفع تقارير دورية لرئاسةوتقو  

 .العام الدراسي 

 

 .نشر ثقافة الجودة بالبرنامج  .1

قامت لجنة الجودة بنشر ثقافة الجودة بالبرنامج بين أعضاء وطالب القسم وتتمثل مهام 

 :اآلتية نشر ثقافة الجودة باالعمال النقاط 

 .توصيف وتقرير المقرر محتويات لتعريف بل وورش عمل, إعداد دورات تدريبية. أ 

 . عداد ورش عمل لقياس  نواتج تعلم المقرراتإ -ب

عضاء هيئة التدريس في وضع توصيفات المقررات الجديدة ومراجعة إشراك جميع أ -ج

 .التوصيفات السابقة

رشيف كامل لملفات المقررات وملفات التدريس وملفات اخرى تتعلق بالجودة وضع أ -د

 .لالطالع عليها واالستفادة منها في التدريس  لألعضاءالفرصة  وإتاحة

عضاء بوضع خطة دراسية لكل مقرر تشتمل على توصيف مختصر للمقررات األ إلزام -ه

والمخرجات التى  ألنشطةاوتوزيعها على الطالب المحاضرة االولى من الفصل وشرح 

 .يهدف لها المقرر بشكل كامل , لتحقيق العدل بين الطالب

الطالب في بعض متطلبات الجودة كجودة المقررات واستراتيجيات التدريس  إشراك -و

 .وسبل تطويره حول محتوى  المقرر وأرائهم

 .عضاءاألطباعة رسالة ورؤية البرنامج ووضعها في استاندات صغيرة على مكاتب  -ز

مشاركة لجنة الجودة باآلراء والمقترحات المناسبة للتطوير وعرضها في اجتماعات  -ح

 .مجلس القسم

 .عضاء في كل  ما يخص الجودة عبر البريد االلكترونيالتعميم على األ -ط
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ً  -ي  همية الجودة في تطوير األعضاء في االجتماعات االعتيادية عن أمع  التحدث شفهيا

 . والطالب والوصول بالبرنامج الى االعتماد مخرجات البرنامج

 .إعداد الحقائب التعريفية والنشرات وعرضها في ملتقيات الجودة . ك

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 01 دليل ضمان الجودة

 

 :ضمان اجلودة والتطوير املستمر  .3

تعمل لجنة الجودة بالبرنامج على التطوير المستمر لمخرجات ونواتج تعلم البرنامج 

اللجنة خطة تنفيذية على عدة مراحل تتلخص اهم اعمالها فيما ولتحقيق هذا الهدف وضعت 

 :يلي

مراجعة جميع توصيفات المقررات في كافة خطط البرنامج من حيثيات متعددة اهمها  -ا

 .مفردات المقرر ونواتج التعلم واستراتيجيات التدريس وطرق التقييم

 هـ7236/7231عام  (يسيةأسالسنة الت)نيةالثاالدراسية  مراجعة مقررات الخطةتمت   -ب

( السنة المشتركة)الثالثة الدراسية الخطة  تمت مراجعة جزء من توصيفات مقررات -ج

 .هـ 7231/7221بداية من الفصل الدراسي الثاني 

وسيتم بمشيئة هللا مراجعة جميع التوصيفات الفصل االول والثاني من العام الدراسي 

 هـ7221/7227

 .هـ 7231/7231ير السنوي للبرنامج بداية من سنة يتم سنويًا كتابة التقر -د

مراجعة توصيف البرنامج للخطة الثانية وتحديثه  بما يتناسب مع خطط البرنامج  -هـ

 (.الثالثة ثم الرابعة)الجديدة 

  (انظر دليل قياس مخرجات البرنامج) عمل خطة لقياس مخرجات البرنامج  -و
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 :طلب احلصول على االعتماد الرباجمي  .4

خطة  فقامت بإعداد ,على االعتماد البرامجي للحصولالجودة بالبرنامج لجنة سعت 

 :تلخصت في الجدول التاليتنفيذية 

قائمة متطلبات الحصول على االعتماد    

 األكاديمي

 المسؤول   التاريخ المتوقع لإلنجاز

الفصل األول  الموافقة على ترخيص البرنامج 7

7236/7231 

 فريق عمل الدراسة الذاتية

الفصل الثاني  توصيف البرنامج 4

7236/7231 

 فريق عمل الدراسة الذاتية

الفصل الثاني  توصيف المقررات 3

7236/7231 

 فريق عمل الدراسة الذاتية

لوائح البرنامج واألدلة التعريفية بالبرنامج  2

 مقرراته ومتطلباته

الفصل األول 

7231/7231 

 فريق عمل الدراسة الذاتية

الفصل األول  التقارير السنوية للبرنامج ومقرراته 5

7231/7231 

 يةفريق عمل الدراسة الذات

 ثانيالفصل ال بيانات استطالع آراء الطالب 6

7236/7231 

 فريق عمل الدراسة الذاتية

الفصل األول  اللجنة االستشارية للبرنامج 1

7231/7231 

 فريق عمل الدراسة الذاتية

 ثانيالفصل ال األداء والمقارنات المرجعية تمؤشرا 1

7236/7231 

 فريق عمل الدراسة الذاتية

التوافق مع اإلطار الوطني لمؤهالت إثبات  1

 التعليم العالي

الفصل األول 

7231/7231 

 فريق عمل الدراسة الذاتية

الفصل األول  تقرير التقويم الذاتي للبرنامج 71

7231/7231 

 

