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مقدمة
ً
انطالقا من حــرص إدارة  جامعة 
الحدود  الشمالية  على دمج جميع
منسوبيها من قــيــادات وأعضاء
هيئة  تدريس وإداريين وطلبة  في
عمليات ضمان الجودة والتحسين
المستمر ،قامت إدارة  الجامعة 
ممثلة بوكالة  الجامعة للتطوير
والشراكة  المجتمعية وعمادة 
الــجــودة واالعــتــمــاد  األكاديمي
بتبني مفهوم  ضــمــان الــجــودة 
وجعله منهجا للعمل بكل وحداتها 
األكاديمية واإلداريـــة .ولتوحيد 
السياسات واإلجراءات صمم دليل 
نظام  الــجــودة بجامعة  الحدود 
الشمالية ليمثل نــهــجـ ًـا يوضح
ً
ً
شامال لنظام داخلي
إطارا
ويرسم
للجامعة  إلدارة  عمليات ضمان
الـــجـــودة فـــي جــمــيــع وحـــدات
الــجــامــعــة وإداراتـــهـــا  فــي مقر
الجامعة  الرئيسي وفروعها   .وقد 
استندت الجامعة لبناء هذا الدليل 
على عدة مرجعيات أهمها الخطة 
اإلســتــراتــيــجــيــة  ،2025/2020
ومعايير ضمان الجودة لالعتماد 
المؤسسي والبرامجي الصادرة 
عــن الــمــركــز الــوطــنــي للتقويم
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي بهيئة 
تقويم التعليم والتدريب ،ويتضمن
هذا الدليل  ثمانية  فصول رئيسة 
يمكن استعراضها باختصار كاآلتي:
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01لص

ف

02لص

ف

ويتضمن نبذة  عن جامعة  الحدود 
الــشــمــالــيــة ورؤيــتــهــا ورســالــتــهــا 
وأهدافها  االستراتيجية  المطورة 
وهيكلها اإلداري.

يتضمن مهام وصالحيات عمادة 
الــجــودة واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
ً
متضمنا رؤيتها ورسالتها وأهدافها،

07لص

ف

08لص

ف

يستعرض متطلبات ومعايير التقدم 
لجائزة الجودة بالجامعة.

يتضمن نبذة مفصلة  عن النظام 
اإللكتروني لالعتماد  األكاديمي
وقياس مؤشرات األداء والمقارنات
المرجعية.

وارتــبــاطــهــا  التنظيمي بقيادات
الــجــامــعــة وبــجــمــيــع اإلدارات
والــوحــدات الــتــي تتبع للعمادة 
وتمثيلها في الفرع الرئيسي ولكل 
فرع من فروع الجامعة.

03لص

ف

04لص

ف

05لص

ف

06لص

ف

يستعرض نظام  الجودة  الداخلي
والـــخـــارجـــي لــلــجــامــعــة وآلــيــات
الــمــراجــعــة  الــداخــلــيــة والخارجية 
للكليات والبرامج األكاديمية  في
الــجــامــعــة ،والـــوحـــدات اإلداريــــة 
والمراكز في الجامعة وفروعها.

ونضع بين أيديكم اإلصــدار األول لدليل نظام  الجودة 
بجامعة  الحدود  الشمالية والذي يمثل  خارطة  الطريق
الدارة  عمليات ضمان الجودة واالعتماد  األكاديمي
ً
بالجامعة تحقيقا ألهداف الجامعة االستراتيجية وأهداف

وكالة  الجامعة للتطوير والشراكة  المجتمعية وعمادة 
الجودة واالعتماد األكاديمي

يستعرض آليات تحقيق واستيفاء
متطلبات نظام  الجودة لالعتماد 
المؤسسي  .
يستعرض آليات تحقيق واستيفاء
متطلبات نظام  الجودة لالعتماد 
البرامجي.

يستعرض متطلبات تصميم وتطوير
ومــراجــعــة الــبــرامــج األكــاديــمــيــة 
ومعايير تقويم البرامج األكاديمية 
والــتــأكــد مــن تحقيق طلبة  هذه
البرامج لخصائص خريجي الجامعة 
ومخرجات تعلم البرامج األكاديمية 
والمعايير المهنية.
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مفاهيم
ومصطلحات
	0 1المؤسسة
يقصد بها  كــل مؤسسة  تعليمية 
حكومية  أو  خــاصــة  تــقــدم بــرامــج
دراسية منظمة بعد  الحصول على
الشهادة  الثانوية  العامة وتهدف
إلى منح درجة علمية.

	0 2الجودة
تعرف بأنها  المطابقة لمتطلبات
ومواصفات أو خصائص معينة قادرة 
على الوفاء بالمعايير والمتطلبات
المتعارف عليها  في المؤسسات
المماثلة .كما  تعرف بأنها  جملة 
السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة 
ً
قــــادرا عــلــى الــوفــاء
الــتــي تجعله
باحتياجات معينة.

	0 3إدارة
الجودة
الشاملة
وهــي أســلــوب شامل  يهدف إلى
تحقيق رضا المستفيد وتوقعاته .بحيث
يــتــعــاون جميع أفــــراد  المؤسسة 
باستمرار في جهود  تحسين جودة 
العمليات والــنــواتــج  .وهـــو  فكر
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	0 8التقويم
الذاتي

فلسفي يهدف إلى تطوير نشاط المؤسسة باستخدام 
أساليب تحليلية وإحصائية متطورة ومتنوعة للحصول
على أفضل  النتائج وإشراك جميع عناصر المنظومة 
وإدارتــهــا بما  يحقق الجودة  المطلوبة  في العمل 
المؤسسي وإرضاء المستفيدين.

	0 4المعايير
وسيلة للحكم على شيئ ما  .و المعيار صفة أو قاعدة 
تستخدم لتقييم أو تعريف أو تصنيف شيئ ما  ،و هو 
ً
أيضا مستوى للتقييم.

	0 5التقويم
العمليات و اإلجراءات التي تهدف إلى قياس األداء
وفق معايير و مؤشرات محددة.

	0 6تقويم األداء
يقصد به التوصل إلى أحكام قيمية محددة لألنشطة 
من خالل استخدام بعض المقاييس المرجعية  التي
تساعد على فهم و إدراك العالقة بين مختلف العناصر
الخاصة بالتقويم.

	0 7تقويم البرنامج
األساليب المستخدمة للحصول على آراء المستفيدين
من البرنامج  ،وذلك بهدف التحسين والتطوير.

يتضمن مجموعة من اإلجــراءات و 
الخطوات التي تقوم بها المؤسسة 
مــن أجــل  الــتــعــرف على الــواقــع
المحقق في العملية  التعليمية 
والتدريسية  في مستوى البرامج
التي تطرحها  الجامعة ،و مقارنة 
ذلك بالمستوى المنشود من قبل 
المؤسسة .و  هو  العملية  الخاصة 
بتقويم أداء المؤسسة  عن طريق
منسوبي المؤسسة  أنفسهم ،و 
ذلك بالتحليل  الدقيق و  توصيف و 
تشخيص الــوضــع الــراهــن ألداء
المؤسسة و تحديد مجاالت القوة و 
الضعف في ضوء معايير محددة و 
حسب متطلبات الجهة  المانحة 
لالعتماد.

	0 9أولويات
التحسين
بعد  إجراء التقويم الذاتي لمعايير
الجودة و االعتماد  ،يتضح عدد من
المجاالت التي تحتاج إلى تحسين ،و 
بالطبع ال تستطيع المؤسسة  أن
ً
تقوم بها جميعا في نفس الوقت،

لذلك تحدد  المجاالت الهامة  ذات
األولوية للتحسين و  توضحها  في
تقرير التقويم الذاتي.

	1 0المقيم
الخارجي
شخص من خارج المؤسسة ذو خبرة 
فــي مجال التخصص يتم دعوته

لمراجعة  هيكل و محتوى برنامج ما ،و  عالقته بالنتائج
التعليمية  ،و مالءمة تقييم الطالب و تقديراتهم و مقارنة 
ذلك بالمعايير القياسية للمؤسسة.

1 1التقويم الخارجي
مراجعة مستقلة  يقوم بها  أفــراد  أو  جهات من خارج
المؤسسة لتقويم أنشطة و  عمليات و معايير الجودة 
التي تبنتها المؤسسة.

	1 2االعتماد
يقصد به مجموعة اإلجراءات و العمليات التي تقوم بها 
هيئة  االعتماد من أجل  التأكد من أن المؤسسة  قد 
تحققت فيها  شــروط و مواصفات الــجــودة  النوعية 
ً
أيضا بأنه
المعتمدة لدى مؤسسات التقويم .و  يعرف
نشاط مؤسسي علمي موجه نحو  النهوض و  االرتقاء
بمستوى مؤسسات التعليم و  البرامج الدراسية و  هو 
أداة  فعالة و مؤثرة لضمان جودة  العملية  التعليمية و 
مخرجاتها و استمرارية تطويرها.

	1 3االعتماد
المؤسسي
االعتراف الذي تمنحه هيئة  ضمان الجودة و  االعتماد 
لمؤسسة ما  ،إذا استطاعت إثبات توافق برامجها  مع
المعايير المعلنة و  المعتمدة و  أن لديها  أنظمة  قائمة 
لضمان الجودة و التحسين المستمر ألنشطتها األكاديمية 
ً
و ذلك وفقا للضوابط المعلنة التي تنشرها الهيئة.

	1 4ضمان الجودة
هو نشاط و وسيلة للتأكد من استيفاء المتطلبات و 
المعايير القياسية المطلوبة للمؤسسة إلنجاز أهدافها و 
رسالتها و  الوصول إلى مخرجات ترضي سوق العمل 
واحتياجات المجتمع.
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تاحلطصمو ميهافم

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

	1 5ضمان
الجودة
الخارجي
عــمــلــيــات مـــراجـــعـــة وتــقــويــم
المؤسسات وبرامجها وأنشطتها 
من قبل وكالة  خارجية مستقلة  .
ضمان الجودة  الخارجي عــادة ما 
يكون تقويمات النظراء الدورية 
المستقلة  عــلــى أســـاس تقارير
الــدراســات الــذاتــيــة وهــي معدة 
لغرضين هما تقويم الجودة والتأكد 
من صحة نتائج الدراسات الداخلية.

	1 6ضمان
الجودة
الداخلي
هــي العمليات الــتــي تــقــوم بها 
المؤسسة وتقديم المشورة بشأن
برامجها لضمان جودة  أدائها  في
كافة  األنشطة .ال يشمل  ضمان
الــجــودة  الداخلي عمليات الرصد 
والــتــأكــد مــن أن المؤسسة  تدير
أعمالها بشكل  جيد  فحسب .ولكن
أيضا  استخدامها من تلقاء نفسها 
األشــخــاص من خــارج المؤسسات
األخرى .من الصناعة  أو  المهن .أو 
من غيرها من وكاالت االعتماد  أو 
ضمان الجودة من أجل  المراجعة 
وتقديم المشورة بشأن برامجها 
وأنشطتها .وعادة ما  يكون ضمان
الــجــودة الــداخــلــي شــامــا .بحيث
يتعامل مع المدخالت والعمليات
والنتائج .وجميع مجاالت أنشطة 
المؤسسة .وأعضاء هيئة  التدريس
والــــطــــاب فـــي جــمــيــع أنــحــاء
المؤسسة.
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	1 7االعتماد الدولي
اعتماد مؤسسة  أو برامجها من خالل وكالة  اعتماد 
أنشأت في بلد آخر.

	1 8اعتماد البرامج
اعتماد برنامج تعليمي للدراسة من خالل منحة  شهادة 
تبين أنه يلبي المعايير المطلوبة لتقديم برنامج تعليمي
في هذا المجال على المستوى المطلوب.

	1 9االعتماد المؤقت
االعتماد بشكل مؤقت لبرنامج أو مؤسسة  تعليمية 
جديدة بعد  تقويم خطط التنمية ،قد  يتم اعتماد برنامج
تعليمي معين أو مؤسسة تعليمية جديدة بشكل مؤقت
على أساس خطط تفصيلية ،ويتيح ذلك الفرصة للمؤسسة 
لبدء العمل ،أو لتدريس هذا البرنامج بقدر معقول ن الثقة 
من أنه إذا كان جري تنفيذ الخطط على النحو المقترح
من المرجح أن يتم منح االعتماد.

	2 0المؤشرات
يقصد بها مقاييس محددة  يتم استخدامها من قبل 
المؤسسة التعليمية أو المنظمة لتقويم جودة أدائها.

	2 1التعريف القياسي
للجودة
مجموعة  الخصائص والسمات التي يجب توافرها  في
المنتج أو الخدمة بحيث تجعله يقوم بوظيفته على أكمل 
وجه ويرضى المستهلك.

2 2لجان
الجودة
مجموعة األشخاص سواء من داخل 
الــمــؤســســة  أو مـــن خــارجــهــا،
المسؤولين عن متابعة  سير نظام 
الجودة داخل المؤسسة.

	2 3النظام
الداخلي
إلدارة
الجودة
النظام  الــذي تتبناه المؤسسة 
لتحسين مستوى البرامج التعليمية 
و  العناصر األخــرى المؤثرة  فيها  ،
ً
تـــحـــديـــدا دقــيــقـ ًـا
كــمــا يــتــضــمــن
لــمــواصــفــات الــجــودة   ،و  تحديد 
الممارسات الجيدة باإلضافة  إلى
التعرف على معوقات عملية التعلم
و مــتــابــعــة  األداء و مقترحات
التحسين.

	2 4المقارنة
المرجعية
قياس أداء المؤسسة  في مجال
معين بالمقارنة مع هيئة  أخرى
معروفة بتميزها في نفس المجال
و بهذا تتمكن الهيئة من تحديد 
مستوى إنجازها و  العمل  على
تحسين أدائها.

	2 5التقييم
عملية  قياس جــودة  األداء في كل  األنشطة 
بهدف التحسين المستمر لألداء المستقبلي

	2 6فريق العمل
مجموعة مــن األشــخــاص بمهارات مختلفة و 
متعددة  يعملون مع بعضهم البعض من أجل 
الوصول لهدف موحد في خالل فترة زمنية معينة 
يتشاطرون فيها مهاراتهم المختلفة.

	2 7الزيارة الميدانية
الــزيــارة  التي يقوم بها  المراجعون الخارجيون
المعتمدون ألغراض التقويم و  االعتماد   ،و  يتم
خاللها المراجعة و الفحص لجميع معايير الجودة 
و  االعتماد و  األدلة و مؤشرات األداء المتعلقة 
بها كما هي واردة في الدراسة الذاتية للمؤسسة 
التي تقدمت بطلب االعتماد.

	2 8المستفيدون
مجموعة من الناس الذين لديهم اهتمام بمشروع
يتعلق بأنشطة المؤسسة من حيث جودة المعايير،
و  كذلك من حيث فعالية  النظم والعمليات
الموضوعة لضمان الــجــودة .و  يعتمد  التحديد 
الدقيق لنوع و نطاق مجموعات المستفيدون و 
اهتماماتهم المتباينة على رسالة المؤسسة.
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01

فصل

نبذة عن
جامعة
الحدود
الشمالية

دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية
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تأسست جامعة
الحدود الشمالية
بإرادة ملكية في
عام 1428ھ
لتضمن استمرار النمو واالستقرار
فــي منطقة  الــحــدود  الشمالية 
ولتوفر أجــود  الخدمات التعليمية 
ألبناء المنطقة ،ورغبة  في تحقيق
رسالتها بالرقي بالمجتمع وتأهيل 
أبنائه بما  يلبي االحتياجات الحالية 
والمستقبلية والمساهمة  الفعالة 
في تنمية الوطن.

وقــد  أمــر خــادم  الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز -رحمه اهلل -بتأسيس جامعة الحدود الشمالية 
خالل زيارته التاريخية لمنطقة  الحدود  الشمالية  عام 
1428ﻫ ،حيث تم البدء بإنشاء كليات :العلوم ،التربية 
واآلداب ،الطب والعلوم  الطبية  التطبيقية ،الهندسة،
االقتصاد المنزلي ،والمجتمع في  فرع الجامعة الرئيسي
بمدينة  عرعر وكليات :العلوم واآلداب ،المجتمع،
الحاسبات وتقنية المعلومات في فرع الجامعة بمدينة 
رفحاء ،وكلية المجتمع في فرع الجامعة بمدينة طريف
لتشكل معا جامعة الحدود الشمالية .ومن ثم استحدثت
ً
باقي   التخصصات األكاديمية  في الجامعة وفروعها 
ً
العلمية منها والتربوية مرورا بتخصصات العلوم اإلدارية 

في صورة كلية  إدارة األعمال والطب والعلوم الطبية 
ً
وصول إلى علوم الهندسة والمجتمع .ويقع مقر اإلدارة 
العليا للجامعة في مدينة عرعر.
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 13عمادة
مساندة
وبــاإلضــافــة لــعــمــادات الكليات
بالجامعة (جدول  )1تم إنشاء ثالث
عشر عمادة مساندة كالتالــــي:

	0 1

عــمــادة  خــدمــة  المجتمع
والتعليم المستمر

	0 2

عمادة القبول والتسجيل

	0 3

عمادة شؤون المكتبات

	0 4

عمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي

	0 5

	0 7

		
عمادة تقنية المعلومات

	0 8

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

09

عمادة شؤون الطالب

	1 0

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

	1 1

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

عمادة البحث العلمي

	1 2

عــمــادة  تــطــويــر التعليم
الجامعي

	1 3

	0 6

عمادة الدراسات الجامعية	
عمادة الدراسات العليا
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 15كلية

وتضم جامعة  الــحــدود  الشمالية 
( )15كلية موزعة  على ( )3فروع
(عرعر -رفحاء -طريف) ،تشتمل على
كليات (صحية  – علمية وهندسية  -
إدارية وإنسانية -مجتمع).

وتتميز الجامعة بتنوع التخصصات العلمية التي تتمشى
مع حاجة سوق العمل وتواكب توجهات رؤية المملكة 
 2030وتسهم في خلق جيل  جديد  يساعد  في دفع
عجلة التنمية بالمملكة.

كليات وبرامج جامعة الحدود الشمالية

الفرع

م

اسم الكلية

اسم البرنامج

1

كلية الطب

الطب والجراحة

2

كلية العلوم الطبية التطبيقية

3

كلية علوم التمريض

4

كلية الهندسة

5

كلية العلوم

الفرع

تقنية المختبرات الطبية

10

التغذية اإلكلينيكية
علوم التمريض
11

الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الصناعية
الرياضيات

7

كلية إدارة األعمال

8

كلية االقتصاد المنزلي

9

كلية المجتمع

12

كلية الصيدلة

13

كلية المجتمع

الفيزياء
الكيمياء

14

نظم المعلومات
الكيمياء
األحياء الدقيقة

فرع كلية العلوم واآلداب -
العويقيلة

الصيدلة السريرية
تقنية الحاسبات
المحاسبة
اللغة اإلنجليزية وآدابها
علوم الحاسبات
الكيمياء

الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية وآدابها

اللغة العربية وآدابها

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية وآدابها
المحاسبة  
القانون  

15

كلية العلوم واآلداب

طريف

تسويق

الرياضيات
علوم الحاسبات
الفيزياء

التمويل
إدارة موارد بشرية
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تقنية المعلومات

الرياضيات

علوم الحاسبات
6

كلية العلوم واآلداب

رفحاء

الهندسة الكيميائية

كلية التربية واآلداب

كلية الحاسبات وتقنية 
المعلومات

علوم الحاسبات

اللغة اإلنجليزية وآدابها

الهندسة المدنية

عرعر

م

اسم الكلية

اسم البرنامج

التسويق
16

كلية المجتمع

تقنية الحاسبات
المحاسبة

المالبس والنسيج
اإلسكان وإدارة المنزل
تقنية الحاسبات
المحاسبة
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	.01.

1رؤيـــــــة جــامــعــة
الحدود الشمالية
نطمح إلى أن نصبح جامعة متميزة،
وذات مصداقية ،ومعترف بها ل َما 
ِ
تقدمه من برامج أكاديمية  قائمة 
على الكفاءات ،والبحث ،واالبتكار،
وتقديم خدماتها  على مستوى
المنطقة والمملكة.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

	.01.

3األهــداف العامة
للجامعة
	0 1

تقديم تعليم متميز يعزز
الفكر والمهنية.

	0 2

تعزيز بيئة البحث  واالبتكار
بما يحقق أولويات الجامعة 
البحثية.

	0 3

تعزيز الشراكة المجتمعية

	.01.

2رســـالـــة جــامــعــة
الحدود الشمالية

	0 4

تطوير نظام  إداري ومالي
يعزز كفاءة  اإلدارة وتنويع
مصادر الدخل.

نحن جامعة شاملة تخدم األهداف
المحلية للمنطقة ،مــع االلــتــزام 
ً
التعليمي ،وانطالقا
بتحقيق التميز
من قيمنا  الرئيسة وتراثنا  التاريخي
وموقعنا  الجغرافي ،نقدم برامج
تعليمية مبتكرة  تتسم بتأثيراتها 
الــتــي تــزيــد مــن فعالية  الــمــوارد 
البشرية ،واالقتصادية ،والثقافية،
والطبيعية والــتــعــديــن لمنطقة 
الحدود الشمالية وما يجاورها.
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4الهيكل التنظيمي لإلدارة العليا
بجامعة الحدود الشمالية

اإلدارة العليا  /الوكاالت  /الكيانات
كلية  /معهد  /عمادة  /إدارة عامة
وكالة عمادة  /إدارة  /مركز
وحدة
قسم
28
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	.01.
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5وكالة الجامعة للتطوير
والشراكة المجتمعية

	0 6

الــتــواصــل والتنسيق مع
هــيــئــة  تــقــويــم التعليم
والتدريب في كل ما يتعلق
بــالــتــطــويــر والــــجــــودة 
واالعتماد األكاديمي.

	0 7

الــتــواصــل مـــع الــهــيــئــات
والمؤسسات المتخصصة 
الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة 
لالستفادة من تجاربها في
التطوير والجودة  في كل 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــأن
األكاديمي.

	.5.01.

1االرتباط
التنظيمي
ترتبط برئيس الجامعة.

	.5.01.

2الهدف العام
تطوير التعليم الجامعي
والشراكة  المجتمعية ،من
خــــال تــحــقــيــق مــعــايــيــر
االعــتــمــاد األكــاديــمــي،
واالنفتاح على المجتمع
المحقق لإلثراء المتبادل.

	.5.01.

	0 1

3المهام

اإلشراف على إعداد خطط نشاطات الوكالة 
واعتمادها.

	0 2

اإلشراف اإلداري على الوحدات التنظيمية 
المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها بما يضمن
التكامل بين نشاطاتها ،واالستفادة القصوى
من اإلمكانات المتاحة.

	0 3

اقــتــراح اللوائح والتعليمات ذات العالقة 
بالتطوير والشراكة  المجتمعية ومتابعة 
تنفيذها بعد اعتمادها.

	0 4

التنسيق مــع وكـــاالت الجامعة وكلياتها 
وجميع الوحدات التنظيمية المرتبطة بها في
كل ما  يتعلق بتنفيذ النشاطات المرتبطة 
بتطوير أداء الجامعة  المتصل بوظائفها 
ً
فضال
األساسية واألداء اإلداري الخاص بها،
عن تحقيق معايير الجودة المطلوبة فيها.

	0 8

اإلشراف على تعزيز البنية 
الــرقــمــيــة  فــي الجامعة 
واستمرار دعم التعامالت
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وتــرقــيــة 
مستوياتها.

09

اإلشراف على تطوير خطط
وبرامج التعليم اإللكتروني
والتعلم المستمر.

	1 0

اإلشــراف على نشر وتعزيز
ثقافة  الشراكة  المجتمعية 
فــي المجتمع الجامعي
بشكل  خــاص والمجتمع
المحلي بشكل عام.

	1 2

تعزيز مستوى ونوعية  شراكات الجامعة 
المجتمعية وتحقيق أغـــراض اإلثـــراء
المتبادل منها.

	1 3

تمثيل الجامعة في المؤتمرات والندوات
واللجان المحلية واإلقليمية والدولية 
ذات الــعــاقــة بالتطوير األكــاديــمــي
والجودة.

	1 4

اإلشــراف على عملية  تحديد مؤشرات
قياس األداء لجميع األنشطة  المتعلقة 
بأعمال الوكالة ومراجعتها وتطويرها 
بصفة مستمرة.

	1 5

اإلشــراف على عملية  تحديد  احتياجات
الوكالة من الموارد  البشرية واألجهزة 
والمواد ومتابعة توفيرها.

	1 6

اإلشراف على عملية  تحديد  االحتياجات
التدريبية لجميع موظفي الوكالة،
لترشيحهم للبرامج التدريبية المالئمة.

	1 7

إعداد  تقارير دورية  عن نشاطات الوكالة 
والــوحــدات التنظيمية  المرتبطة بها 
وإنجازاتها ومقترحات تطوير األداء فيها.

	1 8

أية مهام  أخــرى تكلف بها  في حدود 
االختصاص.

	1 1

اإلشــراف على أطروحات
الجامعة من برامج تدريبية 
ً
وتعليمية مجانا أو بمقابل 
لجميع فئات المجتمع.

	0 5

التنسيق مــع وكـــاالت الجامعة وكلياتها 
وجميع الوحدات التنظيمية المرتبطة بها في
كل ما  يتعلق بتنمية مهارات أعضاء هيئة 
التدريس وتحسين مستوى جهوزيتهم لتأدية 
وظائفهم األساسية.
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4الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة
للتطوير والشراكة المجتمعية

اإلدارة العليا  /الوكاالت  /الكيانات
كلية  /معهد  /عمادة  /إدارة عامة
وكالة عمادة  /إدارة  /مركز
وحدة
قسم
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33

02

فصل

عمادة الجودة
واالعتماد
األكاديمي

دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية
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1نــبــذة عــن عمادة
الجودة واالعتماد
األكاديمي
َ
حـــرصـــا مـــن جــامــعــة الــحــدود 
الشمالية  على تحقيق رؤيتها 
ورسالتها والــتــي تتمثل  في
تــحــقــيــق الــمــعــايــيــر المحلية 
والعالمية ،ولتحقيق متطلبات
االعتماد  االكاديمي الوطني
ومن جهات خارجية ،تم إنشاء
عــمــادة الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي بموجب قرار مجلس
الجامعة  رقــم ( )4وذلــك في
االجتماع الثالث لمجلس الجامعة 
للعام  الدراسي 1432\1431ه
المنعقد  في 1432\6\18هــــ،

	.02.

2الهيكل التنظيمي لعمادة
الــــجــــودة واالعـــتـــمـــاد
األكاديمي

وذلك لتحقيق متطلبات الجودة في جميع وحدات
الجامعة األكاديمية واإلدارية وتحسين األداء العام 
وكذلك وضع الخطط التطويرية والسياسات الالزمة 
لتحقيق متطلبات االعتماد  الوطني المؤسسي
والبرامجي وغيرها من االعتمادات المانحة لالعتماد 
الخارجي.
وقد  كانت عمادة  الجودة واالعتماد  األكاديمي
ً
تنظيميا منذ نشأتها إلى وكيل الجامعة للشؤون
تتبع
األكاديمية لغاية عام 1436هـ ،إلى أن تم استحداث
وكالة  الجامعة للتطوير والشراكة  المجتمعية 
وأصبحت العمادة تابعة لها.

اإلدارة العليا  /الوكاالت  /الكيانات
كلية  /معهد  /عمادة  /إدارة عامة
وكالة عمادة  /إدارة  /مركز
وحدة
قسم
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	.02.

ترتبط بوكالة الجامعة للتطوير
والشراكة المجتمعية.

	.02.

ضمان جودة أداء التعليم الجامعي
وعملياته للحصول على االعتماد 
المؤسسي والبرامجي  بجامعة 
الحدود الشمالية

4رؤية العمادة
التميز  في الجودة على
مستوى الجامعات السعودية.

	.02.
	.02.

5رسالة العمادة
الــعــمــل عــلــى تــجــويــد أعــمــال
ً
الجامعة وفقا لمعايير متميزة 
تساهم في تعزيز التنافس على
مستوى الجامعات السعودية 
مــن خــال التحسين المستمر  
والمصداقية ورضى المستفيدين.

7الهدف العام لعمادة الجودة
واالعتماد األكاديمي

8أهداف عمادة الجودة
واالعتماد األكاديمي
	0 1

نشر وتعزيز ثقافة  الجودة 
ومـــفـــهـــوم االعـــتـــمـــاد 
األكــاديــمــي بــيــن جميع
مـــنـــســـوبـــي قــطــاعــات
الــجــامــعــة األكــاديــمــيــة 
واإلدارية

	0 2
	.02.

6قيم العمادة

تحسين مــســتــوى األداء
المؤسسي والبرامجي
للجامعة وفــقــا لمعايير
الــــجــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكـــاديـــمـــي الــوطــنــي
والدولي

	0 3

الــحــصــول عــلــى االعــتــمــاد 
األكاديمي المؤسسي

	0 4

الــحــصــول عــلــى االعــتــمــاد 
األكاديمي البرامجي

	0 5

تطبيق الجودة  الشاملة  في
جميع  قطاعات الجامعة

	0 1

التحسين المستمر

	0 2

المصداقية

	0 3

رضا المستفيدين
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	.02.

9مــهــام عــمــادة الــجــودة
واالعتماد األكاديمي

إعــــداد خــطــط نــشــاطــات
العمادة ومتابعة  تنفيذها 
بعد اعتمادها.

	0 5

اإلشراف اإلداري والفني
على الوحدات التنظيمية 
الــمــرتــبــطــة بــالــعــمــادة 
والتنسيق فيما  بينها بما 
يــضــمــن الــتــكــامــل  بين
نشاطاتها ،واالســتــفــادة 
القصوى من اإلمكانات
المتاحة.

	0 6

	0 1
	0 2

	0 3

تصميم وتطوير ومراجعة برامج ضمان الجودة 
والتحسين المستمر لجميع النشاطات التي تقوم 
بها الجامعة.

بناء وتطوير أنظمة لقياس وتحديد  جــودة 
الــخــدمــات التي تقدمها  الجامعة وكفاءة 
وفعالية  األداء وتطبيقها بالتنسيق مع مركز
الفعالية المؤسسية.

	0 7

متابعة فرق عمل برامج ومشاريع الجودة وتقديم
الدعم الفني واالستشاري والتسهيالت الالزمة 
لها في جميع وحدات الجامعة.

اقتراح الخطط والمشاريع
الــازمــة  الستيفاء معايير
ضــمــان جــــودة  وتنمية 
المهارات وكفاءة  التعليم
الجامعي.

	0 8

متابعة  تنفيذ السياسة 
الــــعــــامــــة لـــاعـــتـــمـــاد 
األكــاديــمــي المؤسسي
والبرامجي بالجامعة.
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	0 4
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تمثيل الجامعة في التواصل مع هيئات االعتماد 
األكاديمي المؤسسي والبرامجي المحلية 
والدولية ،وتنفيذ المهام  الالزمة للوفاء بجميع
متطلبات الهيئات ذات العالقة بالجودة لكل 
أنشطة الجامعة.

متابعة  تقييم البرامج األكاديمية والتأكد من
استيفائها لمعايير الــجــودة ،والتنسيق بشأن
التحسين المستمر فيها مع المعنيين بذلك.

	1 0

اقتراح خطط وبرامج ترشيح
منسوبي الجامعة لجوائز
التميز داخـــل  الجامعة،
بالتنسيق مع مركز الفعالية 
المؤسسية.

	1 1

تحديد معايير لقياس األداء
لجميع األنشطة  المتعلقة 
بـــالـــجـــودة ،ومــراجــعــتــهــا 
وتطويرها بصفة مستمرة.

	1 2

الــمــشــاركــة  فــي تحديد 
مــؤشــرات قــيــاس األداء
لجميع األنشطة  المتعلقة 
بــالــعــمــادة ومــراجــعــتــهــا 
وتطويرها بصفة مستمرة،
وإعـــداد  تقارير دوريــة  عن
نـــشـــاطـــات الـــعـــمـــادة 
وإنــجــازاتــهــا واقــتــراحــات
تطوير األداء فيها.

	1 3

تحديد  احتياجات العمادة من الموارد  البشرية 
واألجهزة والمواد ومتابعة توفيرها.

	1 4

تحديد  االحتياجات التدريبية لمنسوبي العمادة 
لترشيحهم للبرامج التدريبية المالئمة.

	1 5

نشر الوعي بمفهوم  الجودة وأدائها من خالل
عقد  اجتماعات وحلقات وندوات وورش عمل 
متخصصة  في ضمان الجودة وتطوير التعليم
الجامعي.

	1 6

أية مهام أخرى تكلف بها في حدود االختصاص.
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	10.02.خطة نشر ثقافة الجودة واالعتماد
األكاديمي بالجامعة

	0 1

عقد الدورات التدريبية وورش
العمل  المتعلقة بمفاهيم
الـــــجـــــودة واالعــــتــــمــــاد 
األكاديمي.

	0 2

تنظيم األنشطة والفعاليات
المتعلقة بالجودة واالعتماد 
األكاديمي في الجامعة.

	0 7

استطالع رأي المستفيدين حول فاعلية الدورات
التدريبية وورش العمل التي تم عقدها.

كما قامت عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بإعداد 
خطة تنفيذية لنشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي
ً
حرصا منها  على أهمية 
بين جميع منسوبي الجامعة 
تزويد  جميع منسوبي الجامعة بالمعارف والمهارات
الفنية التي تساعد على تلبية متطلبات الجودة واالعتماد 
األكاديمي على المستوى المؤسسي /البرامجي.

	0 3
تسعى جامعة  الحدود  الشمالية 
إلــى خلق بيئة  تعليمية واعية 
ومدركة لمفهوم الجودة واالعتماد 
األكاديمي في جميع قطاعاتها 
وذلك من أجل تكوين صورة ذهنية 
شاملة  ألعمال وأنشطة  الجودة 
واالعتماد  األكاديمي وللحفاظ
على التطوير والتحسين المستمر
فــي جميع مــراحــل  العمل  على
مستوى الــوكــاالت والــعــمــادات
الــمــســانــدة والــكــلــيــات ومختلف
اإلدارات والـــوحـــدات اإلداريــــة 
والمراكز في الجامعة .كما تسعى
الجامعة إلى ترسيخ مفاهيم الجودة 
واالعتماد  األكاديمي بين جميع
منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة 
تـــدريـــس ومــوظــفــيــن وطـــاب
وتزويدهم بالمعارف والمهارات
الالزمة لتحقيق وتلبية متطلبات
الجودة بصورة  فاعلة بما  يتواءم 
ويتفق مع معايير الجودة ومتطلبات
الحصول على االعتماد  األكاديمي
المؤسسي /البرامجي من جهات
االعتماد المحلية والدولية.
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ولتحقيق ذلــك فقد  تبنت وكــالــة  الجامعة للتطوير
والــشــراكــة  المجتمعية وعــمــادة  الــجــودة واالعتماد 
األكاديمي العديد من األنشطة  المتعلقة بنشر ثقافة 
الــجــودة واالعتماد  األكاديمي في الجامعة وذلك
بالتعاون من عمادة  تطوير التعليم الجامعي .من خالل
مجموعة من األنشطة واإلجراءات المتعلقة بنشر ثقافة 
الجودة بين منسوبي الجامعة  ومنها:

استضافة  الخبراء وممثلي
جــهــات االعــتــمــاد  المحلية 
والدولية للحديث عن مفاهيم
الـــــجـــــودة واالعــــتــــمــــاد 
األكاديمي.

	0 4

دعـــوة الــعــديــد مــن وكــاء
وعمداء الجودة واالعتماد 
األكــاديــمــي على مستوى
الــجــامــعــات المحلية لنقل 
ومشاركة  تجاربهم المختلفة 
فــــي مــــجــــاالت الـــجـــودة 
واالعتماد األكاديمي.

الملحق  11يتضمن تفاصيل  خطة  الجامعة لنشر ثقافة 
الجودة واالعتماد األكاديمي.

	0 5

عقد مجموعة من اللقاءات
مـــع فــــرق عــمــل مــشــروع
الــدراســة  التقويمية  على
الــمــســتــوى الــمــؤســســي
والبرامجي.

	0 6

زيارة  فروع الجامعة لالطالع
على واقــع تطبيق الجودة 
واالعـــتـــمـــاد األكــاديــمــي
وتقديم الدعم والمساندة بما 
يــتــعــلــق بــتــحــقــيــق وتــلــبــيــة 
مـــتـــطـــلـــبـــات االعـــتـــمـــاد 
األكــاديــمــي المؤسسي/
البرامجي.
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	11.02.إدارات ووحدات عمادة الجودة
واالعتماد األكاديمي

وإلــى الــعــمــادة ،وكذلك
نقل وتــوزيــع المراسالت
داخلها بالتنسيق مع مركز
الوثائق والمحفوظات في
الجامعة.

	0 8

الــتــنــســيــق مــــع إدارة 
المشتريات في الجامعة 
بــشــأن تــأمــيــن احتياجات
الـــعـــمـــادة مـــن الـــمـــواد 
واألجهزة والخدمات.

	.11.02.

1إدارة
العمادة

	 1-1.11.02االرتباط

التنظيمي

ترتبط بعمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

09

	 3-1.11.02المهام

	0 1

تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة  في عمادة 
الجودة.

	0 2

تطبيق جميع األنظمة واللوائح والتعليمات
المالية واإلدارية التي تسري على الجامعة.

	 2-1.11.02الهدف
العام

تقديم جميع الخدمات اإلدارية 
والمالية والتنسيق مع وحدات
الجامعة  المختلفة للوحدات
التنظيمية لتيسير وتسهيل العمل 
بــكــفــاءة وبــمــا  يــخــدم  جميع
منسوبي العمادة.

	0 3

اإلشراف على تنفيذ النشاطات اإلدارية والمالية 
في العمادة بما يضمن حسن أدائها.

	0 4

تنفيذ وتقويم برامج العمل  المختلفة للعمادة 
في الجوانب المالية واإلدارية.

