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 والجودة جامعة للتطويرل كلمة وكيل ا

 

االعتماد املؤسس ي من أهم الخطوات التي تخطوها الجامعات في سبيل اللحاق بركب التطور املستمر في مجال التعليم    عدي  

الجامعي. لذلك فقد حرصت إدارة جامعة بيشة، بناًء على توجيهات معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور/أحمد بن حامد  

 ألحد أهم أهداف    عتماد األكاديميي من املركز الوطني للتقويم واال نقادي، على التقدم للحصول على اإلعتماد املؤسس  
ً
تحقيقا

املؤسس ي برئاسة معالي مدير الجامعة    ولذلك فقد تم تشكيل لجنة عليا لإلعتماد   .2022-2017الخطة اإلستراتيجية للجامعة  

 ملتابعة واإلشراف على تحقيق كافة املتطلبات الالزمة للحصول على اإلعتماداملؤسس ي. 

 

تحقيق  الجامعة من أجل    قطاعاتألنشطة واإلجراءات التي تقوم بها  ا  تضمن كافةإدارة الجودة لي  نظام  دليلوقد تم إعداد  

ن من خالله التعرف على األساليب املتطورة التي تتبعها الجامعة لضمان ممارسة عمليتي  مكولي    ، متطلبات اإلعتماد املؤسسيي

الجامعة على أعلى قدر من التنافسية    التعليم والتعلم بأعلى جودة لتحقيق املخرجات املرجوة والتي تضمن أن يكون خريجو 

 ملتطلبات سوق العمل.  
ً
 مع أقرانهم من خريجي الجامعات األخرى وتحقيقا

 

  لتحصل الجامعة على اإلعتماد املؤسس ي سيبذلون قصارى جهدهم    على ثقة من أن جميع منسوبي الجامعة   إدارة الجامعةو 

وهو بإذن هللا أولاإلستراتيجي  الهدف    ،  ليكون   
ً
إليه جميعا نسعى  ال  ىالذي  اإلرتقاء   عمليةالخطوات  الحبيبة    نحو  بجامعتنا 

.  الرائدةملصاف الجامعات 
ً
 وإقليميا

ً
 محليا

 

كلف(  وكيل الجامعة للتطوير والجودة        
 
 )امل

 الشهراني  محمد  بنعبد هللا د.            
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 والجودة  كلمة عميد التطوير 

 

جامعة على عاتقها في الوقت الراهن،  إدارة الاملؤسس ي من أهم األولويات التي تضعها    عتبر حصول جامعة بيشة على اإلعتمادي  

  ة لتحقيق أحد أهم أهدافها اإلستراتيجية السبعة التي أفرزتها خطتها اإلستراتيجية الطموحةساسي الركائز األ  ى نه أحدإحيث 

من ثم  و "  تطوير العمل املؤسس ي الجاذب واملحفزالثالث من الخطة على ". فقد نص الهدف اإلستراتيجي  2022-2017األولى  

الرابعةجاءت   الهدف  املبادرة  هذا  لتحقق  للجامعة"  املؤسس ي  االعتماد   " لدعم  بمسمى  األساس  حجر  الهدف    ولتكون 

تعليمية نوعية  ااإلستراتيجي   برامج  الخطة "تصميم  العمل"، و لرابع من  احتياجات سوق  املوائمة يطمح    الذيتلبي    إلحداث 

 مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل.  بين الالزمة 

 

الجامعة   مدير  أصدر معالي  املؤسس ي، فقد  اإلعتماد  الحصول على  تجاه  الجامعة  إدارة  أبدته  الذي  البالغ  لإلهتمام   
ً
ونظرا

   الدكتور/أحمد بن حامد نقادي
ً
وكالء أصحاب السعادة ليا لإلعتماد املؤسس ي برئاسة معالية وعضوية بتشكيل لجنة ع  قرارا

و  للمشروع   
ً
عاما  

ً
ومشرفا والجودة  التطوير  وعميد  التدريس  الجامعة  هيئة  أعضاء  اإلعتماد  أحد  مجال  في  املتخصصين 

و  اللجنة  قد  املؤسس ي.  مهام  تحديد  اإلعتمادتشمل  ل تم  مشروع  تنفيذ  دورية  ،  املؤسس ي  متابعة  تقارير  اإل وإعداد  نجاز  عن 

،  إقرار الخطط التنفيذية وتقديم املقترحات املتعلقة بالدراسة الذاتية، وتقديم الدعم الالزم لفرق العملبأنشطة املشروع، و 

 لإلجراءات املحددة من ق  واعتماد 
ً
 مي. االعتماد األكاديبل املركز الوطني للتقويم و التقرير النهائي للتقويم الذاتي طبقا

 

 لتقديم خدماتها التعليمية  اإلجراءات التي تتبعها كافة جهات الجامعة  ليوضحإدارة الجودة  نظام دليلوقد تم إصدار 
ً
ضمانا

  و 
ً
وسعيا القياسية  الجودة  معايير  ألعلى   

ً
اإل   ق حقيلتفقا إلستكمال عتماد  متطلبات   

ً
جميعا نسعى  الذي  جميع    املؤسس ي، 

 للخطة الزمنية 
ً
 للحصول عليه طبقا

ً
لتأهيل  اإلعتماد األكاديمي  ي وضعها املركز الوطني للتقويم و الت  املقترحة   متطلباته تمهيدا

 ، وهللا املوفق واملستعان. والتي أقرتها إدارة الجامعةلإلعتماد املؤسس ي الجامعة 

 

 عميد التطوير والجودة  

 سعد بن مبارك الرمثي د/                                                                                                                                          
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 مقدمة  -1

بجودة التعليم بكافة مراحله ملا في ذلك من أثر مباشر على تنمية املجتمع واإلسهام    ت في السنوات األخيرة درجة اإلهتمام زاد   

في حل املشكالت والتحديات التي توجهه. وتجدر اإلشارة إلى أن الهدف األساس ي للتعليم هو تخريج كوادر بشرية قادرة على  

فقد ركزت املنشأت التعليمية جهودها    تحمل مسؤوليات املجتمع وسد العجز ألي تخصصات يحتاجها سوق العمل، لذلك

العمل سوق  ومتطلبات  للمجتمع  الفعلية  باإلحتياجات  مخرجاتها  لترتبط  التعليمية  العملية  تطوير  مواكبة    ،نحو  وكذلك 

اإلتجاهات الحديثة في العملية التعليمية. لذلك فقد بادرت اململكة العربية السعودية بإنشاء هيئة تقويم التعليم التي أخذت  

أن تقدم   ــ التي تلتزم بتطبيقهاــ على عاتقها توفير أحدث املعايير األكاديمية الدولية لإلعتماد املؤسس ي والتي تضمن للجامعات 

تحقق األهداف املرجوة للتعلم، ومن ثم تحقيق الخصائص املطلوبة للخريجين طبقأ إلحتياجات سوق   متميزةخدمة تعليمية 

 بالجامعات أن  و   العمل.
ً
تسعى لتطبيق هذه املعايير لتحسين مستوى مخرجاتها وخريجيها حيث أنها البوابة األخيرة بين  جديرا

العمل. وبالرغم من حداثة نشأة جامعة بيشة   الجامعة على    ـــ  ه1435عام    ـــ حيث أنشأتالتعليم وسوق  فقد أخذت إدارة 

تمكن  التابع لهيئة تقويم التعليم، لت  (NCAAA)د األكاديمي  عاتقها تطبيق املعايير التي وضعها املركز الوطني للتقييم واإلعتما

الحصول  لها    من  الذي يضمن  املؤسس ي  اإلعتماد  اإلعتماد  امضاهعلى  هذا  الحاصلة على  األخرى  الجامعات  تستطيع  كي  ة 

 .  تحقيق التنافسية معها
 

الجامعة بوضع خطتها اإلستراتيجية األولى      الكليات والوحدات  2022  –   2017لذلك فقد قامت  اإلدارية  م بمشاركة كافة 

والفرص    مع  وبالتعاون  والضعف  القوة  نقاط  تحديد  تم  وقد  اإلستراتيجي.  التخطيط  في  املتخصصة  الخبرة  بيوت  أحد 

الجامعة. وقد   تواجه  التي  اإلستراتيجية  األ راتيجية  الخطة اإلست  حددتوالتهديدات  على  السبعة  هداف  ينبغي  والتي  التالية 

 لتحقيق رسالتها
ً
 : ورؤيتها الجامعة تحقيقها سعيا

 تنويع مصادر الدخل وتنميتها.  (1

 رفع كفاءة املوارد املادية والبشرية والتقنية.  (2

 تطوير العمل املؤسس ي الجاذب واملحفز.  (3

 تصميم برامج تعليمية نوعية تلبي إحتياجات سوق العمل.  (4

 بناء منظومةعلمية متطورة.  (5

 تعزيز القيم واإلنتماء والفكر املعتدل لدى الطلبة. (6

 تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتها.  (7
 

الخطة، فقد    في تحقيق  الفاعلة  للمساهمة  الجامعة  في تنسيق الجهود داخل   
ً
تم تشكيل لجنة عليا لإلشراف على    ورغبة

 لجهود الجامعة في سبيل تحقيق أهدافها ورؤيتها اإلستراتيجية. ويرأس اللجنة معالي  
ً
الخطة اإلستراتيجية األولى وذلك دعما

مدير الجامعة وتضم في عضويتها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية وعميد  

.( وتم تحديد املهام التالية للجنة: ا
ً
 لتطوير والجودة )أمينا

 متابعة أعمال اللجان التنفيذية للخطة اإلستراتيجية. •

 تطوير اآلليات واللوائح التنفيذية للخطة اإلستراتيجية وإعتمادها. •

 تيجية الجامعة. أعمال اللجان والوحدات اإلدارية املتعلقة بإستراير  إصدار التوصيات والقرارات الالزمة لتسي •

 إعتماد املبادرات الجديدة الالزمة لدعم تحقيق األهداف اإلستراتيجية.  •

 تقديم الدعم الالزم لتحقيق أهداف الخطة ومبادراتها اإلستراتيجية. •

 للجامعة.  2022اإلشراف على تنفيذ مشاريع ومبادرات الخطة اإلستراتيجية  •

 على مجلس الجامعة. عرض ومناقشة التقرير السنوي للخطة اإلستراتيجية •
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 لتحقيق أهدافها املنشودة، فقد تم تشكيل لجنة     
ً
 ألهمية متابعة تطورات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للجامعة وسعيا

ً
ونظرا

  رف العام على اإلعتمادتنفيذية للخطة اإلستراتيجية برئاسة وكيل الجامعة للتطوير والجودة وعميد التطوير والجودة واملش

قادة األهداف اإلستراتيجية للخطة ووكيلة عمادة التطوير والجودة ومدير إدارة التخطيط اإلستراتيجي ومدير مركز  املؤسس ي و 

 التطوير اإلداري. و تتركز مهام اللجنة في: 

