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كلمة رئيسة القسم

الحمدلله والصالة والسالم على سيد الخلق محمد بن عبدالله
 وعلى آله وصحبه أجمعين ... 

ــل  ــى تأهي ــام 1431هـــ إل ــذ نشــأته ع ــم المعلومــات من     يســعى برنامــج عل

كــوادر وطنيــة متميــزة  فــي مجــال المعلومــات للمشــاركة بفعاليــة فــي تلبيــة 

العلميــة  المعلوماتــي بمعارفهــم  الحقــل  وإثــراء  العمــل،  احتياجــات ســوق 

ومهاراتهــم المهنيــة التــي يحصلــون عليهــا فــي أثنــاء دراســتهم، لذلــك يقــدم 

البرنامــج أعلــى مســتويات الجــودة فــي التعليــم والتدريــب مــع االســتمرار فــي 

تحسين الجودة الشاملة بما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقــد جــاء هــذا الدليــل ليؤكــد التــزام البرنامــج بمعاييــر الجــودة فــي ممارســاته 

والتنميــة  المعرفــة  اقتصــاد  بنــاء  فــي  فعــال  دور  مــن  لــه  لمــا  وإجراءاتــه 

ــم، والبحــث  ــم والتعل ــاًل ذلــك فــي إدارة البرنامــج، والتعلي المســتدامة، متمث

العلمي وخدمة المجتمع .

رئيسة قسم علم المعلومات

د. سامية بنت مسفر الهاجري
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المقدمة
        يحتــوي دليــل ضمــان الجــودة ببرنامــج علــم المعلومــات علــى ممارســات الجــودة والتطويــر 
فــي  العمليــة التعليميــة، وذلــك لتحقيــق أعلــى مســتويات تطويــر التعليــم  وتجويــد ممارســاته 
بمــا يضمــن اعتمــاد البرنامــج وتميــز مخرجاتــه التعليميــة التــي  تخــدم الوطــن وســوق العمــل، كمــا 
يهــدف الدليــل لتقديــم اإلجــراءات التــي يقــوم البرنامــج بممارســتها، وخطــة العمــل التــي ترقــى بــه 

وتميزه  مؤسسًيا ليكون  مع أمثاله من البرامج المعتمدة  في المملكة العربية السعودية.

وبرنامــج علــم المعلومــات بصــدد تحقيــق ذلــك عــن طريــق تنفيــذ رؤيــة ورســالة واضحــة  تتفــق 
مــع رؤيــة ورســالة كليــة اآلداب والجامعــة، التــي تهــدف لتقديــم تعليــم وأبحــاث علميــة متميــزة، 

وتسهم في تنمية المعرفة وفق رؤية 2030.

وألهميــة الجــودة باعتبارهــا مطلــب أساســي لكفــاءة العمــل وفعاليتــه مــع متغيــرات العصــر 
المعرفــي الحالــي   والتطــور المســتمر المتســارع، ُبذلــت الجهــود والطاقــات لتطويــر ممارســات 
وأنشــطة البرنامــج بمدخالتــه ومخرجاتــه وفــق معاييــر قياســية، وتحقيًقــا للتحســين المســتمر فــي 
ــة  ــة أرقــى، ورفــع مســتوى جــودة الخريجــة بشــكل مســتمر، مواكب ــم خدمــة تعليمي األداء لتقدي

لذلك التطور والتقدم في معايير الجودة في المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.



6

التميز في علم المعلومات محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا .

ــة البحــث  ــة وتنمي ــاء المعرف ــي بن ــم المعلومــات يســهم ف ــال عل ــي فــي مج ــم مهن ــم تعلي تقدي
العلمي وبناء مجتمع المعرفة.

الرؤية

الرسالة 

األهداف

إعداد كوادر مهنية 
مؤهلة للعمل 
بمؤسسات 
المعلومات.

إكساب الطالبات 
مهارات تجهيز 

ومعالجة وإتاحة 
المعلومات إلكترونًيا.

إثراء البحث العلمي في 
مجال المعلومات 

والمعرفة في ضوء 
احتياجات المجتمع 

وتطلعاته المستقبلية.

المساهمة في خدمة 
المجتمع من خالل 

نشر الوعي 
المعلوماتي لجميع 

أفراد المجتمع.

تمكين الطالبات من 
إدارة موارد وخدمات 

المعلومات في البيئة 
اإللكترونية.
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رئيسة القسم

مجلس القسم

لجنة الجودة
واالعتماد االكاديمي

لجنة البحث العلمي واالبتكار

لجنة تطوير البرامج االكاديمية

لجنة اعضاء هيئة التدريس

اللجنة الطالبية

لجنة المعادالت

اللجنة العلمية

لجنة الدراسات العليا

لجنة جودة التقويم 
واالختبارات

لجنة التوعية وخدمة المجتمع

سكرتاريــــــــة القسم

الهيكل التنظيمي للجان البرنامج 

منسقة الجداول بالقسم
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الهيكل التنظيمي إلدارة الجودة بالكلية

لجنة الجودة الرئيسية	 
وكيالت الكلية	 
وكيلة الكلية لشؤون 	 

األكاديمية
وكيلة الدراسات والتطوير 	 

وخدمة المجتمع
وكيلة الكلية للدراسات العليا 	 

والبحث العلمي
وكيلة الكلية لشؤون التدريب	 
رئيسات األقسام االكاديمية	 
منسقات الجودة باألقسام 	 

االكاديمية

مشرف عام عمادة الجودة 
واالعتماد االكاديمي

عميدة
كلية اآلداب

قسم 
الدراسات
االسالمية

لجنة الجودة
بالبرنامج

قسم الجغرافيا 
ونظم 

المعلومات 
الجغرافية

لجنة الجودة
بالبرنامج

قسم 
اللغة 

االنجليزية

لجنة الجودة
بالبرنامج

قسم علم
االجتماع
والخدمة 
االجتماعية

لجنة الجودة
بالبرنامج

قسم 
اللغة 
العربية

لجنة الجودة 
بالبرنامج

قسم 
المكتبات

والمعلومات

لجنة الجودة
بالبرنامج

قسم 
التاريخ

لجنة الجودة
بالبرنامج

قسم
 االتصال
وتقنية
االعالم

لجنة الجودة
بالبرنامج

منسقة االعتماد االكاديمي
لكلية اآلداب

وكيلة الكلية للدراسات 
والتطوير وخدمة المجتمع

مدير وحدة 
دعم الجودة



9

لجنة الجودة بالبرنامج 
واللجان المنبثقة منها
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تتكون لجنة الجودة بالبرنامج من

رئيس اللجنة. 1

وعدد من األعضاء. 2

وسكرتير إداري للجنة. 3

 ويعتبــر رئيــس لجنــة الجــودة منســًقا لهــا، ويتــم اإلشــراف عليهــا مــن قبــل رئاســة القســم بمــا 
ــر وخدمــة المجتمــع وعمــادة  ــة للدراســات والتطوي ــة الكلي يضمــن التنســيق المســتمر مــع وكال

الجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعة.

إعداد وتقديم برامج التهيئة الخاصة بالجودة ألعضاء هيئة التدريس والطالب الجدد.	 

المراجعــة والتحديــث المســتمر لواصفــات البرنامــج والمقــررات بمــا يتماشــى مــع متطلبــات 	 
المركز الوطني لالعتماد األكاديمي ومخرجات التعلم.

اســتخدام أدوات القيــاس بشــقيها المباشــر والغيــر مباشــر بهــدف تحقيــق مخرجــات البرنامــج 	 
للطالب على المستوى األكاديمي.

االســتمرارية فــي مراجعــة البرنامــج لتأهيلــه للحصــول علــى االعتمــاد الوطنــي مــع االنضبــاط 	 
بالمعايير.

التواصل مع وكالة الجودة لتوفير االحتياجات التدريبية.	 

التنبيــه بأهميــة إشــراك أصحــاب المصلحــة ودورهــم الحقيقــي فــي تقويــم البرنامــج وتحقيق 	 
أهدافه.

التأكد من إتاحة االستبيانات ألعضاء هيئة التدريس والطالب في الوقت المحدد لها.	 

االطالع  على التقارير والتوصيات مبنية على نتائج االستطالع لتنفيذ خطط العمل.	 

المتابعــة المســتمرة إلدخــال بيانــات مؤشــرات األداء فــي تطبيــق Udometricومراجعــة 	 
تقارير المتابعة.

العمل ضمن لجان الدراسة الذاتية إلعداد تقارير خاصة بها وتقارير خطط العمل.	 

التعاون مع وكالة الكلية لتطوير خدمة المجتمع لزيادة المراجعين.	 

العمل على تنفيذ خطط البرنامج الواردة من الجهات الخارجية.	 

