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                                                                                        مقدمة     

 
 

ي كلية الصحة العامة بجامعة اإلمام عبد  
 
يهدف هذا الكتاب إىل إعطاء أعضاء هيئة التدريس ف

بالكلية باإلضافة إىل  الرحمن بن فيصل فكرة عن سمات الجودة ودورة العملية ونموذج اإلدارة 

. كما يوفر الكتاب ألعضاء الكلية معلومات   تخطيط الجودة وتقييمها نحو االعتماد األكاديمي

ي يجب أن يتمتع بها جميع 
مناسبة عن الكلية مثل رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها وقيمها الت 

إلضافة إىل مهام األعضاء. باإلضافة إىل ذلك ، يجب تزويد الموظفي   بالهيكل التنظيمي با

وحدة الجودة واالعتماد. تم وصف المهام الرئيسية لعضو هيئة التدريس والمتعلقة بجودة  

العمل وآليات العمل والمتابعة داخل الوحدة وتقديم نماذج االعتماد األكاديمي بشكل واضح.  

ي تنظيم برامج التطوير المستمر وورش ال
عمل  كما كشفت عن دور وحدة الجودة واالعتماد ف 

 التدريبية ألعضاء هيئة التدريس. 
 

 

ي  1437-1436تأسست كلية الصحة العامة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل عام 
ـه ف 

قية بالمملكة العربية   المجمع الصحي بالمبت  الرئيسي الجديد للجامعة بالمنطقة الشر

ي الخبر ، عىل طول طريق الملك فيصل ، عىل بعد حواىلي   IAUالسعودية. يقع حرم جامعة 
ف 

ات من ميناء الملك عبد العزيز. تستضيف كلية الصحة العامة ثالثة برامج أكاديمية    10 كيلومب 

ي  
، أولها برنامج صحة البيئة ، يساعد عىل تزويد الخريجي   بالكفاءات المهنية المتخصصة الت 

لبيئية المختلفة باإلضافة إىل مهن الصحة والسالمة  تعت  بدراسة وتقييم وحل المشكالت ا

ي هو قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية وي  هدف إىل  
المهنية لحماية اإلنسان. الصحة. والثان 

ا إدارة الصحة العامة   . وأخب  ي صحة المرض 
في   متخصصي   ف 

تخري    ج مرشحي   علميي   محب 

ي تعت  بإعداد خريجي   متخصصي   مهتمي   بمجال 
ي  الت 

الصحة العامة ونشر الوعي الصحي ف 

ي  
ا ثالثة برامج للدراسات العليا حيث تمنح درجة الماجستب  ف 

ً
المجتمع. تستضيف الكلية أيض

. اهتمت كلية الصحة العامة    -جودة الرعاية الصحية  -مجاالت: الصحة العامة  سالمة المرض 

تثقيف الصحي العام من خالل  منذ إنشائها بالتطوير المستمر ألعضاء هيئة التدريس ونشر ال

ي وسائل اإلعالم المحلية والوطنية. 
 حمالت التوعية ف 
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 رؤية الصحة العامة ورسالتها وقيمها وأهدافها  
 

 

 

ي مجال الصحة    
 
ة ف  كلية رائدة تركز عىل تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متمب  

اف   العامة بدرجة  عىل المستوى المحىلي عالية من االحب 
ة والتمب    والخبر

 .  واإلقليمي والعالمي

 

       

 

ي مجال    
 
 تقديم تجربة مهنية عالية الجودة تركز عىل التعليم والبحث وخدمة المجتمع ف

 الصحة العامة 
 

 

 

 

ام والتنوع والعمل الجماعي والتعاون واالبتكار والمهنية   والمسؤولية االجتماعية. االحب 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vision

 

Mission

 

Value

 

اتيجيةتقوم السياسة  :  االسب   لكلية الصحة العامة عىل تحقيق عدة أهداف هي

 . CPHتطوير والحفاظ عىل التعليم الممتاز وخدمات الدعم لطالب  -1       

 .CPHتحقيق وصيانة البنية التحتية األساسية والتعلم والموارد المالية لدعم -2

 المؤهلي   تأهيال عاليا ومتنوعا.  توظيف واستبقاء أعضاء هيئة التدريس والموظفي   -3  

 التأكيد عىل ثقافة التحسي   المستمر للجودة وتنفيذ نظام إدارة المخاطر. -4 

ي األنشطة البحث -5        
 ية والعلمية عالية الجودة. التمب   ف 

اكة  -6 االنخراط مع الممارسي   والمجتمعات وشبكة الخريجي   وتعزيز الشر

اتيجية.   االسب 
 
 

Goals
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 عميد كلية الصحة العامة

 

الحارثي  ءد. هنا  

 
الحارثي  ءد. هنا         د.هناء الحارثي         د.هناء الحارثي    

 رسالة العميد

 