 . يةاملتابعة واإلشراف املباشر على تنفيذ الخطة اإلستراتيج  -

 لكل هدف إستراتيجي.ترشيح مديري املبادرات املختلفة التابعة   -

 تشكيل فرق العمل الالزمة لتنفيذ اإلجراءات الالزمة لكل مبادرة.  -

 لدورية عن أنشطة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للوقوف على معدالت اإلنجاز. اإعداد تقارير اإلنجاز   -

 ق بالخطة اإلستراتيجية. املشاركة في وضع الخطط التنفيذية واملشاريع وتقديم املقترحات املختلفة فيما يتعل  -

 تنسيق ومتابعة تنفيذ إجراءات املبادرات املختلفةالتابعة للهدف اإلستراتيجي.  -

 

للجامعة  أهداف   تحقيق سبيل  في  و    اإلستراتيجية  اإلتقان  الخطة  عالية من  نظام  ف  ، بدرجة  تطلب ذلك ضرورة وجود  قد 

  الشكل يوضح  و   .وحدات الجامعة  في  كافة العملياتالالزمة لتنفيذ  كافة اإلجراءات والترتيبات    تضمنجودة يالإلدارة  قياس ي  

مثل املنهجية التي ب    التي ، و تحسين املستمرلل  (را قر الاتخذ    – فحص  ا  -   نفذ  -  خطط)  PDCAنموذج أو دائرة ديمنج    التالي
 
ني  ت

 : جامعةحدات البو  يشملها النظام التي كافة العمليات   تصميم اإلجراءات التي تحكم  فييتم إتباعها و  النظام على أساسها
 

 
عبر عن نية  ُ  والتي ت،  التالية  لجودةاسياسة  نظام إدارة الجودة بوضع    الجامعة تطبيق تفعيل هذا النظام، فقد إستهلت  ول

 ملعايير الجودة القياسية باإللتزامالجامعة إدارة  
ً
   :بتنفيذ نظام إدارة الجودة في كافة الخدمات التي تقدمها تبعا

 

  

المساندة 
 والتشغيل

 القيادة

 التحسين

تقييم 

 األداء
 التخطيط

المنتجات 

 والخدمات

المستفيدينرضا   

مخرجات 

نظام 

إدارة 

 الجودة

متطلبات 

 وإحتياجات

وتوقعات 

 المستفيدين

 نفذ

 فحصا

 خطط

  القرار تخذا

 نظام إدارة الجودة

 بيشة نظام إدارة الجودة بجامعةمنهجية بناء 
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 سياسة الجودة

"  
ً
الوطنية والدولية وفي ضوء   ةملعايير الجودتحرص جامعة بيشة على تقديم خدماتها التعليمية والبحثية واملجتمعية، وفقا

اإلستراتيجية   لخطتها   
ً
طبقا اإلستراتيجية  وأهدافها  ورسالتها  اململكة    2022-2017رؤيتها  رؤية  من  ستّمدة 

 
وتتعهد  2030امل  .

العلمي   التمّيز في مجالي البحث  ستمر ملستويات األداء األكاديمي واإلداري وكذلك 
 
ستدام والتحسين امل

 
الجامعة بالتطوير امل

جتمع، من خالل وضع آليات لتحفيز منسوبيها على اإلبداع والتماّيز.  
 
 وخدمة امل

ستمرة   خرجات التعليمية املستهدفة من خالل بيئة    واالرتقاءكما تسعى الجامعة إلى تنمية قدرات خريجيها بصورة م 
 
بجودة امل

يسرة. وتلتزم الجامعة بخ تمّيزة ونظام هيكلي داعم وإجراءات م  قنوات   دطريق إيجا  ناملجتمع عدمة جميع قطاعات  تعليمية م 

املحلي واإلقليمي    لللتواص املستوى  الشراكات على  تطلبات    اكم  .والعامليالفعال وعقد 
 
امل كافة  بتطبيق  بيشة  تلتزم جامعة 

تابعة األدا راجعة الدورية لسياسة وأهداف الجودة، وم 
 
ء األكاديمي واإلداري  القانونية واللوائح التنظيمية السارية عليها، وبامل

ستمر لنظام إدارة الجودة؛ لضمان فعالية تطبيقه
 
 "  .ملنسوبيها، والتحسين امل

 

 لنظام إدارة الجودة الذي تمت اإلشارة إليه، فقد تم وضع آلية لتناول موضوعات وقضايا الجودة بدًء من اإلدارة  
ً
وتفعيال

 بلجان الجودة واإلعتماد األكاديمي باألقسام األكاديمية. و 
ً
آلية نظام إدارة الجودة   التالية  خريطةالوضح  تالعليا ونهاية

   ة:بالجامع

 

 

 

  

 

 

  

 

 الجودة بالجامعةلية إدارة آخريطة تدفق  

 وقد تم تشكيل وحدة لضمان الجودة واإلعتماد األكاديمي بكل كلية، ومن أهم املهام التي تم تحديدها لهذه الوحدة: 

 وضع رؤية ورسالة الكلية مع منسوبي الكلية، وتحديثها عند الحاجة. .1

واالختصاصات والتوصيف العام ملهام  وضع النظام الداخلي للعمل في وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  .2

 وواجبات منسوبي الوحدة. 

 نشر ثقافة الجودة واالعتماد والتميز على مستوى الكلية.  .3

 املشاركة في إعداد الخطط االستراتيجية والتطويرية للكلية وتنفيذها ومتابعتها في ضوء الخطة االستراتيجية للجامعة.  .4

عتماد األكاديمي لبرامج الكلية في ضوء الخطة االستراتيجية  وضع خطط وسياسات وأهداف تحقيق معايير اال  .5

 للجامعة. 

 الجامعة   مدير 

 لتطوير والجودة عميد ا

 عمداء الكليات 

 وكالء التطوير والجودة بالكليات 

 

 رؤساء األقسام 

 

عتماد  لجان الجودة وال 

 األكاديمي باألقسام 

 

وحدات ضمان الجودة     

 واإلعتماد األكاديمي بالكليات  

 

 تطوير والجودة لل الجامعة   وكيل 
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تحديد االحتياجات التدريبية ملنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والتنسيق مع عمادة التطوير   .6

 والجودة في متابعة تنفيذها. 

 تأهيل الكوادر للعمل على تحقيق الجودة والحصول على االعتماد. .7

 م الدعم الفني ملشروعات التطوير والتميز بالكلية واملشاركة في مثيالتها بالجامعة. تقدي .8

اقتراح الخطط املرحلية املناسبة للمراجعة الدورية ملعايير الجودة املعتمدة لضمان التحسين املستمر في أداء األقسام   .9

 . األكاديمية والوحدات اإلدارية بالكلية

 التأكد من إعداد امللفات االلك .10
ً
 نماذج املعتمدة لهيئة التقويم لجميع املقررات بجميع األقسام العلمية. للترونية طبقا

 التواصل مع الجهات املعنية الستيفاء متطلبات االعتماد األكاديمي. .11

 املشاركة في متابعة زيارة خبراء وهيئات االعتماد األكاديمي لألقسام العلمية بالكلية.  .12

 نوي للكلية ودراسته مع وكيل الكلية للتطوير والجودة.  املشاركة في إعداد التقرير الس .13

املشاركة في وضع آلية لتحديد توقعات املستفيدين )العمالء الداخليين والخارجيين( للكلية وتحديد متطلبات الوفاء  .14

ة ذات  بها ووضع خطط لتحقيق رضاهم، وتجاوز توقعاتهم بالتنسيق مع األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية املعني

 . العالقة

 كما تم تشكيل لجنة دائمة للجودة واإلعتماد األكاديمي بكل قسم وتم تكليفها بعدة مهام، من أهمها: 

 تقرير املقررات(. -  توصيف املقررات -  تقرير البرنامج  - )توصيف البرنامج إشراف ومتابعة وإعداد وجمع .1

 القسم.  امجلبر  (SSR) اإلشراف على متابعة إعداد الدراسة الذاتية .2

 قديم تقرير دوري عن مدى استكمال متطلبات االعتماد األكاديمي.ت .3

 اإلشراف على إعداد نماذج امتحانات الطالب ونماذج اإلجابة ملقررات البرنامج.  .4

 اإلشراف على توفر سبل التعليم والتعلم للطالب بالتنسيق مع اللجان املعنية بالقسم.  .5

 الجودة في القسم.تطوير وإدارة ومتابعة عمليات ضبط  .6

 تحديد املراجع املعيارية لبرنامج القسم ومتابعة تفعيلها. .7

 اإلشراف ومتابعة خطط التطوير والتخطيط املستقبلي بالقسم العلمي. .8

 متابعة وتفعيل االتجاهات الحديثة في طرق ومنهجية وتقنيات التدريس. .9

 التدريسية والبحثية والفنية. تحديد البرامج التدريبية بالقسم لتطوير املهارات   .10

إعداد وتوزيع وجمع استبانات الطالب عن مدى االستفادة من برنامج التدريب خالل سنوات الدراسة ومدى مالءمة   .11

 املقررات للحياة العملية ومقترحاتهم لتعظيم االستفادة منها وتبويب وإعداد النتائج إحصائيا.

 

 لنظام إدارة الجودة، فقد  
ً
ه مشروع "توثيق وتطوير إجراءات العمل"، بالتعاون  1439/ 15/7رة الجامعة في  دشنت إدا ودعما

التي  لعمليات من انسبة جيدة  توثيق من خالله   مو تمع معهد اإلدارة العامة لتوثيق إجراءات وأدلة العمل بمختلف وحداتها، 

جرى بمختلف وحدات الجامعة
 
 عن هذا املشروع    .، والتي تم مراجعتها بمعرفة معهد اإلدارة العامةت

ً
وقد أصدر املعهد تقريرا

تضمن خطواته التنفيذية وإحتوى على نماذج من إجراءات العمل لبعض وحدات الجامعة، والتي تمت مراجعتها وتطويرها.  