لجنة الجودة بالبرنامج

مهام لجنة الجودة بالبرنامج
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         اســتحدثت اللجنــة االستشــارية الخارجيــة للبرنامــج عــام 1436-1435هـــ، ويقــوم البرنامــج 
بتحديثهــا ســنوًيا وفــق متطلبــات المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي ودليــل اللجــان 

االستشارية لكليات وبرامج جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل،

وتتكون اللجنة االستشارية

أعضاء من خارج البرنامج تتضمن	 
 فئات مختلفة تمثل قيادات ومختصين أكاديميين من جامعات محلية،. 1

ممثلين للخدمة المدنية،. 2

وممثل ألرباب العمل. 3

باإلضافة إلى طالب الدراسات العليا والخريجين،. 4

 كما تتكون أعضاء من داخل البرنامج	 

تتضمن رئيسة القسم . 1
ومنسق الجودة بالبرنامج. 2
 وممثلين ألعضاء هيئة التدريس. 3
 باإلضافة إلى الطالب.. 4

اللجنة االستشارية الخارجية للبرنامج



12

تتولــى اللجنــة االستشــارية مراجعــة البرنامــج وتقويمــه وتقديــم المشــورة حــول السياســات 
والممارســات المتعلقــة بتطويــره حســب المســتجدات والمتغيــرات فــي مجــال التخصص وســوق 

العمل والبيئة الخارجية، 

المحليــة  والريــادة  التميــز 
ــة  ــة وبحثي ــة، أكاديمي واإلقليمي

ومجتمعية.

الخبــراء  آراء  مــن  االســتفادة 
ــن وأصحــاب العمــل  األكاديميي
التعلــم  مخرجــات  ضــوء  علــى 
الطالبــات  تكتســبها  التــي 
ســوق  متطلبــات  ومواكبــة 

العمل.

وفعاليــة  بجــودة  الوصــول 
البرنامــج األكاديميــة إلــى أعلــى 

المستويات .

مــع  الخريجــات  ومهــارات  خصائــص  تطابــق  مــدى  مــن  التأكــد 
الحاليــة  الدولــة  فــي  المختلفــة  التوظيــف  قطاعــات  احتياجــات 
والمســتقبلية، فــي ضوء الظروف والمتغيــرات البيئية واالقتصادية 
واالحتياجــات المجتمعيــة، وبمــا يتوافــق ورســالة الجامعــة والكليــة 
والخدمــة  والتعليــم  العلمــي،  البحــث  يخــص  فيمــا  والبرنامــج 

المجتمعية .

البرنامــج  عالقــة  توطيــد 
المجتمعيــة  بالمؤسســات 

وسوق العمل.

وذلك 
لتحقيق
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حــدد برنامــج علــم المعلومــات اإلجــراءات المنظمــة للجنــة االستشــارية ومتابعــة تنفيــذ قراراتهــا، 
في النقاط اآلتية:

يطلــب مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ترشــيح األعضــاء المناســبين للجنــة االستشــارية، وذلــك . 1
حسب اآلتي:

ــا فــي 	  ــرة والدرجــات العلي ــس خــارج الجامعــة مــن ذوي الخب ــة التدري عضــو مــن أعضــاء هيئ
التخصص )أستاذ، أو أستاذ مشارك(.

ــة وطبيعــة 	  ــه العلمي ــط درجت ــاب العمــل مــن القطــاع الحكومــي أو الخــاص ترتب ــل ألرب ممث
عمله بتخصص البرنامج .

ممثــل حكومــي مــن الخدمــة المدنيــة أو مكتــب العمــل ترتبــط درجتــه العلميــة وطبيعــة عملــه 	 
بتخصص البرنامج .

ــي التخصــص )أســتاذ، أو 	  ــا ف ــات العلي ــرة والدرج ــل البرنامــج مــن ذوي الخب عضــو مــن داخ
أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(

طالبة من داخل البرنامج في مرحلة البكالوريوس.	 

طالبة خريجة من البرنامج.	 

منسقة مكتب ضمان الجودة بالبرنامج.	 

رئيسة البرنامج . 	 

ترشــح األســماء المطروحــة مــع ســيرهم الذاتيــة بعــد أخــذ موافقتهــم علــى االنضمــام إلــى . 2
اللجنــة، وتعــرض فــي مجلــس القســم والكليــة حتــى تقــر اللجنــة لمــدة عــام دراســي. ويمكــن 
أن يحــدث الهيــكل وفــق المســتجدات التــي طــرأت علــى البرنامــج، ويوضــح ذلــك بمجلــس 

القسم .

يعد جدول أعمال االجتماع من رئاسة البرنامج ومكتب ضمان الجودة فيه.. 1

يرسل إلى األعضاء بالبريد اإللكتروني مع المرفقات.. 2

يحدد موعد االجتماع )ال تتجاوز االجتماعات اجتماًعا واحدا في العام الدراسي( ومكانه .. 3

ــة لحضــور االجتماعــات . 4 ــر أعضــاء اللجن ــن مــن غي ــة دعــوة أشــخاص آخري يجــوز لرئيــس اللجن
لالستفادة من خبراتهم .

اختيار أعضاء اللجنة االستشارية

قبل انعقاد اللجنة

أواًل

ثانيًا
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كل مــا يتعلــق بالخطــة الدراســية والبرنامــج مــن توصيــف البرنامــج ونواتــج تعلــم، توصيــف . 1
المقــررات، وأســماء المقــررات، وموازنــة ســاعات الخطــة، وطــرق قيــاس مخرجــات البرنامــج، 

والتقارير السنوية للبرنامج، والتقييمات المختلفة وغيرها.

اقتراح أفكار تطويرية ؛ كفتح برامج دبلومات وغيرها .. 2

ما يراه البرنامج مناسبة للعرض على اللجنة لالسترشاد برأيها .. 3

تفتتح رئيسية البرنامج االجتماع، ثم ترحب باألعضاء .. 1

تعرض رئيسة البرنامج موضوعات النقاش حسب ترتيبها في جدول األعمال.. 2

تدون اآلراء في حينها، ويصاغ محضر باالجتماع، متضمن آراء وتوصيات اللجنة.. 3

يوقع االجتماع من جميع أعضاء اللجنة.. 4

تتولــى منســقة مكتــب ضمــان الجــودة بالبرنامــج تنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي االجتمــاع، . 1
أو ترد بأسباب عدم تنفيذها.

تعد خطة تنفيذية للتوصيات الواردة .. 2

تتابع تنفيذ التوصيات حسب ما ورد في الخطة.. 3

ترفــع المقترحــات البنــاءة إلــى رئيســة البرنامــج بعــد دراســتها لعرضهــا علــى أعضــاء مجلــس . 4
القسم ومنه إلى مجلس الكلية .ومتابعة دورة الموافقات للعمل بما ورد بها.

الموضوعات التي تطرح على اللجنة االستشارية

وقت االنعقاد 

وقت االنعقاد 

ثالثًا

رابعًا

خامسًا



15

لجنة التقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي
لجنــة التقويــم قائمــة علــى رئاســتها عميــدة الكليــة ومجموعــة مــن وكالء الكليــة، ورؤســاء 	 

األقسام والبرامج، 

 تسعى اللجنة لتحقيق الدراسة الذاتية وخطط العمل.	 

تقدم الدعم للجان الفرعية.	 

االعتماد على آلية واضحة وتوزيع المهام بين األعضاء.	 

إعداد دراسة وأنشطة ذاتية معتمدة على جداول زمنية.	 

االستعانة بصورة مؤقته بأعضاء للجنة الفرعية.	 

إرفاق كاًل من: التوصيات وخطط العمل والتقارير لرئيس اللجنة.	 

اإلشراف على الخطط والتقارير لهيئات االعتماد .	 

ــج االســتبيانات 	  ــل نتائ ــا، وتحلي ــالت واســتطالع اآلراء ومتابعــة نتائجه ــراء المقاب ــام بإج القي
التي ُعرضت على الطالبات والخريجات و أرباب العمل وعرضها في مجلس القسم. 

تجميع ومراجعة أدلة التقويم الذاتي والدراسة الذاتية البرامجية.	 

ــر الخاصــة 	   الشــراكة مــع عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فيمــا يتعلــق بإعــداد التقاري
بمؤشرات األداء ونتائج االستبانات. 

رفع تقارير اإلجراءات وما تم إنجازه لرئيس اللجنة.	 

 إعداد التوصيات النهائية وتقرير الدراسة الذاتية.	 

تنفيــذ التقاريــر الصــادرة مــن المركــز الوطنــي للتقويــم وجهــات االعتمــاد الدوليــة واألكاديمية 	 
وعمل التحسينات الالزمة.