	0 5

التنسيق مع إدارة  التخطيط المالي والميزانية 
بشأن إعداد مشروع ميزانية العمادة.

	0 6

تنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية 
ً
للعمادة وفقا لألنظمة واللوائح الصادرة بهذا
الشأن.

	0 7

تطبيق اإلجــراءات المحددة لعمليات استقبال
وتوجيه جميع المراسالت الواردة والصادرة من
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الــتــنــســيــق مــــع إدارة 
المستودعات في الجامعة 
فــيــمــا  يــتــعــلــق بتشغيل 
مستودع العمادة وتخزين
الـــــمـــــواد واألدوات
الــقــرطــاســيــة والمكتبة 
الالزمة  فيه والمحافظة 
عــلــيــهــا وفــــق الــقــواعــد 
واإلجــــــراءات المعتمدة 
لذلك.

	1 0

التنسيق مع عمادة الموارد 
الــبــشــريــة بــشــأن عمليات
وتــقــاريــر مــراقــبــة  انتظام 
دوام  الــمــوظــفــيــن في
العمادة.

	1 1

تلبية  احتياجات الوحدات
التنظيمية في العمادة من
األصــنــاف الــمــخــزنــة في
مستودع العمادة  حسب
األصــول المتبعة والتأكد 
من عــدم وجــود  فائض أو 
نقص في األصناف المخزنة 
فيه.

	1 2

التنسيق مع إدارة  النقل 
والــحــركــة  فــي الجامعة 
بشأن توفير خدمات النقل 
لجميع الوحدات التنظيمية 

في العمادة  حسب التعليمات واإلجـــراءات
المعمول بها.

	1 3

التنسيق مع مركز الوثائق والمحفوظات في
الجامعة فيما يخص جمع وتنظيم وحفظ وثائق
ومحفوظات العمادة بما  يحقق متطلبات أداء
العمل  فيها ،والمحافظة  عليها مــن التلف
والضياع ،وتيسير الرجوع لها  عند  الحاجة ،وبما 
يتفق مع نظام  الوثائق والمحفوظات ولوائحه
التنفيذية.

	1 4

التنسيق مع المركز الجامعي لالتصال واإلعالم 
فيما يخص أعمال العالقات العامة واإلعالم في
العمادة.

	1 5

إعــداد  أخبار العمادة ،وموضوعاتها  العلمية 
واإلعالمية للنشر في وسائل  اإلعالم بالتنسيق
مع المركز الجامعي لالتصال واإلعالم.

	1 6

متابعة ما  ينشر من أخبار عن العمادة ورصدها 
وتوثيقها.

	1 7

إعـــداد دليل معلومات الــتــواصــل لموظفي
العمادة.

	1 8

استقبال زوار العمادة من مختلف الوحدات
التنظيمية في الجامعة.
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المشاركة  في تحديد  االحتياجات من الموارد 
البشرية واألجهزة والمواد ومتابعة توفيرها.

	2 0

المشاركة  في تحديد  االحتياجات التدريبية 
لموظفي اإلدارة لترشيحهم للبرامج التدريبية 
المالئمة.

	2 1

إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها 
ومقترحات تطوير األداء فيها.

	2 2

أية مهام أخرى تكلف بها في حدود االختصاص.
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	0 5

المشاركة في بناء وتطوير
أنــظــمــة لــقــيــاس وتحديد 
جــــودة الــخــدمــات الــتــي
تقدمها  الجامعة وكفاءة 
وفعالية األداء وتطبيقها.

	0 6

الــمــشــاركــة  فـــي تمثيل 
الجامعة  في التواصل مع
هيئات االعتماد األكاديمي
المحلية والدولية.

	.11.02.

	0 7

الــمــشــاركــة فــي اقــتــراح
خــطــط وبـــرامـــج تــرشــيــح
منسوبي الجامعة لجوائز
التميز داخـــل  الجامعة،
ومتابعة تنفيذها.

2وكالة
العمادة

	 1-2.11.02االرتباط

التنظيمي
ترتبط بعمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

	 3-2.11.02المهام

	0 1

إعداد  خطط نشاطات وكالة  العمادة ومتابعة 
تنفيذها بعد اعتمادها.

	0 2
	 2-2.11.02الهدف
العام

معاونة العميد في تنفيذ أنشطة 
ضــمــان الـــجـــودة  واالعــتــمــاد 
األكاديمي في الجامعة  في
جميع المجاالت ذات العالقة.

مساعدة العميد في اإلشراف اإلداري والفني
على الوحدات التنظيمية  المرتبطة بالعمادة 
والتنسيق فيما  بينها بما  يضمن التكامل  بين
نشاطاتها ،واالستفادة القصوى من اإلمكانات
المتاحة.

	0 3

المشاركة في اقتراح الخطط والمشاريع الالزمة 
الستيفاء معايير ضمان الــجــودة واالعتماد 
األكاديمي ،والمشاركة  في مراجعة  اللوائح
التنظيمية واإلجرائية  الــازمــة ،والعمل  على
تنفيذها.

	0 8

الــمــشــاركــة  فـــي تنمية 
مــعــارف وقــــدرات أعضاء
هيئة  الــتــدريــس وتحسين
جاهزيتهم المهنية.

09

الــمــشــاركــة  فـــي تنمية 
معارف وقــدرات الطالب
الـــمـــهـــنـــيـــة وتــحــســيــن
استعدادهم للحصول على
الشهادات المهنية.

	1 1

المشاركة  في تخطيط وتنسيق وتنفيذ المهام 
الالزمة للوفاء بجميع متطلبات الهيئات ذات
العالقة بالجودة لكل أنشطة الجامعة.

	1 2

المشاركة  في نشر الوعي بمفهوم  الجودة 
وأدائــهــا مــن خــال عقد  اجتماعات وحلقات
وندوات وورش عمل متخصصة في هذا المجال.

	1 3

المشاركة  في تحديد مؤشرات قياس األداء
لجميع األنشطة  المتعلقة بالعمادة ومراجعتها 
وتطويرها بصفة مستمرة.

	1 4

المشاركة  في تحديد  االحتياجات من الموارد 
البشرية واألجهزة والمواد ومتابعة توفيرها.

	1 5

المشاركة  في تحديد  االحتياجات التدريبية 
لموظفي وكالة  العمادة ،لترشيحهم للبرامج
التدريبية المالئمة.

	1 6
	1 7

إعداد تقارير دورية عن نشاطات وكالة العمادة 
وإنجازاتها ومقترحات تطوير األداء فيها.
أية مهام أخرى تكلف بها في حدود االختصاص.

	1 0

الــمــشــاركــة فــي اقــتــراح
وتنظيم وعقد  اجتماعات
ونـــــــدوات ومـــؤتـــمـــرات
مــتــخــصــصــة فـــي ضــمــان
الــجــودة وتطوير التعليم
الجامعي.

	0 4

المشاركة  في تصميم وتطوير ومراجعة برامج
ضمان الــجــودة والتحسين المستمر لجميع
النشاطات التي تقوم بها الجامعة.
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	0 6

تقديم االستشارات والدعم
للوحدات التنظيمية  في
الجامعة في كل ما يتعلق
بــقــضــايــا ضــمــان الــجــودة 
وتطبيقاتها.

	0 7

	.11.02.

3وحدة ضمان
الجودة

	 1-3.11.02االرتباط

التنظيمي

ترتبط بعمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

	 2-3.11.02الهدف
العام

تطبيق أنظمة  ضمان الجودة 
والـــتـــطـــويـــر الــمــســتــمــر في
الممارسات األكاديمية والبحثية 
واإلداريـــــة وتــقــديــم الخدمات
المجتمعية.

48

وضـــع الــســيــاســة  العامة 
لضمان الــجــودة وتقويم
األداء في جميع الوحدات
األكاديمية واإلداريــة؛ بما 
يــتــوافــق مـــع متطلبات
جهات االعتماد.

	0 8
	 3-3.11.02المهام

	0 1

تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة  المتعلقة 
بأنظمة ضمان الجودة والتطوير المستمر.

	0 2

تطبيق اللوائح والتعليمات المتعلقة بعمليات
ضمان الجودة.

	0 3

نشر ثقافة  ضمان الجودة  بين جميع منسوبي  
قطاعات الجامعة.

	0 4

العليا 
نشر ثقافة  الجودة بالتعاون مع اللجان ُ
لالعتماد والــوحــدات األكاديمية والعمادات
المساندة  في البيئة  الجامعية ،وفي المجتمع
المحلي.

دعــــم خــطــط الــتــحــســيــن
المستمر بــالــتــعــاون مع
مـــســـؤولـــي االعـــتـــمـــاد 
األكــاديــمــي فــي جميع
قطاعات الجامعة وفروعها 
لــضــمــان تحقيق الــجــودة 
بالجامعة.

09

تقديم ال ــدعــم فــي مجال
تــطــبــيــق نــظــم الـــجـــودة 
لــلــوحــدات األكــاديــمــيــة 
والعمادات المساندة  في
الجامعة.

	1 0

الــتــأكــد مـــن اســتــخــدام 
الـــوحـــدات األكــاديــمــيــة 
والــعــمــادات الــمــســانــدة 
نــمــاذج وأدلـــة ومــؤشــرات
المركز الوطني للتقويم
واالعتماد  األكاديمي في
عمليات ضمان الجودة.

	1 1

تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة لالرتقاء
بجودة مخرجات الوحدات األكاديمية والعمادات
المساندة.

	1 2

اإلســهــام فــي رفــع كــفــاءة توظيف الــمــوارد 
البشرية والمادية في الجامعة من خالل عمليات
المتابعة والتقويم المستمرة.

	1 3

تعزيز القدرة  التنافسية للجامعة  بين مؤسسات
التعليم الجامعي.

	1 4

التنسيق مع إدارة التمكين المهني لتنفيذ البرامج
التدريبية  المتعلقة بضمان الجودة والتحسين
المستمر ضمن الخطة التدريبية.

	1 5

المشاركة  في تحديد  االحتياجات من الموارد 
البشرية واألجهزة والمواد ومتابعة توفيرها.

	1 6

المشاركة  في تحديد  االحتياجات التدريبية 
لموظفي الوحدة لترشيحهم للبرامج التدريبية 
المالئمة.

	1 7

إعداد تقارير دورية عن نشاطات الوحدة وإنجازاتها 
ومقترحات تطوير األداء فيها.

	1 8

أية مهام أخرى تكلف بها في حدود االختصاص.

	0 5

إجــراء الــزيــارات الميدانية للكليات واألقسام 
العلمية من خالل اللجان التي يتم تشكيلها 
ألغــراض المراجعة والتدقيق المتصلة بمعايير
ضمان الجودة.
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اإلشـــــراف عــلــى بــرنــامــج
االعـــتـــمـــاد الــمــؤســســي
الوطني  في الجامعة.

	1 2

اقتراح خطة  العمل  المتعلقة لتحقيق متطلبات
المركز الوطني للتقويم واالعتماد  األكاديمي
والجهات المسؤولة عن تنفيذها.

	0 6

الـــتـــواصـــل مـــع الــمــركــز
الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي بشأن كل ما 
يتعلق باالعتماد المؤسسي
الوطني.

	1 3

متابعة  تنفيذ خطة  العمل  المتعلقة ببرنامج
االعتماد المؤسسي الوطني.

	0 7

	.11.02.

	0 8

الــتــقــدم بطلب ومتابعة 
استيفاء متطلبات االعتماد 
ً
الوطني  وفقا
المؤسسي
لــشــروط المركز الوطني
لــلــتــقــويــم واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي.

4وحدة االعتماد
المؤسسي

	 1-4.11.02االرتباط

التنظيمي

ترتبط بعمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

	 3-4.11.02المهام

	0 1

تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة للحصول على
االعتماد األكاديمي المؤسسي للجامعة.

	0 2

تطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة 
باالعتماد المؤسسي الوطني .

	 2-4.11.02الهدف
العام

الـــحـــصـــول عـــلـــى االعـــتـــمـــاد 
األكاديمي المؤسسي للجامعة 
وتلبية متطلبات المركز الوطني
للتقويم واالعتماد  األكاديمي
مما  يعزز ثقة  المجتمع المحلي
والدولي بمخرجات الجامعة.
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	0 3

إجــراء الــزيــارات الميدانية للكليات واألقسام 
العلمية  ألغراض المراجعة والتدقيق المتصلة 
باالعتماد المؤسسي الوطني.

	0 4

التنسيق مع إدارة  التمكين التعليمي بشأن
تقديم الدورات التدريبية الممكنة للحصول على
االعتماد المؤسسي الوطني.

	0 5

09

تحديد متطلبات االعتماد 
الــمــؤســســي الــوطــنــي  
وإعـــــداد بــرنــامــج وخطة 
العمل للحصول عليه.

	1 0

تقديم المقترحات حول
إستراتيجيات وأولــويــات
الـــجـــامـــعـــة لــاعــتــمــاد 
المؤسسي الوطني.

	1 4

اإلشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة برنامج زيارة 
المراجعين لالعتماد المؤسسي الوطني.

	1 5

اقتراح البرامج التدريبية لقيادات الجامعة  التي
لها عالقة باالعتماد المؤسسي الوطني.

	1 6

المشاركة  في تحديد  االحتياجات من الموارد 
البشرية واألجهزة والمواد ومتابعة توفيرها.

	1 7

المشاركة  في تحديد  االحتياجات التدريبية 
لموظفي الوحدة لترشيحهم للبرامج التدريبية 
المالئمة.

	1 8

إعداد تقارير دورية عن نشاطات الوحدة وإنجازاتها 
ومقترحات تطوير األداء فيها.

19

أية مهام أخرى تكلف بها في حدود االختصاص.

	1 1

التنسيق بــيــن الــوحــدات
التنظيمية  المختلفة  في
الجامعة والمركز الوطني
لــلــتــقــويــم واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي ألغراض تحقيق
مــتــطــلــبــات االعـــتـــمـــاد 
المؤسسي.

تقديم االستشارات والدعم للوحدات التنظيمية 
فــي الجامعة  فــي كــل مــا  يتعلق باالعتماد 
المؤسسي الوطني.
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يداكألا دامتعالاو ةدوجلا ةدامع

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

	0 6

تقديم االستشارات للكليات
بالجامعة في كل ما يتعلق
بقضايا  االعتماد  البرامجي
وفـــقـــا لــنــظــام الــمــركــز
الوطني للتقويم واالعتماد 
األكـــاديـــمـــي وألنــظــمــة 
الــهــيــئــات الــدولــيــة  التي
تتعامل معها الجامعة.

	0 7
	.11.02.

5وحدة االعتماد
البرامجي

	 1-5.11.02االرتباط

التنظيمي

ترتبط بعمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

	 2-5.11.02الهدف
العام

كسب ثقة  المجتمع المحلي
والـــدولـــي بــمــخــرجــات بــرامــج
الجامعة  األكاديمية ،من خالل
تهيئتها للحصول على االعتماد 
البرامجي من المركز الوطني
للتقويم واالعتماد  األكاديمي
ومن هيئات دولية معترف بها 
ومرموقة.
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اإلشــــــراف عــلــى آلــيــات
المراجعة والتقويم للبرامج
التعليمية  فــي الجامعة 
مــراجــعــة تــقــاريــر الــبــرامــج
والــمــقــررات والــدراســات
الذاتية  الخاصة بالكليات
ورفعها  إلى الجهات ذات
العالقة.

	 3-5.11.02المهام

	0 1

تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة للحصول على
االعتماد االكاديمي البرامجي.

	0 2

تطبيق اللوائح والتعليمات المتعلقة بعمليات
ضمان الجودة على المستوى البرامجي.

	0 3

اإلشراف على االعتماد  األكاديمي   البرامجي
لبرامج الجامعة األكاديمية.

	0 4

إعداد  الخطط الزمنية للبرامج التعليمية للتقدم 
على االعتمادات األكاديمية  البرامجية  الوطنية 
والدولية.

	0 5

تقديم ال ــدعــم والــمــســانــدة  الــازمــة للبرامج
التعليمية بكليات الجامعة لتهيئتها للتقدم على
االعــتــمــاد  األكــاديــمــي لبرامجها مــن المركز
الوطني للتقويم واالعتماد  األكاديمي  ومن
هيئات دولية معترف بها ومرموقة.

	0 8

الــتــواصــل مـــع الــهــيــئــات
الوطنية والــدولــيــة  ذات
الــصــلــة بـــاالعـــتـــمـــادات
األكاديمية البرامجية.

09

ترشيح هيئات االعتماد 
الوطنية والدولية ومتابعة 
إجـــــــــراءات اعــتــمــادهــا 
البرامجي من قبل  هيئة 
تقويم التعليم والتدريب.

	1 0

تحديد متطلبات االعتماد 
البرامجي من قبل الهيئات
الــمــعــتــمــدة والــجــهــات
المسؤولة عن تنفيذها.

	1 2

التنسيق بين كليات الجامعة المختلفة والمركز
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ألغراض
تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد البرامجي.

	1 3

إجــراء الــزيــارات الميدانية للكليات واألقسام 
العلمية  ألغراض المراجعة والتدقيق المتصلة 
بمعايير ضمان الجودة واالعتماد البرامجي.

	1 4

اقتراح خطة  العمل  المتعلقة لتحقيق متطلبات
المركز الوطني للتقويم واالعتماد  األكاديمي
والجهات المسؤولة عن تنفيذها.

	1 5

متابعة  تنفيذ خطة  العمل  المتعلقة ببرنامج
االعتماد األكاديمي البرامجي.

	1 6

اإلشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة برنامج زيارة 
المراجعين الخارجيين لالعتمادات البرامجية.

	1 7

إعداد تقارير متابعة عن سير االعتماد األكاديمي
البرامجي.

	1 8

المشاركة  في تحديد  االحتياجات من الموارد 
البشرية واألجهزة والمواد ومتابعة توفيرها.

19

المشاركة  في تحديد  االحتياجات التدريبية 
لموظفي الوحدة لترشيحهم للبرامج التدريبية 
المالئمة.

	2 0

إعداد تقارير دورية عن نشاطات الوحدة وإنجازاتها 
ومقترحات تطوير األداء فيها.

	2 1

أية مهام أخرى تكلف بها في حدود االختصاص.

	1 1

تـــقـــديـــم الــمــقــتــرحــات
واالســـــتـــــشـــــارات حـــول
إستراتيجيات وأولــويــات
الـــجـــامـــعـــة لــاعــتــمــاد 
البرامجي.
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03

فصل

نظام
الجودة
الداخلي
لجامعة
الحدود
الشمالية

دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية
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ةيلامشلا دودحلا ةعماجل يلخادلا ةدوجلا ماظن

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

يعتمد نــظــام  الــجــودة  الداخلي
لجامعة  الــحــدود  الشمالية  كأي
نــظــام للجودة  على عــدة  عناصر
وهــي :القياس ،النتائج ،التحليل،
التوصيات ،اإلجــــراءات ،كما  في
الشكل   .1وفــي كــل  عنصر من
عناصره يعتمد  على استخدام دائرة 
ديمينج والتي تتضمن التخطيط
والتنفيذ والتقييم والتحسين.

|  01لكش

عناصر نظام ضمان الجودة 
في جامعة الحدود الشمالية
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يعتمد نظام  الجودة  في جامعة 
الحدود الشمالية على دائرة ديمنج
للجودة كمرجعية رئيسية في إدارة 
عمليات ضمان الجودة والتحسين
الــمــســتــمــر مــن خـــال المتابعة 
والتقويم والتقارير الدورية ،واتخاذ
جميع اإلجراءات التصحيحية الالزمة 
لتحسين األداء .ويتم تنفيذ ذلك من
خالل تطبيق نموذج مبسط وشامل 
لدائرة  الجودة  في جميع مكونات
الجامعة ،حيث تعد دائــرة  الجودة 

أحــد  أهــم النماذج المستخدمة  في تحديد  المراحل 
المختلفة المستخدمة في أنظمة الجودة.
وتعرف هذه الدائرة كذلك باسم ( ،)PDCA cycleوالتي
تشكل اختصارا للكلمات اإلنجليزية    Plan – Do – Check
    –Actخطط – نفذ – تحقق – حسن ،وهي تستخدم لضمان
التحسين المستمر في العمليات لضمان جودة المخرجات،
كما هو موضح في شكل رقم  (.)2

|  02لكش

دائرة ضمان الجودة والتحسين المستمر
()DEMING CYCLE
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ةيلامشلا دودحلا ةعماجل يلخادلا ةدوجلا ماظن

	.03.

1نــظــام إدارة الــجــودة
الداخلي والخارجي
يقيس نــظــام  الــجــودة  الداخلي
االعتماد المؤسسي والبرامجي من
خــال نظام  المراجعة  الداخلي
ً
سنويا.
ونظام  المراجعة  الخارجي
ويتكون نظام  إدارة  الجودة  في
جــامــعــة  الــحــدود  الشمالية من
مكونين أساسين هما ضمان الجودة 
الداخلي وضمان الجودة  الخارجي،
حيث أنهما  يتكامالن مع بعضهما 
البعض لضمان تحقيق نظام  فعال
إلدارة الجودة على مستوى عمادة 
الــجــودة واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
ولــجــان الــجــودة  المختلفة وفــرق
العمل  فــي الكليات أو لبرامج
األكاديمية التي تطرحها بما يتالءم 
مع تحقيق متطلبات جهات االعتماد 
َ
المحلية والدولية وصوال إلى رضا 
المستفيدين   كما  هو مبين في
الشكل رقم 3
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ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

|  03لكش

مخطط تنظيمي لنظام إدارة الجودة الداخلي والخارجي
على مستوى الكليات/البرامج
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ةيلامشلا دودحلا ةعماجل يلخادلا ةدوجلا ماظن

	.03.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

2المراجعة الداخلية والخارجية
عــلــى مــســتــوى الــكــلــيــات
والــبــرامــج األكــاديــمــيــة في
جامعة الحدود الشمالية
تعريف المراجعة الداخلية ألعمال
الجودة واالعتماد األكاديمي

هــي وسيلة  فعالة  تــهــدف إلى
المساعدة في التحقق من مستوى
جـــودة  أداء الكليات وبرامجها 
ً
األكاديمية وفقا لمعايير الجودة 

واالعتماد  األكاديمي الصادرة  عن
هيئة  تــقــويــم التعليم /المركز
الــوطــنــي لــلــتــقــويــم واالعــتــمــاد 
األكــاديــمــي .كما  يمكن تعريف

	.2.03.

المراجعة الداخلية بأنها عملية منهجية مستقلة وموثقة 
تستخدم للتعرف على أنشطة  ضمان الجودة وتقييمها 
بموضوعية للتأكد من مدى تطبيقها واستيفاء المعايير
المتفق عليها.
ويمكن تصنيف عملية المراجعة إلى نوعين:

1المراجعة الداخلية ألعمال
الجودة واالعتماد األكاديمي

المراجع الداخلي
الـــمـــراجـــع الـــداخـــلـــي لــلــبــرنــامــج
األكاديمي هو  عضو  هيئة  تدريس
من منسوبي الجامعة مؤهل  في
مجاالت ضمان الجودة واالعتماد 
األكــاديــمــي فــي الــمــؤســســات
التعليمية وذو  خبرة مناسبة  في
هذا المجال.
معايير اختيار المراجع الداخلي:
ينبغي مراعاة مجموعة من المعايير
األساسية  في المرشح للمراجعة 
الداخلية تضمن تقديم مستوى عمل 
يناسب مهمة  المراجعة  الداخلية،
وعــلــيــه يــجــب مــراعــاة  أن يكون
المرشح:

	0 1

عــضــو  هيئة  تــدريــس من
منسوبي الجامعة ويكون
ً
حاليا.
على رأس عمله

	0 2

حـــاصـــل عــلــى الــتــأهــيــل 
الــمــنــاســب فــي مــجــاالت
الـــــجـــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي (برامج تدريبية 
مــقــدمــة مــن قــبــل  هيئة 
تقويم التعليم والتدريب/
المركز الوطني للتقويم
واالعتماد  األكاديمي أو 
جهات ومنظمات اعتماد 
دولية خارجيه).

أهـــداف الــمــراجــعــة الداخلية
ألعــمــال الـــجـــودة واالعــتــمــاد
األكاديمي
تهدف عملية  المراجعة  الداخلية  إلى التأكد من جودة 
العملية التعليمية والخدمات المقدمة من خالل متابعة 
األداء ومقارنته بالممارسات المثلى .وتشمل  أهداف
المراجعة على ما يلي:

	0 1

رصــد وتقييم مــدى تحقيق متطلبات الجودة 
واالعتماد األكاديمي للبرامج األكاديمية.

	0 2

مراجعة  أداء البرامج األكاديمية  على المحاور
المحددة ،وتقييم األداء الفعلي ومقارنته
بالمعايير والمقارنات المرجعية.

	0 3

تحديد مدى استيفاء متطلبات ضمان الجودة 
واالعتماد  األكاديمي حسب معايير الجودة 
واالعتماد األكاديمي.

	0 4

تحديد نقاط القوة ومجاالت التحسين والفرص
المتاحة للتحسين وأولوياتها.

	0 5

تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية الخاصة 
باستكمال النواقص أو لتطوير وتحسين األداء
الفعلي وتقديم تغذية راجعة حوله.

	0 3
هي عملية المراجعة التي تتم من
قبل  المؤسسة  التعليمية نفسها 
وتشمل قيام القائمين على البرامج
األكــاديــمــيــة  أو  عــمــادة  الــجــودة 
واالعتماد  األكاديمي من التحقق
من مستوى تطبيق الجودة  في
البرامج األكاديمية.

60

لــديــه مــهــارات الــتــواصــل 
والــقــيــادة والتعامل مع
اآلخــريــن والـــقـــدرة  على
العمل ضمن فرق العمل.
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ةيلامشلا دودحلا ةعماجل يلخادلا ةدوجلا ماظن

	.2.03.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

2المراجعة الخارجية ألعمال
الجودة واالعتماد األكاديمي
تُ عرف عملية  المراجعة   الخارجية 
على أنها العملية التي تتم من قبل 
جهة  خارجية مستقلة مثل  هيئة 
تقويم التعليم والتدريب /المركز
الــوطــنــي لــلــتــقــويــم واالعــتــمــاد 
األكاديمي أو  أي جهة  خارجية 
أخرى.

	0 1

رصد وتقييم مدى تحقيق
متطلبات الجودة واالعتماد 
األكـــاديـــمـــي لــلــبــرامــج
األكــاديــمــيــة مـــن جهة 
خارجية.

	0 2

مــراجــعــة  أداء الــبــرامــج
األكاديمية  على المحاور
المحددة ،وتقييم األداء
الفعلي ومقارنته بالمعايير
والمقارنات المرجعية من
جهة خارجية.

	0 3
المراجع الخارجي
هو شخص خبير في مجال البرنامج
األكــاديــمــي الـــذي يــقــوم على
مراجعته .وينتمي عادة إلى إحدى
مؤسسات التعليم العالي المناظرة 
في المملكة العربية السعودية أو 
في دول أخــرى .وتعتبر المهمة 
األساسية للمراجع هي التأكد من
أن المعايير األكاديمية للدرجات
العلمية  الممنوحة مــن جامعة 
الــحــدود  الشمالية مناظرة لتلك
المطبقة  على الدرجات العلمية 
فــي الــجــامــعــات الــمــرمــوقــة أو 
المعترف بها .وأيضا  التأكد من أن
البرنامج قيد المراجعة يعزز ويحافظ
على التفوق األكاديمي .ويلبي
متطلبات الجودة  على المستويين
الوطني والدولي ،وأن األقسام  /
البرامج قيد  المراجعة  تدار بكفاءة 
عالية وتعمل بطرق متسقة  تؤدي
إلى تحقيق رسالة وأهداف البرنامج
والجامعة.
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أهـــداف الــمــراجــعــة الخارجية
ألعــمــال الـــجـــودة واالعــتــمــاد
األكاديمي
تهدف عملية  المراجعة  الخارجية  إلى التأكد من جودة 
العملية التعليمية والخدمات المقدمة من خالل متابعة 
األداء ومقارنته بالممارسات المثلى الموجودة  في
الجهات الخارجية .وتشمل  أهداف المراجعة  الخارجية 
على ما يلي:

تــحــديــد مـــدى اســتــيــفــاء
متطلبات ضمان الجودة 
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
حــســب مــعــايــيــر الــجــودة 
واالعتماد  األكاديمي من
جهة خارجية.

	0 4

تـــحـــديـــد نـــقـــاط الـــقـــوة 
ومجاالت التحسين والفرص
الـــمـــتـــاحـــة لــلــتــحــســيــن
وأولـــويـــاتـــهـــا مـــن جهة 
خارجية.

معايير اختيار المراجع الخارجي
تعتبر اإلجــراءات المتعلقة بترشيح وتعيين المراجعين
ً
جزءا هاما لضمان جودة المعايير األكاديمية،
الخارجيين
بحيث ينبغي اختيار وترشيح المراجع الخارجي للبرنامج.
والتأكد من توافر مجموعة من   المعايير في المرشح
للعمل كمراجع خارجي ومنها:
 .أن يــكــون أحــد  أعــضــاء هيئة  الــتــدريــس فــي إحــدى
المؤسسات األكاديمية  المرموقة وفي نفس مجال
التخصص أو تخصص مناظر برتبة (أستاذ أو أستاذ مشارك
أو  أستاذ مساعد   ( ويجوز االستعانة بمن لديهم الخبرة 
المهنية في مجال التخصص قيد الدراسة ،على أن يمتلك
الخبرة المباشرة والحديثة ويكون لديه خلفية مناسبة عن
معايير وممارسات الجودة وإدارة  البرامج األكاديمية 
ويمتلك الوقت الكافي والدافع لإلطالع بالمسؤوليات
وفقا للجدول الزمني المتفق عليه .كما يجب أن .يمتلك
المعرفة  األكاديمية والخبرات المهنية والمهارات
المناسبة المرتبطة بمجال التخصص الذي يجري تقييمه.
باإلضافة إلى ذلك يجب أن يكون لديه القدرة على تقديم
المساهمة  الفعالة وبكفاءة  عالية لمراجعة  البرنامج
وتقييم العمليات واإلجراءات المصاحبة.

	0 5

تـــقـــديـــم الـــتـــوصـــيـــات
التطويرية 
والمقترحات
الـــخـــاصـــة بــاســتــكــمــال
الـــنـــواقـــص أو لــتــطــويــر
وتحسين األداء الفعلي
وتقديم تغذية راجعة حوله
من جهة خارجية.
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3إجراءات نظام
المراجعة الداخلي
	0 1

يقوم البرنامج بإعداد خطة 
لالعتماد  البرامجي تتضمن
العمل على توفير متطلبات
الــتــأهــل لــلــحــصــول على
االعـــتـــمـــاد الــبــرامــجــي،
مؤشرات األداء الرئيسة،
األدلـــــــة والـــبـــراهـــيـــن،
ومقاييس التقويم الذاتي
وتقرير الدراسة الذاتية على
المستوى البرامجي.

	0 2

يقوم  البرنامج بتنفيذ خطة 
العمل باستيفاء متطلبات
الــتــأهــل لــلــحــصــول على
االعـــتـــمـــاد الــبــرامــجــي،
مؤشرات األداء الرئيسة،
األدلـــــــة والـــبـــراهـــيـــن،
ومقاييس التقويم الذاتي
وتقرير الدراسة الذاتية على
المستوى البرامجي.

	0 3

يقوم البرنامج بتقييم خطة 
العمل  التي تم تنفيذها 
وكتابة  التقارير والتوصيات
الالزمة.

	0 4

يقوم البرنامج برفع التقارير
والتوصيات إلــى وكيل/
منسق /ممثل الجودة في
ً
الكلية تمهيدا لرفعها للجنة 
اإلشرافية بالكلية /مجلس
الكلية.
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	0 5

تناقش اللجنة اإلشرافية /مجلس الكلية التقارير
والتوصيات والرفع بها  إلى اللجنة  التنفيذية 
الدائمة لوكالء الجودة واالعتماد  األكاديمي
بالكليات التخاذ المناسب حيالها.

4مخرجات نظام
إدارة الجودة
تتكون مخرجات نظام إدارة الجودة 
من تقرير المراجعة  السنوية ،تقرير
المراجعة والتقويم الداخلي ،تقرير
الدراسة الذاتية.

	0 6

تناقش اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء الجودة 
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي بالكليات التقارير
والتوصيات والرفع بها لعمادة الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

	0 7

تقوم  عمادة  الجودة واالعتماد  األكاديمي
بإحالة التقارير والتوصيات إلى لجنة المقيمين.

	0 8

تقوم عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي برفع
الــتــوصــيــات الــمــنــاســبــة بــنــاء عــلــى توصيات
ومالحظات لجنة المقيمين  إلى اللجنة الدائمة 
العليا للجودة واالعتماد األكاديمي.

09

تقوم  اللجنة  الدائمة  العليا للجودة واالعتماد 
األكاديمي باتخاذ اإلجـــراءات الــازمــة  حيال
التوصيات المرفوعة لها من قبل عمادة الجودة 
واالعتماد األكاديمي.

	1 0

إرســال توصيات اللجنة  الدائمة  العليا للجودة 
واالعتماد  األكاديمي إلى البرنامج األكاديمي
إلجراء الالزم.

	 1-4.2.03تقرير المراجعة السنوية
وهــو  تقرير للمراجعة والتقويم،
ويــقــوم  بــإعــداده لجنة  المراجعة 

السنوية؛ من أجل القيام بالمراجعة وتقويم األداء للبرامج
األكاديمية في كليات الجامعة.

	 2-4.2.03تقرير المراجعة الداخلية
وهــو  تقرير للمراجعة والتحقق،
ويــقــوم  بــإعــداده عــمــادة  الجودة 
واالعتماد  األكــاديــمــي؛ من أجل 
التحقق مــن اســتــيــفــاء   البرنامج

األكاديمي  لمتطلبات  هيئة تقويم التعليم والتدريب –
المركز الوطني للتقويم واالعتماد  أألكاديمي   تمهيدا
للتقدم بطلب الحصول على االعتماد البرامجي.

	 3-4.2.03تقرير الدراسة الذاتية
يعطي هــذا التقرير تفاصيل  عن
التقويم الــذاتــي الـــذي قــام به  
البرامج ،وذلك من خالل تقييم األداء
فـــي ضـــوء الــمــعــايــيــر الــرئــيــســة 

والمقاييس الفرعية ومــؤشــرات األداء والمقارنات
المرجعية  في نظام  إدارة  الجودة بالجامعة .ويتم ذلك
ً
التقييم داخليا من قبل الكلية ،أو البرامج.

65

ةيلامشلا دودحلا ةعماجل يلخادلا ةدوجلا ماظن

	.2.03.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

5عمليات المراجعة على مستوى البرامج
األكاديمية من قبل لجان المراجعة

	.2.03.

6تدفق المعلومات في عملية المراجعة
السنوية في البرنامج األكاديمي

|  04لكش
	 1-5.2.03عمليات المراجعة على مستوى

البرنامج  -تقرير المراجعة السنوية

تتم عمليات المراجعة داخل الكلية 
من أجل التحقق من مستوى تطبيق
مــتــطــلــبــات الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي في البرامج األكاديمية 
من خالل تشكيل لجنة للمراجعة 
السنوية برئاسة وكيل /منسق/
ممثل الجودة واالعتماد األكاديمي
بالكلية وعضوية:

ً
المراجعة سنويا من أجل الحصول على تغذية راجعة 
وتتم
تساعد في التحسن المستمر واستدامته داخل كل دورة 
ً
ً
كامال
تقويما
اعتماد .وال تعتبر هذه المراجعة  السنوية 
ولكنها عملية رصد سنوي للتحسينات التي أدخلت وفق
الخطط في كل  عام دراسي .حيث تقوم  اللجنة  برفع
تقرير المراجعة  السنوية للبرنامج   إلى اللجنة  اإلشرافية 
بالكلية والتي بدورها تقوم برفعه مجلس الكلية.

ممثلي وحـــدات الجودة 
بــالــبــرامــج األكــاديــمــيــة 
بالكلية.

(مرفق نموذج رقم  : 1تقرير المراجعة  السنوية  في
الكليات  -البرامج األكاديمية)

	0 1
	0 2

عـــدد مـــن أعـــضـــاء هيئة 
الـــتـــدريـــس مـــن شــطــري
الــطــاب والــطــالــبــات يتم
اخــتــيــارهــم مــن الــبــرامــج
األكاديمية  المختلفة  في
الكلية  ( من غير البرنامج
الذي تتم مراجعته).

	0 3

إداري سكرتيرا للجنة.
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تدفق المعلومات في عملية المراجعة السنوية في
البرنامج األكاديمي

 01ةوـط خ

يؤكد رئيس لجنة المراجعة على موعد تقييم  البرنامج التي سيتم التدقيق عليها.

 02ةوـط خ

يقوم سكرتير لجنة المراجعة بتوزيع :تقرير المراجعة السنوية وجميع الوثائق والنماذج المتعلقة 
بعملية  المراجعة  (تقوم  عمادة  الجودة واالعتماد  األكاديمي بإعداد وتقديم تقرير المراجعة 
السنوية للبرنامج وجميع الوثائق المطلوبة للمراجعة والتقويم).

 03ةوـط خ

المراجعة المستقلة :يقوم  كل  عضو  في لجنة  المراجعة بتقويم ومراجعة  تقرير المراجعة 
السنوية للبرنامج  -بشكل مستقل-

 04ةوـط خ

المراجعة التوافقية :يجب أن يكون هناك توافق جماعي بين جميع أعضاء لجنة المراجعة على
وضع درجة موحدة لألداء في تقرير المراجعة  السنوية للبرنامج على أساس :متطلبات التأهل 
للحصول على االعتماد  البرامجي ،المعايير األساسية ،والمعايير الفرعية ،والمحكات ،مؤشرات
األداء الرئيسة ،والمقارنات المرجعية.

