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قال تعالى:
َه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن"  )البقرة : 195 ( "َوأَْحِسُنوا ِإنَّ اللَّ

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
َه َكَتَب اْلِإْحَساَن على كل َشْيٍء“ )رواه مسلم ( " ِإنَّ اللَّ
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

الجودة والمهارة ، نحقق األولى بتطوير الثانية . وكل ذلك اليكون إال إذا كانتا ثقافة راسخة ، نسميها 
ثقافة الجودة !

وهذه الثقافة البد أن تعّرف وتحدد لتمارس ، وفي هذا السياق يأتي هذا الدليل لتوضيح المهام والواجبات 
المتوقع من عمادة الجودة وتطوير المهارات الوفاء بها ، وهذا جزء من نشر هذه الثقافة. 

الشفافية في جميع وحدات  تنادي بترسيخ  الجامعة والتي  أيضا تجسيد لتوجيهات معالي مدير  وهو 
الجامعة ضمانًا الستمرار العمل المؤسسي المنظم الذي يساعد على تحديد الصالحيات والمسؤوليات 

لنصل جميعا للهدف المنشود . 
ويسرني أن أضعه بين أيديكم راجيًا من اهلل سبحانه التوفيق والسداد للجميع . 

عميد الجودة وتطوير المهارات
د. خالد بن محمد الجاراهلل

مقدمة



9دليل عمادة الجودة وتطوير المهارات8 دليل عمادة الجودة وتطوير المهارات

نشأة العمادة ومهامهانشأة العمادة ومهامها
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انطالقاً من حرص إدارة جامعة املجمعة منذ 
ضمان  على  1430هـ  رمضان   3 في  نشأتها 
على  متميزة   اجلامعة  مخرجات  تكون  أن 
حرصت  فقد  اإلقليمي،  و  الوطني  املستوى 

على تبني تطبيق اجلودة مبفهومها الشامل.
وبناء عليه فقد كانت عمادة اجلودة وتطوير 
املهارات من أولى العمادات التي مت إنشائها 
بالقرار رقم )9( وتاريخ 1431/2/3هـ لتتولى 
اجلامعة،  وحدات  جميع  في  اجلودة  تطبيق 
عمل  مجاالت  جميع  في  األداء  وحتسني 
تنفيذ  كيفية  حتدد  أنظمة  وإنشاء  اجلامعة، 
وقياس  وتقومي  وجودة،  كفاءة  بأفضل  العمل 
معايير محددة، ومتكني اجلامعة  وفق  األداء 
من القدرة على املنافسة احمللية واإلقليمية، 
الداخلية  االتصاالت  مستوى  وحتسني 
واخلارجية ومتابعة العمل في مراكز ووحدات 
اجلامعة  وحدات  في جميع  املنتشرة  اجلودة 
املختلفة من عمادات وكليات و أقسام نسويه 
والتنسيق مع اجلهات اخلارجية ذات العالقة 
والربط بني هذه اإلدارات والوحدات لتنسيق 
اجلهود.و تتركز مهام عمادة اجلودة وتطوير 

املهارات في النقاط اآلتية:

للتقومي - 1 الوطنية  الهيئة  مع  التنسيق 
ما  وفق  والعمل   ، األكادميي  واالعتماد 

لديها من أنظمة وتعليمات.
العاملني - 2 إدراك  تعزيز  على  العمل 

حتسني  عمليات  ألهمية  اجلامعة  في 
اجلودة ومعرفة االستراتيجيات الالزمة 

لتحقيقها.
وضع آليات محددة ملا يجب القيام به - 3

اجلودة  على  يعني  مما  اجلامعة  في 
ويفعلها في األداء واملخرجات.

لألقسام - 4 والدعم  املساعدة  تقدمي 
في  اإلدارية  والوحدات  األكادميية 
خطط  إجناز  أجل  من  اجلامعة 
خطواتها  ومتابعة  اجلودة   حتسني 

ومستجداتها.
املناسبة - 5 التدريب  خطط  وضع 

الستراتيجيات التعليم وعمليات التقومي 
واملراجعة والتنسيق في ذلك مع كليات 

اجلامعة ووحداتها.

