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 مقدمة 

عدت حدات اجلامعة املختلفة فقد أفضمانًا الستمرارية التحسني والتكامل بني و

 .لسنة التحضرييةا أداءتقويم  يفستخدامها عمادة اجلودة وتطوير املهارات هذه الوثيقة ال

  أهداف التقويم 

   لتحضرييةالسنة اباجلودة التعرف على أداء  .1

 .ألكادمييا حتقيق متطلبات اجلودة واالعتماد  .2

 . األداءيفالسنوي  التعرف على نسبة التغري .3

التحسععني   بغرض السععنة التحضععرييةب وضععا اططا العيةية لنقاا الضععع  .4

 املستمر.

 الرباهني.من خيل مجا األدلة و رييةبالسنة التحضتوثيق أنشطة اجلودة  .5

 السنة التحضريية: الفئة املستهدفة

 :التطبيق إجراءات 

وإعادتها  حضرييةبالسنة الت وحدة اجلودة /تعبئة االستبانة من خيل وكالة اجلودة  .1

ألدلة والشواهد بعد توفري ا املوعد ادحمدد يف وتطوير املهارات لعمادة اجلودة 

 املناسبة هلا واالحتفاظ بها يف الكلية.

 تقويم أدائها.و السنة التحضرييةزيارة لتشكل العمادة فرق مراةعة داخلية  .2

أعدته ج را بنتائج املراةعة وفق منوذيقدم فريق املراةعة الداخلية للعمادة تقري .3

 ريخ انتهاء الزيارة.يف موعد أقصاه ثيثة أيام من تا العمادة

 للسنة التحضريية مالتقويتقرير عن نتيجة  تقوم عمادة اجلودة وتطوير املهارات بإرسال .4

 توصياتيه من ف ءلعمل على حتقيق ما ةااو اده.لعرضه على جلان اجلودة واعتم

 ،بهدف التحسني املستمر
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  العناصر األساسية للتقويم

 النجومب لتقديرا          مستوى األداء

 1 .منخفضة تطبيق وجبودة أحيانا املمارسات تطبق 

 2 .مرضية ليست التطبيق وةودة غالبا املمارسات تطبق 

 3 .التطبيق فاعلية على دلةأ وتتوفر مرضية التطبيق وةودة غالبا املمارسات تطبق 

 4 .منتظمة دورية تقارير وتوةد األداء ودةة لقياس مؤشرات وضا ومت مستمر بشكل املمارسات تطبق 

، وخطا منتظمة دورية اريرتق مقارنة مرةعية و وتوةد األداء ودةة لقياس مؤشرات وضا ومت مستمر بشكل املمارسات تطبق 

 لتحسني اجلودة.
5 

 

 عناصر التقويم م
 

 الدرجة

* ** *** **** ***** 

 السياق المؤسسي

       م االلتزام بهاواضحة ويت السنة التحضريية وأهدافرسالة  1

      (سني اجلودةخطة حت ) تتضمنمفعلة  تشغيليةتوةد خطة . 2

      دث بصفة دوريةحم بالسنة التحضرييةيوةد دليل تعريفي  3

اهليكل  –ح ومفعل حيتوى على )السياسات واللوائ واضح لسنة التحضرييةدليل تنظيمي ليوةد  4

 . ات واالةراءات(العملي –التنظيمي ولألفراد  ألقسام اهليكل وظيفيال التوصي -التنظيمي 

     

      لتفويض الصيحيات ومفعلة توةد آلية حمددة  5
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      لتحضرييةلعمليات اجلودة بالسنة ا اليزميتوفر الدعم  6

      نة التحضرييةتوةد آلية حمددة وواضحة لتوثيق أعمال اجلودة بالس 7

      دةتوةد مشاركة فعالة ألقسام الطالبات يف أعمال اجلو 8

      ة التحضرييةبالسنالتدريس واملوظفني  توةد آلية حمددة وواضحة وفعالة لتقييم أعضاء هيئة 9

      لومات على املوقا اإللكرتوني.جبودة اطدمات واملع السنة التحضرييةتهتم  10

      جنازاتها.عن اتقريرا سنويا  السنة التحضرييةتعد  11

 التعليم والتعلم

      ات الصلة .املقررات اليت تقدمها ما الربامج ذو  توصي  الربامج  التحضريية يف السنةتشارك  12

للتقويم  ركز الونياملميا املقررات وفق مناذج جلمن الربامج ذات الصلة  يوةد توصي  معتمد 13

 .واالعتماد األكادميي

     

لتقويم واالعتماد ل املركز الونيوفق مناذج  تقارير جلميا املقرراتالسنة التحضريية تعد  14

ج ذات الصلة أعضاء هيئة التدريس وتزود الربام اوتناقشها )خاصة نتائج الطيب( م األكادميي

 .بنتائجها

     

وفق  اليت تقدمها التقرير السنوي للربامجاعداد  الربامج ذات الصلة يف التحضريية السنةتشارك  15

 كادميي.للتقويم واالعتماد األ املركز الونيمناذج 

     

      صلة بنتائجهاها مرةعيا وتزود الربامج ذات التقيس السنة التحضريية سنويا مؤشرات األداء وتقارن 16

      ل وفق آلية حمددة وواضحة. نظام املراةا املستق السنة التحضرييةتفعل  17
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تها يف اجمللس لم على مستوى املقررات ويتم مناقشلقياس خمرةات التعتوةد آلية واضحة وحمددة  18

 املختص 

     

      .واملوظفنيالتدريس  يوةد آلية حمددة وواضحة لتنمية مهارات أعضاء هيئة 19

 دعم تعليم الطالب

      الطيبي. ألكادمييلإلرشاد اومفعلة يوةد آلية واضحة وحمددة  20

      تفاد منها يف التحسني. تناقش نتائجها ويس آراء الطلبة الستطيعومفعلة توةد آلية حمددة وواضحة  21

 االسهامات االجتماعية

      .تماطدمة اجملومفعلة  يوةد خطة واضحة وحمددة 22

      .يف خدمة اجملتمالبة واملوظفني والطيشارك أعضاء هيئة التدريس  23

 التحتيةدعم البنية 

      زات واألدوات امليئمة.تتوفر القاعات واملعامل الكافية واجملهزة بالتجهي 24

      املختلفة.للتجهيزات  على الصيانة الدورية السنة التحضرييةحترص  25
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 الكلية:جيب أن توفرها األدلة والشواهد العامة اليت 

 

 الدليل التعريفي  .1

 ويشمل: التنظيميالدليل  .2

  اللوائح التنظيمية 

  للوحداتالتوصي  الوظيفي 

  التوصي  الوظيفي لألفراد 

  اةراءات وسياسات العمل 

 اططة التشغيلية .3

 التقرير السنوي  .4

 .وتقرير عن نتائج استطيع آرائهم آلية استطيع رأى املستفيدين .5

 )تقرير خمتصر(ريية التحض السنةبها مناذج من أنشطة خدمة اجملتما اليت تقوم  .6

 تقرير إحصائي بنتائج مؤشرات األداء واملقارنة املرةعية .7

 مناذج من نواحي التميز )اجلوائز(  .8