تنفيذ كل خطط العمل مع لجنة التقويم الذاتي الرئيسية مع التنسيق المسبق.	 

مهام اللجنة الرئيسة للتقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي

مهام اللجنة الفرعية للتقويم الذاتي واالعتماد األكاديمي
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المراجعة المستمرة للخطط الدراسية شاملة كاًل من التوصيات والمراجع والكتب.	 

ــة الجــودة، ورفــع 	  ــر المتعلقــة بالمقــررات فــي لجن ــد مــن مراجعــة كل الملفــات والتقاري الب
أهم المقترحات.

إعداد وتأليف المقررات الدراسية والكتب.	 

التوعية بأهمية البحث العلمي.	 

تقديم ورش العمل والدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس.	 

مهام اللجنة العلمية بالقسم
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إجراءات ضمان 
الجودة بالبرنامج
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أواًل: ضمان 
جودة التعليم 

والتعلم.

أواًل: ضمان 
جودة التعليم 

والتعلم.

ثالًثا: ضمان 
جودة أعضاء 
هيئة التدريس.

ثالًثا: ضمان 
جودة أعضاء 
هيئة التدريس.

ثانًيا: ضمان 
جودة تقييم 

الطالب.

ثانًيا: ضمان 
جودة تقييم 

الطالب.

خامًسا : ضمان 
جودة األداء.

خامًسا : ضمان 
جودة األداء.

رابًعا: ضمان 
جودة أنشطة 
البحث العلمي 
وخدمة المجتمع.

رابًعا: ضمان 
جودة أنشطة 
البحث العلمي 
وخدمة المجتمع.

التدريــس  هيئــة  والتــزام  التدريــس  جــودة  بتحقيــق ضمــان  المعلومــات  علــم  برنامــج  يقــوم 
بواجباتهــم األكاديميــة، وذلــك مــن خــالل وضــع إجــراءات موحــدة لضمــان جــودة التدريــس، وحــث 
األعضــاء علــى االلتــزام بهــا، اســتمدت هــذه االجــراءات مــن دليــل أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي 

كلية اآلداب :

إنشــاء حســاب بريــد إلكترونــي للعضــو الجديــد مــن الجهــة المســؤولة لضمــان تواصــل . 1
العضو مع البرنامج واألعضاء والطالبات .

يضــع البرنامــج خطــة معــدة مــن مجموعــة البرامــج التدريبيــة فــي التدريــس؛ لضمــان قيــام . 2
العضو بأعبائه كاملة.

ــزل . 3 ــم ين يضــع البرنامــج جــداول كل فصــل دراســي فــي الفصــل الدراســي الــذي يســبقه، ث
جــدول للعضــو فــي برنامــج )people soft (ليطلــع عليــه، ويعلــم  بعــدد الشــعب لديــه 

والساعات التدريسية.

تسلم نسخة من جدول العضو إلى إدارة البرنامج لرفعها إلى الجهة المسؤولة .. 4

يرســل مکتــب ضمــان الجــودة فــي البرنامــج لــكل عضــو آخــر تحديــث مــن توصيــف مقرراتــه . 5
ــل،  ــاج تعدي ــود التوصيــف إن رأى أن بعضهــا يحت ــى بن ــه عل ــي يدرســها، ويقــدم مقترحات الت

وتدخل التعديالت مجلس قسم لتقر ويعدل التوصيف بناء على ذلك.

وفيما يلي عرض موجز لكل منهم:
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تكليــف أحــد األعضــاء منســًقا للمقــرر إذا اشــترك أكثــر مــن عضــو فــي تدريســه، وتلــزم إدارة . 6
ــس ووضــع أســئلة  ــرر مــن تدري ــر دوري عــن ســير أداء المق ــم تقري البرنامــج األعضــاء بتقدي

ومراجعات إلى غير ذلك مما يتعلق بالمقرر.

يطلــع مكتــب ضمــان الجــودة بالبرنامــج العضــو علــى ملــف مقــرر تدريــس المقــرر فــي آخــر . 7
فصــل درس فيــه المقــرر، ليطلــع علــى مالحظــات مارســها المقــرر الســابق ويتالفاهــا عنــد 

تدريس المقرر.

ــى . 8 ــة واإلرشــادية عل ــن ســاعاته المكتبي ــة تعيي ــة التعليمي ــب البرنامــج مــن عضــو الهيئ يطل
الجدول، ووضع الخطة الزمنية لتدريس المقرر وإتاحتها للطالبات على البالك بورد.

 تحقــق مکتــب ضمــان الجــودة بالبرنامــج عــن طريــق رئيــس اللجنــة العلميــة للتخصــص، مــن . 9
مواءمة الخطة الدراسية لما ورد في التوصف حسب النموذج المعد لذلك. 

 يتابــع البرنامــج بشــكل أســبوعي التحضيــر اإللكترونــي للطالبــات عبــر إعالنــه فــي البريــد . 10
اإللكتروني قائمة متابعة التحضير اإللكتروني األسبوعية.

يعلــن البرنامــج عــن جــداول االختبــارات النصفيــة والنهائيــة مبكــًرا فــور وصولهــا مــن مكتــب . 11
وكالــة الكليــة للشــؤون األكاديميــة، حتــى يتســنى للعضــو وضــع األســئلة ومراجعتهــا، 
وكذلــك اإلعــالن عــن موعــد تصويــر أســئلة اختبــارات البرنامــج، و اإلعــالن عــن أماكــن قاعــات 
االختبــار؛ ليعلنهــا للطالبــات ويعلــق األســماء علــى القاعــة قبيــل وقــت االختبــار بمــا ال يقــل 

عن نصف ساعة من بدء اإلختبار.

االختبــار . 12 أســئلة  عــن مواصفــات  اإللكترونــي  البريــد  عبــر  لــكل األعضــاء  البرنامــج  يعلــن 
وضوابطهــا ونماذجهــا فــي آخــر نســخ محدثــة قبــل االختبــارات بفتــرة كافيــة؛ لضمــان التــزام 

األعضاء بها، بعد وصولها من مكتب لجنة جودة التقويم واالختبارات بالكلية .

النصفــي . 13 التدريــس  فــي  المشــتركة  المقــررات  أســئلة  بتوحيــد  األعضــاء  البرنامــج  يلــزم 
والنهائي؛ إلتاحة  فرص نجاح عادلة للطالبات، ولثبات قياس نتائج نواتج تعلم البرنامج.

إعــالن آليــات االختبــار قبــل االختبــارات بفتــرة ويطلــب مــن األعضــاء إعالنهــا فــي البــالك بــورد . 14
للطالبات.

يعلــن البرنامــج عبــر البريــد اإللكترونــي ألعضــاء هيئــة التدريــس جــدول وضــع األســئلة . 15
والنهائــي،  النصفــي  االختباريــن  فــي  ومراجعتهــا  االختبــار  مصحــح  وجــدول  ومراجعهــا، 
ويتضمــن اســم األســتاذة المســؤولة عــن اإلشــراف علــى المقــرر نيابــة عــن العضــو الخارجــي 

وقت االختبار.

يتابــع البرنامــج وضــع األســئلة ومراجعتهــا وتصويرهــا قبــل االختبــار بفتــرة كافيــة، إذ توقــع . 16
رئيسة البرنامج على األسئلة بعد مراجعتها، وتوقع أيضا على نماذجها المطلوبة .
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 متابعــة إدخــال الدرجــات فــي نظــام ســجالت الطــالب، وذلــك بتوقيــع رئيســة البرنامــج علــی . 17
کشف نسبة النجاح مع تبرير أسباب ارتفاع أو تدني نسبة النجاح .

 متابعة تسليم العضو ملف المقرر إلى مكتب ضمان الجودة .. 18

مراجعــة ملــف المقــرر مــن رئيــس اللجنــة العلميــة؛ لضمــان التــزام العضــو باالســتراتيجيات . 19
وطــرق التقويــم المذكــورة فــي التوصيــف حســب النمــوذج المعــد؛ وذلــك بإرفــاق نمــاذج 
ــارات بأنواعهــا، تكليفــات  مــن االســتراتيجيات وطــرق التدريــس وطــرق التقويــم مــن االختب
فرديــة وجماعيــة، وورق عمــل...(، ويركــز علــى مــا فيــه طريقــة جديــدة فــي اســتراتيجيات 

التدريس أو طرق التقوم طبقها العضو؛ لتعميمها على األعضاء.

يرفــع مكتــب ضمــان الجــودة بمــا ورد مــن مالحظــات ومرئيــات عــن تدريــس المقــرر، لمجلــس . 20
القسم لمناقشته ويتابع حل مشكالته .