نشأة العمادة ومهامها:
وكلياتها في - 6 مساعدة وحدات اجلامعة 

إعداد برامج حتسني اجلودة والعمليات 
التقوميية للمخرجات، وتنفيذها .

املستخدمة - 7 القياسية  النماذج  تطوير 
لغرض إجراء عمليات الدراسة وإعداد 
التقارير حول مؤشرات اجلودة، والنماذج 
اخلاصة بتوصيف البرامج والتخصصات 
والتقارير األخرى املساعدة على حتقيق 

اجلودة في جميع مجاالتها.
إجراء عملية املراجعة الدورية للخريجني - 8

أنشطة  من  املستفيدين  من  وغيرهم 
اجلامعة والسعي ومعرفة مستوى اجلودة 

أثناء التعليم ،وبعده.
التواصل املستمر مع املعنيني واملستفيدين - 9

من أنشطة اجلامعة، والسعي ملعرفة آرائهم 
استراتيجيات  بخصوص  ونصائحهم 

تطوير املهارات.
املعلومات - 10 ونشر  املرجعية  املواد  توفير 

اخلادمة للجودة واالعتماد من مصادرها 
في الداخل أو اخلارج.

لألداء - 11 رئيسية  مؤشرات  حتديد 
كليات اجلامعة  الستخدامها في جميع 
لكل  يتسنى  حتى  وإداراتها  وعمادتها 
إضافية  مؤشرات  حتديد  منها  وحدة 

متعلقة بأنشطتها الذاتية.
إعداد تقارير سنوية عن مستوى اجلودة - 12

بها  موضحاً  اجلامعة،  إلدارة  وتقدميها 
واملعلومات  الرئيسة  األداء  مؤشرات 
املهمة ذات العالقة وذلك اعتماداً على 
تقارير الوحدات الداخلية باجلامعة وما 

تقوم به العمادة في هذا الصدد.

 وضع آليات محددة 
لما يجب القيام به في 
الجامعة مما يعين 
على الجودة ويفعلها 
في األداء والمخرجات.
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التحسين المستمر 
لعمليات الجودة 

وتطوير المهارات 
لمنسوبي الجامعة من 

أكاديميين وإداريين 

الرؤية

القيم

الرسالة

أن تكون الجودة والتحسين المستمر واإلبداع ثقافة عمل 
يومية في جامعة المجمعة.

• اإلخالص	

• اإلتقان	

• الشفافية	

• اإلبداع	

• المبادرة   	

• العمل كفريق	

التحسين المستمر لعمليات الجودة وتطوير المهارات 
لمنسوبي الجامعة من أكاديميين وإداريين وطلبة  بما 

يسهم في تحقيق أهداف الجامعة اإلستراتيجية وتبوأها  
مكانة متميزة بين الجامعات الوطنية.
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 أهداف العمادة: أهداف العمادة:
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)مراكز  وأذرعها  ووحداتها  العمادة  تهدف 
وعمادات  كليات  في  املنتشرة  اجلودة( 
اجلامعة إلى تقومي األداء اجلامعي وتطوير 
العملية التعليمية والبحثية واإلدارية وخدمة 
االعتماد  على  احلصول  وكذلك  املجتمع 
األكادميي  واالعتماد  للجامعة  املؤسسي 
األهداف  خالل  من  وذلك  برامجها  لكافة 

الفرعية التالية:

لتطبيق - 1 العامة  االستراتيجيات  وضع 
اجلودة في اجلامعة.

األكادميي  - 2 واالعتماد  اجلودة  ثقافة  نشر 
منسوبي  بني  املستمر  والتحسني 

اجلامعة.
تقدمي الدعم واملساندة لوحدات اجلامعة - 3

املختلفة في كل ما يتعلق بقضايا اجلودة 
واالعتماد األكادميي. 