 05ةوـط خ

يقوم  سكرتير لجنة  المراجعة بجمع تعليقات كل  عضو  حول تقييم األداء المستقل والتوافقي
ورصد درجات األداء ،وكتابة تقرير المراجعة السنوية للبرنامج.

 06ةوـط خ

يقوم أعضاء لجنة المراجعة بمراجعة تقرير المراجعة السنوية للبرنامج والموافقة عليه ،من خالل
التوقيع على التقرير ،وتقديم تغذية راجعة إلى البرنامج األكاديمي الذي تم تقييمه.

 07ةوـط خ

يقوم سكرتير لجنة المراجعة برفع تقرير المراجعة السنوية للبرنامج إلى اللجنة اإلشرافية للجودة 
في الكلية والتي بدروها تقوم برفعه إلى مجلس الكلية.

 08ةوـط خ

يتم رفع تقرير المراجعة السنوية للبرنامج إلى اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء الجودة واالعتماد 
ً
تمهيدا لرفعه إلى مجلس عمادة الجودة.
األكاديمي في الكليات

 09ةوـط خ

يقوم مجلس عمادة الجودة باالطالع على تقرير المراجعة السنوية للبرنامج وإبداء المالحظات
والتوصيات عليه ليتم رفعه إلى وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية ثم إلى اللجنة الدائمة العليا 
للجودة واالعتماد األكاديمي.
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	 1-6.2.03المراجعة الداخلية

ً
عملية المراجعة  الداخلية أمرا
تعتبر
ضــروريـ ًـا في نظام  إدارة  الجودة 
بجامعة  الــحــدود  الشمالية  ألنه
يستجيب لــشــروط هيئة  تقويم
التعليم والتدريب  /المركز الوطني
للتقويم واالعــتــمــاد  األكاديمي
ويـــوفـــر نــظــام  إدارة  الــجــودة 
األساسيات واآلليات الالزمة لهذا
النوع من التقويم الذي يتم بواسطة 
لجنة مستقلة  من عمادة  الجودة 
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي (لجنة 
المقيميين) سنويا ،بهدف دراسة 
الواقع الحالي الستيفاء البرامج
األكــاديــمــيــة لمتطلبات الــجــودة 
واالعتماد  األكاديمي ،مما بدوره
يساعد  في الحصول على االعتماد 
وإعادة االعتماد الوطني والدولي
للبرامج األكاديمية والكلية  على
حد  ســواء ،وتتم عملية  المراجعة 
الداخلية من قبل لجنة  المقيميين
مــن عــمــادة الــجــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي  (مرفق نموذج رقم :3
تــقــريــر الــمــراجــعــة الــداخــلــيــة في
الكليات  -البرامج األكاديمية).

تدفق المعلومات في عملية المراجعة  الداخلية في
نظام إدارة الجودة

	0 1

التأكد من استيفاء البرنامج لمتطلبات التأهل 
للحصول على االعتماد األكاديمي البرامجي .

 01ةوـط خ

التأكد من قيام   البرنامج من إعــداد مقاييس
التقويم الذاتي.

 02ةوـط خ

التأكد من قيام   البرنامج من قياس مؤشرات
األداء الرئيسة للبرنامج وتوفير المقارنات
المرجعية الداخلية الخارجية.

 03ةوـط خ

	0 2
	0 3
	0 4

االستعداد  الكامل للبرنامج األكاديمي إلعداد 
تقرير الــدراســة  الذاتية للتقدم للحصول على
االعتماد  األكاديمي البرامجي.

	0 5

رفع تقرير شامل  يتضمن مدى استيفاء البرنامج
ألعمال الجودة واالعتماد  األكاديمي لعرضه
عــلــى مــجــلــس عــمــادة الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي.

تقوم لجنة  المقيميين  من عمادة  الجودة واالعتماد  األكاديمي  بالتأكد من استيفاء البرنامج
لمتطلبات التأهل للحصول على االعتماد األكاديمي البرامجي.

تقوم لجنة المقيميين  من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي  بالتأكد من قيام البرنامج من
اعداد مقاييس التقويم الذاتي.
الخطوة   :3تقوم لجنة  المقيميين  من عمادة  الجودة واالعتماد  األكاديمي  بالتأكد من قيام 
البرنامج بقياس مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج وتوفير المقارنات المرجعية الداخلية الخارجية.

 04ةوـط خ

تقوم لجنة المقيميين  من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي  بالتأكد من االستعداد الكامل 
للبرنامج األكاديمي إلعداد  تقرير الدراسة  الذاتية للتقدم للحصول على االعتماد   األكاديمي
البرامجي.

 05ةوـط خ

تقوم لجنة المقيميين  من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي  برفع تقرير شامل يتضمن مدى
استيفاء   البرنامج إلعمال الجودة واالعتماد  األكاديمي لعرضه على مجلس عمادة  الجودة 
واالعتماد األكاديمي ،تمهيدا إلرساله لوكالة الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع ،ومن
ثم إلى اللجنة الدائمة العليا للجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعة.

وتهدف عملية  المراجعة   الداخلية 
إلى ما يلي:
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والــخــارجــي بجامعة الحدود
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|  06لكش

مخطط تنظيمي لنظام إدارة الجودة الداخلي والخارجي على مستوى
العمادات المساندة والمراكز والوحدات اإلدارية بالجامعة

يتكون نظام  إدارة  الجودة  على
مــســتــوى الــعــمــادات المساندة 
والــمــراكــز والـــوحـــدات اإلداريــــة 
بالجامعة من مكونين أساسين هما 
ضمان الــجــودة  الداخلي وضمان
الــجــودة  الــخــارجــي ،حيث أنهما 
يتكامالن مــع بعضهما  البعض
لضمان تحقيق نظام  فعال إلدارة 
الــجــودة عــلــى مــســتــوى عــمــادة 
الــجــودة واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
ولــجــان الــجــودة  المختلفة وفــرق
العمل  في العمادات المساندة 
والــمــراكــز والـــوحـــدات اإلداريــــة 
بالجامعة بما  يتالءم مع تحقيق
متطلبات جهات االعتماد  المحلية 
َ
والـــدولـــيـــة وصــــــوال إلــــى رضــا 
المستفيدين   كما  هو مبين في
الشكل رقم .6
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1المراجعة الداخلية والخارجية على
مستوى العمادات المساندة في
جامعة الحدود الشمالية

المراجع الداخلي:
المراجع الداخلي هو  عضو  هيئة 
تــدريــس مــن منسوبي الجامعة 
مؤهل في مجاالت ضمان الجودة 
واالعـــتـــمـــاد األكـــاديـــمـــي في
المؤسسات التعليمية وذو  خبرة 
مناسبة في هذا المجال.

مـــعـــايـــيـــر اخــتــيــار
المراجع الداخلي:
تعريف المراجعة الداخلية
ألعمال الــجــودة واالعتماد
األكاديمي
هــي وسيلة  فعالة  تــهــدف إلى
المساعدة في التحقق من مستوى
جــودة  أداء العمادات المساندة 
ً
وفقا لمعايير الجودة واالعتماد 

األكاديمي الصادرة عن هيئة تقويم
التعليم /المركز الوطني للتقويم
واالعتماد  األكاديمي .كما  يمكن
تعريف المراجعة  الداخلية بأنها 

عملية منهجية مستقلة وموثقة  تستخدم للتعرف على
أنشطة  ضمان الجودة وتقييمها بموضوعيه للتأكد من
مدى تطبيقها واستيفاء المعايير المتفق عليها.
ويمكن تصنيف عملية المراجعة إلى نوعين:

	 1-1.3.03المراجعة الداخلية ألعمال الجودة
واالعتماد األكاديمي:

هي عملية المراجعة التي تتم من
قبل  المؤسسة  التعليمية نفسها 
وتــشــمــل قــيــام الــقــائــمــيــن على
الــعــمــادات المساندة  أو  عمادة 
الجودة واالعتماد  األكاديمي من
التحقق من مستوى تطبيق الجودة 
في العمادات المساندة.
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ينبغي مراعاة مجموعة من المعايير
األساسية  في المرشح للمراجعة 
الداخلية تضمن تقديم مستوى عمل 
يناسب مهمة  المراجعة  الداخلية،
وعــلــيــه يــجــب مــراعــاة  أن يكون
المرشح:

	0 1

عــضــو  هيئة  تــدريــس من
منسوبي الجامعة ويكون
ً
حاليا.
على رأس عمله

	0 2

حـــاصـــل عــلــى الــتــأهــيــل 
الــمــنــاســب فــي مــجــاالت
الـــــجـــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي (برامج تدريبية 
مــقــدمــة مــن قــبــل  هيئة 
تقويم التعليم والتدريب/
المركز الوطني للتقويم
واالعتماد  األكاديمي أو 
جهات ومنظمات اعتماد 
دولية خارجيه).

أهـــداف الــمــراجــعــة الداخلية
ألعــمــال الــجــودة واالعــتــمــاد
األكـــاديـــمـــي عــلــى مستوى
العمادات المساندة:
تهدف عملية  المراجعة  الداخلية  إلى التأكد من جودة 
أداء العمادات المساندة من خــال متابعة  األداء
ومقارنته بالممارسات المثلى .وتشمل أهداف المراجعة 
على ما يلي:

	0 1

رصد وتقييم مدى تحقيق متطلبات الجودة 
واالعتماد األكاديمي على مستوى العمادات
المساندة والمراكز والوحدات اإلدارية بالجامعة.

	0 2

مراجعة  أداء العمادات المساندة والمراكز
والــوحــدات اإلداريـــة بالجامعة  على المحاور
المحددة ،وتقييم األداء الفعلي ومقارنته
بالمعايير والمقارنات المرجعية.

	0 3

تحديد مدى استيفاء متطلبات ضمان الجودة 
واالعتماد األكاديمي.

	0 4

تحديد نقاط القوة ومجاالت التحسين والفرص
المتاحة للتحسين وأولوياتها.

	0 5

تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية الخاصة 
باستكمال النواقص أو لتطوير وتحسين األداء
الفعلي وتقديم تغذية راجعة حوله.

	0 3

لــديــه مــهــارات الــتــواصــل 
والــقــيــادة والتعامل مع
اآلخــريــن والـــقـــدرة  على
العمل ضمن فرق العمل.
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	 2-1.3.03المراجعة الخارجية ألعمال الجودة

واالعتماد األكاديمي على مستوى

العمادات المساندة والمراكز

والوحدات اإلدارية بالجامعة:
تُ عرف عملية  المراجعة  الخارجية 
على أنها العملية التي تتم من قبل 
جهة  خارجية مستقلة مثل  هيئة 
تقويم التعليم والتدريب /المركز
الــوطــنــي لــلــتــقــويــم واالعــتــمــاد 
األكاديمي أو  أي جهة  خارجية 
أخرى.

المراجع الخارجي:
هو  شخص خبير في مجال الجودة 
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي .وينتمي
عادة إلى إحدى مؤسسات التعليم
العالي المناظرة  في المملكة 
العربية  السعودية  أو  فــي دول
أخــرى .وتعتبر المهمة  األساسية 
للمراجع هي التأكد من تطبيق
مــعــايــيــر االعــتــمــاد الــمــؤســســي
واستيفاء متطلبات التأهل للحصول
عــلــى االعـــتـــمـــاد األكـــاديـــمـــي
المؤسسي وقياس مؤشرات األداء
الرئيسة .وأن العمادات /المراكز   /
الوحدات اإلداريــة بالجامعة   قيد 
المراجعة تدار بكفاءة عالية وتعمل 
بطرق متسقة  تــؤدي إلى تحقيق
رسالة وأهداف العمادات المساندة 
والــمــراكــز والـــوحـــدات اإلداريــــة 
بالجامعة  وصـ ً
ـوال لتحقيق لرسالة 
وأهداف الجامعة.

أهـــداف الــمــراجــعــة الخارجية
ألعــمــال الـــجـــودة واالعــتــمــاد
األكـــاديـــمـــي عــلــى مستوى
العمادات المساندة والمراكز
والوحدات اإلدارية بالجامعة:
تهدف عملية  المراجعة  الخارجية  إلى التأكد من جودة 
أداء وممارسات العمادات المساندة من خالل متابعة 
األداء ومقارنته بالممارسات المثلى الموجودة  في
الجهات الخارجية .وتشمل  أهداف المراجعة  الخارجية 
على ما يلي:

	0 1

رصــد وتقييم مــدى تحقيق متطلبات الجودة 
واالعتماد  األكاديمي للعمادات المساندة من
جهة خارجية.

	0 2

مراجعة  أداء للعمادات المساندة  على المحاور
المحددة ،وتقييم األداء الفعلي ومقارنته
بالمعايير والمقارنات المرجعية من جهة خارجية.

	0 3

تحديد مدى استيفاء متطلبات ضمان الجودة 
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي عــلــى المستوى
المؤسسي حسب معايير الجودة واالعتماد 
األكاديمي من جهة خارجية.

	0 4

تحديد نقاط القوة ومجاالت التحسين والفرص
المتاحة للتحسين وأولوياتها من جهة خارجية.

	0 5

تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية الخاصة 
باستكمال النواقص أو لتطوير وتحسين األداء
الفعلي وتقديم تغذية  راجعة  حوله من جهة 
خارجية.
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معايير اختيار المراجع
الخارجي:
تعتبر اإلجـــراءات المتعلقة بترشيح
ً
جزءا
وتعيين المراجعين الخارجيين
هــامــا لــضــمــان جــــودة الــمــعــايــيــر
األكــاديــمــيــة ،بحيث ينبغي اختيار
وترشيح المراجع الخارجي للعمادات
المساندة .والتأكد من توافر مجموعة 
مــن المعايير فــي المرشح للعمل 
كمراجع خارجي ومنها:
أن يكون أحد  أعضاء هيئة  التدريس
في إحدى المؤسسات األكاديمية 
المرموقة  برتبة  (أســتــاذ أو  أستاذ
مشارك أو  أستاذ مساعد   ( ويجوز
االستعانة بمن لديهم الخبرة المهنية 
فـــي مــجــال الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي ،على أن يمتلك الخبرة 
المباشرة والحديثة ويكون لدية خلفية 
مناسبة عن معايير وممارسات الجودة  
ويمتلك الوقت الكافي والدافع
لالطالع بالمسؤوليات وفقا للجدول
الزمني المتفق عليه .كما  يجب أن.
يمتلك المعرفة  العملية والخبرات
المهنية والمهارات المناسبة المرتبطة 
بمجال العمادة  الساندة  الذي يجري
تقييمها .باإلضافة  إلى ذلك يجب أن
يــكــون لــديــة  الــقــدرة  عــلــى تقديم
المساهمة  الفعالة وبكفاءة  عالية 
لمراجعة  األداء وتقييم العمليات
واإلجراءات المصاحبة.

إجــــــــــراءات نــظــام
المراجعة الداخلي

	0 1

تــقــوم لجنة  الـــجـــودة  في
الـــعـــمـــادة  بـــإعـــداد  خطة 
لالعتماد  المؤسسي تتضمن
العمل  على توفير متطلبات

التأهل للحصول على االعتماد  المؤسسي،
مؤشرات األداء الرئيسة ،األدلــة والبراهين،
ومقاييس التقويم الــذاتــي وتقرير الدراسة 
الذاتية على المستوى المؤسسي.

	0 2

تقوم لجنة الجودة بالتنسيق مع وكيل /منسق/
ممثل الجودة في العمادة بتنفيذ خطة العمل 
الستيفاء متطلبات التأهل للحصول على
االعتماد  المؤسسي ،مؤشرات األداء الرئيسة،
األدلــة والبراهين ،ومقاييس التقويم الذاتي
وتــقــريــر الـــدراســـة  الــذاتــيــة  عــلــى المستوى
المؤسسي.

	0 3

يقوم وكيل /منسق /ممثل الجودة في العمادة 
بتقييم خطة  العمل  التي تم تنفيذها وكتابة 
التقارير والتوصيات الالزمة.

	0 4

يقوم وكيل /منسق /ممثل الجودة في العمادة 
برفع التقارير والتوصيات لمجلس العمادة.

	0 5

يناقش مجلس العمادة  التقارير والتوصيات
لرفعها  إلى اللجنة  التنفيذية  الدائمة لوكالء
الــجــودة واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي بالعمادات
المساندة التخاذ المناسب حيالها.

	0 6

تناقش اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء الجودة 
واالعتماد  األكاديمي بالعمادات المساندة 
التقارير والتوصيات والرفع بها لعمادة  الجودة 
واالعتماد األكاديمي.

	0 7

تقوم  عمادة  الجودة واالعتماد  األكاديمي
بإحالة التقارير والتوصيات إلى لجنة المقيمين.

	0 8

تقوم  عمادة  الجودة واالعتماد  األكاديمي
بدراسة توصيات لجنة المقيمين والرفع بها إلى
اللجنة  الــدائــمــة  العليا للجودة واالعتماد 
األكاديمي.

09

تقوم  اللجنة  الدائمة  العليا للجودة واالعتماد 
األكاديمي باتخاذ اإلجـــراءات الــازمــة  حيال
التوصيات المرفوعة لها من قبل عمادة الجودة 
واالعتماد األكاديمي.
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	.3.03.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

2مخرجات نظام إدارة الجودة
في جامعة الحدود الشمالية
تتكون مخرجات نظام إدارة الجودة 
من تقرير المراجعة  السنوية ،تقرير
المراجعة والتقويم الداخلي ،تقرير
الدراسة الذاتية.

	.3.03.

3عمليات المراجعة والتقويم على
مستوى العمادات المساندة

	 1-3.3.03عمليات المراجعة والتقويم على مستوى العمادة
المساندة  -تقرير المراجعة السنوية

	 1-2.3.03تقرير المراجعة السنوية
وهــو  تقرير للمراجعة والتقويم،
ويــقــوم  بــإعــداده لجنة  المراجعة 
السنوية؛ من أجل القيام بالمراجعة 

وتقويم األداء للعمادات المساندة ،وهذا التقرير بمثابة 
المراجعة السنوية.

	 2-2.3.03تقرير المراجعة والتقويم الداخلي
وهــو  تقرير للمراجعة والتحقق،
ويــقــوم  بــإعــداده عــمــادة  الجودة 
واالعتماد  األكــاديــمــي؛ من أجل 
التحقق مــن استيفاء العمادات

المساندة لمتطلبات هيئة  تقويم التعليم والتدريب –
المركز الوطني للتقويم واالعتماد  األكاديمي تمهيدا
للتقدم بطلب الحصول على االعتماد المؤسسي.

تتم عمليات المراجعة والتقويم
داخل  العمادة  المساندة من أجل 
الــتــحــقــق مـــن مــســتــوى تطبيق
متطلبات الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي في األقسام والوحدات
اإلداريـــة مــن خــال تشكيل لجنة 
للمراجعة  السنوية برئاسة وكيل/
منسق /ممثل  الجودة واالعتماد 
األكاديمي بالعمادة وعضوية:

	0 1

عضو هيئة تدريس.

ً
سنويا من أجل  الحصول على تغذية 
وتتم المراجعة 
راجعة  تساعد  في التحسن المستمر واستدامته داخل 
كل دورة  اعتماد .وال تعتبر هذه المراجعة  السنوية 
ً
ً
كامال ولكنها  عملية  رصد  سنوي للتحسينات
تقويما

التي أدخلت وفق الخطط في كل  عام دراسي .حيث
تقوم  اللجنة برفع تقرير المراجعة  السنوية للعمادات
المساندة  إلى مجلس العمادة والــذي يقوم بدوره
برفعه إلى الوكالة  المعنية  ثم إلى اللجنة  التنفيذية 
الدائمة لوكالء الجودة واالعتماد األكاديمي بالعمادات
ً
تمهيدا لرفعه إلى مجلس عمادة  الجودة 
المساندة 
واالعتماد  األكاديمي إلبداء المالحظات والتوصيات
ليتم رفعه إلــى وكالة  الجامعة للتطوير والشراكة 
ً
تمهيدا لرفعه إلى اللجنة  الدائمة  العليا 
المجتمعية 
للجودة واالعتماد األكاديمي التخاذ الالزم حياله  .

	0 2

وكــيــل   /منسق  /ممثل 
عمادة  الجودة واالعتماد 
األكــاديــمــي بالفروع (إن
وجد).

	 3-2.3.03تقرير الدراسة الذاتية

	0 3

موظف إداري                                                        

يعطي هــذا التقرير تفاصيل  عن
التقويم الــذاتــي التي قامت به
العمادات المساندة ،وذلــك من
خالل تقييم األداء في ضوء المعايير

76

الرئيسة والمقاييس الفرعية ومؤشرات األداء والمقارنات
المرجعية  في نظام  إدارة  الجودة بالجامعة .ويتم ذلك
ً
التقييم داخليا من قبل العمادات المساندة.

(مرفق نموذج رقم  :2تقرير المراجعة 
السنوية  في العمادات المساندة  /
الوحدات اإلدارية  /المراكز)

	0 4

موظفة إدارية.
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	.3.03.

4تدفق المعلومات في عملية المراجعة
السنوية في العمادات المساندة

|  07لكش

تدفق المعلومات في عملية المراجعة 
السنوية في العمادات المساندة

 01ةوـط خ

يؤكد رئيس لجنة المراجعة على موعد التقييم للعمادة المساندة التي سيتم التدقيق عليها.

 02ةوـط خ

يتم توزيع  :تقرير المراجعة السنوية وجميع الوثائق والنماذج المتعلقة بعملية المراجعة (تقوم 
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بإعداد وتقديم تقرير المراجعة السنوية للعمادة المساندة 
وجميع  الوثائق المطلوبة للمراجعة والتقويم).

 03ةوـط خ

المراجعة المستقلة :يقوم كل عضو في لجنة المراجعة بتقويم ومراجعة تقرير المراجعة السنوية 
للعمادة المساندة -بشكل مستقل-

 04ةوـط خ

المراجعة التوافقية :يجب أن يكون هناك توافق جماعي بين جميع أعضاء لجنة المراجعة على
وضع درجة موحدة لألداء في تقرير المراجعة السنوية للعمادة المساندة  على أساس :متطلبات
التأهل للحصول على االعتماد  المؤسسي ،المعايير األساسية ،والمعايير الفرعية ،والمحكات،
مؤشرات األداء الرئيسة ،والمقارنات المرجعية.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

تعتبر عملية  المراجعة والتقويم
ً
أمــرا ضــروريـ ًـا في نظام 
الداخلي
إدارة  الــجــودة بجامعة  الــحــدود 
الشمالية  ألنــه يستجيب لشروط
هيئة  تقويم التعليم والتدريب /
المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكــاديــمــي ويــوفــر نــظــام  إدارة 
الجودة األساسيات واآلليات الالزمة 
لهذا النوع من التقويم الذي يتم
بواسطة لجنة مستقلة  عمادة 
الجودة واالعتماد األكاديمي (لجنة 
المقيميين) سنويا ،بهدف دراسة 
الواقع الحالي الستيفاء العمادة 
الــمــســانــدة لمتطلبات الــجــودة 
واالعتماد  األكاديمي ،مما بدوره
يساعد  في الحصول على االعتماد 
وإعادة االعتماد الوطني والدولي
للبرامج األكاديمية والكلية  على
حد  ســواء ،وتتم عملية  المراجعة 
والتقويم الداخلي من قبل  عمادة 
الــجــودة واالعــتــمــاد األكــاديــمــي  
(لجنة المقيميين)  .

 05ةوـط خ

يتم تجميع تعليقات كل عضو حول تقييم األداء المستقل والتوافقي ورصد درجات األداء ،وكتابة 
تقرير المراجعة السنوية للعمادة المساندة.

 06ةوـط خ

يقوم أعضاء لجنة المراجعة بمراجعة تقرير المراجعة السنوية للعمادة المساندة والموافقة عليه،
من خالل التوقيع على التقرير ،وتقديم تغذية راجعة إلى العمادة المساندة الذي تم تقييمه.

 07ةوـط خ

يتم رفع تقرير المراجعة السنوية للعمادة المساندة إلى مجلس العمادة والذي بدروه يقوم برفعه
إلى وكالة الجامعة المعنية.

 08ةوـط خ

يتم رفع تقرير المراجعة السنوية للعمادة المساندة إلى اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء الجودة 
ً
المساندة  تمهيدا لرفعه إلى مجلس عمادة الجودة.
واالعتماد األكاديمي في العمادات

(مرفق نموذج رقم  :4تقرير المراجعة 
الداخلية  في العمادات المساندة  /
الوحدات اإلدارية  /المراكز)

 09ةوـط خ

يقوم مجلس عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي باالطالع على  تقرير المراجعة السنوية للعمادة 
المساندة وإبداء المالحظات والتوصيات عليه ليتم رفعه إلى وكالة الجامعة للتطوير والجودة 
وخدمة المجتمع ثم إلى اللجنة الدائمة العليا للجودة واالعتماد األكاديمي التخاذ الالزم حياله.
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أهــــداف عــمــلــيــة الــمــراجــعــة
والتقويم الداخلي:

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

|  08لكش

تدفق المعلومات في عملية المراجعة والتقويم الداخلي
في نظام إدارة الجودة على المستوى المؤسسي

 01ةوـط خ
	0 1

الــتــأكــد مــن استيفاء الــعــمــادة  المساندة 
لمتطلبات التأهل للحصول على االعتماد 
األكاديمي المؤسسي.

 02ةوـط خ

تقوم لجنة  المقيميين من عمادة  الجودة  واالعتماد  األكاديمي  بالتأكد من قيام  العمادة 
المساندة من اعداد مقاييس التقويم الذاتي.

التأكد من قيام العمادة المساندة من إعداد 
مقاييس التقويم الذاتي.

 03ةوـط خ

تقوم لجنة  المقيميين من عمادة  الجودة  واالعتماد  األكاديمي  بالتأكد من قيام  العمادة 
المساندة بقياس مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج وتوفير المقارنات المرجعية الداخلية الخارجية.

التأكد من قيام العمادة المساندة من قياس
مــؤشــرات األداء الرئيسة للبرنامج وتوفير
المقارنات المرجعية الداخلية الخارجية.

 04ةوـط خ

االستعداد  الكامل  العمادة  المساندة  إلعداد 
تقرير الدراسة  الذاتية للتقدم للحصول على
االعتماد  األكاديمي المؤسسي.

 05ةوـط خ

	0 2
	0 3
	0 4
	0 5

رفع تقرير شامل يتضمن مدى استيفاء العمادة 
الــمــســانــدة ألعــمــال الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي لعرضه على مجلس عمادة الجودة 
واالعتماد األكاديمي.

80

تقوم  لجنة المقيميين من عمادة الجودة  واالعتماد األكاديمي  بالتأكد من استيفاء العمادة 
المساندة لمتطلبات التأهل للحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي.

تقوم لجنة  المقيميين من عمادة  الجودة  واالعتماد  األكاديمي  بالتأكد من استعداد  الكامل 
العمادة  المساندة  األكاديمي إلعداد  تقرير الدراسة  الذاتية للتقدم للحصول على االعتماد  
األكاديمي المؤسسي.

تقوم لجنة المقيميين من عمادة الجودة  واالعتماد األكاديمي  برفع تقرير شامل يتضمن مدى
استيفاء العمادة  المساندة  ألعمال الجودة واالعتماد  األكاديمي لعرضه على مجلس عمادة 
الجودة واالعتماد األكاديمي ،تمهيدا إلرساله لوكالة الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع،
ومن ثم إلى اللجنة الدائمة العليا للجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعة.
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04

فصل

نظام
الجودة
لالعتماد
المؤسسي

رقم النسخة:

تاريخ اإلصدار:

01

 1442هـ

جهة اإلصدار:

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

رقم الدليل:

01

نص

من الشمال ..
إلى الوطن
دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية
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	.04.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

1أهـــــداف تــأســيــس نــظــام
الــجــودة فــي الــعــمــادات
المساندة بجامعة الحدود
الشمالية وعمل اللجان
	0 1

نشر ثقافة  الــجــودة  في
العمادات المساندة من
خـــال الـــنـــدوات وورش
العمل والدراسات العلمية 
وغــيــرهــا مـــن األنــشــطــة 
والفعاليات.

	0 2

تعزيز مفاهيم ومتطلبات
الـــــجـــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكــاديــمــي فــي جميع
الـــعـــمـــادات الــمــســانــدة 
المختلفة والتأكيد  على
أهمية  تبنيها والعمل  على
تطبيقها.

	0 3

تقييم الــوضــع الــحــالــي
لعمليات الــجــودة  على
مـــســـتـــوى الـــعـــمـــادات
المساندة (الدراسة الذاتية)
بناء على معايير الجودة 
ً
واالعتماد األكاديمي.

	0 4

تهيئة  العمادات المساندة 
للحصول على االعتماد 
المؤسسي.

	0 6

وضع خطط التحسين المستمر حسب ما تقتضيه
متطلبات المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي.

	0 7

تنمية  قــدرات منسوبي العمادات المساندة 
وتحديد  احتياجاتهم التدريبية  في األقسام 
والوحدات اإلدارية المختلفة.

	0 8

ضمان تحقيق مستوى مناسب من الجودة في
الــعــمــادات المساندة  يتم مــن خالله طمأنة 
المستفيدين وأصحاب العمل  على أن مستوى
الجودة مالئم ويحقق تطلعاتهم.

	.04.

2مــتــطــلــبــات الــتــأهــل
لالعتماد المؤسسي
لالطالع على تفاصيل متطلبات
الــتــأهــل لالعتماد  المؤسسي
والمعتمدة من المركز الوطني
للتقويم واالعتماد  األكاديمي
انظر الملحق .1

09

إجراء عمليات التحقق المستقل  بين العمادات
المساندة  المختلفة من خالل زيــارات تبادلية 
بهدف االطالع وتقييم أعمال الجودة واالعتماد 
األكاديمي في العمادات المساندة.

	1 0

العمل على استخدام األساليب العلمية المناسبة 
لجمع ومعالجة  البيانات اإلحصائية وحساب
مؤشرات األداء وإنشاء قواعد البيانات المطلوبة 
لتوفير األدلة والشواهد والبراهين للحكم على
ممارسات الجودة.

	0 5

مراقبة وتصحيح تطبيق
متطلبات الجودة واالعتماد 
األكاديمي في العمادات
المساندة.
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3معايير االعتماد المؤسسي
قــام  الــمــركــز الــوطــنــي للتقويم
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي بوضع
مجموعة من المعايير لضمان جودة 
مؤسسات وبرامج التعليم العالي
واعتمادها ،وتغطي هذه المعايير
ثمانية مجاالت ،وفيما  يلي هذه
المعايير الرئيسية:

	0 1

الرسالة والرؤية والتخطيط االستراتيجي.

	0 2

الحوكمة والقيادة واإلدارة.

	0 3

التعليم والتعلم.

	0 4

الطالب.

	0 5

هيئة التدريس والموظفين.

	0 6

الموارد المؤسسية.

	0 7

البحث العلمي واالبتكار.

	0 8

الشراكة المجتمعية.

ولالطالع على تفاصيل معايير االعتماد المؤسسي
انظر الملحق  .2
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ً
وتأكيدا للدور الحيوي الذي يضطلع
بــه الــمــركــز فــي دعـــم مؤسسات
التعليم العالي وتعزيز قدرتها  على
اســتــيــفــاء معايير ضــمــان الــجــودة 
واالعتماد  األكاديمي؛ أعد  المركز
وثيقة مقاييس التقويم الذاتي
لمؤسسات التعليم العالي التي
تــهــدف إلـــى تــقــديــم الــمــســاعــدة 
للمسؤولين عن ضمان الجودة  في
المؤسسات التعليمية إلجراء التقييم
بطريقة موضوعية بناء على معايير
ً
ضمان الجودة لمؤسسات التعليم
العالي التي أعدها  المركز ،كما 
يمكن االستفادة من هذه الوثيقة 
ً
أيضا في مجال التخطيط ،والمراجعة 
الداخلية ،ودعم استراتيجيات تحسين
الجودة المؤسسية.

ولــاطــاع على تفاصيل مقاييس
التقويم الذاتي  لمؤسسات التعليم
العالي  انظر الملحق  .3
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	.04.

	.5.04.

5مهام مكونات الهيكل
التنظيمي لنظام الجودة
بالعمادات المساندة
1لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي
بالعمادة المساندة
تشكل لجنة للجودة واالعتماد 
األكاديمي بالعمادة  المساندة 
على النحو التالي:

88

وكيل  /منسق  /ممثل الجودة بالعمادة المساندة                                                                  

ً
رئيسا

عضو  هيئة تدريس                                                                

ً
نائبا للرئيس

وكيل  /منسق  /ممثل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بالفروع (إن وجد)  

ً
عضوا

عضو  هيئة تدريس                                                        

ً
عضوا

موظف إداري                                                        

ً
عضوا

موظفة إدارية                             

ً
عضوا
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	 1-1.5.04مهام لجنة الجودة واالعتماد

األكاديمي بالعمادة المساندة

	0 1

نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــجـــودة 
واالعتماد  األكاديمي في
أقسام ووحدات العمادات
المساندة.

	0 4

	0 2

تحديد  االحتياجات التدريبية 
لمنسوبي أقسام ووحدات
العمادات المساندة بما 
يتعلق بالجودة واالعتماد 
األكاديمي.

	0 3

تقديم الدعم والمساعدة 
إلقـــــســـــام  ووحـــــــدات
الـــعـــمـــادات الــمــســانــدة 
والوحدات اإلدارية  التابعة 
لها للحصول على االعتماد 
المؤسسي.

إعــداد  تقرير دراســة  التقويم الذاتي األولي
المؤسسي على مستوى الــعــمــادة وما 
تتطلبه هــذه المرحلة مــن توفير األدلــة 
والــبــراهــيــن ومـــؤشـــرات األداء (  )KPIs
ً
المرجعية والتقارير وفقا لنماذج
والمقارنات
الــمــركــز الــوطــنــي لــلــتــقــويــم واالعــتــمــاد 
األكاديمي.

	0 5

تنفيذ الخطط التطويرية  المتعلقة بالجودة 
واالعتماد األكاديمي على مستوى العمادة 
المساندة واألقــســام والــوحــدات اإلداريــة 
التابعة لها.

	0 6
	0 7

تحقيق مــتــطــلــبــات الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكــاديــمــي فــي جميع أقــســام ووحــدات
العمادة.

الرفع بالتقارير الدورية واألعمال المتعلقة 
بــالــجــودة واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي لوكيل 
العمادة للجودة واالعتماد األكاديمي.
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	 2-1.5.04إجراءات عمل لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي
بالعمادة المساندة

	0 1

إعـــداد  خطة لنشر ثقافة 
الـــــجـــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكــاديــمــي فــي أقسام 
ووحـــــــدات الـــعـــمـــادات
الــمــســانــدة  تتضمن عقد 
مجموعة مــن الــلــقــاءات
والبرامج التدريبية وورش
الــعــمــل والــمــحــاضــرات
والكتيبات والمطويات.

	0 2

تحديد  االحتياجات التدريبية 
لمنسوبي أقسام ووحدات
العمادات المساندة بما 
يتعلق بالجودة واالعتماد 
األكاديمي والرفع بها إلى
وكيل الجودة بالعمادة.

	0 3

إعــــــداد خــطــة تــنــفــيــذيــة 
للحصول على االعتماد 
األكــاديــمــي المؤسسي
تتضمن استيفاء متطلبات
التأهل لالعتماد األكاديمي
الـــمـــؤســـســـي وإعــــــداد 
مقاييس التقويم الذاتي
األولـــى للمعيار  وتوفير
األدلة والبراهين ومؤشرات
األداء (  )KPIsوالمقارنات
المرجعية  المطلوبة و 
إعداد تقرير الدراسة الذاتية 
األولــي المؤسسي على
مستوى العمادة.

	0 4

تقوم اللجنة بالعمل على إعداد مقاييس التقويم
الــذاتــي األولـــى للمعيار المؤسسي الخاص
ً
بالعمادة وفقا لنموذج المركز الوطني للتقويم

واالعتماد األكاديمي بعد االطالع على مقاييس
التقويم الــذاتــي المتضمنة  المعيار الرئيس
والمعايير الفرعية والمحكات المتعلقة بالعمادة 
المعنية وتوفير األدلــة والبراهين ومؤشرات
األداء (  )KPIsوالمقارنات المرجعية  المطلوبة 
إلعطاء التقديرات المناسبة لكل محك /معيار
فرعي /معيار رئيس ليتم االعتماد  عليها  في
صياغة جوانب القوة وجوانب التحسين وأولويات
التحسين.

	0 5

تقوم  اللجنة بالعمل  على إعداد  تقرير الدراسة 
الــذاتــيــة  األولـــي المؤسسي على مستوى
العمادة وفقا لنموذج المركز الوطني للتقويم
واالعتماد  األكاديمي باالعتماد  على مقاييس
التقويم الذاتي واألدلــة والبراهين ومؤشرات
األداء (  )KPIsوالمقارنات المرجعية وجوانب
القوة وجوانب التحسين وأولويات التحسين
التي تم تضمينها في نموذج مقاييس التقويم
الذاتي.

	0 6

العمل  على إعــداد  الخطط التطويرية وفقا 
لمالحظات ورأي المراجع المستقل  على تقرير  
الدراسة  الذاتية والرفع بها  إلى وكيل  الجودة 
بالعمادة.

	0 7

إعداد  التقارير الدورية  المتعلقة بمدى استيفاء
العمادة لمتطلبات التأهل لالعتماد المؤسسي
ومقاييس التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية 
وغيرها من األعمال المتعلقة بالجودة واالعتماد 
األكاديمي والــرفــع بها  إلــى وكيل  الجودة 
بالعمادة  ضمن الخطة  التنفيذية  المعتمدة 
للحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي .
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2وكيل  /منسق  /ممثل الجودة واالعتماد
األكاديمي بالعمادة المساندة

	 1-2.5.04مهام وكيل  /منسق  /ممثل الجودة

واالعتماد األكاديمي بالعمادة المساندة

	0 1

نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــجـــودة 
واالعتماد  األكاديمي بين
منسوبي العمادة.