تســليم طلبــات التظلــم عــن نتيجــة االختبــارات لعضــو الهيئــة التعليميــة، ومتابعــة اســتالم . 21
النتيجة منه وإرسالها إلى وحدة االختبارات المركزية بالكلية إلعالنها للطالبات.

وتأخــذ أنشــطة ضمــان الجــودة فــي االعتبــار المدخــالت، والعمليــات و النتائــج خاصــة نواتــج تعلــم 
الطلبــة. تبــدأ هــذه األنشــطة مــن دخــول الطلبــة إلــى البرنامــج مــروًرا بتقييــم أنشــطة تعلمهــم و 
تدريســهم مباشــرة عبــر التقييــم المســتمر واالمتحانــات؛ وبطريقــة غيــر مباشــرة عبــر مســوحات 

استطالعات الرأي و يستمر ذلك حتى تخرجهم .

اإلجراءات األدائية كاآلتي :
تعــد توصيفــات المقــررات مــن قبــل اللجنــة العلميــة المختصــة اســتناًدا إلــى توصيــف 	 

البرنامــج ويســتخدم فــي ذلــك النمــاذج التــي وضعهــا المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد 
األكاديمي .

تعــد تقاريــر المقــررات عنــد نهايــة كل فصــل دراســي وهــي تعطــي فكــرة عامــة عــن عمليــة 	 
ــم تقــوم منســقة الجــودة فــي البرنامــج بالتعــاون مــع  ــا، ث ــى إكماله تدريــس المقــررات حت
اللجــان العلميــة لمراجعــة التقاريــر وتحديــد النقــاط التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن التحســينات، 
ثــم يتــم وضــع خطــط عمــل وفقــا لذلــك، وتــدون كل تلــك المعلومــات فــي التقريــر الســنوي 
ــم  ــم يت ــة، ث ــل منســقة الجــودة بالبرنامــج بصــورة منتظمــة دوري للبرنامــج، المعــد مــن قب
عــرض التقاريــر كافــة فــي مجلــس القســم العتمادهــا ثــم رفعهــا إلــى وكالــة الكلية للدراســات 

والتطوير وخدمة المجتمع.
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ولضمــان جــودة البرنامــج والمتابعــة الدوريــة يتــم إعــداد بعــض الوثائــق والتقاريــر بصــورة منتظمة 
ودورية، وهي كاآلتي:

ترفــع رئيســة القســم التقريــر الســنوي للبرنامــج إلــى وكيلــة الكليــة للدراســات والتطويــر وخدمــة 
المجتمــع العتمــاده فــي مجلــس الكليــة؛ ليتــم رفعــه إلــى عمــادة الجــودة ووكيل الجامعة للشــؤون 
األكاديميــة، الــذي بــدوره يقــوم بإرســاله إلــى مجلــس الجامعــة ليطلــع علــى ســير كل برنامــج مــن 

برامج الجامعة .

خطة ضمان التزام أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ المخطط له في برنامج علم المعلومات

توصيف 
البرنامج

قیاس نواتج 
تعلم البرنامج

توصيفات 
المقررات

التقرير السنوي 
للبرنامج 

تقارير
 المقررات 

قیاس نواتج 
تعلم المقررات

المسؤولالزمنالممارسةالمخطط لهالمجالم

1

أواًل: 
التدريس

االلتزام بتوصيف 
المقرر

يستلم العضو توصيف 
المقرر الذي سيدرسه الفصل 

القادم

نهاية الفصل الذي يسبق 
الفصل الدراسي الذي يسبق 

طرح المقرر
مكتب ضمان الجودة

2

استالم توصيات 
أستاذ المقرر السابق 
والواردة في تقرير 

المقرر

يطلع العضو على التقرير 
مكتب ضمان الجودةأسبوع تسجيل الدراسةيوقع على ذلك

استراتيجيات التدريس 3
وطرقه

االلتزام باالستراتيجيات 
المحددة في توصيف المقرر، 
وللعضو اتباع استراتيجيات 

أخرى إذا تطلب سير 
المحاضرة

طوال فترة محاضرات الفصل 
الدراسي

المنسق+ رئيسة اللجنة 
العلمية+ رئيسة محور 

التعليم والتعلم + المقيم 
المستقل يقوم بكتابة تقرير 

حوله

آليات التقويم4

االلتزام بآليات التقويم 
الواردة في دليل الطالب 
وكذلك معايير التقويم 

الواردة في توصيف المقرر

حسب الزمن المحدد في 
توصيف المقرر جدول 

)المهام والتقويم(

المنسق+ رئيسة اللجنة 
العلمية

قياس نواتج تعلم5

تتم على مرحلتين: 
 األولى: بعد أداء الطالب لكل 
طرق التقويم المعتمدة في 

توصيف المقرر
  الثانية: تبدأ بعد االختبار 

النهائي

تتم على مرحلتين في كل 
فصل دراسي

المنسق+ المراجع + رئيسة 
محور التعليم والتعلم

ويعرض على رئيسة اللجنة 
العلمية للمراجعة + مكتب 

ضمان الجودة العتمادة 
لقياس نواتج تعلم البرنامج
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6

أواًل: 
التدريس

تطوير المقرر

يتم تطوير المقرر فيما يتعلق
 ) استراتيجيات+ مراجع + 
مفردات+ تحديث نواتج 
التعلم ( وفق ما يستجد

نهاية كل فصل دراسي

المنسق+ رئيسة اللجنة 
العلمية + رئيسة محور 

التعليم والتعلم ويكتب عنه 
تقرير ) خطة عمل توصيات 

المقررات(

تقرير المقرر7

يقوم العضو المنسق بإعداد 
تقرير جماعي كما يعد تقارير 
فردية لكل شعب المقرر من 

قبل األعضاء المشاركين

نهاية كل فصل دراسي
المنسق للمقرر+ األعضاء 
المشاركين+ رئيسة محور 

التعليم والتعلم

التغذية الراجعة 8
للطالبات

تقدم التغذية الراجعة 
للطالبات بعد كل تقويم

تقدم بعد كل تقويم + 
االنتهاء من االختبار الفصلي 
أما بالنسة لالختبار النهائي 

يلزم العضو بالرد على أسئلة 
الطالبات ، كذلك يراجع 

تظلمات الطالبات الواردة 
آلية حسب النظام

المنسق+ مكتب وحدة 
االختبارات المركزية+ رئاسة 

البرنامج.

االستبيانات9

يتم تضمين االستبانات 
الرسمية للمقرر واألستاذ في 
ملف المقرر، ملحق بها خطة 
العمل بناء على التوصيات 

التي جاءت باالستبانة

نهاية كل فصل دراسي
المنسق + رئيسة محور 
التعليم والتعلم + رئيسة 

البرنامج

ملف المقرر10
يتضمن جميع النماذج 

واألدلة المستخدمة في 
عملية التعلم والسابق ذكرها

المنسق+ رئيسة محور نهاية كل فصل دراسي
التعليم والتعلم

تنسيق المقرر11

األستاذ هو المسؤول 
عن المقرر، في حالة كون 
التدريس مشترك يكلف 

منسق من بينهم للمقرر من 
قبل رئيسة البرنامج يقوم 
يتوحيد آلية العمل ومتابعة 
االلتزام التام بما ورد في 
توصيف المقرر ويعقد 

اجتماعات دورية مع فريق 
العمل للمقرر وترفع لرئيسة 
البرنامج وتدخل في تقييم 

األداء الوظيفي

المنسق+ رئيسة البرنامجطوال الفصل الدراسي
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12

ثانًيا: 
االختبارات

وضع أسئلة 
االختبارات

توحيد أسئلة االختبارات 
الفصلية والنهائية بين أساتذة 

المقرر الواحد ويراعي عند 
وضعها ما تقره لجنة التقويم 
واالختبارات في الكلية من 

نماذج جداول وأنواع األسئلة 
وسياسات للتقويم وآليات 

العمل

قبل كل اختبار بحوالي 
أسبوعين ليتسنى للجنة 

التقويم واالختبارات الداخلية 
بالبرنامج مراجعتها

المنسق + المراجع األعضاء 
المشاركين + رئيسة البرنامج

المراجعات13

تتم المراجعة على جداول 
ونماذج االختبارات الفصلية 
والنهائية ومراجعة تصحيح 

االختبارات ومراجعة موثوقية 
األسئلة بعد التصحيح الواردة 
من لجنة التقويم واالختبارات 

بالكلية، إذا انخفضت عن 
النسبة المطلوبة 40 % كما 

حددتها الكلية

توضع الجداول قبل 
االختبارات ويلتزم بها العضو 

في وقتها المقرر من 
البرنامج، أما عن موثوقية 
األسئلة مع بداية الفصل 

التالي الذي درس فيه المقرر

المنسق+ رئيسة البرنامج + 
العضو المصحح المعتمد من 
لجنة التقويم واالختبارات في 
الكلية + رئيس مكتب ضمان 