الفصل األول  تقرير الدراسة الذاتية 77

7231/7231 

-7231الفصل الثاني 

7221 

 فريق عمل الدراسة الذاتية

 

 

 : الوحدات واملعامل التابعة للربنامج .5

 الوحدات العاملة في لجنة الجودة مهام. أ 
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 :وحدة الدراسة الذاتية  .6

  

 
 

 

 

 .لكتروني وحدة التعليم اإل .7
 :التالية    وتنحصر مهام وحدة التعليم االلكتروني في النقاط 

حضور اجتماعات الكلية حيث يعقد في كل فصل اجتماع واحد  -

. 

وتفعيله في , األعضاء على استخدام نظام إدارة التعلمحث  -

 .المقررات الدراسية 

 .اإلجابة على االستفسارات المتعلقة بنظام ادارة التعلم  -

عبر الرسائل , نشر ثقافة التعليم االلكتروني بين أعضاء القسم -

 .والدورات وورش العمل 

 .اإلشراف على اإلرشيف االلكتروني الخاص بالجودة  -

-  

 

 

 

 

 
 

 

 

 . اتوحدة الخريج .1

 : وتتمثل مهام اللجنة في 

داخل نموذج ) للفصل الدراسي الحالي مالمتوقع تخرجه ينحصر أعداد وبيانات الخريج -7

 . ( ورقي وإلكتروني ينبيانات الخريج

 كما يلي  : الخريجين وقطاع العمال  أراءتطبيق استمارات  -4

 

 وجهات التوظيف عن خريج جامعة الملك سعود استمارة استطالع آراء قطاع األعمال -

لجنة توصيف 
 البرنامج

لجنة كتابة تقرير 
 الدراسة الذاتية

لجنة التقييم 
 الذاتي

لجنة التقرير 
 السنوي للبرنامج

 الدراسة الذاتية

 التعليم االلكتروني

 الخريجات

 التطوير

 الوثائق والمعلومات

 التقرير السنوي

 اإلعالمية

 األيزو
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 (خريجي مرحلة البكالوريوس )

عمال وفقًا أصحاب قطاع اال ومديرين المدارس : العينة المعنية لإلجابة على االستمارة  

جامعة  –كلية التربية  يمن خريجلطبيعة جهة التوظيف في كل قسم لتقييم من يعمل لديهم 

 الملك سعود 

 (خريجي مرحلة البكالوريوس) ع آراء الخريجيناستمارة استطال -

جميع خريجات البكالوريوس بالقسم والكلية : العينة المعنية لإلجابة على االستمارة 

 – راءالمد – ينالمشرف – ينالمعلم – مالطالبات المتوقع تخرجهو, الطالب)والجامعة من 

 ....( الدراسات العليا   البط -هيئة التدريس أعضاء

ً جمع االستمارات  وتحليلها  -3 القسم ووحدة  رئاسة إلىوالرفع بتقرير لنتائجها  إحصائيا

 .بالكلية  ينالقسم وارسال نسخة لوحدة الخريجالجودة لالستفادة من تقييم المعنيين لبرامج 

 األنشطةعن  واإلعالن مللتواصل معه ينتويتر بالقسم يخدم  وحدة الخريجإنشاء  -5

 .وفرص التوظيف 

ية في ضوء دراسة مقترحات تنظيم دورات وأنشطة وورش عمل تقدمها األقسام بالكل -6

ة المقترحة من خالل االستمارة المقدمة وتحديد أولويات البرامج واألنشط ينالخريج

بالقسم للحضور والمشاركة  ينعلى موقع الخريج مالمتوقع تخرجه البوإرسال دعوات للط

. 

 .في أنشطة الكلية المختلفة  للمشاركة يندعوة الخريج -1

 .من خالل قاعدة البيانات باألقسام  ينميم اإلعالنات المتعلقة بالخريجتع -1

وذلك للحصول على بيانات  المشاركة في االحتفاالت والمعارض الخاصة بالتخرج -71

 .وتوزيع مطويات عليها وأرقام الوحدة وأرقام التواصل باألقسام ينالخريج

الب وق العمل لتوفير فرص عمل للطالتواصل مع مؤسسات س على كل قسم -77

 .م المتوقع تخرجه والطالبات

إعداد دليل بجهات التوظيف الخاصة بمخرجات كل قسم موضح به أرقام التواصل  -74

 .بالوحدة على مستوى القسم والكلية وذلك بالرجوع إلى لجنة اإلرشاد االكاديمي بالكلية

 .لسنوي ويشمل يوم مفتوح للتوظيف تنظيم ملتقى الخريج ا -73

والتي  ينوالخاصة بالخريجالمرتبطة بمعايير الدراسة الذاتية  واألدلةتوفير الشواهد  -72