	0 2

تفعيل  النظام  الداخلي
لـــلـــجـــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي في العمادة.

	0 3

	0 7

االطالع على مقاييس التقويم الذاتي األولى
للمعيار المؤسسي الخاص بالعمادة  المساندة 
المرسلة من قبل لجنة الجودة بالعمادة ورفعها 
لمجلس العمادة.

توفير اللوائح واألنظمة 
واألدلة  المتعلقة بالجودة 
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
بالعمادة.

	0 8

اإلشراف على سير العمل 
في األقسام والوحدات
التابعة للعمادة ووضــع
الخطط التنفيذية لرفع
مستوى األداء فيها.

09

	0 4

	0 5

الــمــشــاركــة بالفعاليات
الخاصة بالجودة واالعتماد 
األكاديمي والتي تعقد 
تــحــت إشــــــراف وكــالــة 
الجامعة للتطوير والشراكة 
المجتمعية وعمادة الجودة 
واالعتماد األكاديمي.
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	0 6

تحديد  االحتياجات التدريبية لمنسوبي العمادة 
والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتنفيذها.

	 2-2.5.04إجراءات عمل وكيل  /منسق  /ممثل الجودة واالعتماد
األكاديمي بالعمادة المساندة

	0 1

االطــاع على خطة نشر
ثقافة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي في أقسام 
ووحــــــدات الــعــمــادات
المساندة  المرسلة من
قـــبـــل لــجــنــة الـــجـــودة 
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
وإبـــــــداء الــمــاحــظــات
ً
تمهيدا
التوصيات حيالها؛
لرفعها لمجلس العمادة.

	0 2

االطالع على االحتياجات
التدريبية لمنسوبي أقسام 
ووحــــــدات الــعــمــادات
الــمــســانــدة  المتعلقة 
بـــالـــجـــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي المرسلة من
قـــبـــل لــجــنــة الـــجـــودة 
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
واقتراح الخطة   التنفيذية 
لعقدها والــعــمــل  على
رفعها  لمجلس العمادة.

	0 3

دراســة  الخطة  التنفيذية 
للحصول على االعتماد 
األكــاديــمــي المؤسسي
المرسلة مــن قبل لجنة 
الــــجــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكــــاديــــمــــي وإبــــــداء
المالحظات والتوصيات
حيالها والرفع بها لمجلس
العمادة.

االطــاع على تقرير الــدراســة  الذاتية  األولــي
المؤسسي على مستوى العمادة المرسلة من
قبل لجنة  الجودة بالعمادة ورفعها لمجلس
العمادة.
االطالع على األدلة والبراهين ومؤشرات األداء
(  )KPIsوالمقارنات المرجعية والتقارير المرسلة 
من قبل لجنة الجودة بالعمادة ورفعها لمجلس
العمادة.

	1 0

دراســة  الخطط التطويرية  المتعلقة بالجودة 
واالعتماد  األكاديمي على مستوى العمادة 
المساندة واألقسام والوحدات اإلدارية  التابعة 
لها ورفعها لمجلس العمادة.

	1 1

	0 4

االطــاع على نموذج مقاييس التقويم
الذاتي األولى للمعيار المؤسسي الخاص
بالعمادة  المرسل من قبل لجنة  الجودة 
واالعتماد  األكاديمي  وإبداء المالحظات
والــتــوصــيــات حياله والــرفــع بــه لمجلس
العمادة.

	0 5

	0 6

دراســـة  تقرير الــدراســة  الــذاتــيــة  األولــي
المؤسسي للعمادة وإبــداء المالحظات
والــتــوصــيــات حياله والــرفــع بــه لمجلس
العمادة.
االطالع على الخطط التطويرية   التي تم
إعدادها من قبل لجنة الجودة في العمادة 
وفقا لمالحظات ورأي المراجع المستقل 
وإبداء المالحظات والتوصيات والرفع بها 
إلى مجلس العمادة.

	0 7

االطــاع على التقارير الــدوريــة  المتعلقة 
بمدى استيفاء العمادة لمتطلبات التأهل 
لالعتماد  المؤسسي ومقاييس التقويم
الذاتي وتقرير الدراسة  الذاتية وغيرها من
األعــمــال المتعلقة بــالــجــودة واالعتماد 
األكاديمي والمرسلة من قبل لجنة الجودة 
فــي الــعــمــادة  والتوصية  حيال تنفيذها 
والرفع بها إلى مجلس العمادة.

	0 8

أيــة مهام  أخــرى يكلف بها  ذات عالقة 
بطبيعة العمل.

رفع تقارير وأعمال الجودة واالعتماد األكاديمي
إلى مجلس العمادة
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3مجلس العمادة
المساندة

	 2-3.5.04إجراءات عمل مجلس العمادة المتعلقة
بأعمال الجودة واالعتماد األكاديمي

	0 1
	 1-3.5.04مهام مجلس العمادة المتعلقة بأعمال
الجودة واالعتماد األكاديمي:

	0 1

اإلشــراف على سير أعمال
الــــجــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي   في أقسام 
ووحدات  العمادة.

	0 2

اعتماد  الخطط التنفيذية 
للحصول على االعتماد 
األكــاديــمــي المؤسسي
المرسلة مــن قبل وكيل 
الجودة بالعمادة   الجودة 
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
وإبــــــــداء الــمــاحــظــات
والتوصيات حياله إلقرارها 
ً
تمهيدا إلرسالها إلى اللجنة 
التنفيذية  الدائمة لوكالء
الــــجــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي في العمادات
الــمــســانــدة والـــرفـــع بها 
للوكالة التابعة لها لمجلس
العمادة.

	0 3

الــمــشــاركــة بالفعاليات
الخاصة بالجودة واالعتماد 
األكاديمي والتي تعقد 
تــحــت إشــــــراف وكــالــة 
الجامعة للتطوير والشراكة 
المجتمعية وعمادة الجودة 
واالعتماد األكاديمي.
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	0 4

تحديد  االحتياجات التدريبية لمنسوبي العمادة 
والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتنفيذها.

	0 5

االطالع على مقاييس التقويم الذاتي األولى
للمعيار المؤسسي الخاص بالعمادة  المساندة 
المرسلة من قبل لجنة الجودة بالعمادة ورفعها 
لوكيل الجامعة المعني.

اعتماد خطة نشر ثقافة الجودة 
واالعتماد  األكاديمي للعمادة 
المساندة والمرسلة من قبل 
وكــيــل الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي وإبداء المالحظات
الــتــوصــيــات حيالها؛ ورفعها 
لوكيل  الجامعة  المعني إلبداء
المالحظات والتوصيات حيالها 
ً
تمهيدا إلرسالها  إلــى اللجنة 
التنفيذية  الــدائــمــة للجودة 
واالعــــتــــمــــاد األكـــاديـــمـــي
بالعمادات المساندة.

	0 2

	0 6

االطــاع على تقرير الــدراســة  الذاتية  األولــي
المؤسسي على مستوى العمادة المرسلة من
قبل لجنة  الجودة بالعمادة ورفعها لوكيل 
الجامعة المعني.

التنفيذية  الــدائــمــة للجودة 
واالعــــتــــمــــاد األكـــاديـــمـــي
بالعمادات المساندة.

	0 7

االطالع على األدلة والبراهين ومؤشرات األداء
(  )KPIsوالمقارنات المرجعية والتقارير المرسلة 
من قبل لجنة  الجودة بالعمادة ورفعها لوكيل 
الجامعة المعني.

	0 8

دراســة  الخطط التطويرية  المتعلقة بالجودة 
واالعتماد  األكاديمي على مستوى العمادة 
المساندة واألقسام والوحدات اإلدارية  التابعة 
لها ورفعها لوكيل الجامعة المعني.
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رفع تقارير وأعمال الجودة واالعتماد األكاديمي
إلى وكيل الجامعة المعني.

اعــتــمــاد خــطــة االحــتــيــاجــات
التدريبية للعمادة  المساندة 
المتعلقة بالجودة واالعتماد 
األكــاديــمــي والــمــرســلــة من
وكــيــل الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكــاديــمــي ورفعها لوكيل 
الــجــامــعــة الــمــعــنــي إلبـــداء
المالحظات والتوصيات حيالها 
ً
تمهيدا إلرسالها  إلــى اللجنة 

	0 3

اعــتــمــاد  الــخــطــة  التنفيذية 
لــلــحــصــول عــلــى االعــتــمــاد 
األكـــاديـــمـــي الــمــؤســســي
المرسلة من قبل وكيل الجودة 
واالعتماد  األكاديمي وإبــداء
المالحظات والتوصيات حيالها 
والــرفــع بها لوكيل  الجامعة 
المعني إلبـــداء المالحظات
ً
تمهيدا
والــتــوصــيــات حيالها 
إلرسالها  إلى اللجنة  التنفيذية 
الــدائــمــة لــلــجــودة واالعــتــمــاد 
األكـــاديـــمـــي بــالــعــمــادات
المساندة.

	0 4

اعتماد نموذج مقاييس التقويم الذاتي األولى
و  تقرير الدراسة  الذاتية  األولــي المؤسسي
للمعيار الخاص بالعمادة المرسل من قبل وكيل 
الــجــودة واالعــتــمــاد األكــاديــمــي  وإبـــداء
المالحظات والتوصيات حياله والرفع بها لوكيل 
ً
البدا المالحظات والتوصيات
الجامعة  المعني
ً
تمهيدا إلرسالها  إلى اللجنة  التنفيذية 
حيالها 
الــدائــمــة لــلــجــودة واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
بالعمادات المساندة.

	0 5

اعتماد  الخطط التطويرية   المرسلة من قبل 
وكيل  الجودة  في العمادة وفقا لمالحظات
ورأي المراجع المستقل وإبــداء المالحظات
والتوصيات والرفع بها لوكيل الجامعة المعني
ً
تمهيدا
إلبداء المالحظات والتوصيات حيالها 
إلرسالها  إلى اللجنة  التنفيذية  الدائمة للجودة 
واالعتماد األكاديمي بالعمادات المساندة.

	0 6

اعتماد التقارير المتعلقة بمدى استيفاء العمادة 
لمتطلبات الــتــأهــل ل ــاعــتــمــاد  المؤسسي
ومقاييس التقويم الــذاتــي وتقرير الدراسة 
الذاتية وغيرها من األعمال المتعلقة بالجودة 
واالعتماد األكاديمي والمرسلة من قبل وكيل 
الجودة في العمادة  والتوصية حيالها والرفع
بها لوكيل الجامعة المعني إلبداء المالحظات
والتوصيات.

	0 7

إرسال التقارير المتعلقة بمدى استيفاء العمادة 
لمتطلبات الــتــأهــل ل ــاعــتــمــاد  المؤسسي
ومقاييس التقويم الــذاتــي وتقرير الدراسة 
الذاتية وغيرها من األعمال المتعلقة بالجودة 
واالعتماد  األكاديمي  بعد ورود  المالحظات
والتوصيات عليها من قبل وكيل  الجامعة 
المعني إلى اللجنة  التنفيذية  الدائمة للجودة 
واالعتماد األكاديمي بالعمادات المساندة.
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4اللجنة التنفيذية الدائمة لمديري وحدات
الجودة واالعتماد األكاديمي في
العمادات المساندة بالجامعة
تشكل لجنه تنفيذية دائمة لمديري وحدات الجودة التطوير في العمادات
المساندة بالجامعة ،على النحو التالي:
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تكون مهام اللجنة التنفيذية
الدائمة لمديري وحدات الجودة
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي في
العمادات المساندة بالجامعة
على النحو التالي:

	0 1

عميد الجودة واالعتماد األكاديمي                                                                  

ً
رئيسا

وكيل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي                                                                   

ً
نائبا للرئيس

وكيلة عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بعرعر                                                          

ً
عضوا

وكيلة عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي برفحاء                                                         

ً
عضوا

عن بعد                             
مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم
ُ

ً
عضوا

مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة البحث العلمي                                                    

ً
عضوا

مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة القبول والتسجيل                                               

ً
عضوا

مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة شؤون المكتبات                                                 

ً
عضوا

مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة شؤون الطالب                                                   

ً
عضوا

مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر                              

ً
عضوا

مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين                             

ً
عضوا

مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة تقنية المعلومات                                                

ً
عضوا

مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة تطوير التعليم الجامعي                                         

ً
عضوا

مدير وحدة ضمان الجودة في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة                       

ً
عضوا

مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة الدراسات العليا                                                 

ً
عضوا

مدير وحدة الجودة والتطوير في عمادة الدراسات الجامعية (بنات)                                    

ً
عضوا

عضو من وكالة الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية                                            

ً
عضوا

عضو من وكالة الجامعة

ً
عضوا

عضو من وكالة الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية

ً
عضوا

عضو من وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

ً
عضوا

عضو من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

ً
عضوا

عضو من وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

ً
عضوا

عضو من وكالة الجامعة للفروع

ً
عضوا

عضو من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

ً
عضوا

عضو من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

أمين اللجنة

عضو من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي (إداري)

سكرتير اللجنة

االطالع على خطط نشر ثقافة الجودة واالعتماد 
األكاديمي في العمادات المساندة والوحدات
اإلدارية التابعة لها.

	0 2

تحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي العمادات
الــمــســانــدة بما  يتعلق بــالــجــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي.

	0 3

تقديم الدعم والمساعدة للعمادات المساندة 
والوحدات اإلداريــة  التابعة لها للحصول على
االعتماد المؤسسي.

	0 4

متابعة  إعداد مقاييس التقويم الذاتي وتقرير
دراسة  التقويم الذاتي األولي على المستوى
المؤسسي وما تتطلبه هذه المرحلة من توفير
األدلــة والبراهين ومــؤشــرات األداء ()KPIs
ً
والتقارير وفقا لنماذج المركز الوطني للتقويم

واالعتماد األكاديمي.

إجراءات عمل اللجنة التنفيذية
الدائمة لمديري وحدات الجودة
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي في
العمادات المساندة بالجامعة

	0 1

متابعة تنفيذ خطة نشر ثقافة الجودة واالعتماد 
األكاديمي للعمادة  المساندة  المعتمدة من
قبل مجلس العمادة  المساندة والرفع بتقارير
المتابعة لمجلس عمادة الجودة.

	0 2

متابعة تنفيذ خطة االحتياجات التدريبية للعمادة 
الــمــســانــدة  المتعلقة بــالــجــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي المعتمدة من مجلس العمادة 
المساندة والرفع بتقارير اإلنجاز لمجلس عمادة 
الجودة.

	0 3

متابعة  تنفيذ الخطة  التنفيذية للحصول على
االعتماد  األكاديمي المؤسسي المعتمدة من
مجلس العمادة المساندة والرفع بتقارير اإلنجاز
لمجلس عمادة الجودة.

	0 4

	0 5

متابعة  تنفيذ الخطط التطويرية  المتعلقة 
بالجودة واالعتماد  األكاديمي في العمادات
المساندة والوحدات اإلدارية التابعة لها.

	0 6

متابعة مستوى تقدم العمادات المساندة نحو 
تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد  األكاديمي
في جميع وحداتها اإلدارية.

	0 7

مناقشة التقارير الواردة من العمادات المساندة 
والوحدات اإلدارية التابعة لها والتوصية حيالها.

	0 5
	0 6

متابعة  إعــداد  تقرير مقاييس التقويم الذاتي
األولى وتقرير الدراسة الذاتية األولي المؤسسي
للمعيار الخاص بالعمادة المساندة والرفع بهما 
إلى مجلس عمادة الجودة .
متابعة تنفيذ الخطط التطويرية المعتمدة والرفع
بتقارير اإلنجاز إلى مجلس عمادة الجودة.
متابعة التقارير المتعلقة بمدى استيفاء العمادة 
لمتطلبات التأهل لالعتماد المؤسسي ومقاييس
التقويم الذاتي وتقرير الدراسة  الذاتية وغيرها 
مــن األعــمــال المتعلقة بالجودة واالعتماد 
األكاديمي والرفع بتقارير اإلنجاز إلى مجلس
عمادة الجودة.

	0 8

رفع تقارير وأعمال الجودة واالعتماد األكاديمي
إلى مجلس عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي.
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5مجلس عمادة الجودة
واالعتماد األكاديمي

	0 6

إقـــرار   االحتياجات التدريبية  على المستوى
المؤسسي والبرامجي بما  يتعلق بالجودة 
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي والــرفــع بها لوكالة 
الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية.

	0 7

إقــرار متطلبات التأهل لالعتماد   المؤسسي
المرسلة من قبل اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء
الــجــودة واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي بالعمادات
المساندة.

يشكل مجلس عــمــادة  الــجــودة 
واالعتماد  األكاديمي ،على النحو 
التالي:

	0 8

عميد الجودة واالعتماد األكاديمي    

ً
رئيسا

وكيل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي                                                                  

ً
نائبا للرئيس

رئيس وحدة ضمان الجودة بعمادة الجودة واالعتماد ألكاديمي

ً
عضوا

رئيس وحدة االعتماد المؤسسي بعمادة الجودة واالعتماد ألكاديمي                                         

ً
عضوا

رئيس وحدة االعتماد البرامجي بعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي                                          

ً
عضوا

مدير إدارة عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

ً
عضوا

ثالثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة (يتم اختيارهم من قبل عميد 
الجودة واالعتماد األكاديمي )         

ً
عضوا

أمين المجلس

أمين اللجنة

سكرتير المجلس (إداري)

سكرتير اللجنة

إقــرار متطلبات التأهل لالعتماد   البرامجي
المرسلة من قبل واللجنة  التنفيذية  الدائمة 
لوكالء الجودة  االعتماد  األكاديمي بكليات
الجامعة.

09

إقرار   تقارير  مقاييس التقويم الذاتي وتقارير
دراسة  التقويم الذاتي األولي على المستوى
المؤسسي والبرامجي.

	1 0

	0 2

الرفع باألدلة واألنظمة واإلجــراءات الداخلية 
لعمادة  الجودة واالعتماد  األكاديمي إلى
وكالة الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية.

	0 3

	0 4

الرفع باالحتياجات التدريبية  على المستوى
المؤسسي والبرامجي في الجامعة بما يتعلق
بالجودة واالعتماد األكاديمي لوكالة الجامعة 
للتطوير والشراكة المجتمعية.

	0 5

الرفع بتقارير مقاييس التقويم الذاتي وتقارير
دراسة  التقويم الذاتي األولي على المستوى
المؤسسي والبرامجي في الجامعة لوكالة 
الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية.

إقــرار   الخطط التطويرية  المتعلقة بالجودة 
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي عــلــى المستوى
المؤسسي والبرامجي.

	0 6

رفع تقارير وأعمال الجودة واالعتماد األكاديمي
على المستوى المؤسسي والبرامجي إلى
وكالة الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية.

	0 7

	1 1

	 1-5.5.04مهام مجلس عمادة الجودة
واالعتماد األكاديمي

	0 1

وضـــع الــســيــاســة  العامة 
لعمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

	0 2

إقرار الخطط االستراتيجية 
والتنفيذية لعمادة الجودة.

الرفع بمتطلبات التأهل لالعتماد   المؤسسي
والبرامجي لوكالة  الجامعة للتطوير والشراكة 
المجتمعية.
الرفع بالخطط التطويرية  المتعلقة بالجودة 
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي عــلــى المستوى
المؤسسي والبرامجي في الجامعة لوكالة 
الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية.

	0 8
	0 3

إقرار أدلة العمل واألنظمة واإلجراءات الداخلية 
للعمادة بالتنسيق مع األقسام المختلفة.

	 2-5.5.04إجراءات عمل مجلس
عمادة الجودة

رفع تقارير وأعمال الجودة واالعتماد األكاديمي
على المستوى المؤسسي والبرامجي في
الجامعة إلى وكالة الجامعة للتطوير والشراكة 
المجتمعية.

	0 4

وضــع آلــيــات الــتــقــدم لالعتماد  األكــاديــمــي
المؤسسي والبرامجي.

	0 5

إقــرار الخطط التنفيذية لنشر وترسيخ مفاهيم
الجودة واالعتماد  األكاديمي على المستوى
المؤسسي والبرامجي في الجامعة.

98

الرفع بالخطط التنفيذية  المعتمدة لنشر وترسيخ
ثقافة  الــجــودة واالعــتــمــاد  االكــاديــمــي على
مستوى العمادة وعلى المستوى المؤسسي
والبرامجي فــي الجامعة لوكالة  الجامعة 
للتطوير والشراكة المجتمعية.

	0 1

الرفع بالخطط االستراتيجية والتنفيذية المعتمدة 
لعمادة  الجودة واالعتماد  األكاديمي إلى
وكالة الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية.
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6اللجنة الدائمة العليا للجودة
واالعتماد األكاديمي

	 1-6.5.04مهام وصالحيات اللجنة الدائمة العليا
للجودة واالعتماد األكاديمي

	0 1

وضع أإلطار العام للجودة 
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
واعـــــتـــــمـــــاد الـــخـــطـــط
االستراتيجية لذلك.

يتم تشكيل هذه اللجنة برئاسة معالي مدير
الجامعة وعضوية كل من:
سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع

ً
نائبا للرئيس

سعادة وكيل الجامعة 

ً
عضوا

سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

ً
عضوا

سعادة وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

ً
عضوا

سعادة وكيل الجامعة للفروع في رفحاء

ً
عضوا

سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

ً
عضوا

سعادة عميد الجودة واالعتماد األكاديمي

ً
عضوا

سعادة مدير عام الشؤون المالية واإلدارية

ً
عضوا

	0 2

وضــع الخطط التنفيذية 
الكفيلة بتحقيق الجودة 
واالعتمادات األكاديمية 
فـــي جــمــيــع قــطــاعــات
الجامعة.

	0 3

وضع األنظمة واإلجراءات
التشجيعية والــمــحــفــزة 
لتحقيق الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

	0 4

وضع السياسات واإلجــراءات الكفيلة لضمان
المحافظة  على مــا  ستحققه الجامعة من
اعــتــمــادات أكاديمية وجـــودة  فــي مختلف
قطاعات الجامعة.

	0 5

اقتراح كل ما من شأنه رفع األداء والجودة 
وتحقيق االعتمادات أألكاديمية.

	0 6

اعتماد  الميزانية  المطلوبة لعمادة  الجودة 
واالعتماد األكاديمي.

	0 7

االطالع على تقارير أعمال الجودة واالعتماد 
األكاديمي على مستوى الجامعة واتخاذ
التوصيات الالزمة حيالها.

سكرتير اللجنة.
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6مؤشرات األداء الرئيسة
عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى
المؤسسي الصادرة عن
المركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي
تعتبر مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs
مــن أهــم األدوات الــتــي تساعد 
المؤسسة على قياس مدى نجاحها 
في تحقيق أهدافها  المنشودة 
التي حددتها من أجل  ضمان رفع
األداء على مستوى النظام اإلداري
والعملية  التعليمية  .وفــي هذا
اإلطــــار تــعــمــل عــمــادة الــجــودة 
واالعتماد األكاديمي بالتعاون مع
مختلف وحدات الجامعة األكاديمية 
واإلداريــــــة  عــلــى تحقيق أعلى
مستويات الــجــودة  الممكنة من
خالل متابعة  عمليات الجودة وبناء
الــمــؤشــرات وقياسها  الستيفاء
متطلبات االعتماد األكاديمي على
المستوى المؤسسي والبرامجي.
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يعتبر مؤشر األداء الرئيس قيمة 
تستخدم لقياس أداء المنظمة 
وفعاليتها  في تحقيق أهدافها 
وهو مؤشر أساسي ( )KEYللتقدم 
نحو  النتائج المرجوة .وتتحمل  كل 
وحــدة  في المؤسسة  مسؤولية 
الــقــيــام بتصميم عــدد مــحــدد من
المؤشرات لقياس نجاحها في بلوغ
أهدافها وغاياتها .وحسب الدليل 
المعرفي لتحليل األعمال ()BABOK
فــإن الهدف من مؤشرات األداء
الــرئــيــســة  ( )KPIsوالمقاييس
( )Metricsهو  قياس أداء الحلول،
مكونات الحل ومواضيع أخرى تهم
األطــــراف المستفيدة  (Stake
 .)holdersولفهم أوجــه التشابه
واالختالف بين المصطلحين نقول
إن المقاييس تستخدم لقياس
المظاهر المختلفة للنشاط التجاري
في وقت معين .في حين مؤشرات
األداء الرئيسة  تتضمن األهــداف
االستراتيجية وتقيس األداء بالنسبة 
لغاية محددة .وهذه الغايات تحدد 
أثــنــاء عــمــلــيــات الــتــخــطــيــط ،بناء
االستراتيجيات أوتحديد  الميزانية 
ولها  جــوانــب لتطوير األداء .إن
مؤشرات األداء مواصفات تفصيلية 
تستخدم لمتابعة أهداف المنظمة.
وبذلك يعتبر كل مؤشر أداء رئيس
مقياسا ولكن ليس كل مقياس
مؤشر أداء رئيس.

	0 1

يتطلب نظام  الهيئة  الوطنية  استخدام 
المؤسسات التعليمية لكامل مؤشرات
األداء الرئيسة المدرجة أدناه ،والتي يبلغ
ً
رئيسا وفقا لنظام 
عددها   23مؤشرا
االعتماد األكاديمي المطور.

	0 2

تستخرج مؤشرات األداء الرئيسة المحددة 
والمعتمدة من هيئة  تقويم التعليم مرة 
واحدة على األقل كل عام دراسي.

صــمــم الــمــركــز الــوطــنــي للتقويم واالعــتــمــاد 
األكاديمي مجموعة من المؤشرات لقياس أداء
مؤسسات التعليم العالي وبرامجها  األكاديمية 
بالمملكة  العربية  السعودية واستقر على 23
مؤشرا لالعتماد المؤسسي (جدول  ،)1وذلك بعد 
دراســة معمقة للعديد من المؤشرات العالمية 
التي تقيم أداء الجامعات وتقيس مدى تحقيقها 
ألهــداف العملية  التعليمية بمختلف مراحلها 
األساسية والعالية .وقد تم توزيع مؤشرات األداء
الرئيسة  على ثمانية معايير بالنسبة لالعتماد 
المؤسسي وستة معايير لالعتماد البرامجي.
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|   01لودـج

مؤشرات األداء الرئيسة لالعتماد المؤسسي (تصميم المركز
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي)

م

المعيار

الرمز

مؤشر األداء الرئيس

1

الرسالة والرؤية 
والتخطيط االستراتيجي

KPI-I-01

نسبة المتحقق من مؤشرات أهداف الخطة االستراتيجية 
للمؤسسة

2

الحوكمة والقيادة 
واإلدارة

KPI-I-02

نسبة البرامج المعتمدة

KPI-I-03

تقويم الطالب لجودة التعلم في البرنامج

KPI-I-04

معدل استبقاء طالب السنة األولى

3

التعليم والتعلم

KPI-I-05

توظيف الخريجين والتحاقهم ببرامج الدراسات العليا

KPI-I-06

نسبة تخرج طالب البكالوريوس في المدة المحددة

KPI-I-07

رضا المستفيدين عن مصادر التعلم

KPI-I-08

تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي المؤسسة

4

الطالب

KPI-I-09

معدل أإلنفاق السنوي على الطالب

KPI-I-10

رضا الطالب عن الخدمات المقدمة

5

هيئة التدريس
والموظفين

KPI-I-11

نسبة الطالب إلى هيئة التدريس

KPI-I-12

نسبة أعضاء هيئة التدريس حاملي درجة الدكتوراه

KPI-I-13

نسبة تسرب هيئة التدريس من المؤسسة

6

الموارد المؤسسية

KPI-I-14

النسبة المئوية للدخل الذاتي للمؤسسة

KPI-I-15

رضا المستفيدين عن الخدمات التقنية

KPI-I-16

النسبة المئوية للنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس

KPI-I-17

معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس

7

البحث العلمي واالبتكار

KPI-I-18

معدل االقتباسات في المجالت المحكمة لكل عضو 
هيئة تدريس

KPI-I-19

عدد براءات االختراع واالبتكار وجوائز التميز

KPI-I-20

نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي

KPI-I-21

نسبة التمويل الخارجي للبحوث

8

الشراكة المجتمعية

KPI-I-22

رضا المستفيدين عن الخدمات المجتمعية

KPI-I-23

معدل البرامج والمبادرات المجتمعية

104

ولــــاطــــاع عــلــى تــفــاصــيــل 
مؤشرات األداء والمقارنات
المرجعية انظر الملحق .4

105

سسؤملا دامتعالل ةدوجلا ماظن

	.04.

7االستبانات واستطالعات
الرأي في جامعة الحدود
الشمالية
تعد استطالعات الرأي من األدوات
األساسية  التي تساعد  الجامعات
على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات
للتحسين من المؤسسة .وتهدف
االستطالعات لجمع التعليقات
القابلة للتنفيذ ( )Actionableمن
المستفيدين من الطالب وأعضاء
هيئة التدريس وهيئات المجتمع عن
الجامعة .ويتحتم أن يتم صياغة كل 
سؤال من أسئلة االستطالع بطريقة 
مناسبة بحيث يمكن لكل  إجابة أن
تــفــيــد  الــمــؤســســة  فــي تحسين
العملية التعليمية.
وقــــد عــمــلــت عـــمـــادة الــجــودة 
واالعتماد  األكاديمي على بناء
مجموعة من االستبانات الالزمة 
لقياس بعض المؤشرات أو  تقييم
بعض محكات معايير ضمان الجودة 
وقامت بتوحيدها  على المستوى
المؤسسي والبرامجي ،باإلضافة 
إلى االستبانات الصادرة عن المركز
الــوطــنــي لــلــتــقــويــم واالعــتــمــاد 
األكاديمي ،والتي تتضمن استبانات
تقويم الطلبة للمقرر والبرنامج
وخبرة الطالب ،حيث تمكنت عمادة 
الجودة واالعتماد  األكاديمي من
نشرها  على النظام  اإللكتروني
بالجامعة وتحليلها وتزويد  جميع
كليات الجامعة بالتقارير التحليلية 
لنتائج هذه االستبانات.
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وفيما  يلي نستعرض االستبانات
التي تم اعتمادها كأدوات استطالع
لـــرأي المستفيدين فــي جامعة 
الحدود  الشمالية ،منها  استبانات
تستخدم لقياس بعض مؤشرات
االعتماد  المؤسسي (جـــدول )2
وأخــــرى تقيس بــعــض مــؤشــرات
االعــتــمــاد  البرامجي (جـــدول .)3
وأخــــرى تستخدم للتدليل  على
مقاييس األداء لبعض محكات
معايير ضمان الجودة لمؤسسات
وبرامج التعليم العالي (جدول  .)4

|   02لودـج

استبانات تستخدم لقياس بعض
مؤشرات االعتماد المؤسسي

م

المؤشر

رمز االستبانة

موضوع االستبانة

1

KPI-I-03

Q-PA

تقويم الطالب لجودة التعلم في البرنامج

2

KPI-I-07

Q-LS

رضا المستفيدين عن مصادر التعلم

3

KPI-I-08

Q-GA

تقويم جهات التوظيف لكفاءة الخريجين

4

KPI-I-10

Q-SS

رضا الطالب عن الخدمات المقدمة

5

KPI-I-15

Q-IT

رضا المستفيدين عن الخدمات التقنية

6

KPI-I-22

Q-CS

رضا المستفيدين عن الخدمات المجتمعية

|   03لودـج

استبانات تستخدم لقياس بعض
مؤشرات االعتماد البرامجي

م

المؤشر

رمز االستبانة

موضوع االستبانة

1

KPI-P-02

Q-SX

تقويم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج

2

KPI-P-03

Q-CA

تقويم الطالب لجودة المقررات

3

KPI-P-09

Q-GA

تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج

4

KPI-P-10

Q-SS

رضا الطالب عن الخدمات المقدمة

5

KPI-P-17

Q-LS

رضا المستفيدين عن مصادر التعلم
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استبانات تستخدم لقياس بعض
مؤشرات االعتماد البرامجي

م

المؤشر

رمز االستبانة

موضوع االستبانة

1

الرسالة والرؤية 
والتخطيط  االستراتيجي

Q-VM

استطالع رأي المستفيدين حول رؤية ورسالة الجامعة

2

الحوكمة والقيادة 
واإلدارة

Q-OE

رضا أعضاء هيئة التدريس عن المناخ المؤسسي

3

الموارد المؤسسية 
(المرافق والتجهيزات)

Q-FE

رضا المستفيدين عن المرافق والتجهيزات
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فصل

نظام
الجودة
لالعتماد
البرامجي

دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية
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1أهداف تأسيس نظام الجودة
في كليات جامعة الحدود
الشمالية وعمل اللجان
	0 1

نشر ثقافة  الــجــودة  في
الكلية من خالل الندوات
وورش العمل والدراسات
الــعــلــمــيــة وغــيــرهــا من
األنشطة والفعاليات.

	0 2

تقييم الــوضــع الــحــالــي
لعمليات الــجــودة  على
مستوى الكليات (الدراسة 
الذاتية) بناء على معايير
ً
الــــجــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي.

	0 6

تنمية  قــدرات أعضاء هيئة  التدريس وتحديد 
احتياجاتهم التدريبية  في البرامج المختلفة 
لتمكينهم من إعداد توصيفات البرامج والمقررات
والتقارير الدورية المختلفة.

	0 7

ضمان تحقيق مستوى مناسب من الجودة في
الكلية  يتم مــن خالله طمأنة  المستفيدين
وأصحاب العمل على أن مستوى الجودة مالئم
ويحقق تطلعاتهم.

	0 8

إجــراء عمليات التحقق المستقل  بين كليات
الجامعة المختلفة من خالل زيارات تبادلية بهدف
االطـــاع وتقييم أعــمــال الــجــودة واالعتماد 
األكاديمي في الكليات.

	0 3

تهيئة  الكليات للحصول
على االعتماد  البرامجي
لجميع البرامج األكاديمية 
الــتــي تــطــرحــهــا  كليات
الجامعة.

	0 4

مراقبة وتصحيح تطبيق
متطلبات الجودة واالعتماد 
األكاديمي في األقسام 
والبرامج األكاديمية 

	0 5

وضــــع خــطــط التحسين
المستمر حسب ما  تقتضيه
متطلبات الهيئة  الوطنية 
لــلــتــقــويــم واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي.
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2متطلبات التأهل لالعتماد
البرامجي
لالطالع على تفاصيل متطلبات
الــتــأهــل لــاعــتــمــاد الــبــرامــجــي
والــصــادرة  عن المركز الوطني
للتقويم واالعتماد  األكاديمي
انظر الملحق .6

09

تعزيز مفاهيم ومتطلبات الجودة واالعتماد 
األكــاديــمــي فــي جميع الكليات والــبــرامــج
األكاديمية المختلفة والتأكيد على أهمية تبنيها 
والعمل على تطبيقها.

	1 0

تسهيل عمليات التواصل ونقل المعرفة والخبرات
مــا  بين أعــضــاء هيئة  التدريس فــي األقسام 
والبرامج العلمية وعمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

	1 1

العمل على استخدام األساليب العلمية المناسبة 
لجمع ومعالجة  البيانات اإلحصائية وحساب
مؤشرات األداء وإنشاء قواعد البيانات المطلوبة 
لتوفير األدلة والشواهد والبراهين للحكم على
ممارسات الجودة.
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3معايير االعتماد
البرامجي
قــام  المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي بوضع مجموعة من المعايير
لــضــمــان جـــودة بــرامــج التعليم العالي
واعتمادها ،وتغطي هــذه المعايير ستة 
مجاالت ،وفيما يلي هذه المعايير الرئيسية:

	0 1

الرسالة واألهداف.

	0 2

إدارة البرنامج وضمان جودته.

وتــأكــيـ ً
ـدا لــلــدور الحيوي الــذي
يضطلع بــه الــمــركــز فــي دعــم
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي
وبرامجها  األكــاديــمــيــة وتعزيز
قدرتها  على استيفاء معايير
ضـــمـــان الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي؛ أعد  المركز وثيقة 
مقاييس التقويم الذاتي للبرامج
األكاديمية (لمرحلة البكالوريوس
) الــتــي تــهــدف إلـــى تقديم
المساعدة للمسؤولين عن ضمان
الجودة  في هذه البرامج إلجراء
التقييم بطريقة موضوعية بناء
ً
عــلــى معايير ضــمــان الــجــودة 
البرامجية  التي أعدها  المركز،
كما  يمكن االستفادة من هذه
ً
الوثيقة أيضا في مجال التخطيط،

والــمــراجــعــة الــداخــلــيــة ،ودعــم
استراتيجيات تحسين الــجــودة 
لــلــبــرامــج األكـــاديـــمـــيـــة في
مؤسسات التعليم العالي .

وقد  قامت عمادة  الجودة  االعتماد  األكاديمي بإعداد 
قائمة أدلة وبراهين مقترحة لمعايير االعتماد البرامجي
الــصــادرة  عــن المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي لالسترشاد بها من قبل  البرامج األكاديمية 
بالجامعة  عند  إعــداد مقاييس التقويم الذاتي على
المستوى البرامجي وكتابة  تقرير الدراسة  الذاتية .وقد 
أشارت العمادة إلى إمكانية إضافة أدلة وبراهين أخرى
من قبل البرامج األكاديمية.

قائمة  الملحق رقــم  – 10قائمة  األدلـــة  والبراهين
المقترحة لمعايير االعتماد البرامجي.
ولالطالع على تفاصيل معايير االعتماد  البرامجي انظر
الملحق .7

	0 3

التعليم والتعلم.

	0 4

الطالب.

	0 5

هيئة التدريس.