الجودة + رئيسة البرنامج

يقوم العضو بالمراقبة أثناء مراقبة14
حسب الجدول المعداالختبارات الفصلية والنهائية

مكتب وحدة االختبارات 
المركزية + وكيلة القسم + 

رئيسة البرنامج

15
ثالًثا: 

التطوير 
المهني

حضور الدورات 
والورش

حضور الورش والدورات التي 
تقدمها الجامعة والوكالت 
التابعة لها والتابعة للكلية 

مشاركة وحضورا

حسب ما تراه رئيسة البرنامج 
العضو + رئيسة البرنامجوحسب اختيار العضو

16

رابًعا: 
النشاط 
العلمي

البحث العلمي
نشر البحوث العلمية ذات 
التخصص والتخصصات 

البينية
العضو+ رئيسة لجنة البحث طوال الفصل الدراسي

العلمي+ رئيسة البرنامج

الحركة العلمية17

المشاركة في الندوات 
والمؤتمرات والدورات 

المتخصصة.
الحلقات العلمية التي 

ينظمها البرنامج )مشاركة 
وحضور(

تأليف الكتب والترجمات

العضو + لجنة البحث طوال الفصل الدراسي
العلمي+ رئيسة البرنامج

18
خامًسا: 
عضوية 
اللجان

تكون اللجان على 
مستوى البرنامج أو 

الكلية أو الجامعة

يوزع األعضاء على مستوى 
القسم في أول مجلس له، 
ويرشح بعضهم لعضوية 

لجان خارج البرنامج

إدارة البرنامجطوال الفصل الدراسي
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19
سادًسا: 

المشاركة 
باالجتماعات 
والفاعليات

اجتماع مجلس قسم ، اجتماع االجتماعات الرسمية
قسم ، أنشطة البرنامج

حسب الجدول الزمني للخطة 
التشغيلية للبرنامج يعد على 

فصلين دراسين

رئيسة البرنامج + رئيسات 
اللجان التنظيمية والدراسة 

الذاتية

خدمة المجتمع20

ما يؤدية العضو خدمة 
للمجتمع ضمن فعاليات 

الكلية أو البرنامج، أو بصفة 
خاصة

حسب الجداول المعدة في 
الخطة التنفيذية للكلية 
والتشغيلية للبرنامج + 
مشاركات العضو الخاصة

رئيسة البرنامج+ رئيسة لجنة 
خدمة المجتمع + العضو

21
سابًعا: تعبئة 

البيانات
تحديث وتعبئة 

النماذج
ومنها الجداول والبيانات 

العضو + رئيسة البرنامجبداية كل فصل دراسيالخاصة بالعضو

ــم  ــواء تقوي ــك، الحت ــم بذل ــة عل ــى كل مــاورد فــي الخطــة، ولدي ــة التدريــس عل ــم عضــو هيئ يقي
األداء الوظيفي على تلك البنود.

يتبنــى البرنامــج إجــراءات جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل لتقييــم الطــالب؛ حيــث تســتخدم 
محــكات ولوائــح و طــرق محــددة ســلفا إلنجــاز هــذه المهمــة و تطبــق بصــورة مســتمرة. وهنــاك 
إجــراءات واضحــة تســتخدم لضمــان جــودة االمتحانــات ، وتتمثــل إجــراءات تقييــم الطــالب فيمــا 

يأتي :

قياس تحقیق نواتج التعلم و أهداف البرنامج.	 

التواؤم مع األهداف .	 

وجود محكات واضحة ومنشورة للتصحيح ووضع التقديرات.	 

أال يعتمد التقييم على قرارات محكم واحد فقط.	 

أخــذ كل التبعــات المحتملــة للوائــح المنظمــة لالمتحانــات فــي الحســبان، ووجــود  أنظمــة 	 
واضحة توضح غياب الطالبة عن الدراسية بسبب مرضها أو أي ظروف أخرى.

أوًل: ضمان 
جودة التعليم 

والتعلم.

ثالًثا: ضمان 
جودة أعضاء 
هيئة التدريس.

ثانًيا: ضمان 
جودة تقييم 

الطالب.

خامًسا : ضمان 
جودة األداء.

رابًعا: ضمان 
جودة أنشطة 
البحث العلمي 
وخدمة المجتمع.
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ضمــان إجــراء التقييمــات فــي جــو يحفــة األمــان واالســتقرار و وفًقــا لإلجــراءات المنصــوص 	 
عليها في المؤسسة .

خضوع التقييم للمراجعات اإلدارية التحققية لضمان دقة اإلجراءات.	 

إخبــار الطالبــات باســتراتيجيات التقييــم المســتخدمة لبرنامجهــم، وأنظمــة االمتحانــات أو 	 
ــي  ــر الت ــم األخــرى التــي ســيخضعون لهــا، و مــا هــو متوقــع منهــم، و المعايي طــرق التقيي

ستطبق التقييم أدائهم.

خضوع عمليات التقييم للفحص والتقويم من ممتحن خارجي.	 

إعطــاء الطالبــات تغذيــة راجعــة عــن مواطــن ضعفهــم فــي قاعــات الدراســة أثنــاء عمليــة 	 
التعلم.

يطبــق البرنامــج سياســة الجامعــة للتعامــل مــع الســرقات العلميــة وقــد أعطيــت تعليمــات 	 
محددة للطالبات وأعضاء هيئة التدريس للحماية من السرقات العلمية .

العملية التي يتبعها البرنامج في قياس اكتساب الطالب لنواتج تعلم البرنامج.

يستخدم البرنامج طرق مباشرة وغير مباشرة لقياس نواتج تعلم البرنامج، وهي كاآلتي:

الطرق المباشرة لتقييم اكتساب نواتج تعلم الطالبات 

ــى مســتوى  ــات عل ــم الطالب ــج تعل ــاس نوات ــا لقي ــي المباشــر تســتخدم غالًب ــم النهائ طــرق التقيي
البرنامــج وفــق الخطــة المعــدة لذلــك، وعلــى مســتوى المقــرر يتــم قيــاس جميــع المجــاالت 

للطالبات.

خطوات التقييم المباشر 

تقييم تحقيق الطالبات لنواتج تعلم البرنامج مباشرة باتباع الخطوات اآلتية:

إعــداد مصفوفــة تخطيــط البرنامــج لتحديــد مدى مســاهمة المقررات المقدمة بالمســتويات . 1
المختلفة في كل ناتج من نواتج تعلم البرنامج.

اســتخدام توصيفــات المقــررات لتحديــد اســتراتيجيات التدريــس، و طــرق التقييــم المناســبة . 2
لكل ناتج من نواتج تعلم المقرر .

اختيار طرق التقييم المناسبة لقياس مدى اكتساب الطالبات لنواتج تعلم المقرر .. 3

تصنيــف تحصيــل الطــالب إلــى خمســة تقديــرات هــي ) A,B,C,D & F(  عمــل جــدول لتوزيــع . 4
التقديرات التصنيف أداء الطالبات في المقررات التي يقدمها البرنامج.
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تجميــع تحقيــق الطالبــات لنواتــج تعلــم المقــررات ممــا يكســبه لــكل ناتــج مــن نواتــج تعلــم . 5
البرنامج حسب مصفوفة نوتج تعلم البرنامج .

تحديــد الحــد األدنــي )أي التقديــر المســتهدف( لمــدى اكتســاب نواتــج تعلــم البرنامــج بنجــاح. . 6
)F( 60 ( )يعني الحصول على تقدير أعلى من%(

 إعــداد مؤشــرات أداء رئيســة لــكل ناتــج مــن نواتــج تعلــم البرنامــج اســتناًدا إلــى عــدد الطالبات . 7
. )F( الذين حصلوا على تقدير

تحديد مستهدف للمقارنة المرجعية الداخلية لكل ناتج من نواتج تعلم البرنامج.. 8

ــة مرجعيــة خارجيــة وتحديــد مســتهدف لهــا مــن برامــج مشــابهة فــي . 9 الحصــول علــى مقارن
الجامعات السعودية .

مقارنة األداء الفعلي مع مستهدف المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية.. 10

عمل توصيات و خطة عمل للتحسينات وفًقا لنتائج اكتساب الطالبات لنواتج التعلم. . 11

تنفيذ خطة العمل.. 12

تطبيــق هــذه الــدورة فــي كل فصــل دراســي، والتأكــد مــن تقــدم البرنامــج نحــو تحقيــق غاياتــه . 13
و أهدافه .

يضــع قســم علــم المعلومــات إجــراءات خاصــة الســتقطاب الكفــاءات العلميــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريس؛ لضمان تحقيق رسالة البرنامج وتعزيز جودة مخرجاته .