ي كلية الصحة  
 
ي أن أرحب بكم ف

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، تحية طيبة وبعد ، يسعدن 

 عىل كل االزدهار الممب   الذي تعيشه  العامة 
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل. ال يخف 

ي مختلف المجاالت ، وحركة  
 
ة. حيث تشهد المملكة تحوالت رسيعة ف ي اآلونة األخب 

 
المملكة ف

غب  مسبوقة وسباق مع الزمن للوصول إىل مصاف الدول المتقدمة. عىل مستوى التعليم ،  

ا بتقديم الدعم الكامل للعملية التعليمية وخصصت   -هللا حفظه  -أولت القيادة  ً اهتماًما كبب 

انية ضخمة لتطوير وإنشاء بيئة تعليمية عالية الجودة بكفاءة عالية.   مب  

. نعمل   2030كما رسمت رؤية المملكة   صورة واضحة ومهدت الطريق للتعليم والبحث العلمي

ي أرسع وقت ممكن. تدعم كلية  جميًعا بجد لتحقيق هذه الرؤية الطموحة حت  تؤ 
 
ي ثمارها ف

ن 

الصحة العامة إدارة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ، برئاسة معاىلي رئيس الجامعة حفظه  

ة ومثالية ومهنية لطالبها.   هللا ، لتوفب  بيئة تعليمية متمب  
 

ي  تطمح كلية الصحة العامة إىل أن تكون قادرة بإذن هللا عىل تطوير وتأهيل 
الفرق الوطنية ف 

مجال الصحة العامة. ويتم ذلك من خالل توفب  برامج أكاديمية نموذجية ، ودعم البحث  

كب   عىل برامج التدريب العمىلي ، والقدرة عىل تحمل المسؤولية الصحية  
العلمي ، والب 

ي مجمع الكليات الصحية ، مما يجعلها بيئة مثالية 
لتعليم االجتماعية. تقع كلية الصحة العامة ف 

ي  
ي تشمل: بكالوريوس ف 

ي ثالثة تخصصات ، والت 
. تمنح الكلية درجة البكالوريوس ف  صحي متمب  

ي إدارة وتكنولوجيا المعلومات الصحية ،  
الصحة والسالمة المهنية ، وبكالوريوس العلوم ف 

ي تمنح درجة الماجستب  
ي   وبكالوريوس الصحة العامة. باإلضافة إىل برامج الدراسات العليا الت 

ف 

ي  
ي جودة الرعاية الصحية وسالمة المرض  ، ماجستب  ف 

الصحة العامة: ماجستب  العلوم ف 

ي الصحة البيئية. 
 الصحة العامة وماجستب  ف 

ي مجال الصحة العامة ، وأن 
نسأل هللا تعاىل أن تكون هذه الكلية منارة للعلم والتقدم العلمي ف 

ي تقديم االستشارات للجهات الحكومية وغ
ي  تساهم ف 

ب  الحكومية وكذلك الخاصة وخاصة ف 

. أنا أؤمن بشدة بأهمية التواصل مع هذه الهيئات من أجل الصالح العام ولكي   القطاع الصحي

ي بلدنا الحبيب. 
ي خدمة المجتمع ف 

 نكون رائدين ف 
. 
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 كلمة وكيل الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع  

 

 

الحمد هلل رب العالمي   والصالة والسالم عىل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السالم عليكم  

ي تقدرها جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل هي  
ورحمة هللا وبركاته. من أوىل األشياء الت 

. ومن بي   الكليات   ي تقديم تعليم صحي ممتاز عىل المستوى المحىلي والعالمي
 
سمعتها العريقة ف

ي تطمح إىل أن تكون من بي   الكليات الصحية  
الصحية الرائدة الناشئة كلية الصحة العامة الت 

ي الجامعة. لذلك ، تسىع الكلية إىل تقديم خدمات علمية عالية الجودة مع التطوير  
 
ة ف المتمب  

ي المملكة عىل جميع المستويات ،  
 
المستمر لمناهجها الدراسية لمواكبة التقدم الشي    ع ف

ي المجال الصحي ، وتحقيق رؤية المملكة  
 
 . 2030وخاصة ف

من ناحية أخرى ، يشكل طالبنا حجر األساس لتقدم بالدنا وتطورها ، لذلك تسىع الكلية  

االحتياجات الصحية اإلدارية والوقائية  جاهدة لبناء برامج تعليمية ذات كفاءة عالية تدعم 

. . عالوة عىل ذلك ،   والبيئية من خالل دراسات متأنية لالحتياجات الصحية لبلدنا الغاىلي