 .اللجنة باألقسام  أعضاءتم تحديدها وتم تعميمها على 

الوحدة  وثيق جميع األعمال الموكلة لمقررلت ينإعداد ملف خاص بالخريج -72

 :واالنجازات التي تمت وتحتوي على 

 .أهداف ومهام الوحدة على مستوى كلية التربية   -

 (ينخطة وحدة الخريج)ى مستوى القسم وضع رؤية ورسالة وأهداف الوحدة عل -    
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وذلك لرفعه في ( الكتروني -ورقي)تدوين محاضر الجلسات والمخاطبات الرسمية -   

 .الوحدة  ه من مهام لرئيسنهاية العام    مع التقرير بكل فصل دراسي بما تم انجاز

–بالقسم مرفق بها خطابات حجز القاعة  ينألنشطة التي قدمتها وحدة الخريجتقرير با-   

 .صورة من المادة العلمية المقدمة -ة الحضورشهاد-الدعوات–االعالنات   

الفصل الدراسي الحالي وفق  مالطالبات المتوقع تخرجهو, الطالب صورة لقاعدة بيانات -  

 .إلكترونيا   -ورقي  ينالخريج نموذج بيانات

 .وتحليلها إحصائيا وتقديم تقرير عنها  ينتسليم نماذج استمارات الخريج-  

 .وحدة التطوير  .1

 .نشر ثقافة الجودة في القسم  -: مهام الوحدة  

 .تقديم التدريب والدورات لمنسوبي القسم حسب احتياجهم  -

إعداد استمارات موحدة للمهام مثل استبيان آراء الطلبة والخريجين؛  واالستبانات  -

 الخاصة بالدراسة الذاتية 

 .وحدة الوثائق والمعلومات  .3

ة الوثائق والمعلومات بوكالة الجودة والتطوير إحدى الفرق اإلدارية التابعة لوحد

بكلية التربية تهتم بإنشاء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة باستمرار و إعداد 

لتسهيل سرعة الحصول على  البرنامجاإلحصائيات والتقارير المعلوماتية عن 

 المعلومات 

 :مهام فريق الوثائق والمعلومات 

  اإلداري  – األكاديميللكادر ) إنشاء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة– 

 ( االحتياجات  –الموارد المادية  –الطالب 

  توثيق البيانات و حفظها. 

 بشكل دوري  برنامجحصائيات وتقارير عن إنجازات الإعداد إ. 

  تزويد جهات الكلية بما يتم طلبه من بيانات. 

  الشهرية والسنوية إعداد التقارير. 

 .وحدة التقرير السنوي  .4

وترتكز مهمتها في تعبئة نموذج التقارير الشهرية والسنوية المرسلة لهم من وحدة 

 . الجودة بالكلية 

 .الوحدة اإلعالمية  .5

, نشر واإلعالن عن كل ما يخص البرنامج من أنشطة ومهرجاناتمهامها    

 .جتماعي عبر وسائل التواصل اال, وملتقيات, ودورات

 .وحدة األيزو  .6
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الفرق اإلدارية التابعة لوحدة االيزو بوكالة الجودة والتطوير بكلية التربية  إحدى

على كافة العمليات اإلدارية  ISOتهتم بإعداد ومتابعة تطبيق أنظمة إدارة الجودة 

 .بالقسم  

 :مهام فريق االيزو 

 .األقسام بالكلية تطوير إجراءات العمليات اإلدارية بالتنسيق مع  -

 .متابعة تنفيذ خطط التطوير والتحسين بالكلية  -

 .المراجعة الدورية لمدى االلتزام بتطبيق أنظمة إدارة الجودة  -

التأكد من تحقيق متطلبات نظام االيزو , وتنفيذها , و متابعتها , والتعديل عليها  -

 .أن تطلب األمر  

 .وملحقات البرنامج المعامل . ب

 الحديث النبويمعمل تخريج  .7

تم إنشاء معمل الحديث للحاجة الماسة الستخدام اجهزة الحاسب والبرامج في تخريج  

 .هـ 7246ومعمل للطالبات عام , 7245فتم إنشاء معمل الطالب عام , الحديث النبوي 

أجهزة وبرامج و, الكتب والمراجع الحديثية متسع يشتمل على مكان ووضع المعمل في 

 . لكل طالب وطالبة باإلضافة إلى طاوالت , الحاسب اآللي
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 .الجودة لجنة أرشيف . 1

فهو يضم عدد , أعد أرشيف لجنة الجودة لالحتفاظ باألوراق والملفات الخاصة بالمقررات  

 .والتي يتم تجهيزها نهاية كل فصل دراسي , كبير من ملفات المقررات

ً لألعضاء لالطالع على الملحقات والتقارير لالستفادة منها في ويعد  اإلرشيف مرجعا

 .التدريس 

 .وقد هيئ مكان لذلك, كذلك يعقد في األرشيف غالب اجتماعات اللجنة 

كذلك طاولة لالجتماعات وجهاز , لحمل الملفات ويشتمل أرشيف الجودة على أرفف حديدية

 . وطابعة حاسب آلي 
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