حيــث يخضــع أعضــاء هيئــة تدريــس البرنامــج الذيــن يتــم توظيفهــم / التعاقــد معهم إلى سياســات 
القيــام  علــى  تدريــس مؤهليــن قادريــن  أعضــاء هيئــة  اســتقطاب  الجامعــة لضمــان  ولوائــح 

باألنشطة الرئيسة للمؤسسة وهي:  

أوًل: ضمان 
جودة التعليم 

والتعلم.

ثالًثا: ضمان 
جودة أعضاء 
هيئة التدريس.

ثانًيا: ضمان 
جودة تقييم 

الطالب.

خامًسا : ضمان 
جودة األداء.

رابًعا: ضمان 
جودة أنشطة 
البحث العلمي 
وخدمة المجتمع.

وخدمة المجتمعالتعليم والتعلم والبحث العلمي
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ا بحصــر االحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس  تقــوم لجنــة الجــودة بالبرنامــج ســنويًّ
لتطويــر مهاراتهــم األكاديميــة والمهنيــة، باإلضافــة إلــى تطويــر مهاراتهــم فيمــا يتعلــق بتحقيــق 
ــة والبحــث  ــع األنشــطة األكاديمي ــات التأهــل لالعتمــاد البرامجــي وضمــان الجــودة بجمي متطلب

العلمي وخدمة المجتمع بالقسم .

ــر وخدمــة المجتمــع  ــا إلــى وكيلــة الكليــة للدراســات والتطوي ويتــم رفــع هــذه االحتياجــات فصليًّ
لرفعها إلى الجهات المسؤولة عن تطوير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 

عمادة التطوير الجامعي. 1

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي. 2

عمادة شؤون المكتبات عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد. 3

ــرد مــن هــذه العمــادات بشــأن البرامــج التدريبيــة وورش العمــل المقدمــة مــن  ــاء علــى مــا ي وبن
قبلهــم تقــوم لجنــة الجــودة بالبرنامــج بإعــداد خطــة تدريبيــة فصليــة وترشــيح األعضــاء لحضــور 

البرامج التدريبية وورش العمل.

تقــوم عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي مــن خــالل وحــدة التدريــب واالستشــارات بعقــد 
وتنظيــم برامــج تدريبيــة وورش عمــل و محاضــرات ألعضــاء هيئــة التدريــس بالبرنامــج لتزويدهــم 

بالمعارف و تعزيز نشر الثقافة و المفاهيم المتعلقة بالجودة واالعتماد األكاديمي.

ــة التدريــس داخــل  ــي للمســتهدفين مــن أعضــاء هيئ ــى التدريــب الداخل ــة التدريــب عل وتقــوم آلي
ــم المعلومــات ، باإلضافــة إلــى ذلــك التنســيق بيــن هــذه الوحــدة و للمركــز الوطنــي  قســم عل
اإلمــام  بجامعــة  المنتظمــة  العمــل  ورش  مــن  عــدد  لعقــد  األكاديمــي  واالعتمــاد  للتقويــم 
عبدالرحمــن بــن فيصــل؛ لمناقشــة مواضيــع مختــارة ومحدثــة مــن قبــل هيئــة تقويــم التعليــم ، 

ويقوم البرنامج بترشيح بعض األعضاء لحضورها.

علــى الجانــب اآلخــر يتــم التدريــب الخارجــي لألعضــاء بالتنســيق أيًضــا مــع المركــز الوطنــي ويتــم 
تکلیــف بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس المميزيــن، والذيــن يتــم تدريبهــم حســب جــدول التدريــب 
الخاص بالمركز، وبعد العودة للجامعة يقومون بنقل الخيرة لزمالئهم وزميالهم بالبرنامج.                        

 مفهــوم البرامــج التدريبيــة: هــي برامــج هادفــة لتطويــر المهــارات لــدى األعضــاء لغــرض 
تحقيــق االحتياجــات التدريبيــة، وزيــادة الكفــاءة لديهــم، وإلمامهــم بمهــارات ذات فائــدة 

هدفها التطوير.
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أهداف البرنامج التدريبي

أوال: الهدف العام للبرنامج التدريبي:

تطويــر أداء أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم علــم المعلومــات مــن خــالل زيــادة كفاءاتهــم فــي 
ــارات فــي مجــال  ــد مــن مه ــم كل مــا هــو جدي ــى تعل ــة وحثهــم عل ــام واألســاليب التعليمي المه
التعليــم، وقيــاس األثــر الناتــج علــى أداء األعضــاء وتعلــم إدارة الوقــت والتخطيــط للمســاهمة فــي 

تحقيق األهداف وتنمية مهارات الطلبة بكل اتجاهاتها.

األهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي

يســهم البرنامــج التدريبــي فــي تقييــم األداء بنــاًء علــى اللوائــح بمــا فــي ذلــك تقييــم جوانــب 
مختلفــة مثــل: ملــف المقــرر ومحتوياتــه لــكل عضــو تقييــم الطالبــات لتحقيق الفعالية، ومشــاركة 

األعضاء في البحث العلمي وخدمة المجتمع.

مؤشرات األداء التي تركز على أعضاء هيئة التدريس:

نســبة األعضــاء الحاصليــن علــى الدكتــوراه، واألعضــاء المشــاركين فــي برامــج التطويــر 	 
المهني.

ــوا اســتبانة 	  ــن عمل ــن عــن وظائفهــم، ونســبة األعضــاء الذي ــس الراضي ــة التدري أعضــاء هيئ
الرضا الوظيفي.

آليات حضور ورش العمل والندوات:

يقــوم قســم علــم المعلومــات بإعــداد آليــة للحضــور لتحقيــق الفائــدة، ســواًء كانــت دورات داخليــة 
أو خارجية.

فــي حــال وجــود دورات خارجيــة فُيلــزم العضــو بإجــراءات الجامعــة أمــا إذا كانــت داخليــة هنــاك آليــة 
أخرى:

اإللمام بالمفاهيم العلمية 
والقدرة على صياغة األهداف 
والتقارير ومراجعتها المستمرة 

ومتابعة خطط الطالبات.

تحويل االستراتيجيات 
إلى خطط وتطبيقها 

في التدريس.

التطبيق العملي 
لألساليب العلمية.

إكساب الطالبات 
المهارات الالزمة 

لسوق العمل.
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الخطة االستراتيجية للبحث العلمي بكلية اآلداب، تتضمن مايلي:
تحديث األولويات البحثية وفق رؤية المملكة 2030 واحتياجات المجتمع.. 1

زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة البحثــة مــن خــالل تشــجيع األعضــاء لنشــر أبحاثهــم األكاديميــة وعقــد . 2
حلقات بحث علمية واالشتراك في جائزة كلية اآلداب في البحث العلمي.

تفعيل الشراكات البحثية بين التخصصات على مستوى المؤسسات التعليمية.. 3

إجراءات البرنامج في مشاركة أعضاء هيئة التدريس في األنشطة العلمية:

تقييم عضو هيئة التدريس لمساعدته للمشاركة في الحراك العلمي.. 1

اإلعــالن ألعضــاء هيئــة التدريــس لــكل نشــاط علمــي وحثهم على ســرعة الرد علــى موافقتهم . 2
للمشاركة.

خلق الفرص لحضور األنشطة العلمية.. 3

تعاون األساتذة مع الطلبة في األبحاث.. 4

إلمــام الطالبــات بأحــدث التطــورات العلميــة فــي مجــال البحــث العلمــي فــي تخصــص علــم . 5
المعلومات.

دعم األبحاث العلمية الخاصة باألساتذة والطلبة في مختلف الطرق.. 6

عــدد الــورش والــدورات ال تقــل عــن ثــالث دورات فــي العــام الواحــد أحدهــا يكــون فــي مجــال 	 
التعليم.

ترك حرية العضو في اختيار الدورات والورش شرط أال تتعارض مع محاضراته.	 

يحق لرئيسة البرنامج إرسال من تراه بحاجه إلى الدورات والورش.	 

اســتراتيجيات 	  فــي  الموضــوع  كان  إذا  بالــدورات خاصــة  بإثبــات حضــوره  العضــو  يقــوم 
التدريس.

يحتسب حضور العضو للدورات المقامة وورش العمل في تقويم أداءه الوظيفي.	 

أوًل: ضمان 
جودة التعليم 

والتعلم.

ثالًثا: ضمان 
جودة أعضاء 
هيئة التدريس.

ثانًيا: ضمان 
جودة تقييم 

الطالب.

خامًسا : ضمان 
جودة األداء.

رابًعا: ضمان 
جودة أنشطة 
البحث العلمي 
وخدمة المجتمع.
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أوًل: ضمان 
جودة التعليم 

والتعلم.