تصميم وإعداد األدوات الالزمة لتقومي - 4
قياس  خالل  من  التعليمية  العملية 
ومخرجات  ملدخالت  األداء  مؤشرات 
 – التدريس  )هيئة  التعليمية  العملية 
 … اخلريجون   – الطلبه   – العاملون 

الخ(.
في - 5 والضعف  القوة  جوانب  حتديد 

البرامج الدراسية التي تقدمها اجلامعة 
املناسبة  والوسائل  املقترحات  وتقدمي 

للتحسني املستمر.

 أهداف العمادة:

قياس وتحليل جودة 
عمليات الجامعة 

ومخرجاتها وإعداد 
التقارير السنوية عن 

حالة الجودة.

التنسيق مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد - 6
األكادميي في املواضيع ذات العالقة.

التواصل املستمر مع املعنيني واملستفيدين - 7
ملعرفة  والسعي  اجلامعة  أنشطة  من 
آرائهم   ورضاهم عن اخلدمات املختلفة 

التي تقدم لهم.
إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية  - 8

االتي تسهم في تطوير مهارات منسوبي 
اجلامعة.

تبادل اخلبرات واألفكار اخلاصة بتطوير - 9
والوحدات  املراكز  مع  اجلامعي  التعليم 
السعودية  اجلامعات  في  املماثلة 

والعاملية. 
اجلامعة - 10 عمليات  جودة  وحتليل  قياس 

السنوية  التقارير  وإعداد  ومخرجاتها 
عن حالة اجلودة.
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مدير الجامعة

وكيل الجامعة

الهيئة االستشارية

وحدة ضمان الجودة

  الشؤون وا�دارية المالية

وحدة االتسجيل والشهادات

وحدة االحتياجات التدريبية

وحدة التقويم والمراجعة 

وحدة التقويم والقياس

وحدة الدعم والمعلومات

وحدة االعتماد ا�كاديمي

وكيل تطوير المهارات

عميد الجودة  وتطوير المهارات   

وكيل الجودة واالعتماد ا�كاديمي

مكتب العميد

الهيكل التنظيمي  تزويد الطلبة 
بمهارات علمية ، 
وتنمية قدراتهم 

على التفكير 
التحليلي والتخيل 

واإلبداع وبث القيم 
اإلسالمية فيهم

تقديم الدعم 
والمساندة لوحدات 

الجامعة المختلفة في 
كل ما يتعلق بقضايا 

الجودة واالعتماد 
األكاديمي. 
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وكالة العمادة للجودة 
واالعتماد األكاديمي

وكالة العمادة للجودة 
واالعتماد األكاديمي
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واالعتماد  الجودة  لعمادة  يتبع 
األكاديمي أربع وحدات، هي:

وحدة ضمان اجلودةأ-  
وحدة التقومي والقياس	-  
وحدة االعتماد األكادمييج-  
 وحدة الدعم واملعلوماتد-  

وحدة ضمان الجودة ا- 
تختص هذه الوحدة في القيام باملهام التالية:

في - 5 اجلودة  ثقافة  نشر  على  العمل 
اجلامعة وتعزيز ممارساتها.

الوحدات - 6 في  اجلودة  تطبيقات  متابعة 
في  املختلفة  واإلدارية  التعليمية 

اجلامعة.
حتسني - 7 خطط  إعداد  في  املساعدة 

للوحدات  التقوميية  والعمليات  اجلودة 
التعليمية واإلدارية داخل اجلامعة. 

التواصل املستمر مع املعنيني واملستفيدين - 8
من أنشطة اجلامعة، والسعي ملعرفة آرائهم 
استراتيجيات  بخصوص  ونصائحهم 

تطوير اجلودة. 
اجلامعة - 9 وحدات  تهيئة  على  العمل 

إدارة  شهادة  على  للحصول  اإلدارية 
.)ISO(9000 اجلودة

وحدة التقويم والقياس: ب- 
تختص هذه الوحدة في القيام باملهام التالية:

القياس - 1 بأهمية  الوعي  ثقافة  نشر 
النشرات  إصدار  خالل  من  والتقومي 

وامللخصات والتقارير.
إعداد األدوات الالزمة للتقومي. - 2
استطالع آراء الطال	 وقياس رضاهم - 3

عن البرامج التعليمية وجودة التدريس 
املختلفة  واخلدمات  التعلم  ومصادر 

التي تقدم لهم.
تقدمي الدعم واملساندة لوحدات اجلامعة - 4

لتطبيق أدوات التقومي والقياس.
قياس مدى مالئمة مخرجات اجلامعة - 5

لسوق العمل.
إعداد الدراسات التقوميية املتخصصة - 6

وفق متطلبات اجلهات املستفيدة داخل 
اجلامعة وخارجها.

