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نشر ثقافة الجودة في العمادة من خالل
إصدار الدراسات ،والكتيبات ،والنشرات ،وعقد
الندوات ،والمحاضرات ،وورش العمل.
االلتزام برسالة العمادة وأهدافها من أجل
تحسين األداء.
استطالع آراء الطالب بهدف تطوير أداء
العمادة .
إعداد النماذج والبرامج المتخصصة التي
تتطلب إجراء المسوحات ،وإجراء عمليات
القياس والتقويم ،وتوفير قاعدة بيانات وخدمات
إلكترونية.
متابعة أنشطة األقسام االكاديمية
واإلدارات ،لجمع البيانات والمعلومات ذات
العالقة بأدائها وخططها.
صياغة الخطط التدريبية الالزمة لعمليات
التقويم وتوكيد الجودة.
المساهمة في إعداد مشروع الخطة
اإلستراتيجية التي من شأنها إحداث التغيير
المنشود ،وتوجيه الجهود ،وتوظيف اإلمكانات
والطاقات وفق رسالة العمادة ،لبلوغ أهدافها
وطموحاتها المستقبلية.
توفير المعلومات حول التطورات المتعلقة
بتوكيد الجودة واالعتماد ،واالستفادة من تجارب
المؤسسات التعليمية األخرى داخل المملكة
العربية السعودية وخارجها.
إعداد التقارير السنوية عن أنشطة العمادة،
ومخرجاتها وفق معايير الجودة واالعتماد
األكاديمي.

أهداف الوحدة
تهدف وحدة ضمان الجودة إلى معاونة جميع أقسام
العمادة ومراكزها ووحداتها وإداراتها على تفعيل
معايير الجودة في أدائها ،واستكمال عمليات التقويم
الذاتي
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لها ،بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة
اإلستراتيجية لتطوير العمادة
 تعزيز ثقافة الجودة وآليات تحقيقها.
 تحسين مخرجات التعلم لدى الطالب.
 تقديم الدعم للبرامج األكاديمية لتحقيق
أهدافها.
 العمل على ضمان جودة البرامج األكاديمية،
وتهيئتها لالعتماد األكاديمي.
 تفعيل دور الوحدات اإلدارية المساندة لضمان
الجودة وتطوير العمل اإلداري.
 تهيئة البرامج األكاديمية لالعتماد المحلي
والخارجي.
 تقويم العملية التعليمية من خالل قياس
مؤشرات األداء لمدخالتها ،وعملياتها،
ونواتجها ،ويشمل ذلك :هيئة التدريس،
والعاملين ،والطالب ،والبرامج.
 إعداد نماذج االستمارات واألدوات الالزمة
للتقويم ،بحيث تراعى معايير التقويم المؤهلة
لالعتماد.
 تحديد جوانب القوة والضعف في اإلمكانيات
والبرامج التعليمية التي تقدمها العمادة،
وتقديم المقترحات والوسائل المناسبة للتغلب
عليها ،ووضع خطط العمل بتوقيتات
ومسئوليات وتحديد اإلمكانيات الالزمة لها.
 متابعة تطوير وحدات العمادة المختلفة
للوائحها ،للوصول بخريجيها إلى مستوى
متميز بين خريجي الوحدات المناظرة في
العمادات المماثلة األخرى.
 متابعة البرامج التدريبية التي تسهم في
تطبيق آليات الجودة الداخلية والنمو المهني
ألعضاء هيئة التدريس وبصفة خاصة برامج
التدريب على استكمال ملفات البرامج
والمقررات الدراسية وفي استخدام
التكنولوجيا المتطورة في العملية التعليمية.
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إختصاصات لجان الجودة بالوحدات
االكاديمية:
 .1نشر ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي
بالوحدة .
 .2تطبيق أدوات التقويم لقياس جودة
البرامج والمقررات الدراسية وجودة
عمليات التدريس  ،والخدمات المقدمة
للطالب وفقا للمعايير و االدلة
والمؤشرات والشواهد الخاصة بجهة
االعتماد االكاديمي المنوطة.
 .3إعداد التقارير الخاصة بضمان الجودة
والتقويم ورفعها إلي وحدة ضمان
الجودة واالعتماد االكاديمي بالعمادة.
 .4استيفاء خطط التقويم الذاتي لتوكيد
الجودة علي مستوي الوحدة.
إختصاصات لجنة التقييم والمتابعة:
 التعرف الدقيق على معايير االعتمادومؤشراتها وخصائصها والمخرجات
المطلوبة والمعدة من قبل الهيئة
الوطنية لضمان جودة التعليم
واالعتماد.
 دراسة مدى توافق مخرجات العمادةووثائقها مع متطلبات جهة االعتماد.
 تجميع ومراجعة البيانات الخاصةبإعداد التقارير السنوية والدراسة
الذاتية للعمادة.
 إعداد المرفقات والوثائق الداعمةللتقارير السنوية والدراسة الذاتية
للعمادة.
 اعداد و تنفيذ ومراجعة جميعاالستبانات بالعمادة.
 إعداد دراسة لالستبيانات المطلوبة بناءعلي احتياجات الكلية .