يعتمد التطوير األكاديمي بشكل أساسي عىل آراء أصحاب المصلحة ويتضمن آراء أصحاب  

اء األكاديميي   والطالب. تساهم هذه الدرا ي تطوير الخطط  العمل والخريجي   والخبر
سات ف 

ي التعليم هي عملية تطوير شاملة ومستمرة  
ي كل برنامج. الجودة ف 

والمناهج ومخرجات التعلم ف 

تعتمد عىل العمل الجماعي وترتبط بعمليات التعلم والتعليم ، وكذلك اإلدارة ، من أجل ربط  

عن كثب تخضع  التعليم باحتياجات المجتمع. لذلك ، تتطلب عملية التعليم مراقبة وإدارة 

اف وحدة الجودة واالعتماد.   إلرسر

أود أن أقدر جهود وحدة الجودة واالعتماد والمنسقي   والموظفي   الداعمي   برئاسة وكيل  

ي هذا الدليل. 
 الكلية للتطوير والدراسات وخدمة المجتمع الذين كانوا المساهمي   الرئيسيي   ف 

 

 

 

 والتنمية وخدمة المجتمع وكيل كلية الصحة العامة للدراسات 

 

ي   أروى عبدالرحمن الثمب 
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 وحدة جودة الصحة العامة واالعتماد األكاديمي
 

 

ي  
 
تم إنشاء وحدة الجودة واالعتماد التابعة لوكالة العمادة لتطوير الدراسات وخدمة المجتمع ف

ي الكلية من خالل  
 
ي جميع الجوانب التعليمية األكاديمية ف

 
كلية الصحة العامة لضمان الجودة ف

ي الكلية بمراقبة   NCAAAضمان تحقيق جميع معايب  
 
الوطنية. تقوم وحدة الجودة واالعتماد ف

العملية التعليمية وإدارتها بعناية خالل جميع مراحل التعلم والتدريس والتقييم. تتبع الوحدة  

نظام بحث وتوثيق واضح قائم عىل األدلة ؛ يتضمن جمع البيانات وتحليلها وتحديثها الوثائق  

ي من شأنها أن تكون مفيدة للحصول عىل اعتماد  
 .NCAAAالداعمة الالزمة والت 

 

اتيجية متماسكة مدعومة  تتوىل كلية ال صحة العامة العمل الجيد الذي يجب أن يكون له اسب 

بسياسات وأنظمة قوية ومرنة ومحدثة ، بأقىص قدر من الشفافية والفعالية. يجب أن تستمر  

كب   عىل خطوات وإجراءات التقييم والتطوير المستمر ،  
ها من خالل الب  عملية تطويرها ونشر

ات    2030اللوائح بما يتماسر مع رؤية  من أجل إعادة صياغة هذه  ي التعليم والتغيب 
ف 

ي المستويات والمعايب  الوطنية والدولية. بالمقارنة مع الكليات األخرى  
واالتجاهات المحّسنة ف 

بمكانة فريدة ، بسبب اتصالها المبارسر مع المجتمع من خالل ثالثة برامج /    PH، تتمتع كلية 

ا ، فإن كل من هذه   PHمج / األقسام الثالثة تحت مظلة كلية أقسام. عىل الرغم من أن البر

ي الوصول إىل اعتماد  
امج / األقسام تتطلب نهًجا فردًيا وخطة مخصصة لمساعدتهم ف  البر

ي  QAUالجودة والحفاظ عليه. تساعد جامعة 
جميع األقسام عىل بناء نماذج العمل   PHف 

رونه مناسًبا ، ضمن درجات الحرية  الخاصة بهم وتحقيق إمكاناتهم ، عىل النحو الذي ي

 NCAAAالمتاحة للتنسيق مع معايب  
. 
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عميد الكلية

م منسق الجودة لقس
صحة البيئة

م منسق الجودة لقس
إدارة المعلومات 
الصحية وعلم 

التربية

منسق الجودة في 
دائرة الصحة العامة

منسق برنامج 
ماجستير الصحة 

العامة

MSCمنسق برنامج 
لجودة وسالمة 

المرضى

لجنة المتابعة الدائمة وكيل الكلية للدراسات والتنمية وخدمة المجتمع

 الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي  
 

 
 

تتطلب عملية الجودة واالعتماد إنشاء وحدة خاصة تتعامل مع جميع أعمال الجودة لتتوافق  

ي الواقع ، أنشأت كلية الصحة العامة "وحدة الجودة  DQAAو  NCAAAمع معايب  ولوائح  
 
. ف

ي لها هيكل تنظيمي محدد لضمان نشر وتحقيق ثقافة الجودة بي    
" الت  واالعتماد األكاديمي

 دريس وعىل طول جميع أنشطة الخدمات التعليمية والمجتمعية. أعضاء هيئة الت
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 رسم تخطيطي لوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية الصحة العامة
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 الخدمات التي تقدمها وحدة الجودة واالعتماد

 

ف العام عىل جودة   PHتعتبر وحدة الجودة بكلية  .1 الداعم الرئيسي للموارد والمشر

امج المختلفة حيث تقوم الوحدة بالمهام التالية:  ي األقسام والبر
 
 العمل ف

2.  

