
                                           

                              

                                



   ح    ت

األهداف 

الرسمية لوكاالت التطوير والجودة الهيكلة

مشروع الجودة الشاملة 

المتابعة والتنظيم 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

 أله  ف 

معة تبوك تنفيذ توصيات المراجعين الخارجيين بتوحيد أعمال الجودة داخل مختلف هياكل جا

دعم ومساندة أعمال الجودة داخل الكليات والفروع والعمادات المساندة 

.ضمان استمرارية واتساق أعمال الجودة بين مختلف هياكل الهرم الجامعي 

ي إشراك فعال للكليات والعمادات المساندة في مشروع االعتماد األكاديمي المؤسس

.بناء أرضية صلبة ألعمال الجودة قوامها الكليات والعمادات المساندة 



   زء  أل ل 

                ظ               

         ب      ت 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

 ق    

يرتدابعدةالتخاذتبوكبجامعةوالجودةالتطويروكالةتسعى

جودةالمجاالتألعمالوالتناغمالتكاملتحقيقخاللهامنلتضمن

الجامعةوكالةرأتالمنطلقهذاومن,الجامعةقطاعاتبمختلف

خاللمنوذلكاإلداراتهذههيكلةإعادةأهميةوالجودةللتطوير

فيلفةالمختالكلياتفيللجودةموحدإداريوتنظيمهيكلتشكيل

الجامعة



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

 ق    

:   ؤ  
.المؤسسيالمستوىعلىالجودةأعمالتطوير

:   س   
دةالجومجاالتألعمالوالتناغمالتكاملجودةيضمنبماالمستمرالتطوير

.الجامعةفيالكلياتبمختلف

: أله  ف
واالعتمادالجودةألعمالوالشمولالتكاملتحقيقضمان.

مؤثرةالوالخارجيةالداخليةالعملياتجودةوضمانضبطعلىالقدرةزيادة

ةالهيئمعاييروفقوذلك,البرامجيأوالمؤسسيالمستوىعلىسواء

.األكاديميواالعتمادللتقويمالوطنية



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        
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الكليةمستوىعلىثقافتهاونشرالجودةمفهومترسيخ.

عامليناللواجباتالعاموالتوصيفالوكالةفيللعملالداخليالنظاموضع

.باستمرارتطويرهعلىوالعملبها

الخططووضع,للوكالةالتابعةالوحداتفيالعملسيرعلىاإلشراف

لهالتابعةالوحداتبينالتنسيقواليةفيهااألداءمستوىلرفعالتنفيذية

الوكالةيفوحدةلكلوالتشغيليةاإلستراتيجيةالخططإعدادعلىواإلشراف

وتحديثهايمهاتقيفيباستمراروالعملاإلستراتيجيةالكليةخطةوتنفيذإعداد

للوكالةالتنفيذيةالخطةتنفيذعلىاإلشراف.

                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

مهام ومسؤوليات وكيل الكلية للتطوير والجودة 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

مهام ومسؤوليات وكيل الكلية للتطوير والجودة 

النظامفاعليةلضمانوالجودةالتطويرعمادةمعالمستمرالتواصل

معقالتنسيخاللمنوذلكمنوفاعليتهكفاءتهوزيادةللجودةالداخلي

.الكليةعميدسعادة

أهدافحقيقتسبيلفياألقسامورؤساءالكليةوكالءمعالمستمرالتنسيق

.الكلية

العتمادهاللعميددورياالوكالةوانجازاتتقاريررفع.

السنويالكليةتقريرإعدادعلىاإلشراف.

مهاممنالكليةعميدسعادةأوالكليةمجلسبهيفوضهماتنفيذ



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام وحدة التخطيط االستراتيجي 

.اإلشراف على إعداد وتحديث وتطوير الخطة االستراتيجية للكلية 

يجية للجامعة إعداد تقرير الخطة التنفيذية السنوي للكلية ومدى مالءمتها للخطة االسترات