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة القصيم

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Higher Education
Qassim University

عمادة الخدمات التعليمية
وحدة ضمان الجودة

Deanship of Educational services
Quality assurance unite

معلومات عن وحدة ضمان الجودة
برنامج السنة التحضيرية

مهام و اهداف الوحدة
الخطة السنوية لضمان
الجودة
الخطة االستراتيجية
 الرؤية
 الرسالة
 األهداف
اختصاصات اللجان
 المقررات
 التعليمات
تمت مراجعة هذه المطوية
واعتمدت من مجلس العمادة.

اعداد
وحدة ضمان الجودة
عمادة الخدمات التعليمية
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الرؤية:
اكتمال مقوماات نمام توكياد و ضامان الجاودة الداخلياة
بالعمادة ،بحيث تكون قادرة على التطوير المستمر بما
يؤهلها للحصول على االعتمااد األكااديمي مان الهيئاات
الوطنية واإلقليمية والعالمية ذات السمعة المتميزة.
الرسالة:
تسااعى الوحاادة إلااى تحقيااق الجااودة الشاااملة فااي جميااع
الممارسات اإلدارية والتعليمية والبحثية فاي العماادة ،
واالستخدام األمثل لجميع اإلمكانات والماوارد المتاحاة
للنهاااوم بمساااتوى التعلااايم ،وذلاااك بمشااااركة جمياااع
منسوبي العمادة ،لمقابلة حاجات المجتماع ،ومتطلباات
الجامعااة و الكليااات المسااتهدفة ،وفااق معااايير الجااودة
واالعتماد األكاديمي.
إختصاصات لجنة التقييم والمتابعة:
 التعرف الدقيق على معايير االعتماد ومؤشراتها
وخصائصها والمخرجات المطلوبة والمعدة من
قبل الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم
واالعتماد.
 دراسة مدى توافق مخرجات العمادة ووثائقها مع
متطلبات جهة االعتماد.
 تجميع ومراجعة البيانات الخاصة بإعداد التقارير
السنوية والدراسة الذاتية للعمادة.
 إعداد المرفقات والوثائق الداعمة للتقارير
السنوية والدراسة الذاتية للعمادة.
 اعداد و تنفيذ ومراجعة جميع االستبانات
بالعمادة.
 إعااداد دراسااة لالسااتبيانات المطلوبااة بناااء علااي
احتياجات الكلية
 تصااااميم العدياااااد مااااان اإلسااااتبيانات بنااااااء علاااااي
االحتياجات وتوزيعها علي الفئات المستهدفة
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أهداف وحدة ضمان الجودة بعمادة الخدمات التعليمية:
إختصاصات لجنة التعلم و التعليم:
 -1تشكيل وحدة ضمان الجودة بالعمادة واللجان الفرعية للجودة باوحدات االكاديمية.
 -2نشر ثقافة الجودة بالعمادة.
 .1العمل على تطبيق معايير الجودة فى توصيف
 -3استيفاء متطلبات الدراسة الذاتية بالعمادة.
وتقارير البرامج والمقررات الدراسية والدورات
 -4اساتيفاء المعاايير الخاصاة بالهيئاة الوطنياة للتقااويم واالعتمااد األكااديمي وفاق مجموعاة ماان
التدريبية بالعمادة.
المؤشرات واألدلة والشواهد.
 .2توعية المدربين بكيفية كتابة توصيف وتقارير
 -5استكمال عناصر ومتطلبات ضمان الجودة ,تمهيدا للزيارة الميدانية.
البرامج والمقررات ومطابقتها مع معايير الجودة
من حيث الشكل والتنسيق.
 .3متابعة سير البرامج الدراسية والدورات
التدريبية ومدى إستفادة المتدرب والطالب منها.
 .4حصر لمنسوبي العمادة الحاصلين على الدرجات
العلمية.
 .5اقتراح فتح برامج تعليمية ودورات تدريبية
جديدة تخدم المجتمع المحلي.
 .6تقديم التقارير الدورية والسنوية عن توصيف
وتقرير المقررات و البرنامج.
الهيكل التنميمي لوحدة ضمان الجودة

