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 هـ  1440 األولللفصل الدراسي  األكادميياالعتماد خطة عمل وحدة 

 مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة مؤشرات األداء األدوات الهدف الفرعي الرئيسي الهدف م

1 

تشكيل لجنة وحدة الجودة 

واالعتماد األكاديمي 

 لجميع البرامج التعليمية

تعيين ممثلين عن كل برنامج 

 للقيام باإلعمال الموكلة لهن
  عمل قرار تشكيل

 اناللج

 تشكيل  اتقرار

 ةمعتمد 

 

رئيسات األقسام 

 ومنسقات الجودة

 

 وكيلة الكلية للتطوير والجودة

  رئيسة وحدة االعتماد

 األكاديمي
 

2 

 

االجتماع األول مع 

 منسقات البرامج التعليمية
 

مناقشة خطط العمل المقدمة 

 من األقسام

إعطاء تغذية راجعية عن 

 تقارير البرامج

  اعداد محضر

لالجتماع يتضمن 

جدول األعمال 

 والنتائج .

  اعتماد محضر

االجتماع وتوقيع 

 الحضور

رئيسات األقسام 

 ومنسقات الجودة

  رئيسة وحدة االعتماد

األكاديمي مع منسقات 

 البرامج.

 متابعة تقارير البرامج 3
استالم تقارير البرامج 

 ومراجعتها

 

مراجعة تقارير البرامج 

في ضوء معايير 

االعتماد األكاديمي طبقا 

لنموذج الهيئة الوطنية 

 2017المعتمد لعام 
 

وجود نسخ 

الكترونية من تقارير 

 البرامج

منسقات الجودة 

 للبرامج

  األكاديميوحدة االعتماد 

  جميع البرامج التعليمية

 بالكلية

4 

استالم توصيفات البرامج 

والمقررات للخطط 

 الجديدة

مراجعة توصيفات برنامجي 

الدراسات اإلسالمية واللغة 

 العربية

 

مراجعة توصيفات 

البرامج والمقررات 

للخطط الجديدة في ضوء 

معايير االعتماد 

األكاديمي طبقا لنموذج 

الهيئة المعتمد لعام 

2017 
 

وجود نسخ 

الكترونية لتوصيفات 

 البرامج والمقررات

رئيسات األقسام 

 ومنسقات الجودة

 وحدة االعتماد األكاديمي 

  برنامجي الدراسات

 اإلسالمية واللغة العربية
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5 

 

استخدام نماذج التخطيط 

وتحليل البيئة الداخلية 

 والخارجية للمؤسسة
 

الوقوف على نقاط القوة 

والضعف لوضع خطة 

 التحسين

استخدام نموذج تحليل البيئة 

الداخلية والخارجية )سوات( 

Swot 

استخدام نموذج 

تحليل البيئة الداخلية 

والخارجية )سوات( 

Swot 

 جميع اإلدارات بالكلية
  إدارات الكلية ) جميع

 الهيكل التنظيمي للكلية(

 الدراسة الذاتية 6

امداد الدراسة الذاتية 

وفقا للنموذج الجديد 

 ومتابعة تنفيذها

  التواصل مع البرامج التعليمية

بالكلية الستالم الدراسة الذاتية 

 ومراجعتها .

  التواصل مع

البرامج التعليمية 

بالكلية الستالم 

الدراسة الذاتية 

 عتها .ومراج

جميع أعضاء هيئة 

التدريس بالبرامج 

 التعليمية

رئيسات البرامج التعليمية 

 والمنسقات

7 
عمل صفحة للوحدة على 

 موقع الكلية

إبراز عمل الوحدة 

 وتطورها

 

  رفع بيانات الوحدة وهيكلها

التنظيمي وأنشطتها ووسائل 

 االتصال بها.
 

 

وجود الصفحة على 

الموقع ببياناتها 

ووجود المتنوعة 

 وسيلة للتواصل
 

 التقنية بالكلية تمسؤوال
  رئيسة وحدة االعتماد

االكاديمي باالشتراك 

 مع وحدة التقنية بالكلية

8 

 نشر ثقافة الجودة

) الرؤية والرسالة 

توصيف  –واألهداف 

تقرير  –المقررات 

أهمية –المقررات 

 الجودة............... (

اعداد نشاطات 

مميزة مرتبطة بنشر 

 ثقافة الجودة

 

  اختيار يوم الجودة متوافقا مع

اليوم العالمي للجودة للتوعية 

بأهميتها عن طريق عمل 

ورش عمل ومنشورات لنشر 

 ثقافة الجودة

  وتحليلها عمل استبيانات

 التوصيات ووضع
 

 ورش عملــ 

مشاركة فعالة من ـ 

 األعضاء والطالبات

يوم الجودة  في

 بالكلية.