.ومتابعتها بشكل دوري 

التأكد من مواءمة مؤشرات األداء االستراتيجية التشغيلية مع مؤشرات األداء 

.االستراتيجية والتشغيلية بخطة الجامعة 

.إنجازه من الخطة ماتمإعداد تقرير قياس األداء لقياس 

.إعداد تقارير ربع سنوية لمتابعة تنفيذ مشاريع اعتمادها من قبل العميد 

.إعداد التقرير السنوي والذي يرصد إنجازات الكلية في جميع المجاالت 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام وحدة التخطيط االستراتيجي 

را بأهداف اإلشراف على إعداد تقديرات الميزانية التشغيلية والتأكد من ربطها ربطا مباش

الخطة االستراتيجية للجامعة 

الستراتيجي القيام بأي مهام تتعلق بأنشطة لجنة الخطة االستراتيجية من حيث التخطيط ا

.للجامعة 

لعمادة إلقرارها وضع الخطة التنفيذية السنوية للوحدة التخطيط االستراتيجي والرفع بها ل

.والعمل على تنفيذها 

قرارها مع الوحدات داخل الوكالة لوضع الخطة التنفيذية لرفع بها للعمادة إلالتنسيق

.والعمل على تنفيذها 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام وحدة اإلحصاء والمعلومات 

.واإلحصاءات الالزمة من داخل الكلية وخارجها جمع البيانات والمعلومات

كاديمية في االاإلسهام في تحليل البيانات واستخالص النتائج عن مستوى األداء للبرامج

الكلية 

تعلق تشمل كل البيانات والمعلومات واإلحصاءات التي تإنشاء قاعدة بيانات مركزية

.بالكلية 

.الكلية والجامعة بالمعلومات والتقارير الالزمة تزويد وحدات



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام وحدة اإلحصاء والمعلومات 

.المشاركة بإعداد األدلة والكتب والنشرات للكلية 

.إعداد التقرير السنوي للكلية 

.التقييم والتحليل اإلحصائي في الكلية 

دة التخطيط الخطة التنفيذية السنوية للوحدة اإلحصاء والمعلومات بالتنسيق مع وحوضع

.االستراتيجي والرفع بها للعمادة إلقرارها والعمل على تنفيذها 

والجودة بأي مهام وعمال من مواضيع ذات اختصاص يطلبها وكيل الكلية للتطويرالقيام



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام وحدة خدمة المجتمع والتدريب 

ة في الكلية والدور التي تستطيع األقسام األكاديميتحديد أهم قضايا المجتمع ومشكالته

.المساهمة فيه 

.ا المجتمع يحتاجهالتنسيق بين األقسام االكاديمية في الكلية لتقديم خدمات متنوعة

ساهم في اللقاءات والندوات والمحاضرات العلمية والدورات  التدريبية التي تتنظيم

.خدمة المجتمع 

.المحليتشجيع البحث العلمي الذي يسهم في حل القضايا والمشكالت الهامة للمجتمع

.هيئة التدريس وتطويرها في مجال التعليم واإلدارة تنمية قدرات أعضاء



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام وحدة خدمة المجتمع والتدريب 

.تحفيز أعضاء هيئة التدريس على التنمية الذاتية 

.ة الجدد بالتنسيق مع عمادة التطوير والجودتأهيل وإعداد أعضاء هيئة التدريس

.المشتركة التنسيق مع الوحدات ذات الصلة في الجامعة بما يحقق المصلحة

إنشاء قاعدة بيانات مركزية تشمل كل انشطة الوحدة في مجاالت خدمة للمجتمع 

لوكيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس وإعداد التقرير السنوي عن أعمال الوحدة ورفعه

.الكلية للتطوير والجودة 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام وحدة خدمة المجتمع والتدريب 

تخطيط وضع الخطة التنفيذية لوحدة خدمة المجتمع والتدريب بالتنسيق مع وحدة ال

.االستراتيجي والرفع بها للعمادة إلقرارها والعمل على تنفيذها 

ر اختصاص يطلبها وكيل الكلية للتطويمواضيع ذات القيام بأي مهام وعمال من 

.والجودة 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي 

الجودة ونشر ثقافتها على مستوى الكلية ترسيخ مفهوم

اء األكاديمي بالجامعة ودعم جهود الجامعة للوفمتابعة أنشطة ضمان الجودة واالعتماد

.متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 

ع متطلبات وضع الخطط اإلستراتيجية والتطويرية لتحسين أداء الكلية بما يتوافق م

.الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي والعمل على تنفيذها 

.لي تشجيع وتوجيه األقسام في الكلية للتقدم لالعتماد األكاديمي الوطني والدو



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي 

لذاتية ومراجعة تقارير الدراسة االقيام بالمراجعة الداخلية لكافة البرامج األكاديمية