   ساهم   وقد
ً
دد منهم بصفة خاصة، والذي  املشروع في ترسيخ مفهوم التوثيق لدى منسوبي الجامعة بصفة عامة والج    أيضا

 " كما أنشأت الجامعة  إحدى الركائز األساسية عند تطبيق نظام إدارة الجودة.ٌيمثل 
ً
)القرار رقم:  "واملحفوظات  للوثائقمركزا

عنى بجمع وتوثيق كافة البيانات  22/5/1438بتاريخ    28987/4/58 بالجامعة وتفعيل نظام األرشفة    واملستنداتهـ(، والذي ي 

   لكترونية.اإلالورقية و 
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 من إدارة الجامعة على إرضاء كافة املستفيدين من خدماتها والتأكد من تلقيهم لهذه الخدمات بسهولة ويسر، ف   
ً
قد  وحرصا

 بمعالي مدير الجامعة،   ،10/4/1440( بتاريخ  156/4/58ة املستفيدين" بالقرار رقم )تم إنشاء "مركز رعاي
ً
  الذي يرتبط مباشرة

نش ئ من أجلها وتم تحديد أهدافه التالية
 
 : لتحقيق الرسالة التي أ

 قتراحاتهم. متقديم خدمة سريعة للمستفيدين وبجودة عالية إلنجاز معامالتهم،ومتابعة طلباتهم و  -1

 تحقيق العدل واملساواة بين كافة أنماط املستفيدين. -2

 تكافؤ تقديم العناية والرعاية لكافة فئات املستفيدين.  -3

 

من ل  التنظيمي الهيكل  كون  يتو     بيشة  التابعة    جامعة  اإلدارية  الوحدات  من   معدد 
ً
الجامعة  باشرة مدير    إلضافة اب  ملعالي 

الجامعة  يتوال  التالية   خمس وكاالت لل املتعلقة بتشغيل مرافق ووحدات وكليات  ،  تم تأسيسها إلدارة وتيسير كافة األنشطة 

 للوصول لرؤيتها: ودة و جلتفعيل سياسة ال 
ً
 لضمان تحقيق الجامعة لرسالتها وسعيا

 وكالة الجامعة  •

 التعليميةوكالة الجامعة للشؤون  •

 وكالة الجامعة للدراسات العليا  •

 لجودة وكالة الجامعة للتطوير وا •

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات  •
 

 من هذه الوكاالت بإيجاز مع عرض لبعض الوحدات اإلدارية    ةويستعرض الدليل في الفقرات التالي   
ً
بكل وكالة واملنوط بها  كال

املؤسس ي واللجان املشكلة ملتابعة تنفيذ كافة اإلجراءات التي تم إتخاذها لضمان التطبيق   تحقيق متطلبات الجودة واإلعتماد

 .   لهذه املتطلباتالفعلي 

 

 وكالة الجامعة -2

حي اإلدارية والتنظيمية بالجامعة، وهي تتشكل من الوحدات اإلدارية  كافة النواإدارة  عن  املسؤول    الكيان تعتبر وكالة الجامعة    

 لتسيير كافة األنشطة الالزمة ملواصلة الجامعة في تقديم خدماتها لجميع مستفيدها   التالية التي تغطي هذه الجوانب
ً
  ضمانا

   : الداخليين والخارجيين

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين  •

 أمانة مجلس الجامعة  •

 إدارة اإلستثمار   •

 املوارد الذاتية إدارة   •

 املعلوماتإدارة تقنية   •

 اإلدارة املالية  •

 اإلدارة القانونية  •

 إدارة املتابعة  •

 مركز الوثائق واملحفوظات  •

 إدارة العقود واملشتريات •
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 إدارة املستودعات  •

 إدارة مراقبة املخزون  •

 إدارة املشاريع •

 إدارة التشغيل والصيانة •

 إدارة النقل والحركة  •

 إدارة السالمة والصحة املهنية  •

 إدارة األمن الجامعي •

 اإلتصاالت اإلدارية   مركز •

 

 التعليمية:  وكالة الجامعة للشؤون  -3

وكالة  ال تضم  هي الجهة املنوط بها إدارة ومتابعة واإلشراف على كافة الشؤون األكاديمية بالجامعة. و   التعليمية   وكالة الشؤون  

 من
ً
 : كلفة بهاالوحدات الذي يحتويها الهيكل التنظيمي التالي حتى تقوم بتأدية املهام امل  كال

 

 
 الشؤون التعليمية الهيكل التنظيمي لوكالة  

 

عنى وقد قامت الوكالة بتشكيل عدة لجان متخصصة   
 
 منها بأحد الشؤون   ت

ً
  ومتابعتها. التي تقوم الوكالة بإدارتها األكاديمية  كال

 من هذه اللجان فيما يليو 
ً
 : بعضا

 

 للجنة الدائمة للقبول والتسجيل ا

ل الجامعة  إدارة  فقد تألفت اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل على    ليات القبول والتسجيل،لذلكآل  املستمر   تطويرلتسعى 

 النحو التالي للقيام باملهام املنوطة بها:  

(،  ــ 
ً
 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية )رئيسا

 وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات )عبر الدائرة التليفزيونية(،  ــ 

 . عميد القبول والتسجيلــ 

 للجنة.(ا  أمناءع ووكيل عمادة القبول والتسجيل ) عمداء الكليات باملقر الرئيس والفرو ــ  

 

  

وكالة الجامعة للشؤون 

التعليمية 

وحدة 

الشؤون 

األكاديمية

وحدة موائمة 

مخرجات 

التعلم مع 

سوق العمل

وحدة 
التعليم 
والتعلم 
موالتقوي

وحدة 

الخطط 

واملناهج

إدارة 

التجهيزات 

التعليمية

عمادة خدمة 

املجتمع 

والتعليم 

املستمر

عمادة 

التعلم 

اإللكتروني

ن والتعليم ع

بعد

عمادة 

شؤون 

الطالب

عمادة 

القبول 

والتسجيل
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 مهام اللجنة: 

الجامعة، وبما يتماش ى مع خطط   - التي تقدمها  التخصصات والبرامج  القبول من خالل  اإلشراف ومتابعة إجراءات 

 .2030ورؤية اململكة  2020التنمية املستدامة وأهداف مبادرات التحول الوطني 

 السياسات العامة للقبول بالجامع وذلك بالتنسيق مع جميع الكليات و اإلدارات املعنية بالجامعة.   إقتراح -

 إقتراح أعداد املقبولين من الطالب والطالبات املستجدين في التخصصات العلمية بكليات الجامعة.  -

التخصصا - ببعض  القبول  إيقاف  أو  جديدة،  تخصصات  أو  دراسية  برامج  بإستحداث    التوصية 
ً
وفقا القائمة،  ت 

 إلمكانات الجامعة، وحاجة سوق العمل لهذه التخصصات.

العمل   - املتقدمين بما يناسبهم من تخصصات تتماش ى مع حاجة سوق  العمل على تعزيز وزيادة الوعي لدى الطالب 

 لعالقة. وتالئم قدراتهم وإمكاناتهم وذلك بعمل لجان مشتركة مع إدارات التعليم باملنطقة وجميع الجهات ذات ا

 إقتراح التقويم األكاديمي للعام الدراس ي بالجامعة.  -

العمل على تفعيل التنسيق بين عمادة القبول والتسجيل وباقي كليات وإدارات الجامعة املعنية وتحديد األدوار واملهام   -

 لكل جهة.  وكلةامل

رشاد األكاديمي في كل كلية، وتوعية الطالب بأهمية املرشد األكاديمي ودوره الحيوي في مساعدة  العمل على تفعيل اإل  -

 والطالبات في دعم مسيرتهم األكاديمية بالجامعة. الطالب 

  

 قضايا الطالب عالجة اللجنة الدائمة مل

ألخالقية داخل الحرم الجامعي من خالل تشكيل اللجنة  وا  باملمارسات السلوكية تحرص الجامعة على متابعة إلتزام الطالب  

التعليم  للشؤون  الجامعة  وكيل  برئاسة  الطالب  قضايا  ملعالجة  القبول  الدائمة  وعميد  الطالب  عميد شؤون  وعضوية  ية 

 للجنة. وتقوم    إلضافةابووكيل شؤون الطالب لألنشطة ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية األداب    والتسجيل
ً
إلى مقررا

 اللجنة باملهام التالية: 

 البت في قضايا الطالب التأديبية.  .1

  إجراء التحقيقات في املوضوعات  .2
 
 ئحة قضايا الطالب.لال طبقأ  حال للجنة التي ت

 متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.  .3

.  باللجنة، واستخالص نتائجها تحليل األحكام والعقوبات الخاصة .4
ً
 ودراستها تربويا

 إيجاد حلول توافقية لبعض القضايا.و لتوعية الطالب  ذات العالقة في الكليات ت التواصل مع الجها .5

 أتخذ بشأنها في سجل خاص. ام  سالمةحصر الحاالت ودراستها ومتابعة  .6

 

 و ترفع اللجنة محاضر إجتماعاتها ملعالي مدير الجامعة إلعتمادها.

 

 تنوع  ن هناك إوحيث     
ً
 وتباين  ا

ً
  وأعضاء هيئة التدريسالقيادات األكاديمية واإلدارية    التي تشملالجامعة    منسوبيفئات  في    ا

والطالب واملوظفين  من   ،ومعاونيهم  م ال  هذه  ولكل  تطلبف  ،ةختلففئات شرائح  تقنن  ذلك وجود    قد  وقواعد  كيفية  أسس 

الذي يتحكم في ممارساتها  بين هذه الفئات  التعامالت يتعامل    املثال:  . فعلى سبيل  في مقار الجامعة  وتضع اإلطار املناسب 

على الطالب واملوظفين فحسب، بل تتسع    صر ومن في حكمهم داخل الجامعة مع فئات متنوعة التقت  أعضاء هيئة التدريس

  أن   القول   يمكن، لذا  لتشمل نطاق األسرة واملجتمع وجهات التوظيف والزمالء بالجامعات األخرى خارج وداخل نطاق البلد

ومؤلفاته التي قد تنتشر على نطاق واسع بجميع  يمكن أن يتعامل مع العالم بأسره من خالل أعماله    عضو هيئة التدريس

 .  أرجاء العالم من خالل التقنيات الحديثة للنشر
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إطار      يبرز أهمية توافر  أن  في املجاالت    ملمارسات  أخالقيكل ذلك من شأنه  في حكمه بشتى صورها  الجامعي ومن  األستاذ 

ليم الدين اإلسالمي واملبادئ املتفق عليها في البيئات الجامعية في  املتعددة التي يتضمنها عمله، والتي تكون بمثابة انعكاس لتعا

ضوء املعايير التي اعتمدتها الجهات ذات الصلة باملمارسات داخل الجامعة؛ وبذلك يتسع نطاق املسؤولية األخالقية لألستاذ 

قصودة أو غير مقصودة، فهو في  الجامعي ومن في حكمه، فيجب عليه أن تنم كل أفعاله وتصرفاته عن رسالة خلقية، سواء م

موقع خاص للغاية بالنسبة لطالبه وبالنسبة للمجتمع، حيث يتوقع منه أن يسهم في التنشئة الخلقية السليمة للطالب، وأن  

 يؤثر في سلوك املحيطين به، باإلضافة لبعض  
ً
بها، ونموذجا القويم في سلوكه، ويكون قدوة يحتذى  يتحلى األستاذ بالخلق 

ا والوظيفي  الخصائص  والخلقي  الديني  وااللتزام  والصدق  واألمانة  واملوضوعية  كالعدالة  فيه:  تتوافر  أن  يجب  التي  ألخرى 

 واإليجابية واالحترام املتبادل وحصافة الرأي.  