ولالطالع على تفاصيل مقاييس
الــتــقــويــم الـــذاتـــي لــلــبــرامــج
األكــــاديــــمــــيــــة (لـــمـــرحـــلـــة 
البكالوريوس) انظر الملحق 8

	0 6

مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات.
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1لجنة الجودة واالعتماد
األكاديمي بالبرنامج
يــتــم تشكيل لجنة لــلــجــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي في كل برنامج أكاديمي بالكلية 
من قبل عميد الكلية بناءا على  توجيه وكيل 
 /منسق  /ممثل الجودة بالكلية المبني على
تنسيب من رئيس القسم .
وتشكل  اللجنة برئاسة ممثل  الجودة  (رئيس
القسم) وعضوية كل من :

	0 1

( )5-3من أعضاء هيئة  التدريس
ممن يمثلون جميع التخصصات
الدقيقة في البرنامج (إن وجدت).

	0 2

اثنان من الطلبة (دعوة)

	0 3

اثنان من المجتمع المحلي (دعوة)
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	 2-1.4.05إجراءات عمل لجنة الجودة واالعتماد

	 1-1.4.05مهام لجنة الجودة واالعتماد
األكاديمي بالبرنامج:

	0 1

األكاديمي بالبرنامج:

تعزيز ونشر ثقافة  الجودة 
بين جميع منسوبي البرنامج.

	0 7

تحديد  االحتياجات التدريبية 
لمنسوبي البرنامج بما يتعلق
بــــالــــجــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي.

	0 8

توفير مــؤشــرات األداء (  )KPIsوالمقارنات
ً
المرجعية الخاصة بالبرنامج وفقا لنماذج المركز

09

إعداد مقاييس التقويم الذاتي األولي للبرنامج
وتوفير األدلة والشواهد والبراهين.

	0 2

	0 3

إعـــــداد وتــنــفــيــذ الــخــطــط
االستراتيجية والتنفيذية 
الــخــاصــة بـــالـــجـــودة في
البرنامج.

	0 4

إعـــداد  توصيف المقررات
ً
والبرنامج وفقا نماذج المركز

استيفاء متطلبات التأهل لالعتماد  البرامجي
للبرنامج والصادرة  عن المركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي.

الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

	1 0

إعــداد  تقرير دراســة  التقويم الــذاتــي األولــي
للبرنامج وفق نموذج المركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي.

الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي.

	1 1

إعـــــداد تــقــاريــر الــبــرنــامــج
ً
ـررات  وفقا لنماذج
والــمــقـ
المركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي.

	1 2

	0 5

	0 6

إعداد ملفات المقررات في
الــبــرنــامــج والــعــمــل  على
تــحــديــثــهــا بــشــكــل مستمر
(.)Course File

	0 1

إعـــداد  خطة لنشر ثقافة 
الـــــجـــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي في البرنامج
تتضمن عقد مجموعة من
اللقاءات   البرامج التدريبية 
وورش العمل والمحاضرات
والكتيبات والمطويات
وغيرها مــن أساليب نشر
ثقافة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

	0 2

الرفع بالتقارير الــدوريــة واألعــمــال المتعلقة 
بالجودة واالعتماد  األكاديمي لوكيل/منسق /
ممثل العمادة للجودة واالعتماد األكاديمي.
القيام بأية  أعمال ومهام  أخــرى ضمن نطاق
وصالحيات العمل.

تحديد  االحتياجات التدريبية 
لــمــنــســوبــي الــبــرنــامــج
األكــاديــمــي بــمــا  يتعلق
بـــالـــجـــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكــاديــمــي والــرفــع بها  
لــوكــيــل/مــنــســق /ممثل 
الجودة بالكلية.

	0 3

العمل  على إعــداد وتنفيذ
الــخــطــط االســتــراتــيــجــيــة 
والتنفيذية الخاصة بالجودة 
في البرنامج.

	0 4

العمل  على تعبئة نماذج
توصيف المقررات والبرنامج
ورفــعــه لمجلس القسم
ً
وفـــقـــا لــنــمــاذج الــمــركــز

الوطني للتقويم واالعتماد 
األكــــاديــــمــــي إلبــــــداء
الـــمـــاحـــظـــات واتـــخـــاذ
التوصيات حيالها  ثم الرفع
بها  إلــى وكيل/منسق/
ممثل الجودة بالكلية.
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	0 5

العمل  على تعبئة  تقارير البرنامج والمقررات
ً
القسم وفقا لنماذج المركز
ورفعها لمجلس

الوطني للتقويم واالعتماد  األكاديمي إلبداء
المالحظات واتخاذ التوصيات حيالها  ثم الرفع
بها إلى وكيل/منسق/ممثل الجودة بالكلية.

	0 6

العمل  على توفير البرنامج لمتطلبات التأهل 
لالعتماد البرامجي و الصادرة عن المركز الوطني
للتقويم واالعتماد  األكاديمي والرفع بها  إلى
وكيل/منسق/ممثل الجودة بالكلية.

	0 7

العمل  على توفير مــؤشــرات األداء الخاصة 
ً
المرجعية وفقا
بالبرنامج (  )KPIsوالمقارنات

لنماذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي والرفع بها إلى وكيل/منسق/ممثل 
الجودة بالكلية.

	0 8

العمل  على إعــداد مقاييس التقويم الذاتي
األولـــي للبرنامج وتوفير األدلـــة والشواهد 
ً
والبراهين وفقا لنموذج المركز الوطني للتقويم

واالعتماد  األكاديمي والرفع بها  إلى وكيل/
منسق/ممثل الجودة بالكلية.

09

العمل  على كتابة  تقرير دراسة  التقويم الذاتي
األولي للبرنامج وفقا لنموذج المركز الوطني
للتقويم واالعتماد  األكاديمي والرفع بها  إلى
وكيل/منسق/ممثل الجودة بالكلية.

	1 0

الرفع بالتقارير الــدوريــة واألعــمــال المتعلقة 
بالجودة واالعتماد  األكاديمي لوكيل/منسق /
ممثل العمادة للجودة واالعتماد األكاديمي.
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2وكيل/منسق /ممثل
الكلية للجودة

	0 7

متابعة  توفير مــؤشــرات
األداء (  )KPIsوالمقارنات
المرجعية  الخاصة بالبرنامج
ً
وفـــقـــا لــنــمــاذج الــمــركــز
الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي والرفع بها إلى
اللجنة  اإلشرافية للجودة 
بالكلية.

يرتبط وكيل  الكلية للجودة بعميد 
الكلية.

	0 8

متابعة  إعـــداد مقاييس
التقويم الــذاتــي األولــي
وتوفير األدلــة والشواهد 
ً
والبراهين وفقا لنموذج
المركز الوطني للتقويم
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
والــرفــع بها  إلــى اللجنة 
اإلشرافية للجودة بالكلية.

	 1-2.4.05مهام وكيل/منسق /ممثل
الكلية للجودة:

	0 1

متابعة  تنفيذ خطة نشر
ثقافة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي في البرنامج
التي تتضمن عقد مجموعة 
مــن الــلــقــاءات  الــبــرامــج
التدريبية وورش العمل 
والمحاضرات والكتيبات
والمطويات وغيرها من
أساليب نشر ثقافة  الجودة 
واالعتماد األكاديمي .

	0 2

دراسة االحتياجات التدريبية 
لــمــنــســوبــي الــبــرنــامــج
األكــاديــمــي بــمــا  يتعلق
بـــالـــجـــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي والمرسلة من
لجنة  الــجــودة بالبرنامج
والــرفــع بها  إلــى اللجنة 
اإلشرافية للجودة بالكلية.
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	0 3

متابعة  إعــداد وتنفيذ الخطط االستراتيجية 
والتنفيذية الخاصة بالجودة في الكلية.

	0 4

متابعة   إعــداد  توصيف المقررات والبرنامج
ً
القسم وفقا لنماذج المركز
ورفعها لمجلس
الوطني للتقويم واالعتماد  األكاديمي   ألبداء
المالحظات واتخاذ التوصيات حيالها  ثم الرفع
بها إلى اللجنة اإلشرافية للجودة بالكلية.

	0 5

ً
البرنامج والمقررات وفقا
متابعة   إعداد  تقارير
لنماذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي والرفع بها  إلى اللجنة  اإلشرافية 
للجودة بالكلية  إلبـــداء المالحظات واتخاذ
التوصيات حيالها.

09

متابعة  إعداد  تقرير دراسة 
التقويم الــذاتــي األولــي
للبرنامج وفــقـ ًـا لنموذج
المركز الوطني للتقويم
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
والــرفــع بــه إلـــى اللجنة 
اإلشرافية للجودة بالكلية.

	1 0

متابعة  تنفيذ توصيات
اللجنة  اإلشرافية للجودة 
في الكلية.

	0 6

متابعة  استيفاء البرنامج لمتطلبات التأهل 
لالعتماد البرامجي و الصادرة عن المركز الوطني
للتقويم واالعتماد  األكاديمي والرفع بها  إلى
اللجنة اإلشرافية للجودة بالكلية.
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3اللجنة اإلشرافية
للجودة في الكلية

	0 7

إقـــرار مقاييس التقويم
الــذاتــي األولـــي وتوفير
األدلــــــــة والــــشــــواهــــد 
والبراهين.

	0 8

إقرار تقارير مؤشرات األداء
الخاصة بالبرنامج (  )KPIs
والمقارنات المرجعية.

يتم تشكيل اللجنة اإلشرافية للجودة 
في الكلية من قبل  عميد  الكلية 
على النحو التالي:

09
عميد الكلية            

ً
رئيسا

وكيل  /منسق  /ممثل الكلية للجودة                                

ً
نائبا للرئيس

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

ً
عضوا

وكيل الكلية للشؤون اإلدارية 

ً
عضوا

وكيلة الكلية لشطر الطالبات                                             

ً
عضوا

عضوي هيئة تدريس من ذوي الخبرة                                 

ً
عضوا

ممثلين اثنين من الطلبة (بنين ،بنات)

دعوة

ممثلين اثنين من المجتمع المحلي

دعوة

إقرار تقرير دراسة  التقويم
الذاتي األولي للبرنامج.

	 2-3.4.05إجراءات عمل اللجنة اإلشرافية
للجودة في الكلية:

	0 1

اعتماد االحتياجات التدريبية 
لــمــنــســوبــي الــبــرنــامــج
األكــاديــمــي بــمــا  يتعلق
بـــالـــجـــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي والمرسلة من
وكيل/منسق /ممثل الكلية 
للجودة والــرفــع بها  إلى
مجلس الكلية.

	 1-3.4.05مهام اللجنة اإلشرافية للجودة
في الكلية:

	0 1

اعتماد االحتياجات التدريبية 
لــمــنــســوبــي الــبــرنــامــج
األكــاديــمــي بــمــا  يتعلق
بـــالـــجـــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي والمرسلة من
وكيل/منسق /ممثل الكلية 
للجودة.

	0 2

اإلشــــــراف عــلــى تنفيذ
الــخــطــط االســتــراتــيــجــيــة 
والتنفيذية الخاصة بالجودة 
في الكلية.
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	0 3

اقتراح تشكيل لجان وفرق عمل الجودة واالعتماد 
األكاديمي للكلية وبرامجها المختلفة.

	0 4

إقرار توصيف المقررات والبرنامج والمرسلة من
قبل وكيل/منسق/ممثل الجودة بالكلية.

	0 5

إقرار تقارير البرنامج والمقررات والمرسلة من
قبل وكيل/منسق/ممثل الجودة بالكلية.

	0 6

التأكد من استيفاء البرنامج لمتطلبات التأهل 
لالعتماد البرامجي .

	0 2

اإلشــــراف تنفيذ الخطط
االستراتيجية والتنفيذية 
الخاصة بالجودة في الكلية 
ورفـــع الــتــقــاريــر الــدوريــة 
المتعلقة بها  إلى مجلس
الكلية.

	0 3

إقـــرار توصيف المقررات
والبرنامج والمرسلة من
قبل وكيل/منسق/ممثل 
الجودة بالكلية والرفع بها 
إلى مجلس الكلية.

	0 4

إقرار تقارير البرنامج والمقررات والمرسلة من
قبل وكيل/منسق/ممثل الجودة بالكلية والرفع
بها إلى مجلس الكلية.

	0 5

التأكد من استيفاء البرنامج لمتطلبات التأهل 
لالعتماد  البرامجي والــرفــع بها  إلــى مجلس
الكلية.

	0 6

إقرار مقاييس التقويم الذاتي األولي وتوفير
األدلــة والشواهد والبراهين والرفع بها  إلى
مجلس الكلية.

	0 7

إقــرار تقارير مؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج
(  )KPIsوالمقارنات المرجعية والرفع بها  إلى
مجلس الكلية.

	0 8

إقرار تقرير دراسة التقويم الذاتي األولي للبرنامج
والرفع به إلى مجلس الكلية.

121

جماربلا دامتعالل ةدوجلا ماظن

	.4.05.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

4مجلس الكلية

	 1-4.4.05مهام مجلس الكلية المتعلقة
بأعمال الجودة

	0 1

اإلشـــراف على سير أعمال
الجودة واالعتماد األكاديمي  
في برامج الكلية المختلفة.

	0 2

الرفع باالحتياجات التدريبية 
لـــمـــنـــســـوبـــي الـــبـــرنـــامـــج
األكـــاديـــمـــي بــمــا  يتعلق
بــــالــــجــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكــاديــمــي والمرسلة من
اللجنة اإلشرافية بالكلية إلى
اللجنة  التنفيذية  الدائمة 
لــوكــاء الــجــودة واالعتماد 
األكاديمي في الكليات.

	0 3

اعــتــمــاد  الخطط التنفيذية 
لــلــحــصــول عــلــى االعــتــمــاد 
األكـــاديـــمـــي الــبــرامــجــي
الــمــرســلــة مــن قــبــل  اللجنة 
اإلشرافية للجودة واالعتماد 
ً
تمهيدا إلرسالها 
األكاديمي
إلى وكالة الجامعة للشؤون
األكاديمية ومن ثم الرفع بها 
إلى اللجنة  التنفيذية  الدائمة 
لــوكــاء الــجــودة واالعتماد 
األكاديمي في الكليات.

المختلفة  إلـــى اللجنة 
التنفيذية  الدائمة لوكالء
الـــــجـــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي في الكليات.

	0 5

الرفع بتوصيف المقررات
والـــبـــرامـــج إلـــى وكــالــة 
الـــجـــامـــعـــة لـــلـــشـــؤون
األكاديمية وإلــى اللجنة 
التنفيذية  الدائمة لوكالء
الـــــجـــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي في الكليات.

	0 6

الــرفــع بــتــقــاريــر الــبــرامــج
والــمــقــررات إلــى وكالة 
الـــجـــامـــعـــة لـــلـــشـــؤون
األكاديمية وإلــى اللجنة 
التنفيذية  الدائمة لوكالء
الـــــجـــــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي في الكليات..

المرجعية  إلــى وكــالــة  الجامعة للشؤون
األكاديمية وإلــى اللجنة  التنفيذية  الدائمة 
لوكالء الــجــودة واالعتماد  األكاديمي في
الكليات.

09

الرفع بمقاييس التقويم الذاتي األولي واألدلة 
والشواهد والبراهين إلــى وكالة  الجامعة 
للشؤون األكاديمية وإلــى اللجنة  التنفيذية 
الدائمة لوكالء الجودة واالعتماد  األكاديمي
في الكليات.

	1 0

الرفع بتقرير دراســة  التقويم الذاتي األولــي
للبرنامج إلى وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية 
وإلى اللجنة  التنفيذية  الدائمة لوكالء الجودة 
واالعتماد األكاديمي في الكليات.

	0 7

الــرفــع بقائمة متطلبات
التأهل لالعتماد  البرامجي
إلــــى وكـــالـــة الــجــامــعــة 
للشؤون األكاديمية وإلى
اللجنة  التنفيذية  الدائمة 
لوكالء الجودة واالعتماد 
األكاديمي في الكليات.  .

	0 8

الــرفــع بتقارير مــؤشــرات
األداء الخاصة بالبرنامج
(  )KPIsوالــمــقــارنــات

	0 4

الرفع بتشكيل لجان وفرق
عــمــل الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
األكاديمي للكلية وبرامجها 
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5اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء الجودة
واالعتماد األكاديمي في الكليات
تشكيل  اللجنة  التنفيذية  الدائمة لوكالء ومديري وحدات الجودة واالعتماد 
األكاديمي في كليات الجامعة بقرار من معالي رئيس الجامعة  على النحو 
التالي:

124

عميد الجودة واالعتماد األكاديمي

ُ
رئيسا

 وكيل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

ً
نائبا للرئيس

 وكيلة عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بعرعر

ً
عضوا

 وكيلة عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي برفحاء

ً
عضوا

 وكيل الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية الهندسة

ً
عضوا

 وكيل الجودة والتطوير في كلية إدارة األعمال

ً
عضوا

 وكيل التطوير والجودة واالعتماد األكاديمي في كلية الحاسبات وتقنية 
المعلومات

ً
عضوا

 وكيل الجودة والتطوير في كلية التربية واآلداب

ً
عضوا

 وكيل الجودة والتطوير في كلية المجتمع بعرعر

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية االقتصاد المنزلي

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية العلوم

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية الطب

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية العلوم الطبية التطبيقية

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية التمريض

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية الصيدلة برفحاء

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية العلوم واآلداب برفحاء

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية المجتمع برفحاء

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية العلوم واآلداب للبنين بطريف

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية العلوم واآلداب للبنات
بطريف

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية المجتمع بطريف

ً
عضوا

 مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية العلوم واآلداب بالعويقيلة

ً
عضوا

عضو من وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

ً
عضوا

عضو من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

ً
عضوا

عضو من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

ً
عضوا

عضو من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

أمين اللجنة

إداري من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

سكرتير اللجنة

	 1-5.4.05مهام اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء
ومديري وحدات الجودة واالعتماد

األكاديمي في كليات الجامعة

	0 1

نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــجـــودة 
واالعتماد األكاديمي في
كليات الجامعة وبرامجها 
األكاديمية.

	0 2

دراسة االحتياجات التدريبية 
لــمــنــســوبــي الــبــرنــامــج
األكــاديــمــي بــمــا  يتعلق
بـــالـــجـــودة واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي.

	0 3

تقديم الدعم والمساعدة 
لــلــكــلــيــات وبــرامــجــهــا 
األكاديمية للحصول على
االعـــتـــمـــاد األكــاديــمــي
البرامجي.

	0 6

االطالع على تقارير البرامج والمقررات وإبداء
المالحظات عليها.

	0 7

االطالع على قائمة متطلبات التأهل لالعتماد 
البرامجي وإبداء المالحظات عليها.

	0 8

االط ــاع على تقارير مؤشرات األداء الخاصة 
بالبرنامج (  )KPIsوالمقارنات المرجعية وإبداء
المالحظات عليها.

09

االطالع على مقاييس التقويم الذاتي األولي
واألدلــة والشواهد والبراهين للبرامج وإبــداء
المالحظات عليها.

	1 0

االطــاع على تقرير دراســة  التقويم الذاتي
األولي للبرنامج وإبداء المالحظات عليه.

	0 4

مــتــابــعــة  تنفيذ الخطط
التنفيذية للحصول على
االعـــتـــمـــاد األكــاديــمــي
البرامجي.

	0 5

االطــــــاع عــلــى نــمــاذج
توصيف المقررات والبرامج
وإبداء المالحظات عليها.
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	 2-5.4.05إجراءات عمل اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء

ومديري وحدات الجودة واالعتماد األكاديمي

في كليات الجامعة

	0 1

متابعة  تنفيذ خطة نشر
ثقافة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي لكليات وبرامج
الجامعة المعتمدة من قبل 
مجلس الــكــلــيــة والــرفــع
بتقارير المتابعة لمجلس
عــمــادة  الــجــودة  تمهيدا
إلرسالها إلى اللجنة الفنية 
بــعــمــادة  الــجــودة  (لجنة 
المقيمين).

	0 2

مــتــابــعــة  تــنــفــيــذ الخطة 
التدريبية لبرامج الجامعة 
الــمــتــعــلــقــة بـــالـــجـــودة 
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
الــمــعــتــمــدة مـــن مجلس
الكلية.

	0 3

مــتــابــعــة  تنفيذ الخطط
التنفيذية للحصول على
االعـــتـــمـــاد األكــاديــمــي
البرامجي والرفع بتقارير
اإلنــجــاز لمجلس عــمــادة 
الــجــودة  تمهيدا إلرسالها 
إلى اللجنة  الفنية بعمادة 
الجودة (لجنة المقيمين).

	0 5

الرفع بنماذج توصيف المقررات والبرامج إلى
مجلس عمادة  الجودة  تمهيدا إلرسالها  إلى
اللجنة الفنية بعمادة الجودة (لجنة المقيمين).

	.4.05.

6مجلس عمادة الجودة
واالعتماد األكاديمي
تـــم عــــرض تــشــكــيــل ومــهــام 
وإجراءات العمل  لمجلس عمادة 
الجودة واالعتماد  األكاديمي
في الفصل الرابع :نظام الجودة 
لالعتماد المؤسسي.

	0 6

الرفع بتقارير البرامج والمقررات إلى مجلس
عمادة الجودة تمهيدا إلرسالها إلى اللجنة الفنية 
بعمادة الجودة (لجنة المقيمين).

	0 7

الرفع بقائمة متطلبات التأهل لالعتماد البرامجي
إلى مجلس عمادة الجودة تمهيدا إلرسالها إلى
اللجنة الفنية بعمادة الجودة (لجنة المقيمين).

	0 8

الرفع بتقارير مؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج
(  )KPIsوالمقارنات المرجعية إلى مجلس عمادة 
الجودة  تمهيدا إلرسالها  إلــى اللجنة  الفنية 
بعمادة الجودة (لجنة المقيمين).

09

الرفع بمقاييس التقويم الذاتي األولي واألدلة 
والشواهد والبراهين إلى مجلس عمادة الجودة 
تمهيدا إلرسالها  إلــى اللجنة  الفنية بعمادة 
الجودة (لجنة المقيمين).

	1 0

الرفع  بتقرير دراســة  التقويم الذاتي األولي
للبرنامج إلــى مجلس عمادة  الجودة  تمهيدا
إلرسالها إلى اللجنة الفنية بعمادة الجودة (لجنة 
المقيمين).

	0 4

الرفع بتشكيل لجان وفرق
عمل  الــجــودة واالعتماد 
األكــــاديــــمــــي لــلــكــلــيــة 
وبرامجها  المختلفة  إلى
مجلس عــمــادة  الــجــودة 
تمهيدا إلرسالها إلى اللجنة 
الفنية بعمادة الجودة.
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	.05.

6االستبانات المقررة من قبل
المركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي

مؤشرات األداء الرئيسة المحددة والمعتمدة 
من المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي (الخاصة في البرنامج األكاديمي)
يتطلب نظام الهيئة الوطنية استخدام البرامج
األكاديمية لـ  70٪من مــؤشــرات األداء
الرئيسة  المدرجة  أدناه ،والتي يبلغ عددها:
ً
رئيسا.
 17مؤشرا
تستخرج مؤشرات األداء الرئيسة  المحددة 
والمعتمدة من هيئة  تقويم التعليم مرة 
واحدة على األقل كل عام دراسي.

	0 1

استبانة  تقويم البرنامج
(طــاب المستوى األخير
في البرنامج).

	0 2

استبانة تقويم المقرر.

وقــد  تم إدخــال كل من استبانة  تقويم البرنامج
(طالب المستوى األخير في البرنامج) ،واستبانة 
تقويم المقرر واستبانة خبرة الطالب على نظام البانر
ويقوم  الطلبة بتعبئتها  إلكترونيا نهاية  كل  فصل 
دراسي وتحليلها من قبل وحدة  القياس والتقويم
بعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي.

	0 3

استبانة خبرة الطالب

ولــاطــاع على تفاصيل مــؤشــرات األداء
والمقارنات المرجعية انظر الملحق .4

	0 4

استبانة  الخريجين وتشمل 
(رأي الخريجين عن خصائص
الخريجين ومخرجات تعلم
البرنامج ،والخبرة الميدانية،
واألنشطة الالصفية)

	0 5

استبانة  رضا  أرباب العمل 
وجــهــات الــتــوظــيــف عن
خـــصـــائـــص الــخــريــجــيــن
ومخرجات تعلم البرامج
األكاديمية.

	0 6

استبانات خاصة بتحقيق
الطلبة لمخرجات تعلم
فترات الخبرة  الميدانية 
في المقررات العملية  أو 
التي تحوي فترات عملية/
خبرة ميدانية.
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06

فصل

ضمان الجودة
في عمليات
التعليم والتعلم
في البرامج

دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية
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تم االعتماد  في إعــداد  فصل  ضمان الجودة  في
عمليات التعليم والتعلم في البرامج األكاديمية على
دليل تصميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية في
جامعة  الحدود  الشمالية والمعتمد بموجب قرار
مجلس الجامعة رقم (.)42/2/8

	.06.

1األسس العامة لتصميم
وتطوير برنامج أكاديمي

الميداني.

	0 6

أن يشارك المستفيدين من
البرنامج في عملية  تطوير
رؤيـــة ورســالــة وأهـــداف
الــبــرنــامــج ،مــع وضــع آلية 
واضــحــة لمراجعة  رسالة 
البرنامج وأهدافه بصورة 
دوريــــــــة وبـــمـــشـــاركـــة 
المستفيدين.

	0 7

يجب أن تكون مخرجات
التعلم للبرنامج من معرفة 
ومـــهـــارات وقــيــم قابلة 
لــلــقــيــاس بــاالتــســاق مع
مجاالت التعلم ومتطلبات
مستويات اإلطار الوطني
للمؤهالت .2020

	0 8

ضمن خصائص
يجب أن تُ ّ
خريجي البرنامج والمعايير
الــمــهــنــيــة لــلــبــرنــامــج مع
مخرجات تعلمه.

يراعى عنــد تصميم وتطوير
البرنامــج األكاديمي ما يلي:

09
	0 1

أن يطور البرنامج رسالة 
واضحة ومناسبة ومعتمدة 
ومعلنة ،متسقة مع رسالة 
الـــمـــؤســـســـة والــكــلــيــة 
والــقــســم ،وتــتــوافــق مع
احـــتـــيـــاجـــات الــمــجــتــمــع
والتوجهات الوطنية.

	0 3

أن يتطابق مسمى المؤهل للبرنامج مع
مستويات اإلطـــار الوطني للمؤهالت
.2020

	0 4

	0 2

أن ترتبط أهــداف البرنامج
برسالته وتتسق مع أهداف
المؤسسة/الكلية وتتميز
بـــالـــوضـــوح والــواقــعــيــة 
وقــابــلــيــة  الــقــيــاس ويتم
بناؤها وفق اإلطار الوطني
للمؤهالت.
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	0 5

يجب أن تكون الــدراســات التأسيسية  أو 
التحضيرية  أو  المرحلة  التكميلية بالنسبة 
لبرامج الدراسات العليا إضافية ،وال تحتسب
ضــمــن الـــوحـــدات الــمــعــتــمــدة للبرنامج
األكاديمي.

االلتزام بمعايير ضمان الجودة واالعتماد 
األكاديمي الوطنية والدولية بما في ذلك
االلتزام بتحقيق متطلبات توصيف البرنامج
والمقرر والخبرة  الميدانية  أو  فترة  التدريب

يجب أن تــكــون خصائص
خريجي البرنامج ومخرجات
التعلم المستهدفة متسقة 
مع رسالته ومتوائمة مع
خصائص الخريجين على
المستوى المؤسسي.

	1 0

يجب أن تتوافق خصائص
الخريجين ومخرجات التعلم
مـــع مــتــطــلــبــات اإلطــــار
الوطني للمؤهالت ،2020
ومع المعايير األكاديمية 
والمهنية ومتطلبات سوق

العمل.

	1 1

يجب أن يحدد  البرنامج مخرجات التعلم
للمسارات المختلفة (إن وجدت).

	1 2

أن يقدم  البرنامج ما  يثبت أن آليات وأدوات
الــتــقــويــم والــقــيــاس لخصائص الخريجين
ومخرجات التعلم والتحقق من استيفائها 
مناسبة وفق مستويات أداء وخطط تقييم
محددة تستند إلى مقارنات مرجعية مناسبة.

	1 3

أن يقدم البرنامج مصفوفة مفصلة عن اتساق
استراتيجيات التعليم والتعلم ،وطرق التقويم
المستخدمة مع مخرجات التعلم المستهدفة 
على مستوى البرنامج والمقررات باالستناد 
إلى مقارنات مرجعية مناسبة.

	1 4

يجب أن تمركز استراتيجيات التعليم والتعلم
حول الطالب ،وتشجع التعلم النشط وأن
تتسق مــع استراتيجيات الــتــدريــس على
المستوى المؤسسي.

	1 5

يجب أن تتنوع استراتيجيات التعليم والتعلم
وطرق التقييم في البرنامج األكاديمي بما 
يتناسب مع طبيعته ومستواه ،وتعزز القدرة 
على إجراء البحوث العلمية ،وتضمن اكتساب
الطالب لمهارات التفكير العليا والتعلم
الذاتي.

	1 6

يجب أن تتوافق مخرجات التعلم ألنشطة 
الخبرة  الميدانية مع مخرجات تعلم البرنامج
األكاديمي ،ويتم تحديد إستراتيجيات التدريب
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ً
تفاديا لالزدواجية  بين األقسام 
ذات العالقة،
العلمية داخل الجامعة.

والتقويم وأماكن التدريب
المناسبة لتحقيق هذه
المخرجات.

	1 7

يجب أن يقدم  البرنامج عند 
تصميمه أو  تطويره خطة 
متكاملة  عن آليات تحليل 
بيانات التقويم السنوية 
والفصلية  )مــثــل   :بيانات
مؤشرات األداء والمقارنة 
المرجعية ،ومــدى تقدم 
الطالب ،ومعدالت إتمام 
البرنامج ،وتقييمات الطالب
لــلــبــرنــامــج والـــمـــقـــررات
والخدمات ،وآراء الخريجين
وجهات التوظيف( ،وآلية 
االســـتـــفـــادة مــنــهــا في
عمليات التخطيط والتطوير
واتخاذ القرارات.

	1 8

يجب أن يــحــدد بالبرنامج
اآللية  المتبعة للتأكد من
تــطــبــيــق مــوحــد للخطة 
الدراسية وتوصيف البرنامج
والمقررات التي تقدم في
أكــثــر مــن مــوقــع )شطر
الطالب والطالبات ،وفي
الفروع المختلفة).

19

أن يــقــدم  الــبــرنــامــج عند 
خطة 
تصميمه/تطويره
دراسية متكاملة  (المنهج
الــدراســي) بتفصيل  يظهر
االلــتــزام بوحدة  األقسام 
العلمية بالجامعة وذلك
من خالل تقديم المقررات
التخصصية من ِق َبل األقسام 
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	2 0

التأكد من تحقيق مخرجات التعلم للبرنامج
األكاديمي عبر المقررات الدراسية  على نحو 
مالئم ،والربط بينهم من خالل مصفوفة مخرجات
التعلم بالبرنامج.

	2 1

استناد  التخطيط لتصميم أو  تطوير البرنامج
األكاديمي إلى ما ال يقل عن خمس مرجعيات
محلية وإقليمية أو عالمية.

	2 2

يجب أن يتم تحديد متطلبات وشــروط القبول
بالبرنامج باالتساق مع متطلبات القبول في
الجامعة وبالتشاور مع عمادة القبول والتسجيل 
(المرحلة  الجامعية) أو  عمادة  الدراسات العليا 
(مرحلة الدراسات العليا).

عدد  الوحدات المعتمدة ليعطي
تقديرات تقريبية لكمية  التعلم
التي تحققت.

	2 7

أن توجد  خطة  تفصيلية للبرنامج
تبين المقررات الدراسية ،وتصنيفها 
( ظــري ،عملي ،تــمــاريــن....،الــخ)
وتسلسلها ،وعـــدد  الــوحــدات
الــدراســيــة  المعتمدة والفعلية 
ومتطلباتها ،والفصل  أو  الفصول
الدراسية التي تنفذ بها.

	2 8

أن تستند عدد الوحدات المعتمدة 
للمؤهالت العلمية  على اإلطار
الوطني للمؤهالت 2020م.

29

أن يحكم البرنامج األكاديمي من
قبل خبراء/محكمين خارجيين في
التخصص العلمي للبرنامج.

	3 0

توصيف البرنامج األكاديمي طبقا 
للنموذج المعد من قبل  المركز
الــوطــنــي للتقويم واالعــتــمــاد 
األكاديمي.

	2 3

تقرير عن متطلبات الموارد  البشرية ومصادر
التعلم المادية  المطلوبة للبرنامج بالتنسيق
والتشاور مع الجهات المعنية في الجامعة.

	2 4

يجب أن تكون الدراسات التحضيرية  ألي برنامج
أكاديمي إضافية ،وال تحتسب ضمن الوحدات
المعتمدة للبرنامج.

	2 5

يجب أال تزيد عدد الوحدات المعتمدة التي يمكن
أن تحتسب في الفصل  الدراسي الواحد بنظام 
التفرغ الكلي على ( )18وحدة ،ويمكن في عدد 
من التخصصات زيــادة  الحد  األقصى للساعات
في الفصل  الدراسي الواحد بموافقة  الجهة 
الم َر ِّخ َص ِة للمؤسسة التعليمية)   .
ُ

	2 6

ً
كليا من
يكون العبء الدراسي للطالب المنتظم
( )15إلــى ( )18وحــدة معتمدة  في الفصل 
الــدراســي الــواحــد ،ويــكــون الحد األدنـــى من
الوحدات المعتمدة ( )120وحدة دراسية للدرجة 
الجامعية التي تستغرق أربع سنوات  .ويستخدم 
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2األسس العامة لتصميم
الخطة الدراسية

	1 0

يجب أن تتضمن الخطة الدراسية 
في المرحلة الجامعية ما يلي:

	أمتطلبات الجامعة.
	بمتطلبات الكلية.
	تمتطلبات التخصص:

ويراعــى عند تصميم الخطة الدراســية ما يلي:

	0 1

أن تعكس الخطة الدراسية 
ارتــبــاط البرنامج برسالته،
أهــدافــه ومخرجاته وأن
تراعي التطورات العلمية 
والتقنية والمهنية  في
مجال التخصص ،وبأن تكون
قابلة للتحقيق والمراجعة 
الدورية.

	0 2

أن تتوافق الخطة الدراسية 
مع معايير ضمان الجودة 
واالعتماد  الوطنية وتحقق
متطلبات وزارة  التعليم
(راجع نظام مجلس التعليم
الـــعـــالـــي والــجــامــعــات
ولوائحه).

	0 3

أن تحقق الخطة  الدراسية 
الــتــوازن بين المتطلبات
الـــعـــامـــة ومــتــطــلــبــات
التخصص ،وبين الجوانب
النظرية والتطبيقية ،كما 
تراعي التتابع والتكامل 
بين المقررات الدراسية،
ويفصل ذلك في مصفوفة 
الــمــخــرجــات فــي نــمــوذج
توصيف البرنامج.
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	0 4

يجب عند  تصميم أو  تطوير الخطة  الدراسية 
للبرنامج تحديد متطلبات نقاط الــخــروج (إن
وجدت).

	0 5

يجب عند  تصميم أو  تطوير الخطة  الدراسية 
للبرنامج تحديد  المتطلبات الكافية للمسارات
المختلفة (إن وجدت) طبقا للممارسات العالمية 
والبرامج المناظرة.

	0 6

يجب أن تتضمن الخطة  الدراسية  أنشطة  صفية 
وغير صفية متكاملة تسهم في تحقيق مخرجات
التعلم وخصائص خريجي البرنامج.

	0 7

يجب التحقق من ارتباط مخرجات التعلم في
المقررات مع مخرجات التعلم في البرنامج
(مصفوفة  توزيع مخرجات تعلم البرنامج على
المقررات).

1الــمــقــررات اإلجــبــاريــة 
األساسية.
2الــمــقــررات اإلجــبــاريــة 
المساعدة (إن وجدت).
3المقررات االختيارية.
4مــــكــــون الـــتـــدريـــب
الميداني (إن وجد).
5مشروع التخرج (إن وجد)
	ث المكون االختياري الحر.

	1 1

يجب أن توزع المقررات الدراسية 
على فصول بحيث ال تقل  عن
ثمانية  فصول بالنسبة لبرامج
البكالوريوس وأن ال تقل  عن
أربع مستويات بالنسبة للدبلوم.
وبالنسبة لــلــدراســات العليا 
فيكون عدد  الفصول الدراسية 
وفــقــا لــمــا حـــددتـــه الــائــحــة 
الــمــوحــدة لــلــدراســات العليا 
بالجامعات السعودية.

	1 2

مراعاة  التوازن في عدد  المقررات والوحدات
الدراسية  المعتمدة ،وســاعــات االتــصــال بين
المستويات الدراسية  المختلفة ،ويستثنى من
ذلــك بعض الكليات التي تعتمد  على نظام 
«موديول» في تدريس مقرراتها.

	1 3

إذا وجد أكثر من برنامج دراسي في الكلية أو 
الدراسية 
القسم ،فال يشترط توحيد عدد الوحدات
ّ
المعتمدة للتخرج في جميع برامج الكلية  أو 
َ
الــقــســم ،ويــكــون ذلـــك حــســب المرجعيات
األكاديمية للتخصص في جامعات المملكة 
والجامعات العالمية.

	1 4

اتباع قواعد  ترقيم المقررات الدراسية وفق
المستوى والسنة  الــدراســيــة وترتيبها  في
المجاالت المعرفية للتخصص.

	1 5

وضع مقررات التدريب العملي أو مشروع التخرج
أو  المشروع البحثي أو  الرسالة  العلمية  في
المستويات المناسبة لها ووضــع المتطلبات
السابقة لها   .

	1 6

توصيف المقررات الدراسية طبقا للنموذج المعد 
من قبل  المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي.

	1 7

توصيف مقرر الخبرة  الميدانية  (إن وجد) طبقا 
للنموذج المعد من قبل المركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي.