.للبرامج األكاديمية المتقدمة لالعتماد البرامجي 

قيق معايير خطط الكلية وبرامجها لتحتقديم الدعم لألقسام في الكلية في مجال تطبيق

.ضمان الجودة والحصول على االعتماد األكاديمي 

يمية في والمقترحات الالزمة لالرتقاء بجودة مخرجات البرامج األكادتقديم التوصيات

.الكلية 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي 

مع وحدة وضع الخطة التنفيذية السنوية لوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالتنسيق

.التخطيط االستراتيجي والرفع بها للعمادة إلقرارها والعمل على تنفيذها 

وضع مع وحدة خدمة المجتمع والتدريب بوكالة الكلية للتطوير والجودة لالتنسيق

بية لوحدة البرامج التدريبية المتعلقة بالجودة واالعتماد األكاديمي ضمن الخطة التدري

.خدمة المجتمع والتدريب 

ر مواضيع ذات اختصاص يطلبها وكيل الكلية للتطويمنواعمالالقيام بأي مهام 

.والجودة 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي 

وكيل التطوير والجودة بالكلية 
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 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:مهام لجان وحدة  الجودة واالعتماد األكاديمي 

لجنة الجودة 

لية نشر ثقافة الجودة في الك

عملية تقييم وتقويم ل, متابعة 
الكلية تنفيذ الممارسات الجيدة ب

.

لجنة االعتماد 
األكاديمي 

ء التقويم المستمر لألدا

التهيؤ للحصول على 
االعتماد البرامجي 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

الجزء الثاني 

 ش  ع          ش     



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:فكرة المشروع

ة نسعى من خالل هذا المشروع الوصول إلى تحقيق مفهوم الجودة الشامل

.مي وذلك باالعتماد على دليل المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكادي

ووكاالت مساندة وإداراتعمادات,ممارسة جيدة على مختلف كليات 451

.الجامعة

.الممارسات حسب اإلمكانات المتاحة التدرج في تطبيق هذه

عة في المساندة ووكاالت الجاموالعماداتخلق بيئة تنافسية بين الكليات 

.تحقيق الممارسات الجيدة 

.يعرض نسب االنجاز والتطبيق للممارسات الجيدة تقرير فصلي



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:دليل الممارسات الجيدة 

  ض ح  فه م 
                 

  ف عي 

ح         س ت 
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 ضع    ل   ش  ي
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حسب       س ت 
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 أل       ش  ه  
حسب  أل ش   

. ح      ف ذ      ق 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:المأمول من الكليات 

سات الجيدة وضع خطة تنفيذية تفصيلية لتوكيد الممار
.ورفعها من خالل نظام الكتروني مخصص لذلك 

.  يامنسق لتعبئة نموذج المتابعة الكترونتحديد



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:   إل   ء ت     ب   

يم متابعة وتقي

الكتروني 

لمدى التزام 

وريادة

الكليات 

والعمادات

المساندة في 

.ة تنفيذ الخط

اإلرشاد 

والتوجيه من 

خالل 

الزيارات 

وورشات

.العمل 

وضع دليل 

لجميع 

الممارسات 

الجيدة حسب 

الكليات 

والعمادات

.المساندة 

توحيد العمل 

التنظيمي 

للجودة داخل 

.الكليات 



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

   زء   ث  ث 

     ب   



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

:   ذج      ب   
نموذج المتابعة

:منسق الجهة :اسم الجهة 

الرقمالمعيار
الممارسات 

الجيدة
يذيةاألنشطة التنف

اسم)صاحب فكر النشاط 

الشخص أو اللجنة مصدر

مسؤول  

التنفيذ

مسؤول  

المتابعة

الفترة الزمنية

األدلة  

والشواهد

التنفيذ

العوائق

ملم يتتم1234567891011



                              

 ش  ع   ح   أع  ل                                        

ش    ع ى      ب  