وحدة االعتماد األكاديمي: ج- 
تختص هذه الوحدة في القيام باملهام التالية:

العلمية - 1 األقسام  ومساندة  دعم 
االعتماد  متطلبات  استيفاء  على 

األكادميي.
وجهات - 2 اجلامعة  كليات  بني  التنسيق 

االعتماد احمللية والعاملية.
تنظيم وإدارة زيارات املراجعني اخلارجيني - 3

لوحدات اجلامعة.
  

وحدة الدعم والمعلومات : د- 
رصد أنشطة العمادة وتوثيقها- 1
بناء قاعدة بيانات للعمادة.- 2
ذات - 3 بالبيانات  اجلامعة  وحدات  تزويد 

العالقة.
أنشطة - 4 عن  الدورية  التقارير  إعداد 

اجلودة على مستوى اجلامعة.

وكالة العمادة للجودة 
واالعتماد األكاديمي

التواصل المستمر مع 
المعنيين والمستفيدين من 

أنشطة الجامعة، والسعي 
لمعرفة آرائهم ونصائحهم 

بخصوص استراتيجيات تطوير 
الجودة. 
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وكالة العمادة لتطوير 
المهارات

وكالة العمادة لتطوير 
المهارات
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عمل تقرير يومي لعدد 
المتدربين في كل دورة 

وأبداء مالحظات في الدورات 
األقل عدداً بحيث يتم إرسال 

رسائل أو اتخاذ طرق مناسبة 
لزيادة عدد المتدربين في 

الدورة التي فيها عدد قليل 
من المسجلين .

وحدة البرامج التدريبية ا- 
تختص هذه الوحدة في القيام باملهام التالية:

املستمر - 1 والتطوير  التدريب  ثقافة  نشر 
في اجلامعة. 

التجار	 - 2 من  االستفادة  على  العمل 
االحتياجات  حصر  مجال  في  العاملية 

التدريبية.
لتدريب - 3 وملزم  متكامل  نظام  وضع 

في  واملوظفني  التدريس  هيئة  أعضاء 
اجلامعة لرفع كفاءتهم ومهاراتهم.

إعداد خطة سنوية لتدريب أعضاء هيئة - 4
التدريس.

الالزمة - 5 التدريبية  االحتياجات  حتديد 
لتنمية مهارات منسوبي اجلامعة.

تدريبية - 6 قاعات  توفير  ومتابعة  التأكد 
في اجلامعة وجتهيزها بأحدث الوسائل 

التكنولوجية.

وحدة التسجيل والشهادات  ب- 
تختص هذه الوحدة في القيام باملهام التالية:

القامي بطرح الدورات شهرياً على موقع - 1
التسجيل بالعمادة .

إيقاف التسجيل بالدورة قبل أسبوع من - 2
تاريخ الدورة.

يشمل - 3 بحيث  املتدربني  بتسجيل  القيام 
أو  اإللكتروني  املوقع  في  تسجيله  مامت 

بالتسجيل اليدوي.

التأكد من أن املتدر	 لم يقوم بالتسجيل - 4
في دورة مت أخذها سابقاً وذلك بالبحث 
اخلاصة  العمادة  بيانات  قاعدة  في 

باملتدربني.
التدريس - 5 هيئة  أعضاء  ترشيح  يتم 

احلاصلني على دورات أقل عند اختيار 
عدد محدود للدورة.