	0 8

االلتزام  عند  تطوير المقررات بتحديث المحتوى
العلمي ) النظري والعملي ( والمراجع ذات
العالقة بالمقرر وتفعيل  استخدام  التقنيات
اإللكترونية الحديثة .

09

يجب أن يتوفر خطة تفصيلية لكل مقرر تتضمن
الوصف العام للمقرر ولغة التدريس واألهداف
واستراتيجيات التعلم وأساليب التقويم ومصادر
التعلم وعمليات التطوير والتحسين.
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	.2.06.

1آلية ومراحل تصميم/تطوير
البرامج األكاديمية:

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

	.06.

عادة ما تستدعي األسباب التالية إجراء
مراجعة لبرنامج أكاديمي قائم أو اقتراح
برامج أو مسارات دراسية جديدة:

	.3.06.

	0 1

المراجعة  الــدوريــة للبرنامج
األكاديمي.

	0 2

تطورات جديدة في التخصص.

	0 3

احتياج سوق العمل.

	0 4

احتياجات التنمية الوطنية.

	0 5

متطلبات الــجــودة واالعتماد 
األكاديمي.

3مراحل تصميم أو تطوير
برنامج أكاديمي
1المرحلة األولى :المسح والتقييم

	 ً 1-1.3.06
أوال :مراجعة برنامج أكاديمي قائم
يكلف رئيس القسم/عميد  الكلية 
لجنة  النظم والخطط الدراسية 
بالقسم األكاديمي لتنفيذ المرحلة 
األولــــي مــن مــراجــعــة الــبــرنــامــج
األكاديمي القائم من خالل فحص
المتطلبات التالية:

	0 4

 مراجعة  التقارير السنوية للبرنامج (ألخر أربعة 
سنوات على األقل بالنسبة للمرحلة  الجامعية 
وسنتين على األقل بالنسبة للدراسات العليا)
وتقارير الــمــقــررات الــدراســيــة وتقارير الخبرة 
الميدانية  المعدة وفق نماذج المركز الوطني
للتقويم واالعتماد األكاديمي.

	0 5
	0 1
لــذلــك فـــإن إجــــراء مــراجــعــة لبرنامج
أكاديمي قائم أو  تصميم بــرامــج أو 
مسارات دراسية  جديدة  يمر بالمراحل 
األساسية الخمس التالية:

تــقــريــر الــمــركــز الــوطــنــي
لــلــتــقــويــم واالعـــتـــمـــاد 
األكــاديــمــي وتــوصــيــات
المراجعين وحالة االعتماد.

	0 2

تقرير تحكيم البرنامج من
قبل خبير خارجي مختص.

	0 3

االستبانات الخاصة برضا 
المستفيدين من البرنامج
(الطالب  -الخريجين – أعضاء
هيئة  الــتــدريــس وبــاقــي
الــمــنــســوبــيــن  -جــهــات
الــتــوظــيــف) وغــيــرهــا من
االستبانات المختلفة.
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دراسة  نتائج الطالب ومؤشرات األداء الرئيسة 
للبرنامج وتحكيم مدى تحقيق الطلبة لمخرجات
تعلم البرنامج.

	0 6

دراسة مدى االحتياج والتوافق بين التخصص
ومتطلبات ســوق العمل والتنمية  الوطنية 
والمجتمعية ،ويمكن االســتــعــانــة بمصادر
المعلومات المختلفة  (وزارة  الموارد  البشرية 
والتنمية االجتماعية ،الغرفة التجارية والصناعية،
الكليات المتشابهة ،أبرز الشركات والمؤسسات
في مجال التخصص ،دليل  اإلحــصــاءات التي
تصدره مصلحة اإلحصاءات العامة في المملكة)
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	0 7

إعــداد  تقرير عن التطورات
الــجــديــدة  فــي التخصص
وبالتالي الحاجة إلى تطوير
البرنامج.

	0 8

تقوم  اللجنة  المتخصصة 
بإعداد تقرير تفصيلي يستند 
إلـــى األدلــــة والــشــواهــد 
الــمــنــاســبــة والــمــقــارنــات
الــمــرجــعــيــة الــوطــنــيــة أو 
العالمية  ينتهي بتوصيات
توضح:

	أحــــاجــــة الـــبـــرنـــامـــج
األكاديمي القائم إلى
الــتــطــويــر والتفصيل 
باألسباب.
	بأو  عــدم وجـــود  حاجة 
ملحة لتطوير البرنامج
األكــاديــمــي الــقــائــم،
ويــتــضــمــن تــوصــيــات
للتحسين

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

	1 0

يرفع التقرير الخاص بمراجعة البرنامج األكاديمي
إلى اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية (أو 
مجلس عمادة  الدراسات العليا  في حالة برامج
الدراسات العليا  إلحالته للجنة  الدائمة للنظم
والخطط الدراسية) ،ويرفق التقرير بتوصيتي
مجلسي الــقــســم والــكــلــيــة وجــمــيــع األدلـــة 
والشواهد المتعلقة بالحاجة إلى تطوير البرنامج
األكاديمي.

|  09لكش

 مراحل مراجعة برنامج أكاديمي قائم

	1 1

تقوم  اللجنة  الدائمة للنظم والخطط الدراسية 
بدراسة  تقرير المرحلة  األولى ومراجعة  جميع
الشواهد واألدلة للتحقق من مطابقتها للمعايير
المحددة لهذه المرحلة ،وفي حالة  التوصية 
بالموافقة يمكن البدء في المرحلة التالية .يحق
للجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية أن تشكل 
لجنة  أكاديمية مختصة  أو مجموعة من الخبراء
والمحكمين الخارجيين في مجال التخصص
لدراسة التقرير ومناقشة المسؤولين عن إعداده
وعن توصياتهم ومحتواه.

	تتجميد  القبول بالبرنامج
األكـــــاديـــــمـــــي ،مــع
التفصيل باألسباب  .

09

في حالة  التوصية بتطوير
البرنامج األكاديمي القائم
يــتــم عـــرض تــقــريــر اللجنة 
المتخصصة  على مجلسي
القسم والكلية لدراسته
ومن ثم لإلقرار.
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والرسم التوضيحي التالي يبين مخطط هذه المرحلة 
لمراجعة برنامج أكاديمي قائم ،بداية من تشكيل لجنة 
متخصصة بالكلية/القسم إلى القرار النهائي من اللجنة 
الدائمة للنظم والخطط الدراسية  (أو مجلس عمادة 
الدراسات العليا في حالة برامج الدراسات العليا).
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ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

	 ً 2-1.3.06
ثانيا :تصميم برنامج أكاديمي جديد
يكلف رئيس القسم/عميد  الكلية 
لجنة  النظم والخطط الدراسية 
بالقسم األكاديمي لتنفيذ المرحلة 
األولى من تصميم البرنامج المراد 
استحداثه من خالل النقاط التالية:

	0 1

تقوم  اللجنة  بإعداد دراسة 
توضح مــدى حاجة  سوق
العمل والتنمية  الوطنية 
والمجتمعية إلى استحداث
البرنامج المقترح .ويمكن
للجنة  االســتــعــانــة بعمل 
دراسة استطالعية والرجوع
إلــى مــصــادر المعلومات
التالية:

	بأو  عدم وجــود  حاجة ملحة  إلى استحداث
البرنامج األكاديمي

	0 3

في حالة التوصية باستحداث البرنامج األكاديمي
الجديد  تقوم  اللجنة  بإعداد دراسة مسحية  عن
اإلمكانات البشرية والمادية  الالزمة لتشغيل 
البرنامج المقترح (الخطة التشغيلية).

	0 4

يتم عــرض تقرير اللجنة  المتخصصة والخطة 
التشغيلية  المقترحة  على مجلسي القسم
والكلية لدراسته ومناقشته ومن ثم إقراره.

	0 5

يــرفــع التقرير الــخــاص بــاســتــحــداث البرنامج
األكاديمي الجديد والخطة التشغيلية المقترحة 
إلى اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية (أو 
مجلس عمادة  الدراسات العليا  في حالة برامج
الدراسات العليا  إلحالته للجنة  الدائمة للنظم
والخطط الدراسية) ،ويرفق التقرير بتوصيتي
مجلسي الــقــســم والــكــلــيــة وجــمــيــع األدلـــة 
والشواهد  المتعلقة بالحاجة  إلى استحداث
البرنامج الجديد.

	0 6

تقوم  اللجنة  الدائمة للنظم والخطط الدراسية 
بدراسة  تقرير المرحلة  األولى ومراجعة  جميع
المرفقات والــشــواهــد واألدلـــة للتحقق من
مطابقتها للمعايير المحددة لهذه المرحلة ،وفي
حالة  التوصية بالموافقة  يمكن الــبــدء في
المرحلة  التالية .يحق للجنة  الدائمة للنظم
والخطط الدراسية  أن تشكل لجنة  أكاديمية 
مختصة  أو مجموعة من الخبراء والمحكمين
الخارجيين في مجال التخصص لدراسة  التقرير
ومناقشة المسؤولين عن إعداده وعن توصياتهم
ومحتواه.

	أوزارة  الموارد  البشرية 
والتنمية االجتماعية
	بوزارة العمل
	تالـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
والصناعية
	ثالكليات المتشابهة
	جأبـــــــــرز الــــشــــركــــات
والـــمـــؤســـســـات في
مجال التخصص
	حدليل  اإلحصاءات التي
تـــــصـــــدره مــصــلــحــة 
اإلحصاءات العامة في
المملكة

	0 2

تقوم  اللجنة  المتخصصة 
بــــإعــــداد  تــقــريــر ينتهي
بتوصيات توضح:

	أالحاجة  إلى استحداث
البرنامج األكاديمي
142

|  10لكش

مراحل تصميم برنامج أكاديمي جديد

والرسم التوضيحي التالي يبين مخطط هذه المرحلة 
لتصميم برنامج أكاديمي جديد ،بداية من تشكيل لجنة 
متخصصة بالكلية/القسم إلى القرار النهائي من اللجنة 
الدائمة للنظم والخطط الدراسية  (أو مجلس عمادة 
الدراسات العليا في حالة برامج الدراسات العليا).
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	.3.06.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

2المرحلة الثانية :تصميم
أو تطوير البرنامج

	0 5

اختيار لغة  التعليم والتعلم
المتوافقة مع متطلبات
ســــوق الــعــمــل الــحــالــيــة 
والمستقبلية.

	0 6

تــحــديــد  قــائــمــة بالجهات
الــرئــيــســيــة الــتــي ســوف
توظف خريجي البرنامج من
القطاعين (العام والخاص).

في حالة  التوصية بتطوير البرنامج
األكاديمي القائم أو تصميم برنامج
جــديــد  فـــإن مــهــام لجنة  النظم
والــخــطــط الـــدراســـيـــة بالقسم
األكاديمي ترتكز خالل هذه المرحلة 
على ما يلي:

	0 1

تحديد المرجعية األكاديمية 
والــمــهــنــيــة الــمــنــاســبــة 
للتخصص والتي يفضل  أن
تشتمل على األقل على:

المهنية 
	أالمتطلبات
بمرجعية مــعــايــيــر أو 
نــظــام هــيــئــة اعــتــمــاد 
بــرامــجــي متخصصة 
موصى بها مــن هيئة 
تقويم التعليم
	بتـــقـــريـــر لــلــمــقــارنــات
المرجعية مــع خمسة 
برامج مماثلة أو مناظرة 
تـــكـــون مــعــتــمــدة أو 
متميزة في التخصص
	تمــتــطــلــبــات الــمــركــز
الـــوطـــنـــي لــلــتــقــويــم
واالعتماد األكاديمي
	ثالمتطلبات األكاديمية 
والمهنية باالتساق مع
المرجعيات الوطنية

	0 7
	0 2

	أربط البرنامج باحتياجات المجتمع وسوق
العمل ومتطلباته.
	بمتطلبات االتساق مع متطلبات اإلطــار
السعودي للمؤهالت (سقف) أو  اإلطار
السعودي للمؤهالت.
	تسياسات التعليم العالي ولوائحه في
المملكة العربية السعودية.
	ثاستيعاب أحدث المستجدات في التخصص.
	جاالستعانة برأي تخصصي من  متخصصين
من داخل وخارج الجامعة (أو لجنة أستشارية 
على مستوى الكلية).

	0 3

مراجعة  رؤيـــة ورســالــة وأهـــداف البرنامج
الستيعاب التطوير في البرنامج القائم – أو 
تطوير رؤية  رسالة وأهداف مناسبة للبرنامج
باالتساق مع رؤية ورسالة وأهداف الجامعة 
للبرنامج الجديد.

	0 4
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دراسة متطلبات المرجعية األكاديمية التي تم
اختيارها وااللتزام بها مع مراعاة التالي:

مــراجــعــة عـــدد الــوحــدات
األكــاديــمــيــة  المعتمدة 
(الــــوحــــدات) اإلجــمــالــيــة 
وتوزيعها  حسب توصيات
الــمــرجــعــيــة األكــاديــمــيــة 
والــمــقــارنــات المرجعية 
كــمــتــطــلــبــات للجامعة 
ولــلــكــلــيــة ولــلــتــخــصــص
وللمواد  االختيارية والحرة 
(إن وجدت) في التخصص
ولمتطلب التدريب العملي.

	0 8

إعـــداد  قائمة بالمقررات
لــلــمــجــاالت الــمــعــرفــيــة 
والمهنية  المقترحة  في
التخصص وتوزيعها  حسب
تـــوصـــيـــات الــمــرجــعــيــة 
األكاديمية.

09

إعـــداد  الخطة  اإلرشــاديــة 
لــتــوزيــع الــمــقــررات على
المستويات الدراسية.

	1 0

استكمال توصيف البرنامج وتوصيف الخبرة 
الميدانية والمقرر وفــق النموذج المعد من
المركز الوطني للتقويم واالعتماد  األكاديمي،
مع التأكد من النقاط الهامة التالية:

	أصياغة مخرجات تعلم البرنامج مــع دمج
خصائص الخريجين والمعايير المهنية 
ومتطلبات ســوق العمل بمرجعية  اإلطــار
الوطني للمؤهالت أو  اإلطــار السعودي
للمؤهالت ،وإعداد دراسة متكاملة عن مدى
مناسبتها.
	بالتأكد من اتساق استراتيجيات التدريس
للبرنامج وطرق التقويم مع مخرجات تعلم
البرنامج بمرجعية اإلطار الوطني للمؤهالت
أو  اإلطار السعودي للمؤهالت (مصفوفة 
تفصيلية)
	تإعـــداد مصفوفة  ارتــبــاط مــخــرجــات تعلم
المقررات بمخرجات تعلم البرنامج.
	ثالتخطيط لتوزيع درجات المقررات الدراسية 
سواء لألعمال الفصلية أو االختبار النهائي.
	جالتأكد من حداثة وتوفر المصادر التعليمية 
والكتب المرجعية للمقرر الدراسي

والرسم التوضيحي التالي يبين مخطط هذه المرحلة 
لتصميم أو  تطوير البرنامج ،بداية من تشكيل لجنة 
متخصصة بالكلية/القسم إلى القرار النهائي من اللجنة 
الدائمة للنظم والخطط الدراسية  (أو مجلس عمادة 
الدراسات العليا في حالة برامج الدراسات العليا).

تحديد  األهــــداف والــمــخــرجــات التعليمية 
والمهنية للبرنامج وتحديد  خصائص الخريجين
في ضوء متطلبات سوق العمل واحتياجات
التنمية الوطنية.
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مراحل تصميم أو تطوير البرنامج
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	.3.06.

3المرحلة الثالثة :المراجعة
الفنية للبرنامج
	0 1

إقامة ورشــة  عمل لعرض
البرنامج األكاديمي المطور
أو  الجديد بمشاركة  ذوي
العالقة:

	أأعــضــاء هيئة  التدريس
من القسم
	بالطالب والخريجين من
نفس القسم
	تجــهــات التوظيف من
الــقــطــاعــيــن (الـــعـــام 
والخاص)
	ثالــكــلــيــات واألقــســام 
الــمــشــاركــة  أو  التي
ستشارك فــي تدريس
المقررات الدراسية
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	0 2

توثيق مرئيات ومالحظات المشاركين في ورشة 
العمل.

	0 3

دراســة مرئيات ومالحظات المشاركين في
ورشــة  العمل وإجــراء التعديالت الالزمة  على
البرنامج.

	0 4

عرض البرنامج المطور أو الجديد على لجنة النظم
والخطط الدراسية بالكلية للمراجعة والتأكد من
استيفاء اآللية المقرة لتطوير أو تصميم البرامج.

	0 5

عرض البرنامج المطور أو  الجديد  على وحدة 
الجودة بالكلية للمراجعة والتأكد من استيفاء
متطلبات هيئة االعتماد لتخصص البرنامج  .
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4المرحلة الرابعة:
تحكيم البرنامج
يرفع عميد  الكلية ملف تطوير
البرنامج األكاديمي القائم أو ملف
البرنامج الجديد والمعد من اللجنة 
المتخصصة  إلـــى وحـــدة  النظم
والخطط الدراسية بالجامعة  (إلى
عمادة  الــدراســات العليا ،بالنسبة 
لبرامج الدراسات العليا إلحالته للجنة 
الدائمة للنظم والخطط الدراسية 
بالجامعة) بحيث يشمل الملف على
العناصر التالية:

	0 1

معلومات عامة 

	أالــتــعــريــف بــالــكــلــيــة:
النشأة ،الرؤية ،الرسالة،
األهــــــــداف ،أقــســام 
الـــكـــلـــيـــة الــعــلــمـ ّـيــة 
ّ
والشعب والمسارات
والمراكز.
	بالتعريف بالقسم :نشأة 
القسم ،الرؤية ،الرسالة،
األهـــــداف ،الــدرجــات
العلمية  التي يمنحها 
ّ
الــقــســم مــع التحديد 
الدقيق لمسمى الدرجة 
لــكــل بــرنــامــج يقدمه
القسم.
	تالهيكل  العام لتوزيع
الوحدات الدراسية.
	ثالخطة اإلرشادية لتوزيع
المقررات الدراسية.
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	.3.06.

5المرحلة الخامسة :إقرار واعتماد
البرنامج األكاديمي

وذلك بتعبئة النموذج رقم ( )1إلقرار برنامج دراسي جديد 
أو مطور،والنماذج من (  )21 7-لبرامج الدراسات العليا.

	0 1

الدراسية 
األكاديمي والمقررات
توصيف البرنامج
ّ
ّ
ً
طبقا للنموذج
ومقرر الخبرة الميدانية (إن وجد)
المعد من المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي.

	0 2

	0 2

	0 3

تقوم وحدة النظم والخطط الدراسية بالجامعة 
بتحكيم البرنامج من الخبراء األكاديميين من
داخل وخارج المملكة.

	0 4

إرسال أراء الخبراء األكاديميين إلى الكلية  أو 
القسم المختص لدراسة مرئياتهم ومالحظاتهم.

	0 5

إجراء التعديالت الالزمة على البرنامج وفق آراء
المحكمين والخبراء األكاديميين.

	0 6

عرض البرنامج (دبلوم أو بكالوريوس) بعد إجراء
التعديالت على وحدة النظم والخطط الدراسية 
بالجامعة للتأكد مــن استيفاء مالحظات
المحكمين والخبراء األكاديميين ،وعلى عمادة 
الدراسات العليا ،بالنسبة لبرامج الدراسات العليا).

تــعــرض النسخة  النهائية 
لــلــبــرنــامــج عــلــى مجلس
القسم إلقراره.
يعرض البرنامج في صورته
النهائية على مجلس الكلية 
إلقراره.

	0 5

يعرض البرنامج في صورته النهائية على مجلس
الجامعة إلقراره.

	0 6

يصدر قرار تنفيذي بموافقة مجلس الجامعة 
على البرنامج المطور أو الجديد يبلغ به كل من
وكالة  الجامعة للشؤون األكاديمية ،عمادة 
الــدراســات العليا  (فــي حالة برامج الدراسات
العليا) ،والكلية المختصة بالبرنامج.

	0 3

يرفع البرنامج في صورته
النهائية إلى سعادة وكيل 
الـــجـــامـــعـــة لـــلـــشـــؤون
األكــاديــمــيــة  (أو  عــمــادة 
الدراسات العليا  في حالة 
برامج دراســـات عليا) ،مع
المستندات التالية:

	أمحضر مجلس القسم.
	بمحضر مجلس الكلية.
	تموافقة معالي رئيس
الجامعة  على محضر
مجلس الكلية.

	0 4

يرفع البرنامج ألي مرحلة (
دبـــلـــوم ،بــكــالــوريــوس،
دراســات عليا) إلى اللجنة 
الدائمة للنظم والخطط
الدراسية بالجامعة  إلقراره،
وتــرســل بــرامــج الــدراســات
العليا بعد  ذلــك لعمادة 
الــدراســات العليا  إلقرارها 
من مجلس العمادة  قبل 
الـــعـــرض عــلــى مجلس
الجامعة.
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4إجراءات التطوير والمراجعة
الدورية للبرامج األكاديمية
ومقرراتها الدراسية
ً 1
أوال :إجراءات التطوير في المقررات
الدراسية لبرنامج أكاديمي قائم

يــجــب الــتــدقــيــق والــمــراجــعــة 
الدقيقة للبرنامج األكاديمي
عند استحداثه أو تطويره وكذلك
الــمــقــررات الــدراســيــة ،بحيث ال
تكون هناك حاجة للتعديل  أو 
التغيير في البرنامج األكاديمي
أو مقرراته الدراسية بعد  إقراره
مــن مجلس الجامعة ،ويكون
ذلك في أضيق الحدود.

ويجب اتباع اإلجــراءات التالية
إلقرار تطوير مقرر دراسي قائم:

	0 1

ً
طلبا إلــى رئيس
يقدم  عضو  هيئة  التدريس
القسم برغبته بتطوير المقرر الدراسي يوضح
فيه مبررات هذا التطوير ،على أن يرفق تقرير
المقرر الدراسي وفق نماذج المركز الوطني
للتقويم واالعتماد  األكاديمي.

	0 2

يحيل  رئيس القسم الطلب إلى لجنة  النظم
والخطط الدراسية بالقسم األكاديمي لدراسة 
التطوير المقترح إجراءه على المقرر الدراسي.

	0 4

يـــرفـــع مــجــلــس الــقــســم
تـــوصـــيـــتـــه فــــي حــالــة 
الموافقة  على التطوير
الــمــقــتــرح فـــي الــمــقــرر
الـــدراســـي إلـــى مجلس
الكلية لإلقرار.

	0 5

في حالة موافقة مجلس
الــكــلــيــة عــلــى الــتــطــويــر
الــمــقــتــرح وبــعــد  اعتماد 
مجلس الكلية من معالي
رئــيــس الــجــامــعــة ،يرفع
خطاب بموضوع التطوير
للمقرر الدراسي من عميد 
الكلية  إلى سعادة وكيل 
الـــجـــامـــعـــة لـــلـــشـــؤون
األكـــاديـــمـــيـــة (عــمــيــد 
الدراسات العليا ،في حالة 
برامج الــدراســات العليا)،
ً
ويـــــكـــــون مـــشـــمـــوال
بالمرفقات التالية:

	0 6

يحيل وكيل  الجامعة للشؤون األكاديمية 
الموضوع إلى وحدة النظم والخطط الدراسية 
بالوكالة للدراسة وإبداء الرأي (بالنسبة لبرامج
المرحلة  الجامعية).

	0 7

ترفع وحــدة  النظم والخطط الدراسية  (أو 
عمادة  الدراسات العليا ،في حالة  الدراسات
العليا)   رأيــهــا  إلــى اللجنة  الدائمة للنظم
والخطط الدراسية.

	0 8

يــعــرض مــوضــوع التطوير المقترح للمقرر
الدراسي القائم على اللجنة  الدائمة للنظم
والخطط الدراسية بالجامعة  ألخذ التوصية 
المناسبة.

09

فــي حالة موافقة  اللجنة  الدائمة للنظم
والخطط الدراسية بالجامعة  على التطوير
المقترح للمقرر الدراسي ،يرفع الموضوع (إن
لزم  األمر حسب ما ورد  في هذا الدليل) إلى
مجلس الجامعة  العتماده.

	أتوصيف المقرر وفق
نموذج المركز الوطني
للتقويم واالعــتــمــاد 
األكاديمي المخصص
لذلك
	بتقرير المقرر الدراسي
وفــق نــمــاذج المركز
الـــوطـــنـــي لــلــتــقــويــم
واالعتماد  األكاديمي
	تمحضر مجلس القسم
	ثمحضر مجلس الكلية
	جموافقة معالي رئيس
الجامعة  على توصية 
مجلس الكلية

	0 3

ترفع لجنة  النظم والخطط الدراسية بالقسم
األكاديمي رأيها  في التطوير المقترح إلى
مجلس القسم ألخذ التوصية المناسبة.
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ً 2
ثانيا :إجراءات المراجعة الدورية
للبرامج األكاديمية
ً
حرصا من وكالة الجامعة للشؤون
األكاديمية لضمان جودة  البرامج
األكــاديــمــيــة وتــحــســيــنــهــا وفــق
إجراءات واضحة لمراجعة وتقويم
وتحسين الــبــرامــج األكــاديــمــيــة 
والمقررات الدراسية ،لــذا تطبق
ً
ً
ً
شامال
 دوريا
تقويما
الوكالة  إجراء
للبرامج األكاديمية ،ويكون ذلك
من خالل تطبيق اإلجراءات التالية:

	0 1

يـــقـــوم رئـــيـــس الــقــســم
الــعــلــمــي بــتــوجــيــه لجنة 
النظم والخطط الدراسية 
بالقسم للقيام بتقويم
دوري شــامــل للبرنامج
األكاديمي القائم ،حسب
نوعية  البرنامج كالتالي:

	أمرة  كل  ثالث سنوات
لبرامج الدبلوم  الثالث
سنوات ( 6مستويات).
	بمرة كل خمس سنوات
لبرامج البكالوريوس
األربـــــع ســـنـــوات (8
مستويات).
	تمرة  كل  ست سنوات
لبرامج البكالوريوس
الخمس سنوات (10
مستويات).

	حإعـــداد  خطة لتحسين
نقاط الضعف بالبرنامج
	ختحليل مؤشرات األداء
لكل برنامج ،ودراســة 
مــدى تــقــدم  الطالب
في البرامج ،ومعدالت
إتــــمــــامــــهــــم لـــهـــا،
وتــقــيــيــمــات الــطــاب
للمقررات والبرامج
	دمـــراجـــعـــة تــحــلــيــات
االســتــبــانــات الخاصة 
برضا  المستفيدين من
الــبــرامــج وغــيــرهــا من
االستبانات المختلفة 
وتــلــخــيــص الـــــدروس
المستفادة من التغذية 
الــــــراجــــــعــــــة مـــن
المستفيدين

	ثمــــرة كـــل ســـت ســـنـــوات لــبــرامــج
البكالوريوس الــســت ســنــوات (12
مستوى).
	جمـــرة  كــل  سنتين بــالــنــســبــة لــبــرامــج
الماجستير والدبلوم  العالي
	حمرة  كل  ثالث سنوات بالنسبة لبرامج
الدكتوراه

	0 2

تتولى لجنة  النظم والخطط الدراسية 
بالقسم باآلتي    :

	أمراجعة  التقارير السنوية للبرنامج
وتقارير المقررات الدراسية وتقارير
الخبرة  الميدانية  المعدة وفق نماذج
المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي.
	بتقييم مدى تحقق خصائص الخريجين
	تمــــدى تــحــقــق مـــخـــرجـــات الــتــعــلــم
المستهدفة من البرنامج
	ثإعـــداد  تقرير حــول المستوى العام 
للجودة  في البرنامج

	0 3

تقوم لجنة النظم والخطط
الدراسية بالقسم بإعداد 
تــقــريــر ينتهي بتوصيات
توضح:

	أحــــاجــــة الـــبـــرنـــامـــج
الــدراســي القائم إلى
التطوير
	بأو  عــدم وجــود  حاجة 
ملحة لتطوير البرنامج
الدراسي القائم

	0 4

في حالة  التوصية بتطوير
البرنامج الدراسي القائم
يتم عرض تقرير لجنة النظم
والخطط الدراسية بالقسم
عــلــى مــجــلــس الــقــســم
للدراسة وأخــذ التوصية 
المناسبة.

	0 5

فــي حــالــة  توصية مجلس القسم بتطوير
البرنامج الدراسي القائم يتم عرض تقرير لجنة 
النظم والخطط الدراسية بالقسم ومرفقاته
على لجنة  النظم والخطط الدراسية بالكلية،
والتي ترفع توصيتها إلى مجلس الكلية.

	0 6

في حالة موافقة مجلس الكلية  على تطوير
البرنامج وبعد موافقة معالي رئيس الجامعة 
على المحضر ،يرفع خطاب من عميد  الكلية 
إلى وكيل  الجامعة للشؤون األكاديمية  (أو 
عميد الدراسات العليا في حالة برامج الدراسات
العليا) ويرفق به:

	أتقرير لجنة  النظم والــخــطــط الــدراســيــة 
بالقسم ،وبــه جميع األدلـــة والشواهد 
المتعلقة بالحاجة  إلــى تطوير البرنامج
الدراسي
	بمحضر مجلس القسم.
	تمحضر مجلس الكلية
	ثمــوافــقــة معالي رئــيــس الجامعة  على
ا لمحضر

	0 7

يحيل وكيل  الجامعة للشؤون األكاديمية 
موضوع تطوير البرنامج األكاديمي وجميع
مرفقاته إلــى فــريــق الــمــراجــعــة  الداخلية 
بالجامعة لمراجعة توصيف البرنامج وتوصيفات
ً
الدراسية  ،وإعداد تقرير بتوصيات وفقا
مقرراته
لنموذج (.)5

بالنسبة لبرامج الدراسات العليا :يحيل  عميد  الدراسات
العليا موضوع تطوير البرنامج األكاديمي وجميع
مرفقاته إلــى فريق المراجعة  الداخلية بالجامعة 
لمراجعة توصيف البرنامج وتوصيفات مقرراته الدراسية 
 ،وإعداد تقرير بتوصيات.

	جتحديد نقاط القوة والضعف
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	0 8

يرسل تقرير فريق المراجعة 
الداخلية لسعادة وكيل 
الـــجـــامـــعـــة لـــلـــشـــؤون
األكــاديــمــيــة  أو  ســعــادة 
عميد  الـــدراســـات العليا 
إلرساله للقسم العلمي
المعني الستيفاء توصيات
فريق المراجعة  الداخلية،
وإعـــــادة إرســـــال كــامــل 
المعاملة لوكالة  الجامعة 
للشؤون األكاديمية  أو 
لعمادة  الــدراســات العليا 
في حالة برامج الدراسات
العليا.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

|  13لكش

دائرة المراجعة الدورية 
للبرامج األكاديمية 

09

فـــي حــالــة الــتــأكــد من
اكتمال جميع اإلجراءات،
يتم عرض الموضوع على
اللجنة  الــدائــمــة للنظم
والخطط الدراسية  ألخذ
التوصية  المناسبة.

	1 0

في حالة  توصية  اللجنة 
الدائمة للنظم والخطط
الدراسية بالموافقة  على
البرنامج
تطوير/تعديل 
األكاديمي ،يرسل  خطاب
تنفيذي بتوصية  اللجنة 
إلـــى الــكــلــيــة والــقــســم
المعني ألخذ اإلجــراءات
المناسبة لتطوير /لتعديل 
البرنامج وفــق المراحل 
التفصيلية بالفصل  الثاني
من هذا الدليل  أو  يرسل 
خطاب تنفيذي بتوصية 
الــلــجــنــة إلــــى لــعــمــادة 
الدراسات العليا  في حالة 
برامج الدراسات العليا.
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ً 3
ثالثا :معايير قياس وتقويم األداء (دائرة
التقويم) لبرامج جامعة الحدود الشمالية
األكاديمية
لتحقيق االتــســاق مــع متطلبات
ومــعــايــيــر اإلطــــــار الــســعــودي
للمؤهالت (ســقــف) ،والستيفاء
متطلبات استيفاء معايير ضمان
الــجــودة واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
الوطني ،أقــرت جامعة  الحدود 
الشمالية  آليتان رئيستان لتقويم
برامجها األكاديمية هما:

4آليات التقويم غير المباشر

	 1-3.4.06متطلبات وآليات التقويم المباشر
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ً
ووفقا لذلك يتم التحقق من تحقيق
ً
الطلبة لكال من خصائص الخريجين
ومخرجات التعلم في كل برنامج
عبر الطرق المباشرة لدى االنتهاء
من تقويم المقررات الدراسية لكل 
دفعة من الطالب ،واستخدام نتائج
تقويم المقررات لقياس التقدم في
تحقيق مخرجات تعلم الطلبة كنقاط
مــرجــعــيــة والــتــقــيــيــم المستمر
(المصفوفة رقم .)6
ويتم القياس لمدى التقدم  في
تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم
الطلبة مباشرة وذلــك من خالل
ً
التحقق من استيفاء كل برنامج
أكاديمي للمتطلبات األتية:

4آليات التقويم المباشر

تتضمن وتتعدد  أساليب وعمليات
التقويم والقياس المباشر لقياس
خصائص خريجي ومخرجات تعلم
البرامج األكاديمية وجميع مقرراتها 
بما في ذلك مقررات مشاريع التخرج
أو  المشروع البحثي أو  الرسالة 
العلمية  الخبرة  الميدانية/االمتياز،
وتــتــنــوع بمرجعية  ارتــبــاطــهــا مع
مخرجات تعلم مقررات كل برنامج
وأهــمــهــا :االخــتــبــارات الكتابية 
والعملية ،وتقييم الطلبة  في
الــمــعــامــل  أو  الـــعـــيـــادات في
التخصصات الطبية  أو  الصحية،
وفترات التدريب للخبرة الميدانية أو 
االمتياز ،واالمتحانات الشفهية،

تعلم الــمــقــررات فــي كــل  فصل 
دراسي أكاديمي ،وتستعرض نتائج
التقويم في نموذج تقرير المقرر
الدراسي.

وخطط العمل والمتابعة  ،وتعتبر المتطلبات  16و  17
آلية ومــؤشــرات قوية  عن جــودة  البرامج األكاديمية 
والتحقق من تحقيق الطلبة لمخرجات التعلم بشكل 
موازي للتأكد من أن طرق التقويم ومخرجات التعلم
قابلة للتحقق ومناسبة للبرامج وإلعداد  الطلبة لسوق
العمل واختبارات الهيئات التخصصية واختبارات قياس.

ومشاريع بحوث التخرج ،ودراســة  الحاالت ،والتدريب
بالعيادات للتخصصات الطبية أو الصحية.

تركز المتطلبات من ( )1إلى ()6
على التحقق من تحقيق الطلبة 
لمخرجات تعلم المقررات ،وتركز
المتطلبات  من ( )7إلى ( )12على
التحقق من تحقيق الطلبة لخصائص
الخريجين ومخرجات تعلم البرامج
األكاديمية ،بينما  تركز المتطلبات
 11إلــى  15على تحليل  النتائج

توضح المصفوفات من ( )1إلى ( )4ارتباط طرق التقويم
المباشرة واستراتيجيات التدريس مع خصائص خريجي
البرامج األكاديمية ومخرجات تعلمها ،وباستعراض نتائج
ً
ً
 وفقا لخطة تقويم المقررات لكل دفعة 
سنويا
التقويم
من الطالب في كل برنامج ،ويتم عمل تقرير مفصل عن
ً
السنوي لكل برنامج ،وقياسا على
النتائج في التقرير
ذلــك ،وبمرجعية مصفوفة  التوزيع والربط لمخرجات
التعلم في كل برنامج مع المقررات الدراسية في الخطة 
الدراسية حسب (المصفوفة رقم  )5يتم تقويم مخرجات
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المتطلب :1
مراجعة نُ هج بناء وتصميم مخرجات
التعلم للبرامج األكاديمية بدمج ً
كال من
خصائص الخريجين والمعايير األكاديمية 
والمهنية لكل تخصص وربطها بمصفوفة 
مفصلة مع المقررات بمرجعية  اإلطار
الــســعــودي لــلــمــؤهــات (ســقــف)،
واستيفاء متطلبات المعيار الثالث
(التعليم والتعلم) من معايير ضمان
الجودة لالعتماد  األكاديمي والمقرة 
من المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي (المصفوفات من  1إلى .)6

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

|   05لودـج

مصفوفة رقم ( :)1ربط خصائص
الخريجين بمخرجات تعلم البرنامج

مخرجات تعلم البرنامج (بمرجعية سقف)
1

خصائص الخريجين المطورة للجامعة
1

2

3

4

المعرفة (النظريات والحقائق)

1-1
2-1
2

المهارات (التطبيق العملي للمعرفة)

1-2
2-2
3

الكفاءات (االستقاللية والمسؤولية ،والممارسة ،والسمات)

1-3
2-3

|   06لودـج

مصفوفة رقم ( )2تحديد مخرجات تعلم المقررات واحتساب ارتباطها 
في تحقيق مخرجات تعلم البرنامج وخصائص الخريجين

مخرجات التعلم للمقرر
1

رمز مخرج التعلم المرتبط للبرنامج (نسبة
ارتباط المخرج مع مخرجات تعلم البرنامج)

المعارف

1-1
2-1
2

المهارات

1-2
2-2
3

الكفاءات

1-3
2-3
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|   09لودـج

|   07لودـج

مصفوفة رقم ( )5االتساق بين طرق التقويم واستراتيجيات التدريس مع مخرجات المقرر لكل 
مقرر في الخطة الدراسية ،وتحديد مستهدفات قياسها

مصفوفة رقم ( )3ربط مخرجات تعلم البرنامج بعد دمج خصائص الخريجين
والمعايير المهنية بمخرجات تعلم المقررات

مخرجات التعلم للبرنامج
المقررات

المعارف
ع1

المهارات
ع2

ع..

م1

مخرجات تعلم المقرر

الكفاءات
م2

م..

ك1

ك2

ك..

1

مقرر .....
مقرر .....

2-1

مقرر .....

2

مقرر .....

1-2

مقرر .....