ي الجامعة والمنسقي    1 .3
 
. التنسيق الكامل بي   عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي ف

امج المختلفة بالكلية.  ي البر
 
 وأعضاء هيئة التدريس ف

اف عىل 2 .4 ي بداية كل عام  . اإلرسر
 
" ألعضاء هيئة التدريس بالكلية ف "برنامج توجيهي

 .  دراسي

. تقديم كافة أشكال الجودة واالعتماد األكاديمي ومتابعة المستجدات والتأكد من  3 .5

امج.   وصولها لكافة أعضاء هيئة التدريس والبر

األكاديمي وإتاحتها لجميع . التأكد من اإلعالن عن الخطة الزمنية المجدولة لالعتماد 4 .6

نامج.  ي البر
 المتخصصي   ف 

 

 تحديد اآللية الزمنية لرفع متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي بشكل دوري         

 

ي   •
وصف المقرر: يتم تقديم نماذج وصف المقرر من قبل كل عضو هيئة تدريس ف 

 .  غضون أسبوعي   من بداية كل فصل دراسي

ي بداية    •
نماذج تقرير الدورة: يتم تقديم النماذج الخاصة بمقررات كل فصل دراسي ف 

الفصل الدراسي التاىلي ، جنًبا إىل جنب مع تحليل نتائج استطالع رأي الطالب وتقييم  

 نتائج التعلم لكل دورة. 

ي ملف الدورة التدريبية.   •
 تقديم عينات من نتائج استطالع آراء الطالب ودمجها ف 

ي ملف الدورة. تقدي  •
 م نماذج لخطط تطوير المقرر وخطط التنفيذ إلدراجها ف 

امج    • تقديم ورش عمل تدريبية حول متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي للدورات والبر

 بالكلية. 

ات األداء والدراسات   • توفب  المعلومات واألدلة والوثائق المتعلقة بالعديد من مؤرسر

ي عمل
امج. المرجعية كمتطلب رئيسي ف   ية االعتماد األكاديمي للبر
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مهام ممثلي وحدة الجودة واالعتماد 

 األكاديمي بالكلية

 

 :  اللجنة الدائمة   أ.

تحظ  اللجنة الدائمة لجودة العمل بالكلية باهتمام كبب  من إدارة الكلية ، حيث تعتبر المحرك  

تحقيق الجودة الرئيسية واالعتماد  الرئيسي لعمل الجودة واالعتماد األكاديمي للكلية. لضمان 

 بنجاح ، تقوم اللجنة بالمهام التالية: 
 

قم بملء واتباع "نماذج التقييم" ووضع خطة العمل المعتمدة الخاصة بهم ، مع   •

 . QAU، و  DQAAضمان انسجامها مع خطط عمل الجامعة ، ودرجة الدكتوراه ، و 

ي تطوير خطة  •
 
اتيجية والرسالة  PHالمساعدة ف والرؤية واألهداف بناًء عىل   اإلسب 

 .  الجودة العامة ومعايب  وتوجيهات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

وي    ج لها  • قم بعمل وتحديث وعرض باستمرار: مهمة ، رؤية وأهداف جامعة قطر للب 

ي درجة الدكتوراه وإبقاء أعضاء هيئة التدريس عىل علم  
بي   أعضاء هيئة التدريس ف 

 لجميع أنشطة وإعالنات جامعة قطر.  ومواكبة

 .PHو  QAUو  DQAAتنسيق جميع الدورات التدريبية الالزمة مع هيئة تدريس  •
 

لألقسام المعينة بالتنسيق مع   NCAAAتنسيق وتنفيذ جميع استطالعات طالب   •

DQAA  .ورة  عند الض 

ولألقسام   PHإنشاء ومراقبة وضمان تحديث ملف مركز ضمان الجودة لجميع  •

( وتقارير الدورة التدريبية  CSالمعينة )عىل سبيل المثال مواصفات الدورة التدريبية ) 

(CR( وحافظات الدورة التدريبية )CP( نامج امج )PS( ومواصفات البر (  PR( وتقارير البر

ي )
امج )SESD، وثيقة مقياس التقييم الذان  ( مع  SSRP( وتقرير الدراسة الذاتية للبر

ات األداء الرئيسية ) ات األداء الرئيسية   DQAAمؤرسر ا لمؤرسر
ً
صمم مؤخًرا برنامًجا جديد

 (. UDMetrics KPIsيسم 

و   SESو  PESو  CES)مثل  PHالتنسيق والتنفيذ وتقديم جميع استطالعات أقسام  •

AJS  وSSLS  وAlumni  عبرUDQuest / Estibana) 
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ي التحضب  والتنفيذ والمتابعة لجميع االجتماعات   •
 
ضمان المشاركة اإليجابية والفعالة ف

ي جامعة قطر / إدارة جودة التعليم والصحة  
 
والمناقشات الرسمية وغب  الرسمية ف

 المهنية واألنشطة الداخلية والخارجية. 

