
 

 هـ1/8/1341 – 1/11/1341خالل الفترة  وحدة ضمان الجودةإنجازات 

  

 تم إعداد تقرٌر متابعتها.هـ  كما 34/1435التنفٌذٌة للجودة للعام الخطة  متابعة تتم -1

 لجنة( 11المعاٌٌر )تشكٌل لجان  -2

 الجودة باألقسام والبرامجتشكٌل وحدات  -3

ألعضاء هٌئة التدرٌس بجمٌع األقسام  واإلدارٌٌن بالكلٌة للمشاركة فً تنفٌذ  إصدار تكلٌفات   -4

معاٌٌر التقوٌم الذاتً المؤسسً اإلحدى عشرة ، وتنفٌذ محكات مشروع البرامج األكثر 

 جاهزٌة لالعتماد األكادٌمً 

على تعبئة طالب وطالبات الكلٌة، عن طرٌق حثهم  المساهمة فً أعمال نشر ثقافة الجودة بٌن -5

 سهامهم فً عملٌة دعم جودة التعلٌم الجامعً. االستبانات بمصداقٌة إل

 تم بناء قاعدة بٌانات لجمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن. -6

 كثر جاهزٌة لالعتماد األكادٌمً.تجهٌز متطلبات مشروع البرامج األالشروع فً  -7

 ول رسالة الكلٌة ورسالة ورؤٌة وأهداف الوكالة وللوحدات الخاصة بها.تم عقد ورش عمل ح -8

 
 متابعة التعامٌم :   -9

بإعداد ملف لجودة االختبارات الخاص بكل قسم، وتجمٌعها ووضع نسخة منها فً مركز  - أ

 الجودة.

 إعداد ملفات المقررات داخل األقسام. - ب



 

كل قسم نتٌجة كل مقرر من المقررات التً ٌقوم بإمداد مركز الجودة بالكلٌة  - ت

 فً األقسام األخرى.بتدرٌسها 

مطالبة رؤساء لجان المعاٌٌر ومنسقً الجودة باألقسام إلعداد تقرٌر شامل حول ما تم إنجازه  - ث

 34/1435من الخطة التنفٌذٌة للجودة للعام 

ر المهارات لتلقً دورات تدرٌب تم ترشٌح عدد أربعة من أعضاء هٌئة التدرٌس لعمادة الجودة وتطوٌ -11

المدربٌن فً الجودة واالعتماد األكادٌمً، وقد نال شهادة المدرب المعتمد فً الجودة واالعتماد 

 االكادٌمً كل من:

 د. ٌوسف حسن أحمد بلولة - أ

 د. مبارك محمد منصور عبودي - ب

 د. مناهل بابكر األمٌن - ت

 أ. فهدة الخضٌري - ث

بواسطة الطالبات  وأقسام  هٌئة التدرٌس بأقسام الطالب ألعضاءتم عقد أربعة دورات تدرٌبٌة  -11

 وهً على النحو التالً:المدربٌن أعاله 

 توصٌف وتقرٌر المقرر وفق نماذج الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً - أ

 األكادٌمً واالعتماد للتقوٌم الوطنٌة الهٌئة نماذج وفق البرنامج  وتقرٌر توصٌف - ب

 الذاتٌة للبرنامج والمؤسسةتقرٌر الدراسة  - ت

 مهارات ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً - ث

 



 

 

 



 

 

 
لجان المعاٌٌر ولجان الجودة باألقسام بضرورة إعداد تقرٌر متابعة تنفٌذ الخطة التنفٌذٌة  تم توجٌه  -12

هـ وحصر نقاط الضعف وتحوٌلها مع نقاط التحسٌن 34/1435لتحسٌن الجودة بالكلٌة والبرامج للعام 

ادٌمً فً وأولوٌات التحسٌن الواردة فً تقرٌر الكلٌة بمشروع البرامج األكثر جاهزٌة لالعتماد األك

 دورته الثانٌة.



 

تم توجٌه لجان المعاٌٌر ولجان الجودة باألقسام بتحوٌل نقاط الضعف ونقاط التحسٌن وأولوٌات التحسٌن  -13

هـ وفق نموذج الخطة 35/1436( إلى مبادرات للخطة التنفٌذٌة لتحسٌن الجودة للعام 15الواردة فً )

 التنفٌذٌة لتحسٌن الجودة.

 التنفٌذٌة )خطة تحسٌن الجودة( لمجلس الكلٌة وقد تم اعتمادها مع اإلشادة بها.تم تقدٌم مشروع الخطة  -14

تم تزوٌد عمادة الجودة وتطوٌر المهارات بنتائج استبانات الجودة الخاصة ببرامج الكلٌة )تقوٌم  -15

 هـ34/1435المقررات، تقوٌم البرامج، تقوٌم خبرة الطالب( للفصلٌن الدراسٌٌن للعام 

 وكٌل الجامعة بحصر مؤشرات البرامج تم تزوٌد سعادة  -16

 تم تزوٌد وحدة التدرٌب بعمادة الجودة وتطوٌر المهارات بمرشحً الكلٌة لدورة تدرٌب مدربً الجودة -17

تم تزوٌد وكالة الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً بتحقٌق مؤشرات قٌاس األداء )أعضاء هٌئة  -18

 التدرٌس(

مرفقا للشواهد واألدلة(  31هـ  )مع 34/1435داء الجودة بالكلٌات للعام تم تعبئة وإرسال استبانة تقوٌم أ -19

 إلى عمادة الجودة وتطوٌر المهارات.