2-2

المهارات

3
(استخدم الترميز التالي بعد احتساب نسبة االرتباط لكل مخرجة على مستوى المقر ر مع مخرجات
تعلم البرنامج :س :مستوى التأسيس ،ر :مستوى الممارسة ،ت :مستوى التمكن)

2-3

|   08لودـج
الرمز
1

المعارف

1-1
2-1
2

المهارات

1-2

|   10لودـج

1-3
2-3

مصفوفة رقم ( )6االتساق بين طرق التقويم واستراتيجيات التدريس والتعلم مع مخرجات التعلم
لكل برنامج ،وتحديد مستهدفات قياسها

مخرجات التعلم

طرق التقويم
(مباشر – غير مباشر)

استراتيجيات
التدريس

مستوى األداء
المستهدف

نتائج التقويم

المعارف
ع..

مباشرة:
غير مباشرة:

ع..

مباشرة:
غير مباشرة:

المهارات

2-2
3

الكفاءات

1-3

مصفوفة رقم ( )4االتساق بين طرق التقويم واستراتيجيات التدريس
مع مخرجات التعلم لكل مقرر في الخطة الدراسية

استراتيجيات التدريس

المستوى
المستهدف

المستوى
الفعلي

المعارف

1-1

طرق التقويم

رمز االرتباط مع
مخرج التعلم
للبرنامج

طرق
التقويم

نتيجة التقويم

التعليق على
نتائج القياس

الكفاءات

م..

مباشرة:
غير مباشرة:

م..

مباشرة:
غير مباشرة:

الكفاءات
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مباشرة:
غير مباشرة:

ك..
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المتطلب :2

المتطلب :6

تحكيم مصفوفة  اتــســاق طرق
التقويم واستراتيجيات التدريس مع
خصائص الخريجين ومخرجات تعلم
البرامج األكاديمية ولكل مقرر من
مــقــررات الخطة  الــدراســيــة لكل 
برنامج.

إعداد مصفوفة لتقويم خصائص الخريجين ومخرجات
التعلم لكل مقرر يقدمه البرنامج .وهذه المصفوفة 
تستخدم لقياس مدى التقدم  في تحقيق الطلبة 
لخصائص خريجي البرنامج ومخرجات تعلم المقررات
والتي بدورها تساهم في قياس التقدم في تحقيق
ً
البرنامج بنسب مــدروســة وفقا
مــخــرجــات تعلم
للمصفوفة رقم (.)6

المتطلب :3
مراجعة وتحكيم توصيف المقرر
لكل مقرر من مقررات كل برنامج
أكاديمي ودراسة  االرتباط ما  بين
مــخــرجــات تعلم الــمــقــررات مع
مخرجات تعلم البرنامج بمرجعية 
متطلبات االعتماد الوطني( .مرفق
الخطة  الزمنية لوكالة  الجامعة 
للشؤون األكاديمية لتحكيم برامج
ً
الجامعة خارجيا)

المتطلب :4

المتطلب :7
إدراج نتائج تقويم مخرجات التعلم لكل مقرر في
نموذج تقرير المقرر لكل مقرر يقدم  خالل كل  فصل 
أكاديمي ،مع األخذ بعين االعتبار نتائج التقويم في
تقارير المقررات السابقة  كنقاط مقارنات مرجعية.
(مخطط لكل مخرج تعلم مقسم على نسب موزنة 
ترتبط بطرق التقويم المباشرة ونسب ارتباطها  في
تحقيق مخرجات تعلم البرنامج)

المتطلب :8
تحليل  تحصيل  الطالب لمخرجات تعلم المقررات
وربطها بمخرجات تعلم البرنامج (مصفوفة مخرجات
التعلم وربطها بنسب موزونة ،المصفوفات رقم 5
و.)6

مــراجــعــة  اتــســاق طــرق التقويم
واستراتيجيات التدريس مع مخرجات
التعلم في كل برنامج ولكل مقرر
من مقرراته الدراسية .ويتطلب من
كل برنامج تقديم خطة مفصلة عن
ارتباط طرق التقويم مع مخرجات
تعلم كل مقرر دراسي في الخطة 
الدراسية  المقرة ،وآليات مراجعتها 
(لجنة  االخــتــبــارات فــي األقسام 
العلمية ،أو عبر مراجعة زميل مناظر،
أو عبر المقارنات المرجعية)

ً
الطلبة وفقا لمرجعية  الئحة  الدراسة 
تصنيف تحصيل 
واالختبارات المعمول بها في الجامعات الوطنية في
المملكة  العربية  السعودية والــصــادر عن مجلس
ً
ً
)  .نظام تقدير محدد مسبقا (A
(سابقا
التعليم العالي
و Bو Cو Dو.)F

المتطلب :5

المتطلب :10

مــراجــعــة  اتــســاق طــرق التقويم
المباشرة مع خصائص الخريجين
للبرامج ومخرجات التعلم ولكل 
مقرر عبر تحكيم االختبارات وطرق
التقويم لكل مقرر دراسي والمقررة 
في كل توصيف مقرر في الخطط
الدراسية  .
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المتطلب :9

قياس مدى التقدم  في تحقيق الطلبة لمخرجات
التعلم في البرنامج بواسطة مؤشرات األداء الرئيسة 
ً
تعلم وفقا لمعيار األداء المحدد من
( )KPIsلكل مخرج
وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية (أو مجلس عمادة 
الدراسات العليا ،بالنسبة لبرامج الدراسات العليا).
«تعتبر نسبة  تحقيق الطلبة للحد  األدنى من التقدير
ً
ً
 مقبوال كمحصلة لطرق
إنجازا
 )D( 60٪وما  فوق
تقويم مخرجات تعلم المقررات والبرامج في مرحلتي

الــدبــلــوم والــبــكــالــوريــوس ،مع
مالحظة  أن يتم تحليل مؤشرات
للتميز فــي كــل برنامج يحددها 
القسم العلمي بالتنسيق مع عمادة 
الجودة ،بينما  تعتبر نسبة  تحقيق
الطلبة للحد  األدنــى من التقدير
ً
ً
 مقبوال
إنجازا
 )C( 70٪وما  فوق
كمحصلة لطرق تقويم مخرجات
تعلم المقررات )B( 80% ،وما فوق  
ً
ً
 مقبوال كمحصلة لطرق
إنــجــازا

تقويم كل مخرج من مخرجات تعلم
برامج الدراسات العليا ،مع مالحظة 
أن يتم تحليل مؤشرات للتميز في
كل برنامج يحددها القسم العلمي
بالتنسيق مع عمادة الجودة»  
ويــتــم تحليل  األداء فــي ضــوء
المستهدف «النسبة  المئوية 
للطالب الذين حققوا الحد  األدنى
(أي  ٪ 60أو  أكثر لبرامج الدبلوم 
والبكالوريوس 70% ،او أكثر لبرامج
الدراسات العليا) في محصلة طرق
تقويم مخرجات التعلم ذات الصلة 
بالمقررات وربطها بنسب موزونة 
تسهم في قياس تحقيق الطلبة 
لكل مخرج تعلم على مستوى
البرنامج «.

المتطلب :11
في ضــوء نتائج تحليل مؤشرات
األداء ،وتحليل  نتائج التقويم في
كل مقرر دراسي ،باإلضافة لنتائج
تحليل نتائج التقويم للمقررات التي
ً
تقدم تباعا لكل دفعة ،يتم مراجعة 
مخرجات التعلم على المستوين
البرامجي ولكل مقرر بما في ذلك
طـــرق الــتــقــويــم واســتــراتــيــجــيــات
التدريس ومناسبة المخرج.

المتطلب :12
تحديد مستهدفات جديدة لتحسين
جودة  البرامج والمقررات الدراسية 
وذلك من خالل المقارنات المرجعية 

مع برامج مماثلة  تقدم في الجامعات السعودية  أو 
الخارجية.

المتطلب :13
تحليل األداء في ضوء المقارنات المرجعية الداخلية،
والمستهدفات من المقارنات المرجعية الخارجية.

المتطلب :14
بناء على تحليل  األداء توضع توصيات وخطط عمل 
للتحسينات.

المتطلب :15
متابعة تنفيذ ما سبق عند تقديم كل مقرر لكل دفعة 
ً
سنويا للتأكد من تحقيق الطلبة 
في كل برنامج
لمخرجات تعلم البرنامج.

المتطلب :16
باإلضافة  إلــى قياس التقدم  في تحقيق الطلبة 
لمخرجات التعلم في البرامج عبر المقررات المقدمة 
في الخطط الدراسية ومتطلبات استيفاء المصفوفات
من  1إلى  ،6يتطلب من كل برنامج أكاديمي قياس
تحصيل  الطلبة لمخرجات تعلم معينة  في مقررات
معينة  في المستويات العليا  في كل برنامج ومن
أهمها :قياس تحقيق الطلبة لمخرجات فترة  الخبرة 
الميدانية/سنة  االمتياز/بحث التخرج/مشروع التخرج،
وكذلك تحقيق الطلبة لمهارات التدريب المعملية/
السريرية للتخصصات الطبية  أو  الصحية ،وتحقيق
الطلبة لمخرج تعلم مرتبط بالبحث العلمي و  تحليل 
ً
ً
قويا للقيادات
القياسيات مؤشرا
النتائج .تعتبر هذه
األكاديمية  في الجامعة/الكلية/القسم العلمي/
البرنامج ولمسؤولي الجودة  في الجامعة  عن مدى
تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم البرامج وتهيئتهم لخوض
اختبارات الهيئات التخصصية وقياس.

المتطلب :17
يتطلب من كل برنامج في الجامعة  تحليل مؤشرات
أداء الخريجين في اختبار هيئات التخصصات المهنية 
وقياس ،وهــذا سيسهم بشكل  فعال في مراجعة 
خصائص الخريجين ومخرجات تعلم فترات التدريب
العملي والخبرة الميدانية.
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|  14لكش

	 2-3.4.06متطلبات وآليات

ملخص دورة التقويم بجامعة 
الحدود الشمالية

التقويم المباشر

تشمل  أساليب وعمليات التقويم
والــقــيــاس غير الــمــبــاشــرة  تقويم
مخرجات تعلم البرنامج بواسطة 
استطالع أراء المستفيدين من برامج
الجامعة ومن أهمها :رأي الطلبة 
في المستوى األخير قبل  تخرجهم
من البرامج األكاديمية ،ووجهة نظر
الطلبة  عن مخرجات التعلم وطرق
التقويم واستراتيجيات التدريس في
نهاية  كل مقرر دراســي .وكذلك
تعتبر استطالعات أراء الطلبة  في
فــتــرة  تــدريــب الــخــبــرة  الميدانية/
االمــتــيــاز/مــشــروع التخرج/تدريب
العيادات للتخصصات الطبية  أو 
الصحية/التجارب المعملية ودراسة 
الــحــاالت ببعض الــمــقــررات عن
مخرجات التعلم خالل هذه الفترات
من أهم طرق التحقق من تحقيق
مــخــرجــات الــتــعــلــم فــي الــبــرامــج
األكاديمية وقــد  اضيفت نماذج
االستبانات كملحق مع هذا الدليل.
ولتحقيق وتلبية  المتطلبات الالزمة 
لالعتماد  البرامجي الوطني فيما 
يخص طرق التقويم غير المباشرة،
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وفرت وكالة التطوير والجودة في الجامعة عبر عمادة 
الجودة واالعتماد األكاديمي عدة استبيانات الستطالع
أراء المستفيدين من برامج الجامعة والتي سيسهم
تحليلها  في مراجعة  خصائص ومخرجات تعلم الطلبة 
فيها ،وتشمل:

	0 1

استبانة تقويم البرنامج (طالب المستوى األخير
في البرنامج).

	0 2

استبانة تقويم المقرر.

	0 3

استبانة خبرة الطالب

	0 4

استبانة  الخريجين وتشمل  (رأي الخريجين عن
خصائص الخريجين ومخرجات تعلم البرنامج،
والخبرة الميدانية ،واألنشطة الالصفية)

	0 5

استبانة رضا أرباب العمل وجهات التوظيف عن
خصائص الخريجين ومخرجات تعلم البرامج
األكاديمية.

	0 6

استبانات خاصة بتحقيق الطلبة لمخرجات تعلم
فترات الخبرة الميدانية في المقررات العملية أو 
التي تحوي فترات عملية /خبرة ميدانية.
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5إجراءات إنشاء كلية أو قسم
جــديــد أو إعــــادة هيكلتها
ومقرراتها الدراسية

	0 6

دراسة  اإلمكانات البشرية 
والـــمـــاديـــة الــمــتــوفــرة 
والمطلوبة إلنشاء كلية أو 
قــســم جــديــد  أو  إعـــادة 
هيكلتها بالجامعة بالتنسيق
مع الجهات المسؤولة عن
ذلك في الجامعة.

	0 7
تتضمن إجراءات طلب إنشاء كلية أو 
قــســم جــديــد  أو  إعــــادة  هيكلتها 
بالجامعة ،سواء دمج بعض األقسام 
أو الكليات ببعضها البعض إو إلغائها 
أو  استبدال بعض األقسام بأقسام 
أخـــرى جــديــدة ،دراســـة وافــيــة عن
احتياج سوق العمل لمخرجات هذه
الكليات أو  األقــســام  المقترحة 
وكذلك معرفة الجدوى االقتصادية 
والمالية إلنشائها.
ً
ونـــظـــرا ألهــمــيــة إعـــــداد دراســـة 
ومــعــلــومــات وافـــيـــة حـــول هــذا
الموضوع ،تشكل لجنة متخصصة 
تكون مهمتها  إعداد دراسة  شاملة 
لطلب إنشاء كلية أو قسم جديد أو 
إعــادة  هيكلتها بالجامعة ،على أن
تتضمن أهمية  الدراسة  المطلوبة 
بهذا الخصوص ما يلي  :

	0 1

بيان أهمية ومبررات طلب إنشاء كلية أو قسم
جديد  أو  إعادة  هيكلتها بالجامعة ،وأن تكون
متوائمة مع األبــعــاد  التنموية والمرتكزات
األساسية التي تضمنتها رؤية المملكة (،)2030
وأن يبرز ذلك بوضوح في الدراسة.

	0 2

تراعي اللجنة  عند  رفع الدراسة  الخاصة  بإنشاء
الكلية  أو  األقسام  الجديدة  أو  إعادة  هيكلتها،
اإلشــارة  إلــى ما  هو موجود لــدى الجامعات
السعودية  األخرى وذلك بتوضيح عدد  األقسام 
أو الكليات المماثلة وأسمائها وأسماء الجامعات
الموجودة بها.

	0 3

تقوم اللجنة بإعداد دراسة بالتنسيق مع الجهات
المعنية بسوق العمل وخاصة وزارة  العمل 
ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية حول
توصياتها  التي تتعلق بإنشاء أقسام  جديدة،
وإرفاق ما يدل على هذا التنسيق.

	0 4

أن تتضمن الدراسة وجود تقرير مقارنات مرجعية 
مناسبة  لالستفادة من كليات أو  أقسام   في
الجامعات الوطنية والعالمية المرموقة.

تقوم  اللجنة  المتخصصة 
بـــإعـــداد  تــقــريــر ينتهي
بتوصيات توضح:

	أالحاجة إلى إنشاء كلية 
أو قسم جديد أو إعادة 
هيكلتها بالجامعة.
	بعدم وجود حاجة ملحة 
إلـــى إنــشــاء كلية  أو 
قسم جديد  أو  إعــادة 
هيكلتها بالجامعة.

	0 8

عــــرض الـــمـــوضـــوع على
مجلس الكلية  في حالة 
إنشاء قسم جديد أو إعادة 
هيكلة لألقسام بالكلية،
أما  في حالة  إنشاء كلية 
يحال الــمــوضــوع مباشرة 
إلى اللجنة  الدائمة للنظم
والــخــطــط الــدراســيــة  (أو 
مجلس عمادة  الدراسات
العليا  فــي حــالــة بــرامــج
الدراسات العليا) بالجامعة 
من اللجنة المختصة.

09

فــي حالة موافقة مجلس الكلية واعتماد 
المحضر من معالي رئيس الجامعة ،يرفع عميد 
الكلية  خطاب إلــى سعادة وكيل  الجامعة 
للشؤون األكاديمية   (أو  عميد  الدراسات العليا 
في حالة برامج الــدراســات العليا) ويتضمن
المرفقات التالية- :

	أنموذج استحداث قسم علمي ومرفقاته
(نموذج (.)2
	بتقرير اللجنة  المتخصصة وتوصياتها وفق
المتطلبات السابقة (البنود من .)6-1
	تمحضر مجلس الكلية.
	ثموافقة معالي رئيس الجامعة  على محضر
مجلس الكلية.

	1 0

يحيل سعادة وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية 
الموضوع إلى وحدة  النظم والخطط الدراسية 
بالجامعة للتأكد من جميع المتطلبات واإلجراءات
السابقة واكتمال المرفقات (في حالة برامج
المرحلة الجامعية).

	1 1

يعرض الموضوع على اللجنة  الدائمة للنظم
والخطط الدراسية بالجامعة بدراسة طلب إنشاء
كلية أو قسم جديد أو إعادة هيكلتها بالجامعة 
ومرفقاته وفق المتطلبات واإلجراءات السابقة.

	1 2

في حالة موافقة اللجنة الدائمة للنظم والخطط
الدراسية واعتماد  المحضر من معالي رئيس
الجامعة ،يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة 
لالعتماد.

	1 3

موافقة مجلس شؤون الجامعات بإنشاء كلية 
أو قسم جديد أو إعادة هيكلتها بالجامعة.

	0 5

أهمية  اإلطـــاع على التصنيف السعودي
للمستويات والتخصصات التعليمية  المعتمد 
على التصنيف الدولي ( ،)ISCEDوتصنيف وزارة 
التعليم المطور.
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6إجراءات تفعيل
برنامج ُمقر
	0 1

تكليف لجنة النظم والخطط الدراسية 
(لجنة البرنامج في حالة تعدد البرامج
داخـــل  القسم) بــإعــداد  بــيــان دقيق
ألهمية ومبررات تفعيل البرنامج.

	0 2

تقوم اللجنة بإعداد دراسة توضح مدى
حاجة  سوق العمل والتنمية  الوطنية 
والمجتمعية  إلى البرنامج وتوضيح
مــدى مالئمة مواصفات الخريجين
والمخرجات التعليمية  المتوقعة 
للبرنامج مع متطلبات المتطلبات
والمعايير األكــاديــمــيــة والمهنية،
واتــســاقــهــا مــع خــصــائــص خريجي
الجامعة .ويمكن للجنة  االستعانة 
بمصادر المعلومات التالية لعمل 
دراسة  استطالعية  حول مدى أهمية 
استحداث القسم والبرنامج المقترح:

	أوزارة  الــمــوارد  البشرية والتنمية 
االجتماعية
	بوزارة العمل
	تالغرفة التجارية والصناعية
	ثأبــرز الشركات والمؤسسات في
مجال التخصص
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	0 3

تقوم  اللجنة  بإعداد  تقرير
ينتهي بتوصيات توضح:

	أالــحــاجــة  إلـــى تفعيل 
البرنامج الدراسي
	بعدم وجود حاجة ملحة 
إلــى تفعيل  البرنامج
الدراسي

	0 4

تعبئة نــمــوذج رقـــم ()3
لتفعيل برنامج مقر
ُ

	0 5

دراسة باإلمكانات البشرية 
والـــمـــاديـــة الــمــتــوفــرة 
والمطلوبة لتفعيل البرنامج
بالتنسيق مــع الــجــهــات
المسؤولة  عــن ذلــك في
الجامعة.

09

في حالة موافقة مجلس الكلية واعتماد 
المحضر من معالي رئيس الجامعة ،يرفع
الموضوع للجنة  الدائمة للنظم والخطط
الدراسية للدراسة وأخذ التوصية  المناسبة،
على أن يتضمن الموضوع المرفقات التالية:

تفعيل برنامج مقر ومرفقاته
	أنموذج
ُ
	بتقرير اللجنة  المتخصصة والدراسة  التي
قامت بها
	تمحضر مجلس الكلية

	1 0

في حالة موافقة  اللجنة  الدائمة للنظم
والخطط الــدراســيــة ،يتم مخاطبة  الكلية 
وعمادة القبول والتسجيل بالموافقة .

	0 6

عــــرض الـــمـــوضـــوع على
مجلس القسم للدراسة 
وأخذ التوصية المناسبة.

	0 7

عرض الموضوع على لجنة 
النظم والخطط الدراسية 
بالكلية.

	0 8

عــــرض الـــمـــوضـــوع على
مجلس الكلية للدراسة 
وأخذ التوصية المناسبة.

	جدلــيــل  اإلحــصــاءات الــتــي تصدره
مصلحة  اإلحــصــاءات العامة  في
المملكة
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7إجراءات إغالق أو إيقاف
برنامج أكاديمي قائم
عند  القيام بالمراجعة  الــدوريــة وعملية 
التقويم للبرامج األكاديمية ،يتبين من خالل
عملية  التطوير للبرامج عدم  الحاجة  إلى
أحد  البرامج القائمة  نتيجة  ألحد  األسباب
التالية:

	0 1

وجود وفرة في خريجي البرنامج

	0 2

عدم  حاجة  سوق العمل لخريجي
البرنامج

	0 3

توجيه من وزارة  التعليم أو  نتيجة 
لسياسات أو توجهات عليا

	0 4

حاجة البرنامج إلى تغييرات جذرية 
لمواكبة سوق العمل

مما  يتطلب إيقاف القبول على البرنامج
ً
لفترة زمنية محددة أو أحيانا إغالقه.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

إغالق  /إيقاف البرنامج األكاديمي
يتطلب مجموعة مــن البيانات
والمعلومات التي يجب أن يوفرها 
القسم العلمي كما  هو موضح
بالنموذج رقم ( .)4كما  يجب اتباع
التسلسل واإلجراءات التالية إلغالق
 /إيقاف البرنامج األكاديمي:

	0 1

تقوم لجنة النظم والخطط
الدراسية بالقسم بتعبئة 
النموذج المرفق إلغالق/
إيقاف البرنامج األكاديمي،
وترفع توصيتها ،مشفوعــة 
بــالــمــبــررات والــشــواهــد 
واألدلة  إلى رئيس القسم
بـــشـــأن إيـــقـــاف /إغـــاق
البرنامج األكاديمي.

	0 2

يـــعـــرض رئـــيـــس الــقــســم
العلمي الموضوع على
مجلس الــقــســم؛ التــخــاذ
التوصية  المناسبة بشأن
إيــقــاف /إغـــاق البرنامج
األكاديمي.

	0 3

ترفع التوصية  إلــى عميد 
الكلية ،الــذي يحيلها  إلى
لــجــنــة الــنــظــم والــخــطــط
الدراسية بالكلية لفحص
األسباب والمبررات.

ً
خطابا إلى وكيل 
الكلية ،يرفع عميد  الكلية 
الجامعة للشؤون األكاديمية  (أو عميد الدراسات
العليا  في حالة برامج الــدراســات العليا) مع
مجلسي القسم والكلية وتقرير البرنامج
والنموذج المعد لذلك.

	0 6

ُيعرض الموضوع على اللجنة  الدائمة للنظم
والخطط الدراسية بالجامعة  (أو مجلس عمادة 
الدراسات العليا بالنسبة لبرامج الدراسات العليا)؛
لمناقشته وتقديم التوصية  المناسبة ،إليقاف/
إغالق البرنامج لمدة محددة وإيقاف القبول
عليه.

	0 7

بعد اعتماد معالي رئيس الجامعة لمحضر اللجنة 
الدائمة للنظم والخطط الدراسية  أو  (مجلس
عمادة الدراسات العليا بالنسبة لبرامج الدراسات
العليا) ،يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة.

	0 8

في حالة  عدم  الموافقة  على إغالق البرنامج
األكاديمي أو  إيقافه يعاد  إلى القسم ،وفق
نظام  التسلسل  اإلداري ،لمزيد من الدراسة مع
األخذ في الحسبان المالحظات المسجلة عليه.

09

يتم إبالغ العميد بالموافقة  على اإلغــاق أو 
اإليقاف إلخطار القسم األكاديمي المعني،
وكذلك الجهات المعنية ذات العالقة ( عمادة 
القبول والتسجيل ... ،إلخ).

	0 4

ترفع اللجنة  توصيتها  إلى
مــجــلــس الــكــلــيــة التــخــاذ
التوصية المناسبة.

	0 5

بعد  اعتماد معالي رئيس
الجامعة لمحضر مجلس
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8اللجان األكاديمية
في الجامعة
ً 1
أوال :لجنة النظم والخطط
الدراسية باألقسام العلمية

	 1-1.8.06تشكيل لجنة النظم والخطط الدراسية
بالقسم العلمي

تُ ّ
شكل لجنة  على مستوى القسم
العلمي؛ لبناء وتصميم ومراجعة 
الخطط والــبــرامــج الــدراســيــة ،أو 
تطويرها ،وفي حالة تقديم القسم
ألكثر من برنامج يكون هذا التشكيل 
لكل برنامج على حده وفق الضوابط
التالية:

	0 1

ً
عضوا
يختار مجلس القسم
ّ
تخصص
كل
أو  اثنين في
ٍ
التخصصات
فــرعــي مــن
ّ
الدقيقة للبرنامج

	0 2

يكون اختيار العضو من
العلمية،
ذوي الكفاءات
ّ
والــخــبــرات المتميزة  في
مجال بناء وتطوير الخطط
الدراسية
ّ

174

	0 3

ً
رئيسا
يختار أعضاء اللجنة  في أول اجتماع لهم
ً
منهم للجنة وأمينا لها

	0 4

تَ عقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري

	0 5

رئيس اللجنة مسؤول عن التنسيق الدائم مع
أعضاء اللجنة ولجنة  الخطط النظم والخطط
الدراسية بالكلية؛ لمعرفة المتطلبات واإلجراءات
ّ
المحددة من ِق َبل وحدة النظم والخطط الدراسية 
َّ
بالجامعة في كل ما يتعلق ببناء وتطوير الخطط
الدراسية والبرامج األكاديمية

	0 6

للجنة  حق االستعانة بخبراء مختصين من خارج
القسم العلمي أو من خــارج الجامعة  حسب
الحاجة بعد إنهاء اإلجراءات المتبعة في ذلك.

	 2-1.8.06مهام لجنة النظم والخطط
الدراسية بالقسم

تكون مهام لجنة  النظم والخطط
الدراسية بالقسم العلمي (لجنة 
البرنامج) وفق الضوابط التالية:

	0 1

بــنــاء الــخــطــط الــدراســيــة 
الــــجــــديــــدة ومـــراجـــعـــة 
توصيفاتها بمرجعية  اإلطار
المرجعي المعتمد  في
الــجــامــعــة ،ووفـــق اآللية 
التفصيلية بالفصل الثالث

	0 2

مراجعة وتطوير الخطط
الــــدراســــيــــة لــلــبــرامــج
األكـــاديـــمـــيـــة الــقــائــمــة 
وتــوصــيــفــاتــهــا بمرجعية 
اإلطــار المرجعي المعتمد 
في الجامعة ،ووفق اآللية 
التفصيلية بالفصل الثالث

	0 3

اإلشراف على إعداد تقارير
الــمــقــررات الــدراســيــة في
نهاية  كل  فصل دراســي،
ودراســــــة مــــدى تحقق
مخرجات تعلم المقررات
الــدراســيــة ،وتحديد نقاط
القوة والضعف بالمقررات،
ومــقــتــرحــات الــتــحــســيــن
والتغييرات المقترحة من
أســـاتـــذة  الــمــقــررات (إن
وجـــــدت) ،ورفــعــهــا إلــى
مــجــلــس الــقــســم ألخــذ
التوصية المناسبة

	0 4

اإلشــراف على إعداد  التقرير السنوي للبرنامج
األكاديمي ،ودراسة مدى تحقق مخرجات تعلم
البرنامج ونقاط القوة والضعف ،ومقترحات
التحسين والتغييرات المقترحة ورفعها  إلى
مجلس القسم ألخذ التوصية المناسبة

	0 5

دراسة جميع المقترحات التي ترفع إليها لتحسين
جــودة  البرامج الدراسية بالقسم واستكمال
اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص

	0 6

تقديم الرأي والمشوره في كل ما من شأنه
تحسين جودة البرامج األكاديمية بالقسم

	0 7

المراجعة والتقويم الــدوري للبرامج والخطط
الدراسية المطروحة في القسم.

	0 8

أية مهام  أخرى تحال إليها بهذا الخصوص من
عميد  الكلية  أو وكــالــة  الجامعة للشؤون
األكاديمية
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	 3-1.8.06دور مجالس األقسام العلمية لدعم مهام لجنة النظم
والخطط الدراسية بالقسم العلمي

	0 1

دراســـة  البرنامج والخطة 
الدراسية المقدمة من لجنة 
َّ
النظم والخطط الدراسية 
بالقسم (لجنة  البرنامج)،
وتــــقــــديــــم الـــمـــرئـــيـــات
واالقتراحات مكتوبة إلى
ً
اللجنة.

	0 2

في حالة عدم األخذ بها أو 
ببعض منها من ِق َبل اللجنة،
ٍ
أو  إذا تباينت اآلراءُ ،يحيل 
َ
المختلف
القسم الموضوع
فــيــه إلـــى لــجــنــة  النظم
والخطط الدراسية بالكلية  .
وفي حالة بقاء ٍّ
كل منهما 
على رأيــه يحال الموضوع
الكلية.
إلى مجلس
ّ

	.8.06.

	0 3

التوصية  بإقرار الخطة  الدراسية ،وإحالتها  إلى
لجنة  النظم والخطط الدراسية بالكلية لعرضها 
على مجلس الكلية للتوصية  بإقرارها ورفعها 
للجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية

	0 4

الدراسية والبرامج األكاديمية 
اقتراح الخطط
ّ
والمناهج والمراجع والكتب المقررة على لجنة 
النظم والخطط الدراسية بالقسم.

ً 2
ثانيا :لجنة النظم والخطط
الدراسية بالكلية

	0 4

رئيس لجنة النظم والخطط
الدراسية بالقسم /البرنامج
ـم/بــرنــامــج
عـــن كـــلِّ قــسـ ٍ
بالكلية( .في حالة وجود 
ّ
برنامج واحــد  في الكلية 
فتضم اللجنة ممثل عن كل 
قسم بالكلية).

	0 5

َّ
المرشح من
يكون العضو 
العلمية،
ذوي الكفاءات
ّ
والــخــبــرات المتميِّ زة  في
مـــجـــال بـــنـــاء الـــبـــرامـــج
األكاديمية وتطوير الخطط
الدراسية.
ّ

	0 6

عضوية 
ينضم إلى
يجوز أن
ّ
َّ
الــلــجــنــة أحــــد األعـــضـــاء
المتميزين في مجال بناء
الدراسية من خارج
الخطط
ّ
ترشيح من
الكلية ،بناء على
ً
ٍ
الكلية.
مجلس
ّ

	0 7

يختار أعضاء اللجنة في أول
ً
رئيسا للجنة 
اجتماع لهم
ٍ
ً
وأمينا لها) .يفضل ان يكون

	0 1

	0 8

ً
قــرارا
ُيــصـ ِـدر عميد  الكلية 
سنة
اللجنة لمدة 
بتشكيل 
ٍ
ّ
 للتجديد ،وتزود وحدة 
قابلة
ٍ
َّ
الــــنــــظــــم والـــخـــطـــط
الــــدراســــيــــة(أو عــمــادة 
الــدراســات العليا بالنسبة 
لبرامج الــدراســات العليا)
بالجامعة بنسخة من القرار.
ٍ

09

تَ عقد  اللجنة  اجتماعاتها 
بشكل دوري.
ّ

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

	0 2

وكيل الكلية للتطوير والشراكة المجتمعية.

	1 1

للجنة  حق االستعانة بخبراء مختصين من خارج
الكلية أو من خارج الجامعة حسب الحاجة بعد 
إنهاء اإلجراءات المتبعة في ذلك.

وكــيــل  الكلية للشؤون
األكاديمية رئيسا للجنة).

بالكلية
	  1-2.8.06تشكيل لجنة النظم والخطط الدراسية
ّ
تُ ّ
شكل لجنة  على مستوى الكلية؛
لــمــراجــعــة الــبــرامــج األكــاديــمــيــة 
والخطط الدراسية لألقسام العلمية،
وتضم اللجنة في عضويتها كل من:

	1 0

رئيس اللجنة مسئول عن التنسيق الدائم مع
أعضاء اللجنة ولجان الخطط والنظم الدراسية 
باألقسام  العلمية ووحــدة  النظم والخطط
الدراسية بالجامعة  (أو  عمادة  الدراسات العليا 
بالنسبة لبرامج الــدراســات العليا)  لمعرفة 
المحددة من ِق َبل اللجنة 
المتطلبات واإلجراءات
َّ
الدائمة للنظم والخطط الدراسية  (أو مجلس
عمادة الدراسات العليا في حالة برامج الدراسات
العليا) في كل ما له صلة بتصميم وتطوير
الخطط الدراسية والبرامج األكاديمية.

	0 3

مدير وحدة الجودة بالكلية.
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	 3-2.8.06دور مجلس الكلية في دعم لجنة

	 2-2.8.06مهام لجنة النظم والخطط
الدراسية بالكلية
ّ

	0 1

التنسيق المستمر مع لجان
النظم والخطط الدراسية 
باألقسام ووحــدة  النظم
الــدراســيــة  (أو 
والــخــطــط
ّ
عــمــادة  الــدراســات العليا 
بالنسبة لبرامج الدراسات
العليا)  بالجامعة  في كل 
ما له صلة بتصميم وتطوير
الخطط الدراسية والبرامج
األكاديمية.

	0 2

الدراسية 
مراجعة  الخطط
ّ
ومخرجاتها ،وتحديد مدى
تــوافــقــهــا مـــع كـــل من
متطلبات ســـوق العمل 
ومعايير المركز الوطني
لــلــتــقــويــم واالعـــتـــمـــاد 
األكــاديــمــي ،وذلـــك قبل 
اعــتــمــادهــا مـــن مجلس
الكلية.

بالكلية
النظم والخطط الدراسية
ّ

	0 5

دراسة جميع المقترحات التي ترفع إليها لتحسين
جــودة  البرامج الدراسية بالكلية واستكمال
اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص.

	0 6
	0 7

تقديم الرأي والمشورة  في كل ما من شأنه
تحسين جودة البرامج األكاديمية بالكلية.

أية مهام  أخرى تحال إليها بهذا الخصوص من
عميد  الكلية  أو وكــالــة  الجامعة للشؤون
األكاديمية.

	0 1

مــتــابــعــة  إعــــداد  الخطط
الدراسية وتطويرها.
ّ

	0 2

مناقشة  تقارير لجنة  النظم
والخطط  الدراسية بالكلية.

	0 3

	0 4

خالف بين
أي
ٍ
الفصل في ّ
لــجــنــة الــنــظــم والــخــطــط  
الدراسية بالكلية واألقسام 
العلمية.
خالف بين
أي
ٍ
الفصل في ّ
لــجــنــة الــنــظــم والــخــطــط  
الدراسية بالقسم ومجلس
القسم.

	0 5

التوصية  بــإقــرار الخطط
الــدراســيــة ،ورفعها للجنة 
الدائمة للنظم والخطط
الدراسية.

	0 3

تنظيم لقاءات وورش عمل 
مــع الجهات المستفيدة 
داخل  الجامعة  أو  خارجها،
وذلــك بالتنسيق مع إدارة 
الكلية.

	0 4

تــقــوم الــلــجــنــة بــدراســة 
ومناقشة  آليات التدريب
العملي (الميداني) على
ّ
 وجد(،
مستوى الكلية  ْ
(إن ُ
ـحــقــق أهـــداف ّ
كل
بما  ِّيـ ُ
برنامج أكاديمي ومخرجاته.
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	.8.06.

ً 3
ثالثا :مهام اللجنة الدائمة للنظم
والخطط الدراسية
	0 1

التحقق من استيفاء البرامج
ُّ
األكــاديــمــيــة للمتطلبات
واإلجــراءات التي حددتها 
اللجنة وفق رؤية  الجامعة 
ورسالتها وأهدافها ،وفي
حالة  عدم  استيفائها  تعاد 
البرامج إلى الكلية.

	0 2

يحق للجنة  الدائمة للنظم
ّ
والخطط الدراسية  تشكيل 
المتخصصين
لجان فرعية من
ِّ
مــن داخــــل الــجــامــعــة أو 
خارجها لمراجعة  المحتوى
العلمي للبرامج األكاديمية.

	0 3

التوصية  بــإقــرار البرامج
األكاديمية ،ورفعها  إلى
مجلس الجامعة إلقرارها أو 
إعادتها  إلــى الكلية مع
تــقــديــم الــمــبــررات .تعتبر
تـــوصـــيـــفـــات الـــبـــرامـــج
األكاديمية بعد ذلك وثيقة 
يلتزم الجميع بتنفيذها دون
أية  تعديالت علي صورتها 
النهائية المقرة من مجلس
الجامعة .

	0 4

التقييم والتطوير المستمر
للبرامج األكاديمية وفق
مــعــايــيــر ضــمــان الــجــودة 
واالعتماد األكاديمي.
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	0 5

تقييم ومــراجــعــة  هيكلة 
البرامج باألقسام وتطويرها 
بما  يــرفــع كــفــاءة  األداء
األكاديمي.

	0 6

اقــتــراح بــرامــج أكاديمية 
وتــدريــبــيــة تــتــنــاســب مع
احـــتـــيـــاجـــات الــمــجــتــمــع
ومتطلبات سوق العمل.

	0 7

اقتراح إستراتيجيات تدريس
ومصادر التعليم والتعلم
وطــــرق الــتــدريــس لــرفــع
كفاءة المخرجات التعليمية 
المستهدفة  فــي برامج
الجامعة.

	1 2

تحقيق التواصل اإليجابي بين الجامعة والمجتمع
والخريجين واالستفادة من التغذية الراجعة.

	1 3

اقتراح ومتابعة ما من شأنه االرتقاء بمستوى
خدمات القبول والتسجيل.