تواري    خ جميع  تأكد من تصميم جميع تقاويم جامعة قطر وجعلها وتحديثها ودمج  •

األنشطة المهمة والمواعيد النهائية وتأكد من أن جميع كليات األقسام المعينة لها 

 نسخ خاصة بها

ي تعرض كافة: تاري    خ جامعة قطر ،   •
عمل وتحديث أدبيات جامعة قطر الت 

ي أشكال كتيبات ومحتويات مواقع  
 
ها ف اتيجيتها ، وسياساتها ، وخططها. ثم انشر واسب 

ونية وأدب   ي تروج  إلكب 
ها من المؤلفات الداعمة الت  ي لضمان انتشارها وغب 

ون  إلكب 

 لثقافة الجودة حول أعضاء هيئة التدريس والموظفي   بالكلية وبينهم. 

ي المنقحة ) •
ا إىل وثائق دراسة التقييم الذان 

ً
( وتقرير الدراسة الذاتية  SESD• استناد

نامج ) واستخدام طرق مختلفة  ( لجميع اإلدارات المعينة ، حدد وتعزيز SSRPللبر

ي  
مقبولة ومعتمدة لنشر الممارسات الجيدة ، مما يؤدي إىل مساعدة هذه اإلدارات ف 

 .  الحصول عىل االعتماد االكاديمي

ي   •
• متابعة جميع متطلبات استمارة األهلية مع اإلدارات المعينة لمتابعة االعتماد ف 

 نهاية المطاف. 
 

دامة وفعالة مع بعضها البعض ومع  وإداراته عىل تطوير شبكة مست  PHمساعدة  •

أصحاب المصلحة )مثل الخريجي   والهيئات الحكومية والصناعة الطبية ومنظمات  

 التعليم العاىلي المحلية والوطنية ، وما إىل ذلك(. 

ي التحضب     •
اء الداخليي   والخارجيي   واالتصال بهم للمساعدة ف  تحديد وتقديم الخبر

 العتماد الجودة. 

امج قبل عرضها عىل المراجعي     مراجعة الوثائق  • المتعلقة باالعتماد األكاديمي للبر

 والمراجعي   الداخليي   والخارجيي   

نشر ثقافة الجودة بي   الطالب وجميع أعضاء هيئة التدريس والكلية ضمان جودة   •

ي تشمل: طرق التدريس ، تقويم األداء ،  
امج والت  ي جميع البر

بوية ف  الممارسات الب 

ها. متابعة نتائج ا  لمقرر ، التحقق من مخرجات التعلم وغب 
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ي    •
وضع اآلليات المناسبة للمتابعة األكاديمية ودراسات الصعوبات والمشكالت الت 

امج ووضع الحلول   تواجه الخطوات التنفيذية لسياسات االعتماد األكاديمي للبر

 المناسبة. 

امج ودراسة نقاط  • ي  وضع اآلليات المناسبة للمتابعة األكاديمية للبر
 
القوة والتمب   ف

امج والعمل عىل استثمارها.   البر

 رئيس وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي:  ب.

 

امج وجميع مسؤوليات الجودة رئيس ال  ▪ ف عىل إدارة جودة البر وحدة الذي يتوىل  يشر

 المهام التالية: 

امج  ▪  تصميم لوحات المعلومات واألنظمة الرقمية األخرى إلدارة وثائق جودة البر

ي قد تواجههم أثناء تنفيذ مهام الجودة   ▪
التعاون مع المنسقي   لتذليل كافة المعوقات الت 

امج المختلفة.  ي البر
 ف 

توفب  الموارد المناسبة والدعم الكامل وتشجيع جميع فرق الجودة إلنجاز مهام الجودة   ▪

 بالطريقة المناسبة. 

اف عىل مهام الجودة والتأكد من  ▪ امج بالخطط الزمنية المتفق  المتابعة واإلرسر ام البر  
الب 

عليها ، خاصة الستكمال وثائق االعتماد األكاديمي المقدمة من الهيئة الوطنية للتقويم 

 .  واالعتماد األكاديمي
 

اف الدوري عىل استكمال ملفات الدورة التدريبية والتأكد من جودتها ▪  اإلرسر

امج الم  • اف عىل  متابعة توصيات اللجان االستشارية بشأن البر ختلفة واإلرسر

 تنظيم االجتماعات وإعداد التقارير والتوصيات الخاصة بها. 