 جميع األعضاء بالكلية
وحدة االعتماد االكاديمي 

 مع منسقات البرامج



                   kingdom of Saudi Arabia                                                                                                                                                 المملكة العربية السعودية

          Sattam Bin Abdul-Aziz  University                                                                                                                                                 وزارة التعليم العالي

                                                                                                                                       college of Education at AlDillamمير سطام بن عبد العزيز      جامعة األ

 كلية التربية بالدلم    
 وحدة االعتماد األكاديمي  

 

 

 

 

 مسئول التنفيذ الفئة المستهدفة مؤشرات األداء األدوات الهدف الفرعي الرئيسي الهدف م

9 

 

االجتماع الثاني مع 

 منسقات البرامج التعليمية
 

مناقشة مأتم إنجازه في 

 الدراسة الذاتية

 

  اعداد محضر لالجتماع

يتضمن جدول األعمال 

 والنتائج .

 

  اعتماد محضر

االجتماع وتوقيع 

 الحضور

رئيسات األقسام 

 ومنسقات الجودة

 

  رئيسة وحدة االعتماد

األكاديمي مع منسقات 

 البرامج.

10 
 

 مؤشرات األداء
 

متابعة مؤشرات 

 األداء الواردة من

 البرامج ومرجعتها

 

  التواصل مع البرامج الستالم
 المؤشرات ومراجعتها

 

 

مؤشرات  -

 األداء

رئيسات األقسام 

 ومنسقات الجودة

 

  رئيسات البرامج

 التعليمية والمنسقات

11 

 

تعبئة االستبانات 

 ومتابعتها
 

متابعة المنسقات في 

تعبئة األعضاء 

والطالبات 

 لالستبانات

 

  البرامج التواصل مع جميع

 بالكلية للمتابعة.

 

  النسبة االجمالية

لالستبانات التي 

 تمت تعبئتها
 

رئيسات األقسام 

 ومنسقات الجودة

 

وحدة االعتماد األكاديمي 

مع منسقات البرامج 

 التعليمية

12 

 

 تقييم البرامج الدراسية

المدرجة ضمن االعتماد 

 األكاديمي
 

اختيار بعض 

المراجعين الداخلين 

كل على والخارجين 

حسب التخصص 

 المطلوب

 

من والكترونية نسخة ورقية 

 البرنامج لكل مراجع للتقييم

  تقرير المراجع

 الداخلي

  تقرير المراجع

 الخارجي

 

رئيسات األقسام 

 ومنسقات الجودة

 مراجع من كل قسم 

  خارجيمراجع 

 

13 
ملفات مقررات البرامج 

 التعليمية

استالم الملفات 

 ومراجعتها

المقررات استالم ملفات 

 ومراجعتها

  حصر جميع

ملفات المقررات 

 المستلمة

رئيسات األقسام 

 ومنسقات الجودة

 منسقات البرامج 

  جميع أعضاء الهيئة

 التدريسية
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 االعتماد األكاديميالجدول الزمني لخطة العمل بوحدة  
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     لجميع البرامج التعليميةتشكيل لجنة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي  م

     االجتماع األول مع منسقات البرامج التعليمية 1

 متابعة تقارير البرامج  2
    

 استالم توصيفات البرامج والمقررات للخطط الجديدة  3
    

     والخارجية للمؤسسةاستخدام نماذج التخطيط وتحليل البيئة الداخلية  4

     الدراسة الذاتية  5

     عمل صفحة للوحدة على موقع الكلية   6

7 
 نشر ثقافة الجودة

أهمية –تقرير المقررات  –توصيف المقررات  –) الرؤية والرسالة واألهداف 

 الجودة............... (

    

     االجتماع الثاني مع منسقات البرامج التعليمية 8

 مؤشرات األداء  9
    

 تعبئة االستبانات ومتابعتها  10
    

     المدرجة ضمن االعتماد االكاديمي تقييم البرامج الدراسية 11

     ملفات مقررات البرامج التعليمية  12

 