تم تفرٌغ وتحلٌل استمارات مقٌاس تقٌٌم الطالب لخدمات المكتبة، وإرساله لوكالة الجامعة للدراسات  -21

 العلٌا والبحث العلمً

 لمحاضرات وغرف االجتماعات والمعامل بالكلٌةتم تزوٌد وكالة الجامعة بقائمة بعدد قاعات ا -21

تم تزوٌد عمادة الجودة وتطوٌر المهارات بنسخة إلكترونٌة من توصٌف المقررات والبٌانات األساسٌة  -22

 لبرامج الكلٌة.

تم عقد اجتماع مع سعادة عمٌد الكلٌة بعد إصدار قرار الهٌكلة اإلدارٌة للوكالة، تناول الموجهات   -23

 لوكالة فً ثوبها الجدٌدوالمهام العامة ل

مع جمٌع وحدات وأعضاء الوكالة تناول ضرورة وضع الخطط التنفٌذٌة للوحدات للعام  اجتماعتم عقد  -24

السٌاق  –وٌر المهارات ولجنة مشروع التطوٌر األكادٌمً طالجاري، والتجهٌز لزٌارة عمادة الجودة وت

 البرامجً للكلٌة.

 لداخلية للبرامج األكثر جاهزية:تقرير خاص حول زيارة فريق المراجعة ا -51

 جاهزٌة األكثر البرامج محكات عن بلولة احمد حسن ٌوسف الدكتور قدمها تدرٌبٌة ورشة عقد تم - أ

 التشرٌفات بقاعه األقسام ومشرفً ورؤساء التدرٌس هٌئة أعضاء ضمت األكادٌمً لالعتماد

 مع االكادٌمى لالعتماد جاهزٌة األكثر البرنامج لمشروع والتحضٌر بالعمل األقسام إخطار تم - ب

 ٌشاءون وقت أي فً والمشورة النصح تقدٌم

 الجودة ضمان وحدة أعضاء على الجودة ضمان معاٌٌر متابعة توزٌع تم - ت

 برامج مراجعة تمت حٌث الكلٌة لبرامج داخلٌة مراجعة غرفة إلى الجودة ضمان وحدة تحولت - ث

 تمت كما الطالبات بأقسام الوحدة أعضاء قبل من اإلنجلٌزٌة واللغة األعمال وإدارة الرٌاضٌات

 الطالب بأقسام الوحدة أعضاء قبل من اإلسالمٌة والدراسات اآللً والحاسب الكٌمٌاء مراجعة

 بالجامعة الداخلٌة المراجعة وفد زٌارة قبل توفٌرها المطلوب بالنواقص البرامج مد تم  - ج

 التدرٌس هٌئة أعضاء تهٌئة عن بلولة أحمد حسن ٌوسف. د قبل من تعرٌفٌة ورشة عقد تم - ح

 .الوفد أعضاء استفسارات عن لإلجابة والطالب واإلدارٌٌن

 لنفس والوحدات األقسام ورؤساء الكلٌة قٌادات تم الكلٌة عمٌد سعادة من بدعوة اجتماع عقد تم - خ

 الغرض



 

 واألقسام والوكالة للكلٌة واألهداف والرسالة بالرؤٌة االلكترونٌة اإلعالنٌة اللوحات تسلٌم تم - د

 .المطلوب بتنفٌذ مشكورٌن قاموا وقد، بالكلٌة العامة العالقات لوحدة، والوحدات

 وكٌل وسعادة ،الكلٌة عمٌد سعادة الوفد استقبال فً وكان ه 1436/  7/  11 ٌوم الزٌارة بدأت - ذ

 الجودة ضمان وحدة ورئٌس والتطوٌر للجودة الكلٌة

 العمٌد سعادة قدم حٌث ،الكلٌة وقٌادات الكلٌة عمٌد سعادة مع اجتماع فً الوفد مباشرة بعدها دخل - ر

 الحاضرٌن إعجاب نال الكلٌة تارٌخ حول وافٌا شرحا

 بالكلٌة مٌدانٌة بجولة العمٌد سعادة برفقة الوفد قام - ز

 الخاصة واألدلة الوثائق على الفحص إلجراء األكادٌمً االعتماد غرفة فً ذلك بعد الوفد دخل  - س

 األكادٌمً لالعتماد جاهزٌة األكثر البرامج ومشروع، الكلٌات أداء بجودة

 التدرٌس هٌئة أعضاء من كل مع والمقابالت الفحص إجراءات باستكمال الوفد قام التالً الٌوم ًف - ش

 والطالب واإلدارٌٌن، باألقسام

، والتطوٌر للجودة الكلٌة وكٌل وسعادة الكلٌة عمٌد سعادة مع الوفد اجتمع التالً الٌوم نهاٌة ًف - ص

 .المراجعة نتائج عن أولٌة راجعة تغذٌة إلعطاء

 :العقبات بعض - ض

 والرسالة بالرؤٌة الخاصة( البانارات) اإلعالنٌة اللوحات ٌخص فٌما العقبات بعض الوحدة قابلت - ط

 .المبتغاة بالصورة لٌس ولكن تداركها تم وقد، والوحدات واألقسام والوكالة للكلٌة واألهداف

الكلٌة مراكز متقدمة فً مشروع البرامج األكثر جاهزٌة لالعتماد األكادٌمً للعام  وبفضل هللا نالت -26

 هـ حٌث أحرز برنامج الرٌاضٌات المركز العاشر من بٌن برامج الجامعة.35/1436

  

  

 يوسف حسن أحمد بلولةد. 

 رئيس وحدة ضمان الجودة