حات والمهام بما يتناسب مع   ▪ ي الكلية وتنفيذ المقب 
حضور اجتماعات الجودة الدورية ف 

 طبيعة المرحلة. 

امج   ▪ التنسيق المستمر بي   عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بالهيئة ولجان متابعة البر

ي األقسام. المختلف
 ة ف 

ي الكلية متوافقة مع معايب    ▪
امج األكاديمية المختلفة ف  التأكد من أن مخرجات البر

DQAA ي التخصصات المختلفة
 وأنظمة االعتماد الوطنية ف 

اف عىل وجود أدلة ووثائق تتعلق بإنجازات الكلية ومهام أقسامها  •  اإلرسر

اف عىل وحدة اإلحصاء لقياس مخرجات  • نامج اإلرسر  البر
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 . منسق جودة البرنامجأ 

ي دور  
افية وعالية ، يأن  امج المختلفة بالكلية بجودة احب  ي البر

 
 عىل أن يسب  العمل النوعي ف

ً
حرصا

 : ي القسم وتشمل مهامه ما يىلي
 
 منسق الجودة ف

 
 

ي الدائرة  •
 
اف المبارسر والتنسيق عىل أعمال الجودة ف  اإلرسر

الدورة بناًء عىل وصف وحدة الجودة )وصف المقرر ،  جمع ومراجعة وثائق ووثائق  •

تقرير المقرر ، عينات من المواد العلمية ، االختبارات ، مهام الطالب ، خطة التقييم ،  

 إلخ(. 

نامج ، التقرير   • نامج )وصف البر إعداد خطة زمنية لرفع أدلة الجودة المخصصة للبر

ي 
ات األداء ، التقييم الذان  نامج ، مؤرسر   ، تقرير الدراسة الذاتية( السنوي للبر

نامج.  •  تنسيق االجتماع السنوي للجنة االستشارية الخارجية للبر

إطالق استطالعات الرأي للطالب وأعضاء هيئة التدريس المرتبطي   بها واستعادة   •

ي تقرير الدورة. 
 النتائج وإتاحتها لألعضاء. التحليل مقدمة لتضمينها ف 

للخريجي   وأصحاب العمل وإعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس  إجراء استطالع رأي  •

 القسم لدراسته. 

تشكيل لجان الدراسة الذاتية ومتابعة أعمالها بالتنسيق مع منسق الجودة بعمادة   •

امج الصحية.   جامعة ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي للبر

اديمي حسب  تنسيق الدورات التدريبية الالزمة المتعلقة بالجودة واالعتماد األك •

 احتياجات أعضاء هيئة التدريس بالقسم. 

نامج.  • ي البر
 العمل عىل ضمان توافق مخرجات المقرر مع مخرجات المقرر ف 

ات األداة وتعبئة التقارير الالزمة.  •  استكمال دراسة مؤرسر

 

 المهام  -. لجنة الجودة بالقسم أ
 

امج وتسهيل عملية الموافقة عليه ▪ اف عىل الدورات ووصف البر ي مجلس  اإلرسر
ا ف 

 القسم. 

ي مجلس   ▪
توزي    ع االستبيانات وجمعها وتحديد أولويات التحسي   والموافقة عليها ف 

 القسم. 
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ي مجلس القسم.  ▪
 
نامج بالتعاون مع رئيس القسم واعتماده ف  إعداد التقرير السنوي للبر

نامج.  ▪ ي األولية للبر
 تنفيذ مهمة عملية التقييم الذان 

ي  ▪
. تنفيذ مهمة التقويم الذان   المؤسسي

 

 

 

 مهام عضو هيئة التدريس   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رسم تخطيطي لواجبات عضو هيئة التدريس في أعمال الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

ي العملية التعليمية. لذلك يوىلي مسئولو   •
يعتبر عضو هيئة التدريس حجر الزاوية ف 

ا لنشر وترسيخ   ً ي الكلية وخاصة بي    الجودة بالكلية واألقسام اهتماًما كبب 
ثقافة الجودة ف 

أعضاء هيئة التدريس. ولتحقيق هذا الهدف تم تنظيم جودة عمل أعضاء هيئة  

 :  التدريس عىل النحو التاىلي

 من إعداد   •
ً
ي جميع مراحل العملية التعليمية ، بدءا

تفعيل مبادئ الجودة الشاملة ف 

واستخدام طرق التدريس والتقويم  ملف المقرر ، وتحديد مخرجات التعلم للمقرر  

المناسبة ، وإعداد تقرير المقرر ، وتحليل نتائج الطالب ، وتحليل نتائج الطالب. نتائج  

 مخرجات التعلم وتقديم اإلجابات المناسبة عىل استبيانات الطالب حول المقرر. 