كما ال يمكن أن نتجاهل أن أبرز أدوار الجامعة التي تميزها كمؤسسة مهمة في املجتمع هي: نشر األخالق الحميدة، ورسالتها:    

 ميثاق  لذلك فقد أصدرت الجامعةالبناء الخلقي للشباب، وغرس تعاليم الدين اإلسالمي.  
ً
 أخالقي  ا

ً
موجه لسلوكيات القيادات    ا

التدري  هيئة  وأعضاء  الجامعي.  األكاديمية  العمل  في حكمهم من ضروريات  ومن  للموظف  س  أخالقي  ميثاق  إصدار  تم  كما 

 بالطالب يتم نشره وتوزيعه عليهم عند بداية كل فصل دراس ي لتوعيتهم بمسؤولياتهم تجاه دينهم ووطنهم  
ً
 خاصا

ً
وكذلك ميثاقا

األخالق والقيم التي يجب أن  ق املعايير و واثي وجامعتهم ومجتمعهم باإلضافة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم. وتتضمن هذه امل

نيت على أساسها هذه املواثيق   عايير املتم إشتقاق  يتحلى بها منسوبو الجامعة. وقد   من  املصادر التالية: التي ب 
 

 الشريعة اإلسالمية.   •

 أنظمة ولوائح وزارة الخدمة املدنية. •

 اإلدارية واألكاديمية. النظم واللوائح الجامعية املرتبطة بالجوانب  •

 الخطة االستراتيجية لجامعة بيشة. •

 وثائق هيئة التقويم.  •

 2030رؤية اململكة  •
 

فيما    2030حرصت جامعة بيشة على أن تتوافق مضامين هذا امليثاق مع املضامين القيمية واألخالقية لرؤية اململكة  وقد     

 برنامج  في ماجاء ويراعي املسئولة، املواطنة  مبدأ وتحقيق  الوطنية، هويتنا  وعناصر  الحنيف، ديننا  مبادئ  تعزيز يتعلق بضرورة

للطالب من خالل ممارسات أعضاء هيئة التدريس   األساسية  واملهارات  القيم تعزيز على  نص والذي  ،2020الوطني   التحول 

قدم والقيادات األكاديمية،  تركز   وغايات وتوجهات أهداف للجامعة من  2022 األولى االستراتيجية الخطة في ما يدعم ماجاء  وي 

تعزيز القيم واإلنتماء والفكر املعتدل لدى الطلبة، وتقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور ومكانة الجامعة، ورفع   على

 ير منظومة عمل مؤسس ي جاذب ومحفز. كفاءة املوارد املادية والبشرية التقنية، وتطو 

 

 ختبارات  الدائمة لال   ةلجنال

 من وكيل عمادة القبول والتسجيل، وكيل  ختبارات من  الدائمة لإل لجنة  اتتألف  
ً
 وعضوية كال

ً
عميد القبول والتسجيل رئيسا

عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية،عضو هيئة تدريس في كلية األداب، عضوهيئة تدريس في كلية الحاسبات وتقنية  

 للجنة.  
ً
 املعلومات، مدير إدارة عمادة القبول والتسجيل، وعضو هيئة تدريس مقررا

وكلة للجنة مايلي: 
 
 وقد تضمنت املهام امل

 تنظيم اإلختبارات الفصلية والنهائية لطالب الجامعة، بما في ذلك اإلختبارات الخاصة بالسنة األولى. -

 وضع مواعيد إختبارات مقرارات السنة األولى الفصلية املوحدة بما يتوافق مع التقويم الجامعي. -
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 اإلختبارات الفصلية والنهائية. تقديم مقترحات خاطة بتنظيم  -

 متابعة تنظيم اإلختبارات البديلة واألعذار. -

 . يتشكيل لجان اإلختبارات باملقر الرئيس  -

 اإلشراف واملتابعة إلعداد وتصوير وتوزيع أسئلة إختبارات السنة األولى على كليات ومقرات الجامعة املختلفة.  -

 اقبة في كليات ومقرات الجامعة املختلفة. متابعة سير اإلختبارات واإلشراف على لجان املر  -

 على القاعات وتحديد املقاعد الخاصة بهم داخل كل لجنة.  يتوزيع طالب املقر الرئيس   -
ً
 آليا

 

   الدراسية  الدائمة للخطط واملناهجالعليا    ةاللجن

، كإحدى اللجان التابعة لوحدة الخطط والناهج بوكالة الجامعة  اللجنة العليا الدائمة للخطط واملناهج الدراسية  تتشكل

من رئيس    لما دعت الحاجة لعقدها بدعوةك  هاتعقد اجتماعات.  و بقرار إداري من معالي مدير الجامعة  ، التعليمية  للشؤؤون 

 :  من ألفوتت ة، اللجن

( لتعليميةايل الجامعة للشؤون  كو  . 1
ً
 .)رئيسا

 . املشرف العام على وحدة الخطط واملناهج الدراسية بالجامعة . 2

 . اديمية املتنوعة ك لية من الكليات األكممثل لكل  . 3

 .ممثل من عمادة التطوير والجودة . 4

 . ممثل من عمادة القبول والتسجيل . 5

 للجنة يتم إختياره من أعضاء اللجنة  . 6
ً
 . مقررا

 

ناقشة احد  مل  ص أو الخبرةص ويحق لرئيس اللجنة العليا الدائمة للخطط واملناهج الدراسية دعوة من يرى من أهل التخ   

 : مهام اللجنة العليا الدائمة للخطط واملناهج الدراسية في الجامعةو تشمل . املوضوعات املعروضة على اللجنة

 : ذلكتضمن تقديم االستشارات العلمية والتقارير واملقترحات املدروسة ملجلس الجامعة وي . 1

 . العمل  ق اديمي وحاجة سو ك تطوير الخطط واملناهج الدراسية بما يتفق مع متطلبات الجودة واالعتماد األ  -

 .بالجامعةتقييم مستوى تنفيذ الخطط واملناهج الدراسية   -

 .التدريسيةكليات من الهيئة  تحديد متطلبات ال  -

 .اديمية الجديدةك اعتماد التوصيات الخاصة باستحداث البرامج اال  -

2 .   " البرامج والخطط الدراسية  الحاجة لذلك بما يتواءم مع متطلبات كتحديث "دليل إعداد  الوطنية    لما اقتضت  الهيئة 

 . ديميكاللتقويم واالعتماد األ

 . واألقسام في تطوير الخطط واملناهج الدراسيةمتابعة الكليات  . 3

 . الدراسية  التنسيق مع ممثلي الجهات ذات العالقة لتنظيم ورش عمل ودورات التدريبية في مجال الخطط واملناهج  . 4

 . توحيد الخطط واملناهج الدراسية باملقر الرئيس وبكليات الفروع . 5

 . امج الجامعة وتطويرهاوضع معايير التحكيم املحلي والدولي لبر  . 6

 . قصلى الجهة املختصة الستكمال النواالتوصية بقبول أو رفض املواضيع املحالة إليها أو إعادتها إ . 7

 . املجلس بقبولها إلى مجلس الجامعة املوقر العتمادها والتي تقع ضمن صالحيات الرفع باملواضيع املوص ى . 8

 . الرفع باملواضيع املعتمدة إلى عمادة القبول والتسجيل لتنفيذها والتي تقع ضمن صالحيات اللجنة . 9

 . العمل  ق ومتطلبات سو رحات التي تعزز التكامل بين املناهج قتالعمل في إبداء املرئيات وامل ق إشراك سو . 10

 . مهام أخرى يكلفها بها معالي مدير الجامعة وذات صلة بطبيعة عملها  . أي11
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 األكاديميةالبرامج الخطط الدراسية و دورة تطوير 

 جامعة بيشة على تطوير الخطط الدراسية ومن ثم تطوير البرامج واملقررات بكافة الكليات من أجل: 
ً
 تحرص دائما

 . البرنامج مع رسالة وأهداف الكلية والتي تتوافق مع رسالة وأهداف الجامعةتوافق  -

  .خرى في الكلية والجامعةأل توافق مقررات البرنامج في الخطة الدراسية مع متطلبات البرامج الدراسية ا -

 ه البرامج  تماد هذ العتوافق البرنامج الدراس ي مع متطلبات الهيئة الوطنية ومع املؤسسات العاملية املعتمدة  -

  .عداد الخطة الدراسية املعمول بها في الجامعةإليات  آتوافق الخطة الدراسية في البرنامج بعناصرها مع   -

 . توافق املحتوى العلمي واملعرفي للبرنامج مع نظرائه من البرامج على مستوى الجامعات العريقة املحلية والدولية  -

 

 :الدراسية واعتمادهاجراءات ومراحل تطوير الخطة إ

تعتمد أيضا على جوانب  ا  توجد مراحل كثيرة لتطوير الخطة الدراسية وقد تكون هذه املراحل متوازية أو متسلسلة ولكنه  

 : تتمثل في التطوير وحجمه ومكانه وبشكل مختصر فإن أهم مراحل التطوير

 .  سوق العملاحتياجات املجتمع املحلي و تحديد احتياجات الطلبة على نحو يتوافق مع متطلبات   -

 جدارة( – مهارات   –)معارف   تحديد بنية البرنامج ومتطلباته -

 به. برامج ومخرجات التعلم املرتبطة الهداف  أتحديد   -

ساليب  أل الرئيسة، واللموضوعات  ع  تتابت الرئيسة للتعلم، والتنظيم املطار العام للبرنامج، واملجاال إل تفاق على البنية واإلا  -

 .الرئيسة للتقييم

صحاب التخصص وأعضاء الهيئة التدريسية لتحديد مكونات كل مقرر من أهداف  أ دوار واملسئوليات على اللجان و أل توزيع ا   -

 .  ومخرجات تعلم

والتعلم والتقييم، وما تتطلبها  عليم  تطوير البرنامج وفق مخرجات التعلم ، والجداول الزمنية، واملحتوى، والطرق املناسبة للت  -

 .ئمةال من مصادر التعلم املتاحة وامل 

 .تطوير استراتيجية مناسبة لتقديم البرنامج وتقويمه -

 . شراف على البرنامجإل التنفيذ واملتابعة وا -

وسوق العمل ومتطلبات اإلعتماد    بالطال   جات احتيا  الراجعة لضمان تحقيق   البرنامج والتغذية مراجعة وتحسين مقررات     -

 األكاديمي.
 

