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 الفترة الزمنية المسؤول الفئة المستهدفة مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية الهدف الرئيسي م

1 
تشكيل وحدات الجودة 

 واالعتماد األكاديمي في الكلية.

 متابعة مشرفات الوحدات. .1
 للوحدات.وضع الخطط  .2
 متابعة تنفيذ الخطط للبرامج . .3
متابعة األنشطة والفعاليات داخل  .4

 الوحدات.

 اجتماعات. .1
 استبانة المتابعة. .2
 استمارات الهيئة. .3

 قرار التشكيل معتمد. .1
 مكان الوحدة مجهز. .2

 أعضاء هيئة التدريس. .1
 الهيئة اإلدارية. .2

 العميدة. .1
 وحدة التطوير والجودة. .2
 الوحدة. ةمشرف .3

 الفصل الدراسي
 األول

 تشكيل لجان الجودة بالبرامج 2
تشكيل لجان داخل البرامج إلعداد  .1

التواصيف والتقارير الخاصة 
 بالبرامج

 .لجنة الخبرة الميدانية .1
 لجنة الدراسة الذاتية. .2
لجنة تواصيف وتقارير  .3

 المقررات.
لجنة تواصيف وتقارير  .4

 البرامج.
 

 رئيسات األقسام. .1 قرار التشكيل معتمد .1

 العميدة. .1
 التطوير والجودة. وحدة .2
 رئيسة القسم. .3
 

الفصل الدراسي 
 األول

3 
اعتماد رؤية ورسالة وأهداف 

 الوحدة.

تحديث الرؤية والرسالة واألهداف  .1
باستمرار بمايتناسب مع أهداف 
ورؤية ورسالة عمادة التطوير 

 والجودة بالجامعة.

عمل استبانة لرؤية  .1
 ورسالة وأهداف الوحدة.

وجود الرؤية والرسالة  .1
واألهداف وُموافق 
عليها ومعتمدة من 

 عميدة الكلية.

أعضاء هيئة  .1
 التدريس.

 الهيئة اإلدارية. .2
 الطالبات. .3

 العميدة..1
 وحدة التطوير والجودة..2
 الوحدة. رئيسة.3

الفصل الدراسي 
 األول

4 
التدريب على توصيف البرامج 

 والمقررات الدراسية

تحديث تواصيف وتقارير البرامج 
يتناسب مع نموذج باستمرار بما 

تواصيف البرامج وتقارير الهيئة 
 الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 ورش عمل. .1

وجود نسخة ورقية .1
 من األقسام إلكترونيةو

معتمدة لتواصيف البرامج 
والمقررات.    

 ش.احصائيات بعدد الور2

 . أعضاء هيئة التدريس.1
 

 وحدة التطوير والجودة. .1
 رئيسة القسم. .2
الوحدة مشرفة  .3

 بالبرنامج.

الفصل الدراسي 
 األول

5 
نشر ثقافة الجودة لمنسوبي 

 الكلية

متابعة تنفيذ الورش وموضوعات  .1
 وحدة التخطيط والتطوير.

متابعة األنشطة والفعاليات داخل  .2
 البرامج والكلية.

عمل أجندة  .1
 للموضوعات المطروحة.

اختيار مواضيع  .2
 خاصة بنشر ثقافة الجودة.

االحتياجات التدريبية تحديد .3
               لمنسوبي الكلية.

.حصر االحتياجات التدريبية 4
 لمنسوبي الكلية.

وضوح أهمية ودور  .1
الجودة في العملية 

 التعليمية.
زيادة الفاعلية والوعي  .2

لمنسوبات الكلية بنظم 
 الجودة.

مشاركة فعالة من  .3
الطالبات في جودة 

 العملية التعليمية.
 

 التدريس..أعضاء هيئة 1
 .الهيئة اإلدارية.2
 .الطالبات.3   

 وحدة التطوير والجودة. .1
مشرفة وحدة التخطيط  .2

 والتطوير.

الفصل الدراسي 
 األول
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6 
متابعة سير عمل الجودة 

 بالبرامج

 البرامج.زيارات  .1
متابعة تطبيق نماذج الجودة  بما  .2

يتناسب مع مركز التقويم واالعتماد 
 األكاديمي.

 اجتماعات. .1
استمارات المتابعة  .2

 للبرامج.
 استمارات الهيئة. .3
تشكيل لجان  .4

للمراجعة الداخلية لنماذج 
 الهيئة.

تحديث النماذح  .5
م 2017/2018

 عربي/انجليزي.
 

تحسين وتطوير  .1
وتحديث النماذج 

المعتمدة من الهيئة 
الوطنية لالعتماد 

 األكاديمي.
تقرير المراجع من كل  .2

 برنامج أو من الكلية.
تقرير المراجع  .3

 الخارجي.
 

أعضاء هيئة  .1
 التدريس.