ي ذلك إعداد ملف التقييم الذا •
ي جميع أعمال الجودة بالقسم ، بما ف 

ي ،  المشاركة ف 
ن 

 وملف الدراسة الذاتية ، وجمع األدلة لكل عمل أثناء العملية التعليمية. 

نامج.  • ي البر
ي البحث العلمي وعمل خدمة المجتمع ف 

 المشاركة ف 

ة الذاتية باستمرار  •  تحديث السب 

عضو هيئة 
التدريس

تفعيل مبدأ 
الجودة في 
العملية 
التعليمية

تحديث 
السيرة 
الذاتية

المشاركة في
ورش العمل 

المقدمة

تسليم ملف
و المقرر لعض

هيئةالتدريس
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امج التدريبية الهادفة إىل تنمية مهارات التدريس والجودة   • ي ورش العمل والبر
 
المشاركة ف

ي 
 
  الكلية والبحث العلمي ف

 
 

. 

 

 سير العمل داخل لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية 

  

 

 

تعمل لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية وفق آلية محددة لمتابعة جودة العمل ضمن  

 : امج ، وهي عىل النحو التاىلي  البر
 

الزمنية   الخطة:  أوالا   
 

ي بداية كل  •
ة زمنية محددة ف  فصل دراسي لتسليم الملفات المطلوبة بناًء  يتم تحديد فب 

 .  عىل توصيات عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

ي كل برنامج.  •
 تحديد أسماء المنسقي   وأعضاء اللجان لمتابعة أعمال الجودة الداخلية ف 

 
 

ا   : رفع الدليل والمستند ثانيا
 

ي كل قسم  •
ي  إنشاء ملف مركزي لمتابعة إنجازات جودة العمل ف 

لقياس نسبة اإلنجاز ف 

 مهام لوحة قياس الجودة 

امج   • ك ألعضاء هيئة التدريس لتحميل ملفات الدورات والبر إنشاء ملف مركزي مشب 

 الخاصة بكل قسم. 
 

 المتابعة والتطوير   ثالثاا: 
 

 

ي جودة العمل عىل أساس مستمر ، ويتم رفع األدلة  •
 يتم مراقبة التقدم المحرز ف 

ي حال نقص أعضاء  وضع خطط طوارئ  •
لمتابعة تحديثات الجودة ونماذج األعمال ف 

 هيئة التدريس. 
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  خطة زمنية
 تحدد بداية العام خطة زمنية للتقديم 

 المستندات المطلوبة بناًء على توصية

. الجودة واالعتماد األكاديميعمادة   

 تحديد أسماء المنسقين وأعضاء الهيئة

 لجان متابعة المعايير الداخلية في كل برنامج 

 

 

 

 

رسم تخطيطي آللية العمل داخل لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية 

 الصحة العامة 
 

 
 

  

 
  

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

  

 المتابعة والتطوير

 متابعة تقدم الجودة 
( تحميل الملفات إىل الدالئل المركزية)  

ي حالة 
ي النماذج أو إنشاء خطط عمل ف 

حدوث تغيب  ف   
ي عدد األعضاء

 نقص ف 

 
. 

 األدلة والوثائق 
لقياس برنامج  لكل رئيسي  ملف إنشاء  

 نسبة اإلنجاز لكل متطلب
.تسم لوحة القيادة( متطلبات 23)  
ك . 2 ألعضاء الجودة و إنشاء ملف مركزي مشب   

 أعضاء كل برنامج لتحميل الملفات المطلوبة من أجل 
نامج ، عىل سبيل المثال ،   القرارات ويتم استدعاء البر

NCAAA-ENVH  أو-HIMT  أو-PH 
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 عملية ضمان الجودة  

  

 نظام ضمان الجودة:  

  

ي كلية الصحة العامة. نظام  
 
ي مراقبة وإدارة عمليات الجودة ف

 
ة أساسية ف جامعة قطر هي ركب  

يستخدم أدوات وآليات مختلفة لضمان تحقيق أهداف   PHإدارة الجودة المناسب هو 

نامج عىل النحو األمثل نحو االعتماد والتحسي   المستمر. بشكل عام ، تتم مراقبة مدخالت   البر

ي ت
امج الت  ، وأنماط التدريس والتعلم ، عن كثب من   PR، و   PS، و   CP، و  CR، و  CSشمل البر

كب   عىل التعليقات من خالل  
خالل أساليب التقييم والمراجعات والتقارير المتوافقة مع الب 

أنواع مختلفة من استطالعات الطالب والخريجي   ، أصحاب المصلحة وأثناء العملية. يتم 

.   PLOsو   CLOsل مراقبة التحسي   المستمر من خال  والتعليقات من المتخصصي  
 
 

 :  عملية ضمان الجودة

 

▪  .  وضع المعايب 

.  تحديد  ▪  المعلومات ذات الصلة بالمعايب 

 تحديد طرق جمع المعلومات.  ▪

 جمع وتحليل المعلومات.  ▪

ي تم جمعها مع المعايب  المعمول بها.  ▪
 قارن المعلومات الت 

 إصدار حكم بشأن الجودة.  ▪

ي  قدم  ▪
المعلومات ، وإذا لزم األمر ، اتخذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالنتائج الت 

 توصلت إليها المصادر المناسبة. 