 من املراحل األساسية التالية: التطوير الشامل للخطة الدراسية وتتكون دورة 

 . ولى: دراسة واقع الخطة الدراسية الحاليةاأل املرحلة 

 . نظمة والتعليماتأل التعليمية والتطورات العلمية وا  تجاهاتإلدراسة ا :املرحلة الثانية

 . املرحلة الثالثة: وضع الخطة الدراسية املطورة

 .املرحلة الرابعة: تحكيم الخطة الدراسية املطورة

 . املرحلة الخامسة: اعتماد الخطة الدراسية املطورة
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 لجان اديمية ممثلة في ك استحداث الخطط الدراسية على عاتق األقسام األو وتقع مسؤولية إعداد ومراجعة وتحديث 

املقدمة   ملناهج باألقسام والكليات ومن ثم رفعها إلى اللجنة الدائمة العليا للخطط واملناهج الدراسية لدراسة وإقرار الخطةا

. ويمثل استيفاء الخطط املقدمة إلى اللجنة  ها حال استيفاء
ً
الدائمة    للشروط ثم استكمال إجراءات اعتماد الخطة نظاميا

 رئيس
ً
 من مسوغات إقرار الخطط الدراسية  ي العليا للخطط واملناهج الدراسية لإلجراءات النظامية جزءا

ً
توافق    وذلك لضمانا

 . (لبعض البرامج )خطة البرنامج مع معايير االعتماد الوطني والدولي 

 

  على أساسها مجموعة من اإلجراءات   تعتمد اإلجراءات النظامية املطلوبة إلعداد الخطة الدراسية على عدة محددات تتم و 

 ، جهة من الجهات ذات العالقة بالخطط الدراسية وهي مجلس الجامعةكل وفق تسلسل زمني محدد وفي إطار صالحيات 

للخطط   العليا  الدائمة  الدراسية اللجنة  الكليات  ،واملناهج  األقساموم  ،مجالس  اإلجراءات  .  جالس  التالي  الجدول  ويوضح 

 ملحدداتها للحاالت الثالث التي يلزم فيها تحديث الخطة 
ً
 : الدراسية النظامية الالزمة تبعا

 

 الدراسية  اإلجراءات النظامية الالزمة للحاالت الثالث التي يلزم فيها تحديث الخطة

 اإلجراءات النظامية )*(  اإلجراءات النظامية محدد 

: ارتباط الخطة املقترحة بأي مما يلي
ً
 :أوال

 .تغيير مسمى قسم معتمد )بدأت به الدراسة أو لم تبدأ( •

 .إنشاء قسم جديد أو كلية جديدة •

 على املوافقة على إنشاء القسم أو  
ً
يجب الحصول مسبقا

الخطة الدراسية إلى  الكلية أو تغيير املسمى قبل رفع 

 .اللجنة الدائمة للخطط واملناهج الدراسية

: ارتباط الخطة املقترحة ببرنامج السنة األولى
ً
 :ثانيا

 مما يلي
ً
 :يشمل ذلك أي مقترح في خطة البرنامج يتطلب تنفيذه أيا

 .االنضمام إلى برنامج السنة األولى •

 .الخروج من برنامج السنة األولى •

 .تغيير املقررات املقدمة من برنامج السنة األولىتعديل أو  •

 على موافقة اللجنة  
ً
وفي هذه الحالة يجب الحصول مسبقا

الدائمة للسنة األولى قبل رفع الخطة الدراسية إلى اللجنة  

 .الدائمة للخطط واملناهج الدراسية 

 لنوع الخطة املقترحة: 
ً
: وفقا

ً
 ثالثا

مظلة قسم معتمد وله برنامج مناظر  خطة دراسية لبرنامج جديد تحت   •

 أو الفروع أو قسم الطالبات.   ي معتمد بدأت به الدراسة في املقر الرئيس 

يتم اعتماد خطة البرنامج املناظر أو تقديم تحديث للخطة 

يطبق على البرنامجين معا ويجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع  

 رؤساء أقسام البرامج املتناظرة وعمداء كلياتهم. 

لبرنامج جديد تحت مظلة قسم معتمد وليس له برنامج  خطة در  • اسة 

 مناظر في املقر الرئيس أو الفروع أو قسم الطالبات.

النظامية   الخطوات  وفق  املطلوبة  الخطة  إنشاء  يتم 

 املذكورة في البند التالي )اإلجراءات النظامية(. 

وله   • الدراسة  به  بدأت  معتمد  لبرنامج/قسم  دراسية  خطة  تحديث 

الرئيس  املقر  في  الدراسة  به  وبدأت  معتمد  مناظر  قسم   / أو   ي برنامج 

 الفروع أو قسم الطالبات.

يجب أن يتم التنسيق بين القائمين على البرنامجين لتقديم 

 خطة موحدة يتم إقرارها وتطبق على البرنامجين. 

به الدراسة وليس  دراسية لبرنامج/قسم معتمد وبدأت تحديث خطة •

برنامج / قسم مناظر في املقر الرئيس أو الفروع أو قسم له 

 الطالبات.

النظامية   الخطوات  وفق  املطلوبة  الخطة  إنشاء  يتم 

 املذكورة في البند التالي )اإلجراءات النظامية(. 
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 : النظامية اإلجراءات

  بعضها  أو اإلجراءات كل تطبق .1
ً
 . النظامية اإلجراءات محددات في أعاله ذكره سبق  ملا وفقا

 إنشاء التالي )مثال والزمني  اإلجرائي التسلسل وفق أعاله مذكور  محدد لكل تطبق التالية النظامية اإلجراءات جميع .  2

 مرتين التالي اإلجرائي لبالتسلس  القيام ذلك يتطلب التحضيرية بالسنة  مرتبط غير  قسم مسمى تعديل مع جديدة خطة

 :املسمى تغيير  بعد الخطة إلقرار والثانية ،القسم مسمى تعديل لطلب األولى

 الوطنية  الهيئة متطلبات استيفاء مع املطلوب باإلجراء ودقيقة واضحة  توصية وبه بالقسم املناهج لجنة محضر  .أ

  محليا املناظرة والبرامج واألكاديمي امليداني البحث حيث من األكاديمي واالعتماد للتقويم
ً
املجتمع ودوليا  وحاجة 

 . ط الدراسيةطالخ حالة في والدولي املحلي والتحكيم  للمقترح املناسبة النماذج تعبئةثم  .إلخ ... التنمية ومتطلبات

 . املقترح على  القسم  مجلس ب.  مصادقة

 . املقترح  على املوافقة أو والتعديل للدراسة بالكلية املناهج لجنة إلى املقترح  ج. رفع

 . املطلوب اإلجراء على باملوافقة ودقيقة واضحة توصية وبه بالكلية  املناهج لجنة د. محضر

 . بالكلية املناهج لجنة محضر على الكلية  عميد  ه. مصادقة

 .املقترح على املوافقة أو والتعديل للدراسة  الكلية مجلس إلى بالكلية املناهج لجنة توصية رفع .و

 . املطلوب اإلجراء على باملوافقة ودقيقة واضحة توصية به و الكلية  مجلس ز. محضر 

 . الكلية  مجلس محضر على الجامعة  مدير  معالي ح. مصادقة

 وتشمل  النظامية اإلجراءات باقي الستكمال التعليمية للشؤون الجامعة وكيل لسعادة موجه بخطاب املقترح  ط. رفع

 : التالي التسلسل وفق

 للخطط العليا الدائمة اللجنة املختصة  الجهات  وتشمل( القرار واتخاذ للدراسة املختصة الجهة إلى املقترح رفع (1

 .)التحضيرية السنة برنامج على العليا اإلشرافية واللجنة الدراسية واملناهج

 . والتوصية  املوضوع به مدرج  املختصة الجهة ( محضر2

 . املختصة الجهة محضر على الجامعة مدير معالي مصادقة ( 3

 . مجلس الجامعة على املوضوع لعرض الجامعة مدير ملعالي التعليمية للشؤون الجامعة وكيل سعادة من موجه ( خطاب4

 . والتوصية املقترح  به مدرج الجامعة مجلس ( محضر5

 . الجامعة مجلس قرار  على املترتبة التنفيذية اإلجراءات ( استكمال6
 

 :  بيشة بجامعة ديميكاأ لبرنامج الدراسية الخطة تحديث  / استحداث آلية  التالي جدول ال  ويوضح
 

بند اإلجراءات  

 النظامية املناظر
 إلشتراط امعايير  الخطوات التنفيذية

 أ، ب

 القسم  : املسؤولة الجهة

 بالخطة املعنيين آراء

 .التدريس هيئة أعضاء

 .لطالباتاو  الطالب

 .العمل وق س في واملستفيدين التوظيف جهات
 توصيف “األكاديمي   واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة نماذج  وفق توصيف مقرر دراس ي

 . الخطة مقررات من دراس ي لكل مقرر  دراس ي" ويعبأ مقرر 

 اإلطار مع للبرنامج املتوقعة التعلم نواتج اتساق مصفوفة

 املرجعية  واملقارنة للمؤهالت الوطني

 نواتج  اتساق األكاديمي "  واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة نماذج وفق 

 املرجعية".  واملقارنة للمؤهالت الوطني اإلطار مع للبرنامج املتوقعة التعلم

 مصفوفة البرنامج 
األ واالعتماد  للتقويم  الوطنية  الهيئة  نماذج   "مصفوفةاديمي  ك وفق 

 . للبرنامج" التعلم نواتج
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بند اإلجراءات  

 النظامية املناظر
 إلشتراط امعايير  الخطوات التنفيذية

الدراسية النظيرة لبناء البرنامج نتائج مسح البرامج 

 املستحدث / املحدث ديميكااأل

 مسح "نتائجديمي  كاوفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األ

 املستحدث".  األكاديمي البرنامج لبناء النظيرة  الدراسية البرامج

 الدراس ي البرنامج أو الخطة تطبيق مستلزمات
 "مستلزمات األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة نماذج وفق

 الدراس ي". البرنامج أو الخطة تطبيق

 البرنامج  توصيف
 توصيف " األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة نماذج وفق

 البرنامج".