 رئيسات األقسام. .2
 الهيئة اإلدارية. .3
 الطالبات. .4

 وحدة التطوير والجودة. .1
الفصل الدراسي 

 األول

7 
ورش عمل ألعضاء هيئة 

 التدريس
 الورش.جدول  .1

عقد عدد من  .1
 الورش الداخلية.

ورش من عمادة  .2
 التطوير والجودة.

 

حصر االحتياجات  .1
 التدريبية.

 حصر عدد الورش. .2
كشوف حضور  .3

 الورش.
 

أعضاء هيئة  .1
 التدريس.

 الهيئة اإلدارية. .2
 الطالبات. .3

 وحدة التطوير والجودة. .1
الفصل الدراسي 

 األول

 استحداث الدراسة الذاتية 8
والبراهين لكل معايير إعداد األدلة  .1

 الدراسة الذاتية.
ورش عمل لتطبيق  .1

 الدراسة الذاتية.
 جمع األدلة والبراهين .1

البرامج  .1
 األكاديمية.

 وكيلة التطوير والجودة .1
 رئيسات األقسام. .2

الفصل الدراسي 
 األول

9 
استبانات عمادة التطوير 

 والجودة
توزيع روابط االستبانات على  .1

 البرامج من قبل العمادة.

متابعة تعبئة   .1
روابط االستبانات بناء على 

متطلبات عمادة التطوير 
 والجودة.

 

.التحليل اإلحصائي 1
 لالستبانات.

 أعضاء هيئة التدريس. .1
 منسقات الجودة. .2
وحدة اإلحصاء  .3

 والتقارير.

 .وحدة التطوير والجودة1
الفصل الدراسي 

 األول

10 
اقتراح عدد من األدلة خاصة 

 التعليميةبالجودة والعملية 

 .نشر ثقافة الجودة.1
.التدريب على المصطلحات الخاصة 2

 بالجودة.

دليل الحوافز بكلية  .1
 التربية بالدلم.

دليل التعاقد مع  .2
 المتعاونين.

 

وجود نسخة ورقية  .1
 وأخرى الكترونية.

 وحدة التطوير والجودة. .1 رئيسات األقسام. .1
الفصل الدراسي 

 األول

 تقارير الوحدة 11
 وحدات الجودة..تقارير 1
 .تقرير الجودة الشامل.2
 .تقارير مجلس الجودة.3

 .جمع تقارير الوحدات.1
 .جمع اإلحصائيات.2
 . تحليل اإلحصائيات.3

.تقارير وحدات الجودة 1
 معتمدة.

 .أعضاء هيئة التدريس.1
 . الهيئة اإلدارية.2

 .وكيلة التطوير والجودة.1
 مشرفات وحدات الجودة. 2

الفصل الدراسي 
 األول
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. األنشطة المختلفة في 4
 الكلية.

 الفترة الزمنية المسؤول الفئة المستهدفة مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية الهدف الرئيسي م

 مجلس الجودة 12
.التدريب على نماذج الهيئة بما 1

 يتماشى مع متطلباتها.

 .ورش عمل.1
.مناقشة النماذج في مجلس 2

 الجودة.
 

المجالس .محاضر 1
 معتمدة.

 
 .وحدة التطوير والجودة.1 . رئيسات األقسام.1

الفصل الدراسي 
 األول
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 برنامج التحول الوطني 13

طط البرامج تطوير وتحسين خ .1
 .التعليمية في الكلية

فتح تخصصات جديدة تتناسب  .2
 .ع متطلبات سوق العملم

تطوير خصائص الخريجين  .3
التنافس في  الخريج ليستطيع

 سوق العمل

مقارنات بين مستوى  عمل .4
برامج الكلية وبرامج في 

جامعات أخرى اقليمية وعالمية 
توى التعليم للرقي بمس

 .والمهارات التطبيقية
عمل زيارات لجامعات إقليمية  . 5

وعالمية لالستطالع على وثائق 
والرقي  الجودة من أجل التقدم

 .في مجال الجودة بالكلية
 تطالباللمل برامج تثقيفية ع – 6

 نلتوجيههن المتوقع تخرجه
 .لجهات العمل

لدراسات العليا لدراسة ا. فتح باب 7
الماجستير في أغلب البرامج 

 الموجودة بالكلية.

ورش عمل.                    .1
.عقد اجتماعات مع رئيسات 2

 األقسام ومنسقات الجودة.

.تطبيق الخطط الجديدة 1
في قسمي الدراسات 
بية.             اإلسالمية واللغة العر

.عمل مقارنة لمؤشرات 2
األداء بين البرامج.              

 برامج التدريب للخريجين.3

.أعضاء هيئة التدريس.   1
.الهيئة اإلدارية.   2
 .الطالبات.3

.عميدة الكلية.           1
 .وحدة الجودة.2

الفصل الدراسي 
 األول