ثالًثا: ضمان 
جودة أعضاء 
هيئة التدريس.

ثانًيا: ضمان 
جودة تقييم 

الطالب.

خامًسا : ضمان 
جودة األداء.

رابًعا: ضمان 
جودة أنشطة 
البحث العلمي 
وخدمة المجتمع.

يتبنــى البرنامــج اإلجــراءات التــي وضعتهــا الجامعــة لضمــان جــودة األداء مــن خــالل قيــاس 
مؤشرات األداء واستطالعات الرأي.

اســتبانات  تقييــم المســتفيدين لجــودة خدمــات البرنامــج المقدمــة لهــم 
:)Estebana( من خالل تطبيق استبانة

ــة  يعتمــد البرنامــج منهجيــة واضحــة ومحــددة لجمــع مؤشــرات األداء الرئيســية، وتحليلهــا وكتاب
تقاريــر عنهــا، باالســتفادة مــن التطبيــق الحصــري الــذي قامــت الجامعــة بتطويــره لهــذا الغــرض 
تحــت عنــوان اســتبانة )Estebana( والتــي كانــت تعــرف بتطبيــق ميتريكــس )UDMetrics( وعليــه 
فــإن البرنامــج فــي ســعيه لتحقيــق الجــودة اســتخدم مؤشــرات أداء رئيســة لتقييــم أدائهــا الحالــي 

فيما يخص و يتعلق بالعناصر الرئيسة الرسالته ممثلة في:

تجمــع مؤشــرات األداء مــن خــالل وكيلــة الكليــة للدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع، إذ قامــت 
الجامعــة بتزويدهــا باســم مســتخدم و كلمــة مــرور؛ وذلــك ألنــه مســؤول مســؤولية كاملــة عــن 

جمع كل البيانات والمعلومات وتغذية تطبيق استبانة بها. 

ــرا حولهــا و ينبغــي أن  تقــوم وحــدة اإلحصــاء فــي عمــادة الجــودة بتحليــل البيانــات ثــم تعــد تقري
يتضمن تحليل مؤشرات األداء إجراء مقارنة بينها كلها بشكل نسبي.

نطاق عمل مؤشرات األداء الرئيسة في البرنامج :
يقيــس البرنامــج مؤشــرات األداء الرئيســة التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل المركــز الوطنــي للتقويــم 

واالعتماد األكاديمي ويبلغ عدد المؤشرات التي تبناها البرنامج.

وتوجيه العمل نحو التحسين خدمة المجتمعالبحث العلمي التعليم والتعلم
في تحقيق أهدافه وغاياته .
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يتبع البرنامج اآللية التي وضعتها الجامعة لحساب كل من: 

ــة قياســية  ــداد خطــة عمــل تصحيحي ــل مؤشــرات األداء الرئيســة وإع تحلی
لتحسين الجودة :

تحــدد نقــاط القــوة ونقــاط ضعــف مؤشــر األداء الرئيســي مــن خــالل مقارنــة النقطــة المرجعيــة 
ــة، ومــن خــالل تحليــل  ــة الداخلي ــة المســتهدفة والنقطــة المرجعي ــة مــع النقطــة المرجعي الفعلي
ــة الجــودة بالبرنامــج  ــة للبرنامــج عــن طريــق تحليــل )ســوات( تقــدم لجن ــة والخارجي ــة الداخلي البيئ
تقريــر تحليــل نتائــج مؤشــرات األداء يتضمــن نقــاط القــوة والضعــف وأولويــات التحســين،  وبنــاء 

على ذلك؛

 اســتبانات تقييــم المســتفيدين الجــودة خدمــات البرنامــج المقدمــة لهــم 

: :Estebana من خالل تطبيق
يقــوم البرنامــج بإشــراك جميــع المســتفيدين فــي تقييــم البرنامــج ومقرراتــه والخدمــات المقدمــة 
مــن قبــل البرنامــج مــن خــالل تبنــي االســتبانات اإللكترونيــة التــي وضعتهــا الجامعــة ويتــم إدارتهــا 
مــن خــالل تطبيــق إلكترونــي تطبيــق Estebana  وهــو تطبيــق علــى اإلنترنــت أعدتــه عمــادة 
الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي؛ للحصــول علــى تغذيــة راجعــة مــن الطالبــات وأعضــاء هيئــة 

التدريس واإلداريين والخريجين وأرباب العمل.

تحتــوي االســتبانات علــى أســئلة مفتوحــة ولهــا إجابــات محــددة بصــورة رقميــة، ممــا يســهل 
عمليــة التحليــل الكمــي لهــا. عنــد تعبئــة االســتبانة ينتــج تقريــر ؛ ويتخــذ البرنامــج اإلجــراءات 
الضروريــة لمعالجــة القضايــا مــن خــالل خطــط عمــل تحســينية لرفــع جــودة األداء فــي نقــاط 

الضعف التي أظهرها التحليل .

النقطة المرجعية 
الفعلية.

النقطة المرجعية 
المستهدفة.

النقطة المرجعية 
الداخلية.

 النقطة المرجعية 
الخارجية.

13 24

       تقــوم اللجنــة بوضــع خطــط عمــل لمعالجــة نقــاط الضعــف والتــي تحتــاج إلــى تحســين. 
ــام  ــذ المه ــراد بتنفي ــف أف ــم تكلي ــث يت ــن لجــان لمتابعــة خطــة العمــل حي ــك بتكوي ــم ذل يت
الــواردة فــي الخطــة، وتوفــر لهــم المــوارد المطلوبــة ويحــدد القيــد الزمنــي للتنفيــذ و يقــدم 

لهم الدعم المناسب إلنجاز مهامهم في الوقت المحدد.
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Estibana االستبانات المفعلة في تطبيق استبانة

التكراريةالفئة المستهدفةاالستباناترقم

1)AJS( مرة واحدة سنوًياأعضاء هيئة التدريسالرضا الوظيفي

2)CES(كل فصل دراسيالطالبات الالتي يدرسن بالمقرراتاستبانة تقييم المقرر

3
استبانة تقييم طالبات السنة النهائية 

لخدمات مركز الخريجيات والتنمية 
)FYSS(المهنية

تقييم طالبات السنة النهائية 
لخدمات مركز الخريجيات والتنمية 
المهنية ووحدة الخريجات في الكلية

مرة واحدة سنوًيا

4)PES( مرة واحدة سنوًياطالبات السنة النهائيةاستبانة تقيم البرنامج

5)SES(الطالبات الالتي أكملوا نصفوا استبانة خبرة الطالبات
مرة واحدة سنوًياالبرنامج

استبانة آراء الطالبات حول مهارات 6
)AALS(التدريس

تقوم كل طالبة بتعبئة استبانة لكل 
كل فصل دراسيمقرر تدرسه في كل فصل دراسي

7 )LUS( مرة واحدة سنوًياالطالبات وأعضاء الكليةاستبانة رضا مستخدمي المكتبة

استبانة التعريف والتدريب لطالبات 8
)OPS( مرة واحدة سنوًياالطالباتالسنة األولى

9)SAS( مرة واحدة سنوًياالطالباتاستبانة شئون الطالبات

استبانة التعريف بالرؤية والرسالة 10
)VMV( مرة واحدة سنوًياأعضاء هيئة التدريس والطالباتواألهداف

11)SSAA(مرة واحدة سنوًياالطالباتاستبانة المرشد األكاديمي

       كمــا يتــم إعــداد تحليــل االســتبانات بنهايــة العــام الجامعــي ومــن ثــم كتابــة أهــم التوصيــات 
الواجــب اتباعهــا مســتقبال اســتنادا علــى آراء المســتفيدين، يقــوم البرنامــج بالتواصــل وعمــل 
جلســات خاصــة بالتغذيــة الراجعــة مــع المســتفيدين؛ لتعزيــز الثقــة فــي دور االســتبيانات وتعزيــز 
ثقتهــم فــي أهميــة اإلدالء بآرائهــم بــكل شــفافية وموضوعيــة لتحســين جــودة الممارســات 

التعليمية والخدمات.
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يقــوم البرنامــج بتوثيــق و إظهــار التحســين المســتمر اســتناًدا إلــى اســتخدام نتائــج التقييــم 
للتحقــق مــن إذا كان البرنامــج يقــوم بإجراءاتــه، وبنــاًء عليــه فــإن إغــالق الدائــرة يعنــي أن عمليــة 
التخطيــط والتقييــم علــى مســتوى الجامعــة و الكليــة و البرنامــج قــد أكملــت دورة كاملــة بــدأت 

بإعداد الرسالة و اكتملت باستخدام نتائج التقييم في دورة التقييم و التخطيط التالية .