 وأخرى  الجديدة  الدراسية الخطة من ورقية نسخة

 إلكترونية

(WORD)  و(PDF ) 

 ( PDF)و  (WORD)  بصيغة يشترط

 

 اللجنة محضر على  القسم رئيس مصادقة بالقسم الدراسية والخطط املناهج لجنة محضر

 القسم مجلس محضر على الكلية عميد مصادقة القسم مجلس محضر

 الدراسية الخطة تحكيم

 األول  الخارجي املحكم

 الثاني  الخارجي املحكم

   )وجدت التحكيم )إن مالحظات استيفاء يثبت  ما إرفاق

 املحكمين  من

 األكاديميين خالل من للقسم الدراسية الخطة تحكيم ويتم

 يكون  أن ويفضل الجامعة خارج األقل من على إثنين( املختصين

 النماذج وذلك حسب  .)السعودية العربية اململكة خارج من أحدهما

 الدراسية واملناهج للخطط العليا الدائمة اللجنة قبل من املعدة 

 . بالجامعة

 نماذج من "أكاديمية برامج تحكيم استمارة " باستخدام التحكيم يتم

 . واالعتماد األكاديمي للتقويم الوطنية الهيئة

 ج، د 

 الجهة املسؤؤلة : الكلية 

 بالكلية الدراسية واملناهج الخطط لجنة محضر
 املختص القسم قبل من مرئي عرض  تقديم •

 اللجنة محضر على الكلية عميد مصادقة •

 الكلية  مجلس محضر على الجامعة مدير معالي مصادقة الكلية  مجلس محضر ز، ح  و، ه،

 التعليمية للشؤون الجامعة وكالة : املسؤولة الجهة

 ط

 الدراسية واملناهج الخطط وحدة 
 العرض قبل  الشروط استيفاء من والتأكد بالكامل املعاملة تجهيز 

 الدراسية واملناهج للخطط الدائمة العليا اللجنة على

 الدراسية واملناهج للخطط العليا الدائمة اللجنة محضر
 املختص القسم قبل من مرئي عرض  تقديم

 اللجنة  محضر على الجامعة مدير معالي مصادقة

 الجامعة  إدارة  :املسؤولة الجهة

 الجامعة  مجلس أمانة

 االستشارية الدائمة اللجنة
 وفق الجامعة مجلس على عرضها لتهيئة وذلك واملناقشة للدراسة

 النظام 

 مجلس الجامعة
 النظام وفق الجامعة مجلس محضر على التعليم وزير معالي مصادقة

 صدور القرار التنفيذي

 التعليمية للشؤون الجامعة وكالة : املسؤولة الجهة

 . الجامعة ملجلس التنفيذي القرار وفق املعاملة تجهيز الدراسية  واملناهج الخطط وحدة

 لإلختصاص والتسجيل القبول  عمادة الي املعاملة إحالة التعليمية  للشؤون الجامعة وكالة

 عمادة القبول والتسجيل  الجهة املنفذة

  عمادة القبول والتسجيل 
ً
 إكمال اإلجراءات الالزمة نظاما
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بتوصية    أمخطط تدفق اإلجراءات النظامية إلستحداث/تحديث خطة دراسية لبرنامج أكاديمي والتي تبد  التاليشكل  الويوضح  

   لجنة املناهج الدراسية بالقسم وتنتهي بتوصية مجلس الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط تدفق اإلجرءات النظامية إلستحداث/تحديث خطة دراسية لبرنامج أكاديمي.

  

 لذلك 
ً
فقد تم إتباع  ،  ويتم تطبيق هذه اآللية على جميع البرامج األكاديمية املعتمدة لكافة األقسام بكليات بالجامعة. ومثاال

نظم املعلومات بكلية الحاسبات وتقنية    ماملعلومات" لقس كافة اإلجراءات املذكورة أعاله لبرنامج "بكالوريوس العلوم في نظم  

  ن عبد الرحم ه إلثنين من املحكمين الخارجيين، األول من جامعة اإلمام  1939/  9/7املعلومات، ومنها إرسال البرنامج بتاريخ  

تحكيم   باستمارةي من جامعة امللك فيصل. وقد قاما كالهما بتقييم البرنامج وفق عناصر التقييم املحددة "والثان ،بن فيصل

النهائي    االعتمادقبل استكمال باقي اإلجراءات النظامية حتى    االعتباربرنامج أكاديمي"، وسجال توصياتهما التي تم أخذها في  

 للبرنامج.

  والتقويم  التعليم والتعلم ة وحد

 ويشمل في الجامعة،  والتعلم التعليم حاول  واملشاورة  الرأي إبداء عن املسؤول  األساس ي  الهيكلبمثابة   ةوحدال هذه  تعتبر   

استراتيجيات واملوار   ذلك  والتعلم   بالتعليم  الخاصة واستراتيجياتها  الجامعةسياسة   وضع بمهمةتضطلع  كما   د.التعليم 

مراعاةوقد  والتقويم.   والتعلم  مع ومتسقة بدقة،  محددة البرنامج  في التعلم ومخرجات  الخريجين  خصائص  تكون  أن  تم 

 ن تتوافق أل  إلضافةاب العمل. سوق  ومتطلبات  واملهنية، األكاديمية املعايير ومع ف(سقت )للمؤهال  السعودي اإلطار متطلبات

  وفعالة  متنوعة  تقويم وطرق  وتعلم تعليم استراتيجيات التدريس هيئة  تطبق  وأن املهنية، املتطلبات مع املقررات الدراسية 

   .املختلفة التعلم  مخرجات تالئم
 

  

مصادقة مجلس القسم على  

 مقترح لجنة المناهج بالقسم
 لجنة المناهج بالكلية 

 )تعديل/موافقة( 

مصادقة عميد الكلية  

على محضر لجنة  

 المناهج بالكلية 

مصادقة مجلس  

الكلية  

 )تعديل/موافقة( 

 

مصادقة مدير  

الجامعة على  

محضر مجلس الكلية  

 )تعديل/موافقة( 

 

رفع المقترح لوكيل  

 الجامعة للشؤون التعليمية

 

رفع المقترح للجهات المختصة:  

 )للدراسة وإتخاذ القرار( 

اللجنة الدائمة العليا للخطط والمناهج  - 1

 فية العليا على برامجاللجنة اإلشرا - 2

 السنة التحضيرية     

 

مصادقة مدير الجامعة على  

قرار الجهات المختصة  

 المختصة 

 

خطاب لمدير الجامعة لعرض  

 الموضوع على مجلس الجامعة 

 

محضر مجلس الجامعة  

 مدرج به القرار التنفيذي

 

إستكمال اإلجراءات  

المترتبة على  التنفيذية

قرار مجلس الجامعة  

ل  اإلجراءات ال إستكما

اإلجراءات التنفيذية  

المترتبة على قرار  

مترتبة  مجلس الجامعة 

على قرار مجلس  

 الجامعة 

لجنة المناهج  توصية 

بإستحداث/تحديث  بالقسم 

خطة دراسية لبرنامج 

 أكاديمي 

 )لجنة المناهج بالقسم( 



 
 18 دليل إدارة الجودة بجامعة بيشة  

 

 :وصالحياتها ةوحدلا مهام

 لضمان تطبيقها.  اتيالكل عم مناسبة اتصال  تقنوا وإيجاد والتعلم، يمالتعل ياتجياسترا رسم  •

وضع سياسات وإجراءات واضحة ومعلنة لتصميم وإقرار أوتعديل البرامج األكاديمية واملقررات الدراسية، تتضمن تحديد   •

 املسؤوليات والصالحيات املتعلقة بذلك على كافة املستويات. 

 سقف(.ضمان إستيفاء البرامج األكاديمية التي تقدمها الجامعة ملعايير ومتطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت ) •

   معتمدة ومعلنة،  تحديد خصائص عامة للخريجين •
 
شتق منها مخرجات التعلم على مستوى تخصصات الجامعة، بحيث  ت

 وتوحهاتها التعليمية ومتطلبات التنمية وسوق العمل تتوائم هذه الخصائص مع رسالة الجامعة 

 املستويات. تعلم املستهدفة على كافة  ال  إنشاء نظام وإجراءات ملراقبة وتقييم مدى تحقق خصائص الخريجين ومخرجات •

واملهنية  • األكاديمية  للمعايير  األكاديمية  البرامج  إستيفاء  من  للتحقق  آليات فعالة  بين    تطوير  التكامل  و  التتابع  وضمان 

 مقررات البرنامج في تحقيق مخرجات التعلم. 

األكاديمية واملقررات الدراسية لضمان جودة التعليم  إجراءات واضحة ملراجعة وتقويم وتحسين البرامج  وضع سياسات و  •

 واقع وفي مختلف أنواع التعلم، مع تحديد املسؤوليات والصالحيات الخاصةبذلك على كافة املستويات.والتعلم في جميع امل

 العليامستوى وطبيعةاملؤهل في الدراسات    تطوير آليات للتحقق من أن مخرجات التعلم والخطط الدراسية تتناسب مع •

 و تتفق مع املعايير األكاديمية واملهنية ومتطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت )سقف(.

 ةاملالئم ألعضاء  هيئ املستمر و   لتطويرباية  كالتوص رق ط من خالل عدة م،والتعل يمعلعملية الت ودةج ني تحس العمل على •

 التحسين.  ت، وما إلى ذلك من أساليب ايوالكل ضاءاألع ني بت بجامعات أخرى املمارسا ضلأف كنشر أو ،التدريس

 .كلما أمكن ذلك بذلك املتصلة املعلومات ونشر  وطرائقه التعلم تطورات تكنولوجيا أحدث متابعة •

إستحداث آليات فاعلة تكفل التوفير الكمي والنوعي املناسب ملصادر التعلم والخدمات املرتبطة بها، بناًء على احتياجات   •

 ، بحيث تكون هذه اآلليات متاحة في أوقات كافية ومناسبة. ستفيدينالبرامج وكافة امل

الدائمة للتطوير والجودة والرفع لها   ةاللجن  هايإل لهايتح ت اوعموض أي اليح اواتخاذه املناسبة تراءاواإلج التدابير بحث •

 . الشأن كبذل تقاريرب

 . معةلجاا  مجلس إلىة ومدى فعاليتها  وحدأنشطة ال عن سنوي  تقرير عرف •

إستراتيجيات  ذي يحتوي على األسس الالزمة لوضع " وال والتعلم والتقويماستراتيجيات التعليم  دليل" تم إصدار وقد 

 .  باملنتج التعليمي لجامعة بيشة ليكون قادرا على املنافسة املحلية واإلقليمية رتقاءالتعليم والتعلم التي تهدف لإل 
 

ثلى، فقد تم وضع آليات لذلك تضمنت:     تشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ  ولضمان تنفيذ إستراتيجية التعليم والتعلم بصورة م 

   االستراتيجية مراجعة  ية، و االستراتيجنجاز والتقدم في تنفيذ  إعداد تقارير عن معدل اإل االستراتيجية،  
ً
في ضوء نتائج    سنويا

الطالب  الطالب، التدريس  أ و   ،واستقصاء  هيئه  م  .املعاونة  والهيئةعضاء  تحديد  تم  استراتيجية  كما  تحقيق  ؤشرات قياس 

 تشمل: التي التعليم والتعلم و 
 

 نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة السابقة.  (1

 املستفيدين عن مستوي خريجي الكلية.نتائج استبانات  (2

 سوق العمل. املقررات ملتطلباتمة البرامج التعليمية ومحتوي ءنتائج استبانات املستفيدين عن مال (3

 في التغلب علي مشكالت التعليم.  اتنتائج استبانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن سياسة الكلي (4

 تدريس.نتائج استبانات الطالب عن أداء أعضاء هيئة ال (5

 عدد الطالب املشاركين باألنشطة الطالبية مقارنة باألعوام الثالثة السابقة.  (6
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 قياس خصائص الخريجين 

راعت  فقد  العمل،  سوق  في  تنافسية  قدرة  وذوي  متميزون  خريجوها  يكون  أن  على  الجامعة  إدارة  من   
ً
 يكون  أن  حرصا

 أن لديهم :  أثبتوا قد البكالوريوس شهادة على الحاصلون 

 .املجال بهذا ملتعلقةا وبالنظرياتالدراسة املعني  مجال في املعارف من ومنظمة ومتناسقة شاملة  بمجموعة املعرفة  -