	1 4

المساهمة في استقطاب المتميزين من أعضاء
هيئة التدريس.

	1 5

اقتراح ومتابعة ما من شأنه رفع قدرات ومهارات
أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكليات.

	1 6

متابعة دعم البرامج األكاديمية للحصول على
االعتمادات األكاديمية من الجهات ذات العالقة.

	0 8

تــطــويــر أســالــيــب تقويم
الــطــاب بما  يسهم في
تحقيق العدالة والرفع من
كفاءة المخرجات.

09

اقتراح ومتابعة ما من شأنه
توفير بيئة  تعليمية محفزة 
وداعــمــة لــإبــداع والتميز
األكاديمي والبحثي.

	1 0

تعزيز التبادل والشراكات
األكاديمية مع المؤسسات
ذات العالقة.

	1 1

اقتراح ومتابعة ما من شأنه
االرتقاء بمستوى الخدمات
الطالبية.
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	.8.06.

ً
رابعا :مهام لجان وكالة الجامعة
4
للشؤون األكاديمية ألعمال الجودة
	0 1

تقديم خطة زمنية لخطوات
العمل المطلوبة من اللجنة 
إلنجاز أعمالها.

	0 2

جمع البيانات الخاصة بكل 
معيار ومعيار فرعي في
معياري التعليم والتعلم
ً
والطالب وفقا لمصفوفة 
الــمــمــارســات لكل معيار
فرعي ،والمعدة من قبل 
مستشار الوكالة للجودة.

	0 3

الــتــوصــيــة بــــاإلجــــراءات
الالزمة ،لتحسين العمليات
الستيفاء متطلبات تحقيق
كــل معيار بما  فــي ذلك
تــحــديــث خــطــط الــعــمــل 
لتحسين جودة األداء.

	0 4

مراجعة  آليات استطالعات
أراء كـ ً
ـا من أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة والخريجين
وجـــــهـــــات الـــتـــوظـــيـــف
والمجتمع المتعلقة بكل 
معيار.

	0 5

تحليل  نتائج االستبانات
وإعـــداد نــمــاذج مؤشرات
األداء المتعلقة بكل معيار
بــالــتــنــســيــق مـــع عــمــادة 
الجودة.

	0 6

توثيق محاضر االجتماعات
الخاصة بكل لجنة.
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	0 4

	0 7

رفع تقارير بأولويات التحسين المتعلقة بكل 
معيار والمعتمدة  على دراســة نقاط القوة 
والضعف ،وعلى كل لجنة  أن توضح العمليات
المتبعة للتحقق الستيفاء متطلبات محاور
وعناصر وممارسات كل معيار ،ومتابعة تنفيذها.

لضمان فعالية خصائص الخريجين
ومــخــرجــات الــتــعــلــم لــبــرامــج
الجامعة األكاديمية على لجان
الجودة التحقق من اآلتي:

	0 1

مراجعة  خصائص خريجي البرامج األكاديمية 
باالتساق مع الخصائص التي حددتها  الجامعة 
في خطتها  اإلستراتيجية  المطورة  -2020
 ،2025والتأكد من أن كل برنامج في الجامعة 
حدد  خصائص الخريجين العلمية والتدريبية/
االمتياز للتخصصات الطبية والصحية ،ومخرجات
التعلم المستهدفة بما يتسق مع رسالته.

	0 2

التأكد من أن خصائص الخريجين ومخرجات
تعلم البرامج األكاديمية لبرامج الجامعة  تم
مناقشتها عبر اللجان االستشارية ولجان الجودة 
وإقــرارهــا مــن مجالس األقــســام/الــكــلــيــات
وإعالنها ،وبأن البرامج قدمت خطة لقياسها 
ً
ومراجعتها دوريا.

	0 3

التأكد من توافق خصائص الخريجين ومخرجات
التعلم مــع متطلبات اإلطــــار الــســعــودي
للمؤهالت (سقف) ومع المعايير األكاديمية 
والمهنية الوطنية ومتطلبات جهات التوظيف.

الــتــأكــد مـــن أن الــبــرامــج
األكاديمية ملتزمة بتطبيق
الـــســـيـــاســـات والــمــعــايــيــر
واإلجــراءات المؤسسية  في
تصميم وتــطــويــر وتــعــديــل 
المناهج الدراسية بما  في
ذلك فترات التدريب أو الخبرة 
الميدانية/االمتياز.

	0 5

الــتــأكــد مــن مـــدى تحقيق
الخطط الدراسية  التوازن بين
المتطلبات العامة ومتطلبات
الــتــخــصــص ،وبــيــن الــجــوانــب
النظرية والتطبيقية والسريرية 
للتخصصات الطبية والصحية،
ومراعاتها للتتابع والتكامل 
والــتــراكــم الــمــعــرفــي بين
الــمــقــررات الــدراســيــة وعــدم 
التضارب ما  بين المتطلبات
الــمــســبــقــة واألســـاســـيـــة 
للمقررات.

	0 6

ضمان تمركز استراتيجيات
التعليم والتعلم حول الطالب
واتساقها مع استراتيجيات
الــتــعــلــيــم والــتــدريــس على
مستوى الجامعة ،وتشجيعها 
للتعلم النشط.

	0 8

التأكد من مخرجات التعلم ألنشطة  الخبرة 
الميدانية  أو  التدريب الميداني/فترة  االمتياز
للتخصصات الطبية  أو  الصحية مع مخرجات
تعلم الــبــرامــج ،ومــدى تحديد  استراتيجيات
التدريب والتقييم وأماكن التدريب المناسبة 
لتحقيق هذه المخرجات.

09

التحقق من أإللمام  الكافي لكل مشرفي
التدريب من برامج الجامعة ومشرفي مقار
التدريب/االمتياز بمخرجات التعلم المستهدفة،
والتحقق من طبيعة المهام الموكلة إلى كل 
منهما  (اإلشــراف ،المتابعة ،تقييم الطالب،
وتقويم وتطوير دلــيــل  الــتــدريــب/االمــتــيــاز)،
ومتابعة التزامهما بها وفق آليات محددة.

	1 0

التحقق من أن برامج الجامعة والتي تقدم 
بأكثر من فــرع لشطري الطالب والطالبات
تــقــدم  خــطــة دراســـيـــة وتــوصــيــف للبرامج
والمقررات بشكل موحد ومقارن.

	1 1

التأكد من أن كل برنامج يطبق إجراءات واضحة 
َ
ومعلنة للتحقق مــن جــودة  طــرق التقييم
ومصداقيتها  (مــثــل :مصفوفات ربــط طرق
التقويم بمخرجات تعلم المقررات/البرنامج أو 
جــدول الــمــواصــفــات ،والــتــنــوع والشمولية 
لمخرجات التعلم ،وتــوزيــع الــدرجــات ودقــة 
التصحيح ،مراجعة طرق التقويم عبر زميل مناظر
أو لجنة مستقلة).

	0 7

تنوع استراتيجيات التعليم
والتعلم وطرق التقويم في
الــبــرامــج األكــاديــمــيــة بما 
يــتــنــاســب مــــع طــبــيــعــتــهــا 
ومــســتــواهــا بــمــا فــي ذلــك
برامج الدراسات العليا ،وبأن
هذه اإلستراتيجيات تعزز قدرة 
الطلبة  على إجــراء البحوث
العلمية ،وضمان اكتسابهم
لــمــهــارات الــتــفــكــيــر العليا 
النقدية والتعلم الذاتي.
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وفيما يخص القبول
والتسجيل:

	0 1

التحقق من مناسبة معايير
وشــروط القبول وتسجيل 
الطلبة مــع طبيعة  كل 
بــرنــامــج أكــاديــمــي ،وأن
َ
ـة ومعلنة،
تكون واضــحـ
وأنه يتم تطبيقها بعدالة 
وشفافية.

	0 2

التأكد من أن إعداد الطلبة 
المقبولين في كل برنامج
أكاديمي تم التخطيط له
ويــتــنــاســب مـــع خــطــط
القبول والبنى التحتية 
الــمــتــاحــة لــهــم (مــثــل:
الـــقـــاعـــات الـــدراســـيـــة،
المعامل والمختبرات،
وغيرها).

	0 3

التحقق مــن أن البرامج
األكــــاديــــمــــيــــة تــطــبــق
سياسات وإجراءات عادلة 
ومعتمدة لالنتقال إليها 
ومنها ومعادلة ما  تعلمه
الطلبة في برامج أخرى.

	0 4

الـــتـــأكـــد مـــن الــبــرامــج
األكاديمية /الكلية  تقوم 
بتهيئة  شــامــلــة للطلبة 
المستجدين فــي بداية 
الــتــحــاقــهــم بــالــبــرامــج
األكـــاديـــمـــيـــة ،يتضمن
تعريفهم بجميع الجوانب
األكــاديــمــيــة والطالبية 
والفنية.
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وفيما يخص شؤون الطالب:

	0 1

مراجعة  استبانات استطالع أراء الطلبة  عن
جــودة  الخدمات المقدمة لهم وتحليالتها 
(خدمات دعــم الطالب /المطاعم/الصاالت
الترفيهية /الــمــكــتــبــات /خــدمــات التعليم
اإللكتروني /النشاطات الترفيهية/الخدمات
اإللكترونية /الخدمات المقدمة من عمادة 
القبول والتسجيل /وغيرها).

	0 2

التحقق من نسب استخدام  الطلبة للخدمات
المقدمة واالستفادة منها.

	0 3

توافر اللوائح المنظمة للدراسة واالختبارات،
والقبول ،والتأديب ،والتدريب /التعاوني/
االمتياز ،والدارسات العليا ،والبحث العلمي،
حقوق الطلبة وغيرها من اللوائح التي تتعلق
بمسيرة  الطالب في الجامعة وبرامجها.

	0 4

تقييم األنشطة  التي تقدمها  كل  كلية/قسم
علمي/البرامج األكاديمية بمرجعية ممارسات
معايير ضمان الــجــودة لالعتماد  البرامجي
(المطورة).

	0 5

مراجعة  تحليالت مؤشرات أداء أنشطة  الطلبة 
الالصفية وتحديد نقاط الــقــوة وأولــويــات
التحسين.

	0 7

التحقق من آليات تقديم
وتـــقـــويـــم الـــخـــدمـــات
الــتــوجــيــهــيــة واإلرشـــــاد 
األكـــاديـــمـــي الــفــاعــلــة 
الصف ّية 
واألنــشــطــة  غير
ّ
واإلثـــرائـــيـــة فـــي بــرامــج
الجامعة.

	0 8

تقييم آليات تقويم جودة 
جميع الخدمات واألنشطة 
المقدمة للطلبة ،والعمل 
على تحسينها.

09

تــقــيــيــم آلـــيـــات متابعة 
البرامج لخريجيهم ومتابعة 
جهات التوظيف ،ومدى
تطبيق كل برنامج آلليات
فــعــالــة لــلــتــواصــل مع
الخريجين وإشراكهم في
مناسبات البرنامج/الكلية 
وأنـــشـــطـــتـــهـــا ،وإجـــــراء
استطالع آلرائهم والعمل 
على تحليلها واالستفادة 
منها وتوظيف خبراتهم
لــفــائــدة  طــلــبــة  الكلية،
والــعــمــل  عــلــى دعمهم
وإعــــداد  قــواعــد  بيانات
إلكترونية لهم.

	1 0

التحقق من أن البرامج األكاديمية تطبق آليات
مــنــاســبــة تــســاهــم بــالــتــعــرف عــلــى الــطــاب
الــمــوهــوبــيــن والــمــبــتــكــريــن والــمــب ــدعــيــن
والمتفوقين والمتعثرين ،وتوفير برامج مناسبة 
لرعايتهم وتحفيزهم ودعم كل فئة منهم.

	1 1

التحقق من أن البرامج األكاديمية تقدم للطلبة 
والخريجين أنشطة  إضافية لتطوير مهاراتهم
المهنية تساهم في زيادة خبراتهم في التقدم 
الختبارات الهيئات التخصصية وقياس وفي
توظيفيهم بسوق العمل وجهات التوظيف.

	1 2

التأكد من وجود  تمثيل للطلبة  في المجالس
الطالبية واللجان وإشراكهم في اتخاذ وصنع
القرارات ذات الصلة.

	0 6

التحقق من توفر دليل للطالب في كل برنامج،
على أن يحتوي على معلومات وافية  عن
البرنامج األكاديمي ومتطلبات إكمال الدراسة 
وبشكل معلن.
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9صالحيات التعديل على
البرامج األكاديمية

|   11لودـج

صالحيات التعديل على البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية
رمز االرتباط مع مخرج التعلم
للبرنامج

مجلس
القسم

مجلس
الكلية

اللجنة الدائمة للنظم والخطط
الدراسية(،وبالنسبة لبرامج
الدراسات العليا) يزيد عليها مجلس
الدراسات العليا

N

N

N

N

N

N

N

N

N
N

مجلس الجامعة

م

التعديل المقترح

1

تغيير مسمى البرنامج األكاديمي

]

2

تغيير في عدد الوحدات المقرة للبرنامج األكاديمي

]

N

3

إعادة التوزيع النسبي للساعات المعتمدة بين المقررات اإلجبارية واالختيارية

]

N

N

4

إضافة أو حذف مسار من البرنامج األكاديمي

]

N

N

N

5

تغيير لغة تدريس البرنامج األكاديمي

]

N

N

N

N

6

تغيير خصائص خريجي البرنامج األكاديمي

]

N

N

N

N

7

تغيير مخرجات التعلم للبرنامج األكاديمي

]

N

N

N

N

8

تغيير مخرجات تعلم المقررات بما يزيد عن  % 20من مقررات البرنامج األكاديمي

]

N

N

N

N

9

تغيير مسمى المقرر الدراسي

]

N

N

N

10

تغيير ترميز أو كود المقرر الدراسي

]

N

N

N

11

تغيير الفصل الدراسي الذي يقدم فيه المقرر الدراسي

]

N

N

N

12

تغيير المتطلب السابق/المتزامن للمقرر الدراسي

]

N

N

N

13

تغيير ساعات االتصال للمقرر الدراسي

]

N

N

N

14

تغيير متطلبات القبول للبرنامج األكاديمي.

]

N

N

N

15

تغيير المقرر اإلجباري إلى مقرر اختياري أو العكس دون تغيير عدد الوحدات المعتمدة للمقرر.

]

N

N

N

16

إضافة/حذف/تعديل في المقررات االختيارية.

]

N

N

N

17

التغيير في استراتيجيات التدريس المستخدمة سواء على مستوى المقرر أو البرنامج.

]

N

N

18

التغيير في طرق التقويم سواء على مستوى المقرر أو البرنامج.

]

N

N

19

التغيير في توزيع درجات التقييم وفقا لطرق التقويم المستخدمة على مستوى المقرر.

]

N

N

20

التغيير في توقيتات التقييم على مستوى المقرر.

]

N

N

21

تغيير محتوى المقرر الدراسي بما ال يزيد عن  ،20%وبما ال يؤثر على مخرجات تعلم البرنامج األكاديمي.

]

N

22

تغيير المراجع /مصادر التعلم للمقرر الدراسي.

]

N

تعديل طفيف
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	.10.06.

ً 2
ثانيا :نماذج برامج دراسات العليا
4نموذج (  :)7نموذج طلب استحداث برنامج دراسات عليا
4نموذج (  :)8نموذج منسق البرنامج

	.10.06.

ً 1
أوال :نماذج برامج المرحلة الجامعية

4نموذج (  :)9نموذج رسالة وأهداف البرنامج
4نموذج (  :)10نموذج مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج (وفق المركز الوطني للتقويم
واالعتماد األكاديمي )

4نموذج ( :)1ملف التقدم إلقرار برنامج دراسي جديد أو مطور

4نموذج (  :)11نموذج المرجعية العلمية للبرنامج (من داخل المملكة العربية السعودية)

4نموذج ( :)2نموذج استحداث قسم علمي

4نموذج (  :)12نموذج المرجعية العلمية للبرنامج (من خارج المملكة العربية السعودية)

تفعيل برنامج مقر
4نموذج ( :)3نموذج
ُ

4نموذج (  :)13نموذج الجهات المستفيدة من البرنامج

4نموذج ( :)4نموذج إيقاف/إغالق برنامج قائم

4نموذج (  :)14نموذج اإلمكانات البشرية 

ً
أكاديمي داخليا
4نموذج ( :)5نموذج مراجعة برنامج

4نموذج (  :)15نموذج اإلمكانات المؤسسية

ً
(  :)6نموذج مراجعة مقرر دراسي داخليا
4نموذج

4نموذج (  :)16نموذج خبرة القسم
4نموذج (  :)17نموذج معلومات أكاديمية عن البرنامج
4نموذج (  :)18نموذج شروط القبول في البرنامج
4نموذج (  :)19نموذج الخطة الدراسية للبرنامج
4نموذج (  :)20نموذج مصفوفة توافق البرنامج مع اإلطار السعودي للمؤهالت
4نموذج (  :)21نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس المتوقع مشاركته في البرنامج.
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فصل

جائزة التميز
في الجودة

دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية
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1التعريف
بالجائزة
إن عملية  االعتماد  األكاديمي من
األهداف الرئيسة التي تسعى إليها 
أي مؤسسة  تعليمية مــن خالل
توظيف كافة  اإلمكانات والموارد 
البشرية والمالية لتحقيق هذا
الـــهـــدف ،ولــمــا كـــان االعــتــمــاد 
ً
هدفا في استراتيجية 
األكاديمي
جامعة  الــحــدود  الشمالية  جاءت
هـــذه الــجــائــزة كــمــبــادرة واعـــدة 
لتشجيع الكليات المختلفة نحو 
تحقيق االعــتــمــاد  األكــاديــمــي
لبرامجها  األكاديمية ،حيث سيتم
منح الجائزة بشكل سنوي للكليات
التي تحقق معايير الجائزة والتي
وضــعــت فــي ضــوء معايير هيئة 
تقويم التعليم.

	.07.

2رؤيــة ورســالــة وأهــداف
جائزة التميز في الجودة
الرؤية
التميز بالجودة  على المستوى
الوطني والعالمي

الرسالة
أن تَ حقق بــرامــج جامعة  الحدود 
الشمالية  االعــتــمــاد  األكاديمي
بالسرعة والفاعلية  على مستوى
الجامعات السعودية

ان هذه الجائزة تمثل جزء من خطة 
التطوير المستمر فــي الجامعة 
والتي تحظى برعاية  أإلدارة  العليا 
ً
صرحا
التي تسعى لتكون الجامعة 
عــلــمــيـ ًـا ذو  ســمــعــة  جــيــدة  على
المستوى الوطني والدولي.
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3الــتــقــدم لــجــائــزة
التميز في الجودة
تهدف جائزة التميز في الجودة إلى
تشجيع البرامج األكاديمية للحصول
على االعتماد  األكاديمي حسب
معايير هيئة  تقويم التعليم ،حيث
تــتــاح الــفــرصــة لــكــافــة الــبــرامــج
األكاديمية للتقدم للجائزة.

	.07.

5خطوات التقدم لجائزة
التميز في الجودة
	0 1

اإلعالن عن التقدم للجائزة 
عن طريق عمادة  الجودة 
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
بالوسائل المختلفة.

	0 5

يتم دراســة ملفات البرامج المتقدمة من قبل 
اللجنة التنفيذية لجائزة التميز في الجودة.

	0 6

تتولى اللجنة التنفيذية لجائزة التميز في الجودة 
د  عملية  تنظيم ورفع ملفات البرامج المتقدمة 
للجائزة  إلى اللجنة  الدائمة لجوائز التميز في
الجامعة.

	0 7

تقوم اللجنة التنفيذية لجائزة التميز في الجودة 
بزيارة  البرامج المرشحة ورفع التوصيات للجنة 
التنفيذية وذلك حسب النموذج رقم (.)3

	0 2

	.07.

4أهداف الجائزة
	0 1

	0 3

تحقيق الجودة والتميز في
مخرجات العملية التعليمية.

	0 5

الــحــصــول على االعتماد 
األكاديمي لكافة برامج
الجامعة األكاديمية.

	0 6

	0 2
	0 3

حث الكليات على االلتزام 
بمعايير جـــودة  الــبــرامــج
األكــاديــمــيــة فـــي ضــوء
معايير هيئة تقوم التعليم.

	0 4

بناء صرح علمي وتعليمي
قــادر على إعــداد  الكوادر
البشرية  المؤهلة والتي
تلبي حاجات المجتمع من
مختلف االختصاصات.

194

تقوم  الكلية بالتنسيق مع
إدارة  الــبــرنــامــج بتعبئة 
النموذج رقم ( )1والموجود 
على الموقع اإللكتروني
لعمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

االرتقاء بالموظفين والقيادات داخل  الجامعة 
من خالل بث روح التميز والجودة بينهم.

	0 7

تشجيع العمل بــروح الفريق الواحد من خالل
سعي الكليات نحو رفع مستوى األداء وتحقيق
اإلنجاز على مستوى األكاديمي وعلى مستوى
خدمة المجتمع.
بناء وتعزيز روح التميز في أداء جميع منسوبي
الجامعة وإيحاد التقدير المناسب لهم وتحفيزهم
من خالل إبراز إنجازاتهم ورفع مستوى رضاهم.

	0 8

نشر ثقافة الجودة والتميز بين منسوبي الجامعة.

09

تحفيز التحسين المستمر وبث روح التطوير.

تقوم  الكلية بالتنسيق مع
إدارة  الــبــرنــامــج بتعبئة 
الــــنــــمــــوذج رقــــــم ()2
والمتضمن معايير االعتماد 
ألبرامجي كامال وإرفــاق
كــافــة  األدلـــة والبراهين
ً
إلكترونيا.

	0 4

تقوم الكلية بإرسال نموذج
رقم ( )1ونموذج رقم ()2
إلــــى عـــمـــادة الـــجـــودة 
واالعتماد  األكاديمي مع
كــافــة  المرفقات ومنها 
توفير األدلــة والمؤشرات
والدراسة  الذاتية للبرنامج
والوثائق المتعلقة بمنهجية 
الــبــرنــامــج نــحــو االعــتــمــاد 
لدراستها.

	0 8

يتم رفــع أسماء أعلى ثالثة برامج أكاديمية 
حققت 60%فــأكــثــر مــن معايير االعــتــمــاد 
األكاديمي إلى اللجنة  التنفيذية لجائزة  التميز
في الجودة.

09

تتولى اللجنة  التنفيذية وضع قائمة  الفائزين
النهائية للجائزة ورفعها  إلى اللجنة  الدائمة 
لجوائز التميز بالجامعة  التخاذ القرار النهائي
حسب النموذج رقم (.)4
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 ةدوجلا يف زيمتلا ةزئاج

	.07.

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

6مستويات جائزة التميز
في الجودة
تمنح جائزة تسمى
التميز في الجودة
حسب المستويات
اآلتية:
المركز األول

باإلضافة إلى ما سبق تعطى
للبرامج الفائزة الحوافز التالية:

	0 2

	0 1

يحق للجنة الجائزة استبعاد 
أي مــلــف لــم يستوفي
المعايير المنصوصة عليها.

	0 2

األولوية في مشاريع البنية التحتية والصيانة

4درع الجائزة  الذهبية  يقدم بحفل 
جائزة التميز في الجودة.
4مكافأة مالية  قدرها  ()25000
خــمــســة وعــشــريــن ألـــف ريـــال
سعودي إن توفر.

	0 4

4درع الجائزة  الفضية  يقدم بحفل 
جائزة التميز في الجودة.

	0 1

يــحــق لــجــمــيــع الــبــرامــج
األكــاديــمــيــة  (العلمية،
الصحية واإلنسانية) الترشح
للجائزة.

األولوية في تأمين الورش والمعامل والتجهيزات

	0 3

المركز الثاني

	.07.

	0 3

تــكــون الــمــفــاضــلــة  بين
الترشيحات ألعلى برنامج
يحقق متطلبات ومعايير
الجائزة.

األولــويــة  في المشاريع البحثية والتطويرية 
واألبحاث المدعومة
األولوية  في حضور البرامج التدريبية  الداخلية 
والخارجية

	0 4

ال يتم قبول الترشح ما لم
يستكمل  كــل  الــنــمــاذج
والمرفقات المطلوبة.

	0 5

األولوية في حضور المؤتمرات والندوات

المركز الثالث
4درع الجائزة البرونزية يقدم بحفل 
جائزة التميز في الجودة.
4مكافأة مالية  قدرها  ()10000
عشرة ألف ريال سعودي إن توفر.
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	0 5

ال يتم قبول الترشيحات التي ترد بعد  انتهاء
الوقت المحدد لتسليم طلبات الترشيح وال ينظر
في الطلبات المتأخرة.

	0 6

يحق للبرنامج الذي لم يحصل على الجائزة الترشح
مرة أخرى.

	0 7

فــي حـــال حــصــول الــبــرنــامــج عــلــى االعــتــمــاد 
األكاديمي وبصورة  رسمية من هيئة  تقويم
التعليم ولم يتقدم للجائزة  فأنه يحصل  على
الجائزة بعد أن يقدم طلب بذلك إلى لجنة جائزة 
مــديــر الجامعة لــلــجــودة والتميز لالعتماد 
األكاديمي.

	0 8

ال يحق للبرنامج الحاصل على الجائزة الترشح لها 
مرة أخرى.

09

تكون قـــرارات اللجنة  الدائمة لجوائز التميز
بالجامعة في الجودة والمتعلقة بتنظيم واختيار
الفائزين قطعية وال يقبل االعتراض عليها.

	0 6

األولوية في تأمين احتياجات البرنامج من أعضاء
هيئة التدريس

4مكافأة مالية  قدرها  ()15000
خمسة  عشر ألف ريال سعودي
إن توفر.

7أحــكــام وضــوابــط الترشح
لجائزة التميز في الجودة

	.07.

8معايير جائزة التميز
في الجودة
تــم اعتماد معايير هيئة  تقويم
التعليم في هذه الجائزة ألن الهدف
من هذه الجائزة  تشجيع الكليات

على السعي الدؤوب نحو  تحقيق االعتماد  األكاديمي
لجميع برامجها الحالية والمستقبلية .
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فصل

النظام اإللكتروني
لالعتماد األكاديمي
المؤسسي وقياس
مؤشرات األداء
والمقارنات
المرجعية

دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية
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رملا تانراقملاو ءادألا تارشؤم سايقو يسسؤملا يميداكألا دامتعالل ينورتكلإلا ماظنلا

انطالقا من حرص عمادة  الجودة 
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي بجامعة 
الــحــدود  الشمالية  على تسهيل 
وأتمته عمل  فرق مشروع الدراسة 
الــتــقــويــمــيــة عــلــى الــمــســتــوى
الــمــؤســســي فــي سبيل  حصول
الجامعة  على االعتماد  األكاديمي
المؤسسي .قامت عمادة  الجودة 
واالعتماد  األكاديمي وبالتعاون
مــع عــمــادة  تقنية  المعلومات

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

بتصميم نظام إلكتروني لالعتماد األكاديمي المؤسسي،
حيث يتم من خالل هذا النظام  تحويل  جميع إجراءات
عمل مشروع الدراسة  التقويمية من النظام  التقليدي
الورقي ونظم األرشفة  التقليدية  إلى نظام  إلكتروني
متكامل ينظم ويوثق أعمال فرق عمل المشروع بشكل 
يوفر الوقت والجهد والموارد وينظم العمل .وكذلك
يسهل إجراءات التواصل بين عمادة الجودة وفرق العمل 
من جهة وبين عمادة  الجودة والمراجعين الخارجيين
المعتمدين لتحكيم أعمال الفرق.

	0 7

الشاشة  الرئيسية لدخول
المستخدم للبرنامج :شاشة 
دخــــول مــســتــخــدم   فريق
العمل للمعيار حيث يظهر
مــحــكــات الــمــعــيــار الــخــاص
بالفريق  كما تظهر مؤشرات
األداء الخاصة بالمعيار مع
إمكانية  ظهور مالحظات
الــمــحــكــم الــخــارجــي بعد 
التحكيم لآلخذ بها.

	0 8

شــاشــة  عــمــل   المستخدم 
(فريق العمل)

	.08.

1مكونات النظام اإللكتروني
لالعتماد األكاديمي المؤسسي
ويــتــكــون الــنــظــام مــن الشاشات
التالية:

	0 1

الشاشة  الرئيسة لدخول
النظام   :الشاشة  الرئيسة 
لدخول المستخدمين حيث
يتم إنشاء المستخدمين من
قبل  قسم أنظمة  الجودة 
بعمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي

	0 2

شاشة إضافة المستخدمين
وإعــطــاءهــم الصالحيات:
شاشة  إدخال المستخدمين
حــــيــــث يــــتــــم إنــــشــــاء
المستخدمين وإعطاءهم
ص ــاحــيــة  (مــعــالــي مدير
الجامعة ،وكيل  جامعة،
عميد  جــودة ،فريق عمل،
فــريــق جـــودة للمراجعة،
محكم خارجي)
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	0 3

شــاشــة  إعــطــاء ص ــاحــيــة لفرق
العمل  على المعايير والمحكات
الــخــاصــة بــهــم :شــاشــة إعــطــاء
الصالحية لكل مستخدم  في
فريق العمل  على المعايير التي
تخصه وهــنــاك صالحية  قــراءة 
وكتابة ،وصالحية قراءة فقط.

	0 4

شاشة  إدخــال المعايير الرئيسية 
الــمــعــتــمــدة مــن قــبــل الــمــركــز
الــوطــنــي للتقويم واالعــتــمــاد 
األكاديمي

09

شاشة إدخال التقييم وإرفاق
الــشــواهــد  األدلـــة :شاشة 
مقاييس التقويم الذاتي
لمحكات   المعيار من قبل 
فــريــق العمل   -حيث يتم
إدخــــال التقييم مــن 5-1
واألدلــة والشواهد  الخاصة 
بكل محك.

	1 0

	1 2

تقوم اللجنة الفنية لمشروع الدراسة التقويمية 
على المستوى المؤسسي والبرامجي
بمراجعة عمل الفريق وإبداء المالحظات على
تقييم المحكات واألدلة والشواهد  المرفقة 
إلبداء المالحظات على عمل  الفريق وإعادته
لفريق العمل  أن تطلب األمر ذلك أو  تحويله
إلى المراجع المستقل.

	1 3

يقوم عميد الجودة رئيس اللجنة الفنية لمشروع
الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي
بإرسال عمل الفريق إلى المراجعين المستقلين
لتحكيم عملهم وإعطاء الرأي المستقل.

	1 4

بعد  االنتهاء من التحكيم يتم إرســال رأي
المحكم المستقل  إلــى فريق عمل  المعيار
لــاطــاع عــلــى الــــرأي المستقل واألخـــذ
بالمالحظات للعمل  عليها  خــال الخطة 
التطويرية للمشروع.

لمزيد من التفاصيل حول النظام وآلية العمل عليه راجع
الملحق 5

شاشة  إدخــال نقاط القوة 
ومجاالت التحسين وأولويات
التحسين  

	1 1

يــقــوم فــريــق الــعــمــل بعد 
االنتهاء من إدخال التقييم
الذاتي للمعاير مع الشواهد 
واألدلـــة  الخاصة بمحكات
المعيار   يقوم  بإرسال عمل 
الفريق إلى عمادة  الجودة 
لتقييمه وتحكيمه.

	0 5

إدخال المحكات لكل معيار من
المعايير

	0 6

مؤشرات األداء الرئيسية لالعتماد 
المؤسسي   والبرامجي
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النظام اإللكتروني
لالعتماد األكاديمي
البرامجي وقياس
مؤشرات األداء
والمقارنات
المرجعية

دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية
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رملا تانراقملاو ءادألا تارشؤم سايقو يجماربلا يميداكألا دامتعالل ينورتكلالا ماظنلا

انطالقا من حرص عمادة  الجودة 
واالعــتــمــاد  األكــاديــمــي بجامعة 
الــحــدود  الشمالية  على تسهيل 
وأتمته عمل  فرق مشروع الدراسة 
التقويمية على المستوى البرامجي
في سبيل  حصول الجامعة  على
االعــتــمــاد  األكــاديــمــي البرامجي
لبرامج الجامعة .قــامــت عمادة 
الــجــودة واالعــتــمــاد األكــاديــمــي
وبــالــتــعــاون مــع عــمــادة  تقنية 
المعلومات بتصميم نظام إلكتروني

	.09.

لالعتماد  األكاديمي البرامجي ( ،)EPAPحيث يتم من
خالل هذا النظام  تحويل  جميع إجــراءات عمل مشروع
الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي من النظام 
التقليدي الورقي ونظم األرشفة  التقليدية  إلى نظام 
إلكتروني متكامل  ينظم ويوثق أعمال فــرق عمل 
المشروع بشكل  يوفر الوقت والجهد والموارد وينظم
العمل .وكذلك يسهل  إجــراءات التواصل  بين عمادة 
الجودة وفــرق العمل من جهة وبين عمادة  الجودة 
والمراجعين الخارجيين المعتمدين لتحكيم أعمال الفرق.

1مكونات النظام
اإللكتروني لالعتماد
األكاديمي البرامجي
ويــتــكــون الــنــظــام مــن الشاشات
التالية:

	0 1

الشاشة  الرئيسة لدخول
النظام   :الشاشة  الرئيسة 
لدخول المستخدمين حيث
يتم إنشاء المستخدمين من
قبل  قسم أنظمة  الجودة 
بعمادة  الجودة واالعتماد 
األكاديمي

	0 2

شاشة إضافة المستخدمين
وإعــطــاءهــم الصالحيات:
شاشة  إدخال المستخدمين
حــــيــــث يــــتــــم إنــــشــــاء
المستخدمين وإعطاءهم
ص ــاحــيــة  (مــعــالــي مدير
الجامعة ،وكيل  جامعة،

عميد جودة ،فريق عمل ،فريق جودة للمراجعة،
محكم خارجي)

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

	0 8

الشاشة  الرئيسية لدخول
المستخدم للبرنامج :شاشة 
دخـــول مــســتــخــدم   فريق
العمل للمعيار حيث يظهر
محكات المعيار الخاص
بــالــفــريــق   كــمــا  تظهر
مــؤشــرات األداء الخاصة 
بالمعيار مع إمكانية ظهور
مـــاحـــظـــات الــمــحــكــم
الــخــارجــي بــعــد  التحكيم
لآلخذ بها.

09

شاشة  عمل   المستخدم 
(فريق العمل)

	1 0

شــاشــة  إدخــــال التقييم
وإرفــاق الشواهد   األدلة:
شاشة مقاييس التقويم
الذاتي لمحكات   المعيار
مــن قبل  فــريــق العمل  -
حيث يتم إدخال التقييم من
 5-1واألدلـــة والشواهد 
الخاصة بكل محك.

	1 1

	0 3

شاشة إعطاء صالحية لفرق العمل على المعايير
والمحكات الخاصة بهم :شاشة إعطاء الصالحية 
لكل مستخدم  في فريق العمل   على المعايير
التي تخصه وهناك صالحية  قــراءة وكتابة،
وصالحية قراءة فقط.

	0 4

شاشة إدخال كليات وبرامج الجامعة 

	0 5

شاشة إدخال معايير االعتماد الرئيسية المعتمدة 
مــن الــمــركــز الــوطــنــي للتقويم واالعــتــمــاد 
األكاديمي معايير االعتماد البرامجي 2018
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تقوم اللجنة الفنية لمشروع الدراسة التقويمية 
على المستوى المؤسسي والبرامجي بمراجعة 
عمل  الفريق وإبــداء المالحظات على تقييم
المحكات واألدلــة والشواهد  المرفقة  إلبداء
المالحظات على عمل  الفريق وإعادته لفريق
العمل  أن تطلب األمــر ذلــك أو  تحويله إلى
المراجع المستقل.

	1 4

يقوم عميد الجودة رئيس اللجنة الفنية لمشروع
الدراسة  التقويمية  على المستوى المؤسسي
بإرسال عمل  الفريق إلى المراجعين المستقلين
لتحكيم عملهم وإعطاء الرأي المستقل.

	1 5

بعد االنتهاء من التحكيم يتم إرسال رأي المحكم
المستقل إلى فريق عمل المعيار لالطالع على
الــرأي المستقل واألخــذ بالمالحظات للعمل 
عليها خالل الخطة التطويرية للمشروع.

لمزيد من التفاصيل حول النظام وآلية العمل عليه راجع
الملحق .10

شاشة  إدخال نقاط القوة 
ومــــجــــاالت الــتــحــســيــن
وأولويات التحسين  

	1 2

يــقــوم  فــريــق العمل بعد 
االنتهاء من إدخال التقييم
الــــذاتــــي لــلــمــعــايــر مع
الشواهد واألدلــة  الخاصة 
بمحكات المعيار   يقوم 
بإرسال عمل  الفريق إلى
عــمــادة  الــجــودة لتقييمه
وتحكيمه.

	0 6

إدخال المحكات لكل معيار من المعايير

	0 7

مؤشرات األداء الرئيسية لالعتماد البرامجي
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276

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد
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285

ةدناسملا تادامعلا يف ةيونسلا ةعجارملا ريرقت
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308

ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد

309

يميداكألا جماربلا  /تايلكلا يف ةيونسلا ةعجارملا ريرقت
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يميداكألا جماربلا  /تايلكلا يف ةيونسلا ةعجارملا ريرقت
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يميداكألا جماربلا  /تايلكلا يف ةيونسلا ةعجارملا ريرقت
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ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد
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يميداكألا جماربلا  /تايلكلا يف ةيونسلا ةعجارملا ريرقت
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يميداكألا جماربلا  /تايلكلا يف ةيونسلا ةعجارملا ريرقت
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ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد
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ةيلامشلا دودحلا ةعماجب ةدوجلا ماظن ليلد
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هــيــئــة  تــقــويــم التعليم  
والتدريب – المركز الوطني
لــلــتــقــويــم واالعـــتـــمـــاد 
األكاديمي.
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جامعة الطائف.
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جامعة الملك سعود.
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مــركــز الــمــلــك فــهــد بن
عبدالعزيز للجودة.
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