يتم أضافة أسم الدورة وتاريخها وعدد - 6
الساعات التي درسها املتدر	 في قاعدة 

بيانات العمادة.
في - 7 املتدربني  لعدد  يومي  تقرير  عمل 

كل دورة وأبداء مالحظات في الدورات 
رسائل  إرسال  يتم  بحيث  عدداً  األقل 
عدد  لزيادة  مناسبة  طرق  اتخاذ  أو 
املتدربني في الدورة التي فيها عدد قليل 

من املسجلني .

وحدة التقويم والمراجعة ج- 
تختص هذه الوحدة في القيام باملهام التالية:

البرامج - 1 لتقومي  الالزمة  األدوات  إعداد 
التدريبية .

واحملاضرات - 2 التدريبية  البرامج  تقومي 
والدورات وورش العمل واملؤمترات.

حليل نتائج تقومي البرامج التدريبية.- 3
إعداد التقارير والرفع بها لوكيل تطوير - 4

املهارات.
لتحسني - 5 املستقبلية  اخلطط  رسم 

التدريب.
السنوية - 6 اخلطة  إعداد  في  املساهمة 

للبرامج التدريبية. 

وكالة العمادة 
لتطوير المهارات
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مراكز الجودة بالكليات  مراكز الجودة بالكليات  
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اجلامعة  وحدات  في  اجلودة  مراكز  تلعب 
رسالة  حتقيق  في  محورياً  دوراً  املختلفة 
العمادة ومتابعة برامجها، ومن أهم مهام هذه 

املراكز مايلي:
وتطوير - 1 اجلودة  عمادة  مع  التنسيق 

املهارات لتطبيق برامج اجلودة.
نشر ثقافة اجلودة واالعتماد األكادميي - 2

والطال	  التدريس  هيئة  أعضاء  بني 
عقد  خالل:  من  بالكلية  واملوظفني 
دورات تدريبية ، ورش عمل، محاضرات، 

ندوات، كتيبات، مطويات .... وغيرها.
اقتراح تشكيل فرق اجلودة واالعتماد.- 3
وأهداف اجلودة - 4 رسم خطط وسياسات 

واالعتماد األكادميي على مستوى الكلية.
تقدمي الدعم الفني لألقسام األكادميية - 5

واإلدارية بالكلية في كل ما يتعلق بقضايا 
اجلودة واالعتماد األكادميي.

املتعلقة - 6 والدراسات  البحوث  إعداد 
بعمليات حتسني اجلودة في الكلية.

حتديد مواطن التحسني املمكنة واقتراح - 7
املشاريع الالزمة بتحقيقها.

املدى - 8 طويلة  إستراتيجية  وضع خطة 
مبا  والتعلم  التعليم  عملية  لتطوير 
واحتياجات  متطلبات  مع  يتناسب 

املجتمع وسوق العمل.
املقررات - 9 توصيف  عمليات  متابعة 

جوانب  وحتديد  الدراسية،  والبرامج 
القوة والضعف فيها وتقدمي املقترحات 

والوسائل املناسبة للتغلب عليها.

مراكز الجودة 
بالكليات  

تقديم الدعم الفني 
لألقسام األكاديمية 
واإلدارية بالكلية في 
كل ما يتعلق بقضايا 
الجودة واالعتماد 
األكاديمي.

تصميم وإعداد األدوات الالزمة للتقومي مبا - 10
يساعد في وضع نظام لضمان اجلودة.

إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء - 11
ورضا املستفيدين. 

التقومي - 12 ومتابعة  تنفيذ  على  العمل 
واالعتماد األكادميي.

التميز - 13 جوائز  إجراءات  سير  متابعة 
بالكلية

جمع البيانات واملعلومات بشكل مستمر - 14
عن أنشطة اجلودة بالكلية.

عمادة - 15 إلى  بها  والرفع  اجلهود  توثيق 
اجلودة.
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للتواصل:

 هاتف: 06/4323734
فاكس: 06/4323734

 dqsd@mu.edu.sa :البريداإللكتروني
العنوان البريدي: اململكة العربية السعودية  

ص ب 66 املجمعة – عمادة اجلودة وتطوير املهارات
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