 باستخدامو  التوجيه  من محدود قدر تحت ابتكاريه حلول  وإيجاد رتبطة بمجال الدراسةامل املشكالت في البحث على القدرة -

 . العالقة ذات  األخرى  املجاالت ومن  دراستهم لمجا من  رؤى

املرتبطة بمجال   للقضايا الحلول  وإيجاد التحليل في املناسبة واإلحصائية الرياضية األساليب واستخدام تحديد على القدرة -

 . املتلقين  إلى النتائج إليصال املناسبة اآلليات أكثر  واستخدام اختيار  على والقدرة الدراسة 

 .ةكاملشتر  واملبادرات  املشاريع في اآلخرين مع  الكامل للتعاون  واالستعداد القيادة على القدرة -

 البرنامج ون ك حالة فياملطلوب ) املنهي املجال في الفعالة للممارسة   املطلوبة واملهارات املعارف  من ومتكامل  واسع بمجال اإلملام   -

 
ً
 (.مهنيا

 أهمية تلك وتقويم وتحليل تفسير على القدرة إلى إضافة التخصص مجال  في األبحاث ألدبيات شامل  عميقة وفهم معرفة  -

  البرنامج كون  حالة )في الدراس ي املجال في املعرفة زيادة في األبحاث 
ً
 مهنية(.  ممارسة إلى يقود وال أكاديميا

 

و قد تم توجيه هذه الخصائص في مجمل عمليات التعليم والتعلم من خالل إستخدام وسائل للقياس والتحسين والتطوير     

عطى للطالب  واملعارف التي يتطلبها سوق العملتالئم مع املهارات  تاملستمر  
 
، وذلك من خالل كيفية األسئلة والتكليفات التي ت

راعى فيها قياس مدى قدرته على إكتساب الخصائص املطلوبة في تخصصه,  والتي ي 

 

 قياس مخرجات التعلم 

 على اظهاره  ،عبارات توضح ماهو متوقع من الطالب معرفته وفهمه  :مخرجات التعلم هي
ً
  بعد االنتهاء من عملية   ويكون قادرا

ارف  مجموعات هي : املع  ثالثاديمي مجاالت مخرجات التعلم في  ك ة الوطنية للتقويم واالعتماد األوقد حددت الهيئ  .التعلم  

مخرجات التعلم لجميع  األساس في تحديد  . وقد إلتزمت جامعة بيشة بأن تكون هذه املجموعات الثالث هي  قيموالواملهارات  

مجاالت مخرجات    العالقة بين  وقد تم تحديد البرامج األكاديمية للجامعة.   من خالل جميعالتي يتم تدريسها  الدراسية  املقرارات  

 لطبيعة كل مقرر كما هو موضح  يم املناسبة  و وطرق التقوفق اإلطار السعودي للمؤهالت  التعلم  
ً
لكافة املقررات الدراسية تبعا

   :على سبيل املثال ألحد املقررات دول التاليالج في

 

مخرجات مجاالت 

 التعلم

 املناسبة  وطرق التقويمأساليب 

 أخرى  املشروعات حقيبة اإلنجاز تقييم األداء املالحظة  الورقة والقلم 

ة مجال املعرف

 والفهم 
√   √ √  

  √  √ √ √ املجال املهاري 

 قيممجال ال

ية واملسؤول

 واالستقاللية

 √ √ √ √  
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 . يم لهاو التعلم واستراتيجيات التعليم املناسبة وأنسب طرق التق العالقة بين مجاالت مخرجات كما يوضح الجدول التالي  

 أساليب وطرق التقويم املناسبة  استراتيجيات التعليم والتعلم املناسبة مجاالت نواتج التعلم 

 ة مجال املعرف

 والفهم 

 التدريس املباشر

 التعلم الذاتي 

 النشط التعلم 

 الورقة والقلم 

 تقييم األداء  

 حقيبة اإلنجاز

 املشروع

 املجال املهاري 

 العصف الذهني 

 املناقشة

 االكتشاف

 حل املشكالت 

 البيان العملي 

 املالحظة

 املشروع

 تقييم األداء  

 حقيبة اإلنجاز

 

 واملسؤولية  قيممجال ال

 واالستقاللية

 املناقشة

 فرق العمل 

 حل املشكالت 

 املشروعات

 العصف الذهني 

 املالحظة

 تقييم األداء 

 حقيبة اإلنجاز

 االختبارات 

 

 إدارة موائمة مخرجات التعلم مع سوق العمل 

إدارةإعداد خريجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل  في إطار حرص جامعة بيشة على موائمة مخرجات    ، تم إنشاء 

مع سوق   البرامج    لتساهمالعمل  التعليم  تطوير  من خالل  العمل  مع سوق  التعليم  مخرجات  ربط  في    األكاديمية بفاعلية 

، وقد تم التعليميةواإلدارة تتبع مباشرة وكيل الجامعة للشؤون    .ومجتمع املعرفة بالجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل

 تحديد مهامها بحيث تشمل: 

ملواءمة مخرجات التعليم بما يتوافق مع اإلطار الوطني للمؤهالت ودعما  إعداد البرامج الالزمة وخطط العمل  •

طة االستراتيجية للجامعة 2030لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 
 
 .والخ

الجامعة باملعلومات الالزمة لتطوير الخطط الدراسية والبرامج واملقررات لتحقيق مواءمة  و دعم الكليات واملعاهد  •

 .التعليم مع سوق العمل املتفقة مع اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات  

 .معرفة توجهات وخطط قطاعات األعمال في التوظيف واملهن املستقبلية •

 .وضع السياسات الحاكمة لربط االقسام العلمية املختلفة بالجامعة مع مؤسسات قطاعات األعمال •

 .يةاديمك تحديث وتطوير برامجها األ علىحث الكليات واملعاهد  •

 .وضع اإلجراءات واآلليات للتعاون مع مؤسسات قطاعات األعمال لتطوير التعليم •

 .تسويق التخصصات الفريدة التي تميز الجامعة في سوق العمل باململكة •

 .إعداد قائمة بأسماء أماكن التدريب واملنح الخارجية وشروطها وتوجيه الطالب لها •

 .اململكةبنهائية من الدراسة بالتنسيق مع مؤسسات التوظيف وقطاع األعمال عقد ورش عمل للطالب في املرحلة ال •

 .املشاركة في معارض وزارة التعليم واملؤتمرات املتعلقة بالتوظيف  •

 .القيام باإلعداد والتجهيز ليوم املهنة السنوي لجمع الشركات وجهات التوظيف بالطالب •
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دعم اإلسهامات البحثية والدراسات على مستوى الجامعة وتحليل نتائج الدراسات والبحوث حول احتياجات سوق   •

 .وفقا ملتطلبات قطاع األعمال األكاديميةالعمل والخريجين لتطوير األقسام العلمية واملناهج  

 .ارات الطلبة التطبيقيةعقد شراكات محلية ودولية مع الجامعات والجهات العلمية املتخصصة لتعزيز مه •

 .شراكات مع قطاعات األعمال املختلفة لتحقيق رؤية اململكة للتوظيف في سوق العمل قدع •

 لتحقيق رسالتها: 
ً
 وقد وضعت اإلدارة األهداف التالية سعيا

 

 .2030بالجامعة مع سوق العمل باململكة ومتطلبات رؤية اململكة  األكاديميةضمان توافق مخرجات البرامج  •

 .املتوافقة مع اإلطار الوطني للمؤهالت  ينالخريجخصائص بالجامعة مع  األكاديميةضمان توافق مخرجات البرامج  •

 .في الجامعة حسب متطلبات هيئة تقويم التعليم األكاديمية ضمان جودة مواصفات خريجي البرامج  •

مع الكليات واملعاهد بالجامعة لتطوير الخطط الدراسية والبرامج واملقررات واستحداث برامج جديدة حسب  التعاون   •

 .احتياج سوق العمل لتعزيز وتحسين الجودة واالبتكار في مخرجات التعلم

 .السياسات الحاكمة لربط األقسام العلمية املختلفة بالجامعة مع مؤسسات قطاعات األعمالوضع  •

يخص  التعاون   • ما  تنفيذ  و يالتعل  مخرجاتفي  االستراتيجية    ين جريالخ  خصائصم  طة 
 
الخ في  السوق  واحتياجات 

 . للجامعة

ضرورة التركيز على سد الفجوة التكنولوجية ملوائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وضرورة إملام   •

 .ت العملية بسوق العملالخريجين باملهارات التكنولوجية التخصصية ملواكبة املستجدا 

 .مشاركة قطاعات األعمال في وضع البرامج واملناهج األكاديمية والتدريبية للطالب •
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 اإلرشاد األكاديمي  لجنة

واملعرفية واملهنية لكي يتوافق    توجيه الطالب وإرشاده في النواحي االكاديميةاإلرشاد األكاديمي لتتبنى رسالة  لجنة    تشكيلتم  

 مع نفسه ويكون عضو 
ً
 و اللجنة تضم في عضويتها:   .صالح في بناء املجتمع ويحيا حياة مطمئنة راضية ا

وتقنية املعلومات    اتالحاسبهندسة و داب وال عميد القبول والتسجيل، ووكالء: عمادة القبول والتسجيل، كليات التربية واآل 

شطر الطالبات    -  والعلوم  -شطر الطالبات    -لقبول والتسجيل للشؤون التعليمية في بلقرن وعمادة اداب  اآل واألعمال والعلوم و 

 للجنة.  داب بالنماص، وعضوين منوالعلوم واآل 
ً
 أعضاء هيئة التدريس، ومقررا

 

 وقد تحددت للجنة املهام التالية:
 

 وتحديد إجراءاته. رساء سياسة واضحة لنظم وقواعد اإلرشاد األكاديمي وتنظيمه  إ .1

 وضع سياسات محددة لتدريب املرشدين وتقييم أداءهم.  .2

 إلرشاد األكاديمي لتوضيح قواعده ونظمه وتنظيمه وإجراءاته. اإصدار لوائح خاصة ب .3

 تطوير نظام لتقييم أداء اإلرشاد األكاديمي بصفة مستمرة ومنتظمة.  .4

  وأن يل )الحذف و اإلضافة( قبل التوجه ملسجل الكلية،  أن إعتماد وتوقيع املرشد أساس ي لعملية التسجالتنبية إلى   .5

 عنها. 
ً
 أي مخالفة تحدث يكون الطالب مسؤوال

 مراجعة نظم اإلرشاد األكاديمي والعمل على تطويرها باستمرار.  .6

 مدى رضاهم عنه.و اإلهتمام بمعرفة آراء الطالب واتجاهاتهم نحو النظام  .7

 توافر سياسة عادلة لتحفيز املرشدين األكاديمين.  .8

 اإلشراف على تطبيق إجراءات وتعليمات اإلرشاد األكاديمي ومتابعة ذلك. .9

 ين بالكلية وإعالن ذلك في جداول الطالب.يمراجعة توزيع الطالب على املرشدين األكاديم .10

تهم املختلفة على  ا ما يساعدهم حسب قدر عمل برامج إرشادية للعمل على دراسة حاالت ذوي اإلحتياجات الخاصة ب .11

تحقيق أعلى معدالت تحصيلية من خالل دراسة ما يواجههم من صعوبات والعمل على تذليلها وحلها بشكل جذري  

 يتيح لهم التفوق و اإلندماج في املجتمع األكاديمي. 