 تحديد طرق جمع المعلومات.  ▪
 



 
 
19 

 

 

 

 

 

 ونشر النتائج والمتابعة:  إغالق دورة الجودة
 

نامج يحقق أهدافه ورسالته أم  ال. باإلضافة إىل  الغرض من التقييم هو تحديد ما إذا كان البر

ا لذلك ، فإن  
ً
ح بناًء عىل استخدام نتائج التقييم. وفق ذلك ، يهدف إىل التوثيق المستمر والشر

ي أن
نامج. وهذا   إغالق الدورة يعت  ي الجامعة والكلية والبر

 
اكتمال عملية التخطيط والتقييم ف

ي دورة التقييم والتخطيط التال
 
ي أنه عند استخدام نتائج التقييم ف

ية ، يتم تحقيق المهمة.  يعت 

يجب توزي    ع نتائج التقييم عىل نطاق واسع ، وتعزيزها بشكل كامل واستخدامها لتحسي   جودة  

نامج. تقدم النتائج وخطة التقييم   امج والخدمات األكاديمية واإلدارية األخرى للبر الدورات والبر

نامج واإلدارة العليا للكلية والجامعة. يتطلب تنفي ذ الخطوة التالية تضافر جهود  إىل رئيس البر

ي تطوير  
وري تحديد حاالت النجاح والفشل ف  جميع األطراف. ألغراض التخطيط ، من الض 

ح إجراءات تصحيحية لتحقيق التحسينات المطلوبة. يجب أن تتضمن   خطط عمل فعالة تقب 

حات محددة لزيادة فرص النجاح خالل دورة التقييم التالية.   خطة العمل مقب 

ئيس القسم تقرير التقييم )مع خطة العمل وتقرير اإلنجاز( إىل عمادة الجودة واالعتماد  يرفع ر 

ي الجامعة. ثم يقوم رئيس الجامعة  
ي بدورها ترفعه إىل المستويات العليا ف 

األكاديمي والت 

امج وخطط العمل واعتمادها للتنفيذ.   ومجلس الجامعة بمراجعة ومناقشة التقارير السنوية لبر

ي مفصل واألشخاص المسؤولي   عن التنفيذ. يجب أن ت
 حتوي خطط العمل عىل جدول زمت 
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 آليات مراقبة معايير الجودة في العمليات التعليمية  
 

 
 

خالل األسبوعي   األولي   من بداية كل فصل دراسي ، يقوم منسق الدورة بتحميل   .1

ك بي   جميع األعضاء. وصف الدورة التدريبية 
 إىل ملف مشب 

يقوم فريق من لجنة الجودة بمراجعة الدورات والتأكد من جاهزيتها ومطابقتها  .2

امج  ( ودعمها لنتائNCAAAلمواصفات الهيئة القومية للجودة واالعتماد ) ج البر

 المعتمدة. 

تقديمها مع وصف الدورة  يتم وضع آلية لقياس نتائج الدورة لكل دورة ، ويتم  .3

 للمتابعة. 

تقوم وحدة جودة امتحانات الكلية بمراجعة االختبارات الفصلية والنهائية والتأكد من   .4

معية للشؤون  استيفائها لمتطلبات مركز جودة التقييم واالمتحانات بالوكالة الجا

 كاديمية. األ 

ي نهاية كل فصل دراسي يقدم عضو هيئة التدريس المنسق للمقرر تقرير المقرر الذي   .5
ف 

د من قياس مخرجات التعلم  يدرسه ويرفق معه تقرير استبيان الطالب وتحليله والتأك

 للمقرر. 

ي حصلت عىل أعىل وأدن  تقييم من خالل االستبيانات أو من   .6
يتم تحديد المقررات الت 

ي كل مقرر. المنسق األكاديمي ومنسق الجودة ورئيس  خالل توزي    ع م
عدالت الطالب ف 

 القسم مع معلمي المقررات المختارة لدراسة األسباب واتباع آليات التطوير المعتمدة. 

ي سبق تدريسها والعمل عىل   .7
يحرص المنسق عىل تفعيل خطة العمل للدورات الت 

 تطويرها. 
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األول  الملحق   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  صور لبعض فعاليات اليوم التعريفي الذي يقام في بداية كل عام دراسي 
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