تنشــر نتائــج التقييــم علــى نطــاق واســع، وتقويهمــا بدقــة واســتخدامها فــي تحســين جــودة 
المقــررات والبرامــج و الخدمــات األكاديميــة واإلداريــة األخــرى بالبرنامــج، كمــا ترفــع النتائــج 
وخطــة التقييــم إلــى رئيــس البرنامــج و اإلدارة العليــا بالكليــة والجامعــة، حيــث أن تنفيــذ الخطــوة 

التالية يقتضي تظافر جهود كل األطراف.

ــى مواطــن النجــاح ومواطــن اإلخفــاق مــن أجــل إعــداد خطــط عمــل  مــن الضــروري التعــرف عل
فعالــة تقتــرح إجــراءات تصحيحيــة للوصــول إلــى التحســينات المرغوبــة،  وينبغــي أن تشــتمل خطــة 

العمل على اقتراحات محددة الزيادة فرص النجاح في أثناء دورة التقييم التالية. 

يقــدم رئيســة البرنامــج تقريــر التقييــم إلــى عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي، وهــي بدورهــا 
ســترفعه إلــى وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة الــذي ســيرفعه إلــى معالــي مديــر الجامعــة، 
ــر الســنوية للبرامــج  ــر الجامعــة ومجلــس الجامعــة بمراجعــة التقاري ــي مدي ــم يقــوم معال ومــن ث
وخطــط العمــل المقترحــة ومناقشــتها واعتمادهــا لتوضــع موضــع التنفيــذ . وينبغــي أن تحتــوي 

خطط العمل المعتمدة على جدول زمني مفصل وأشخاص مسؤولين عن التنفيذ .

عــالوة علــى ذلــك، يجــب أن ترســل خطــط العمــل المعتمــدة إلــى إدارة التخطيــط والميزانيــة التــي 
ــات،  ــى عمــداء الكلي ــة للعــام القــادم . و عل ــط الميزاني ستســتخدمها كأحــد مدخــالت دورة تخطي
ــذ و مراجعــة أي خطــط  ــة التنفي ورؤســاء البرامــج و عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي مراقب

لعمل إجراءات تصحيحية.

إغالق دائرة التقويم و نشر النتائج و المتابعة
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ــا لنشــاطاته الرئيســة مــرة واحــدة علــى األقــل كل ســنتين، للتأكــد       يجــري البرنامــج تقييًمــا ذاتيًّ
مــن نقــاط القــوة والضعــف فيــه، يــؤدي هــذا التقييــم الذاتــي إلــى صياغــة خطــة لتحســين األداء 

والجودة، ويمكن أن يكون جزء  من التقييم الخارجي للجودة وعملية االعتماد.

           تبــدأ العمليــة بتكويــن لجنــة رئيســة، يتبعهــا تكويــن لجــان فرعيــة ألحــد عشــر معیــاًرا  
ــي  ــم الذات ــم واالعتمــاد األكاديمــي، تقــوم هــذه اللجــان بالتقيي ــي للتقوي ــز الوطن وضعهــا المرك
للبرنامــج، وبعــد اكتمــال التقييــم الذاتــي، تقــدم اللجــان الفرعيــة مســودة تقريــر الدراســية الذاتيــة 

إلى اللجنة الرئيسة.

ــم . 1 ــم الذاتــي للمقي ــة و مقاييــس التقيي ــر الدراســة الذاتي ــة الرئيســة مســودة تقري تعــد اللجن
المســتقل لتقييــم الــرأي، وفــي ضــوء الــرأي المســتقل تقــوم اللجــان الفرعيــة بإعــداد مســودة 

ثانية لتقرير الدارسة الذاتية للبرنامج.

تقــدم المســودة الثانيــة إلــى أعضــاء المراجعــة التجريبيــة التــي تنظمهــا الكليــة أو البرنامــج . 2
بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي للتقويــم و االعتمــاد األكاديمــي، تأخــذ لجــان الدراســة الذاتيــة 
توصيــات فريــق المراجعــة التجريبيــة وتعالــج بهــا تقريــر الدارســة الذاتيــة للبرنامــج؛ ثــم يرفــع 

التقرير إلى المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي .

يعــاد تقييــم التقريــر النهائــي للدراســة الذاتيــة للبرنامــج إلــى المركــز الوطنــي للتقويــم و . 3
االعتماد األكاديمي قبل شهرين على األقل من المراجعة النهائية.

يرســل المركــز الوطنــي للتقويــم و االعتمــاد األكاديمــي قائمــة بفريــق المراجعــة المختــار . 4
ونموذج لتضارب المصالح.

يرســل المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي خطابــه )للمؤسســة( يحــدد فيــه . 5
تواريخ المراجعة النهائية بالموقع ويعقب ذلك اعتماد المركز لجدول الزيارة الميدانية.

يــزور مستشــار االعتمــاد فــي المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد الكليــة لتقديــم ورشــة . 6
عمل تمهيدية للزيارة الميدانية ويتحقق من وثائق األهلية و يرفع تقريره بشأنه .

و . 7 بالمســتفيدين،  يجتمعــون  و  الميدانيــة  بالزيــارة  الخارجيــون  المراجعــون  يقــوم  أخيــًرا   
يفحصــون الوثائــق واألدلــة والبراهيــن ذات الصلــة باالعتمــاد، و يــزورون المرافــق التــي 
تدعــم األنشــطة األكاديميــة، و يالحــظ الفريــق األنشــطة و األدلــة والبراهيــن التــي ال يمكــن 
تقييمهــا مــن خــالل تقريــر الدراســية الذاتيــة مثــل المرافــق  ويتحقــق منهــا، ويقيــم الخبــرة 

التعليمية للطالبات وأعضاء هيئة التدريس، و المستفيدين اآلخرين .

إجراءات التقييم الذاتي واالعتماد البرامجي
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بعــد نجــاح الزيــارة الميدانيــة و المراجعــة، يقــوم فريــق المراجعــة الخارجيــة بإعــداد تقريــر . 8
ــا  ــة أو البرنامــج و يرســل الحًق ــى المســتفيدين فــي الكلي ــي عــن المراجعــة يعــرض عل مبدئ

رئيس الفريق التقرير النهائي إلى المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي. 

ــدون اتخــاذ قــرار بشــأن . 9 ــة ب ــد الكلي ــى عمي ــق المراجعــة إل ــر فري ــي تقري ــز الوطن يرســل المرك
اعتمــاد البرنامــج للتأكــد مــن خلــو التقريــر مــن األخطــاء المتعلقــة بالحقائــق، ترســل الكليــة 
تقريــرا إلــى المركــز الوطنــي بشــأن األخطــاء المتعلقــة بالحقائــق ليقــوم المركــز و فريــق 

المراجعة بمعالجتها.

 يتلقــى عميــد الكليــة التقريــر النهائــي للمراجعــة الخارجيــة مــن أجــل تقديــم رد علــى توصيــات . 10
فريق المراجعة .

 تقدم خطة عمل إلى المركز الوطني استجابة للتوصيات .. 11

أخيــًرا يتخــذ المركــز الوطنــي قــرار بشــأن االعتمــاد اســتناًدا إلــى تقريــر فريــق المراجعــة و خطــط . 12
العمل التي قدمتها الكلية أو البرنامج بخصوص التوصيات.

يجــوز للمركــز الوطنــي أن يمنــح البرنامــج اعتمــاًدا کامــاًل، أواعتمــاًدا مشــروًطا، كمــا يجــوز لــه . 13
رفض اعتماد البرنامج.

 مدة االعتماد الكامل سبع سنوات؛ أما االعتماد المشروط فمدته محدودة .. 14

ــرارات  ــوع مــن ق ــة أن ــة االعتمــاد األكاديمــي، يســتلم البرنامــج أحــد ثالث ــد إكمــال عملي         عن
االعتمــاد وهــي: اعتمــاد کامــل و غيــر مشــروط )7 ســنوات كاملــة(، و اعتمــاد مشــروط )ســنتين 
ــاد، يعمــل البرنامــج  ــرار االعتم ــد اســتالم ق ــه و بع ــاد علي ــالث ســنوات(، و رفــض االعتم ــى ث إل
االســتدامة الجــودة و الســعي للتميــز فــي كل عملياتــه. تقــوم لجنــة الجــودة بالبرنامــج لمتابعــة 
االعتمــاد، وتراقــب مؤشــرات األداء الرئيســة بانتظــام، ويطلــب تغذيــة راجعــة مــن المســتفيدين 
للتأكــد مــن الجــودة، و ترفــع هــذه التغذيــة الراجعــة إلــى المســؤلين بالكليــة ومــن ثــم إلــى عمــادة 

الجودة واالعتماد األكاديمي؛ لرفعها بانتظام إلى جهة االعتماد.
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