األكادي .12 اإلرشاد  حالة  التعليمية عن  للشؤون  الجامعة  وكيل  لسعادة  تقرير سنوي  واجهت  رفع  التي  واملعوقات  مي 

 الكليات وطرق تطوير اإلرشاد األكاديمي. 
 

 بالتنفيذ واملتابعة ثم تنتهي  
ً
ويوضح الشكل التالي دائرة الجودة لإلرشاد األكاديمي بمراحلها األربعة والتي تبدأ بالتخطيط مرورا

 من هذه املراحل. كما يظهر في الشكل الجهات املسؤو  ،بالتقييم الذي قد يتطلب تعديل بالتخطيط
ً
 لة عن كال

 

 دائرة الجودة لإلرشاد األكاديمي

لجنة اإلرشاد •
األكاديمي

وحدات اإلرشاد •
األكاديمي بالكليات

وحدة اإلرشاد •
األكاديمي بالجامعة

لجنة اإلرشاد•
األكاديمي

وحدة اإلرشاد •
األكاديمي 

بالجامعة

المتابعة التقييم

التنفيذالتخطيط
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الذي يحتوي على العدد   بإعداد تقرير اإلرشــــاد األكاديمي  وتقوم كل كلية من كليات الجامعة في نهاية كل فصــــل دراســــ ي

اإلجمـــالي للطالب/الطـــالبـــات، أعـــداد املتفوقين، املتعثرين، املحرومين، املنســـــــــــــحبين، الـــذين لـــديهم إنـــذارات، املطوي قيـــدهم،  

. كما يوضــح التقرير أعداد املشــاكل الدراســية، األســرية، االجتماعية، النفســية، واألخرى. كما يتم حصــر 
ً
واملفصــولين أكاديميا

إلرشـــــــــــــــاديـــة الجمـــاعيـــة، الفرديـــة، العـــامـــة، عن طريق البريـــد اإللكتروني، عن طريق رســـــــــــــــائـــل، عن طريق االتصـــــــــــــــال الحـــاالت ا

التليفوني. ويعطي التقرير في نهايته عدد من التوصــيات واملقترحات لتحســين اإلرشــاد األكاديمي وتقليل مشــكالت الحاالت التي 

ــــع خطة لإلجراءات التنفيذية  تم التعامل معها. ويقوم رئيس وحدة اإلرشــــــــــــاد األكادي ـــ ــــحها  –مي بالكلية بوضـــــ ـــ كالخطة التي يوضـــــ

 . جزء منها الجدول التالي

 ج لخطة إرشاد أكاديمي ذنمو 

 النموذج وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  املهام  م

1 
إعداد خطة فصلية  

 لوحدة اإلرشاد األكاديمي

عداد خطة فصلية لوحدة اإلرشاد األكاديمي مؤرخا  إ

 للتقويم الجامعي.وفقا 

توثيق الساعات املكتبية لجميع أعضاء هيئة التدريس 

 ومن في حكمهم في كافة األقسام بالكلية

 كل فصل دراس ي 
يوثق نموذج الساعات 

 املكتبية برقم

 

 

 

 

2 

 

 

 

تجهيز ملفات وحدة  

 اإلرشاد األكاديمي

 تجهز وحدة اإلرشاد األكاديمي بامللفات التالية: 

 املرشدين األكاديميين متضمنا ملف -

 أسماء املرشدين األكاديميين وأسماء طالبهم. 

بداية العام 

 الدراس ي 
 

  مواعيد الساعات املكتبية. 
يوثق نموذج الساعات 

 املكتبية برقم

 (4-1النماذج )  نماذج اإلرشاد األكاديمي. 

 ( 5نموذج )  نموذج معالجة الجدول الدراس ي لطالب

   الخطط الدراسية 

 حقائب املرشدين األكاديميين متضمنا ما يلي:

 املهام الخاصة بكل عضو–أسماء أعضاء الوحدة -

 توزيع مهام متابعة املرشدين األكاديميين على األعضاء -

بداية العام 

 الدراس ي 
 

 ملف التنمية املهنية للمرشد األكاديمي متضمنا: 

 للمرشد األكاديمي االحتياجات التدريبية -

بداية العام 

 الدراس ي 
 

 الدورات املتعلقة باإلرشاد األكاديمي 
أثناء العام  

 الدراس ي 
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي    -4

 من اهتمام الجامعة بتوفير التعليم العالي املتخصص بما يلبي احتياجات
ً
املؤهلة والحاصلة على  اململكة من الكفاءات   انطالقا

 نشأتها على إنشاء  ة  جات علمية عالية فقد عملت الجامعدر 
 
لتكون مسؤولة عن    وكالة الدراسات العليا والبحث العلميمنذ

العلمية والبحثية.   االتجاهات  بما يضمن مواكبة جامعة بيشة ألحدث  العلمي  العليا والبحث  الدراسات  إدارة كافة شؤون 

عماد  : الوكالة  ومعهد  وتضم  العلمي  والوقف  العلمي  واملجلس  املكتبات  وشؤون  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  ات 

كراس ي  إدارة التعاون الدولي وإدارة التدريب واإلبتعاث وإدارة النشر العلمي وأمانة الاإلستشارات والبحوث ومراكز البحوث و 

 العلمية، والتي يوضحها الهيكل التنظيمي التالي:

 

 
 الهيكل التنظيمي لوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي 

 

 من الوحدات اإلدارية التابعة للوكالة بمهام نبعت من مسماها والذي تم على أساسه تحديد أهداف كل وحدة  
ً
وتختص كال

 لتفعيل وتحقيق رسالة العمادة كما سيتضح مما سيتم عرضه من بعض الوحدات واللجان املنبثقة منها. 

 

 عمادة الدراسات العليا 

 بجامعة املاجستير  برنامج في القبول  ، وقد بدأيمع نشأة وكالة الدراسات العليا والبحث العلمالعليا الدراسات عمادة بدأت

 في مستمر بشكل العليا الدراسات برامج في للتوسع العمادة وتسعى،  )م (2015ه  1435/1436الدراس ي العام  في بيشة

للدراسات   . والصحية والعلمية اإلنسانية   التخصصات املوحدة  الالئحة  واملتابعة    وحددت  اإلشراف  في  العمادة  دور  العليا 

الدراسات طالب  بأوضاع  املتعلقة  األمور  ملتطلبات    لجميع  باستكمالهم  وانتهاء  املختلفة  البرامج  في  قبولهم  من   
ً
بدءا العليا 

 منحهم الدرجة العلمية.   الدرجة والرفع ملجلس الجامعة بطلب  الحصول على
 

 في جامعة بيشة إلى تحقيق عدة أهداف، منها : وتهدف عمادة الدراسات العليا 
 

الجودة   جودة واالعتماد األكاديمي، وضمان معايير ال رفع مستوى برامج الدراسات العليا في جامعة بيشة من خالل تطبيق - 1

 ألكاديمية. ا  بالتعاون مع األقسام

الدراسات العليا في الجامعة وتوسيع قاعدتها بما يكفل إتاحة الفرصة ملن تتوفر فيهم االستعدادات واملهارات البحثية  تنمية    -2

 دراساتهم العليا محليا.  الالزمة ملواصلة

وتوجيهه    البحث ر  االبتكار وتطويودفعها لإلبداع و   تطوير برامج الدراسات العليا لتواكب التقدم العلمي والتقني املتسارع،  -3

الشاملة الوطنية  التنمية  وتحقيق خطط  املجتمع  قضايا  مشروع   ،ملعالجة  يواكب  في   التحول "برنامج    بما  االقتصادي 

 ، الذي يهدف إلى زيادة رفاهية املواطن ومضاعفة قدرات االقتصاد الوطني في مختلف جوانبه. "اململكة العربية السعودية  

فروعها  -4 بكافة  اإلنسانية  املعرفة  إثراء  على  العليا  الدراسات  برامج  والبحوث    ة تشجيع  املتخصصة  الدراسات  عن طريق 

 مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة. الجادة للوصول إلى إضافات علمية

وكالة الجامعة للدراسات 
العليا والبحث العلمي

أمانة 
الكراسي 

العلمية

إدارة 
النشر 
العلمي

إدارة 
التدريب 
واإلبتعاث

إدارة 
التعاون 
الدولي

مراكز 
البحوث

معهد 
اإلستشارات 

والبحوث

عمادة 
البحث 
العلمي 

المجاس 
العلمي

عمادة 
شؤون 
المكتبات

عمادة 
الدراسات 

العليا 

الوقف 
العلمي
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ة والتطبيقية وتلبي حاجة  في مجاالت املعرفة النظري برامج الدراسات العليا تهدف إلى إعداد الكفاءات العلمية املتخصصة -5

 املتخصصين في مختلف فروع التنمية االقتصادية واالجتماعية . ة املجتمع السعودي من

 فيما يتصل ببرامج الدراسات العليا. تعزيز قاعدة البحث العلمي في الجامعة بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي -6

والتقنية، ودفعهم إلى اإلبداع واالبتكار وتطوير البحث    سريع للعلمحث الكفايات العلمية وتشجيعها على مسايرة التقدم ال  -7

 ملعالجة قضايا املجتمع السعودي.ة العلمي وتوجيهه

 العليا.  وضع السياسات واإلجراءات التنظيمية واإلرشادية لبرامج الدراسات -8

 تحديد استراتيجيات تقويم برامج الدراسات العليا وأساليبها.  -9

 العليا.لرائدة في برامج الدراسات ا والشراكة العلمية مع الجامعات املحلية واإلقليمية والعاملية التؤامة  -10
 

ي عمادة البحث العلم  

نشأت العمادة من أجلها:  األهداف التالية عمادة البحث العلمي وضعت
 
 لتحقق من خاللها الرسالة التي أ

  (200عن ) يقل ال بحيث الجامعة ملنسوبي العلمي النشر  معدل رفع •
ً
  بحثا

ً
   .القادمة سنوات الخمس  خالل منشورا

 .بينها املشترك التعاون  وتعزيز والخارجية،  املحلية والهيئات املؤسسات مع املشتركة البحثية املشاريع تشجيع •

  املشكالت  ومعالجة  املستدامة؛ التنمية لتحقيق مخرجاته وتوظيف  املدعومة للمشاريع العلمي البحث دعم •

 .املتطرفة األفكار  محاربة  على والعمل  األسرية،  والقضايا االقتصادية، واألزمات  والصحية، االجتماعية، 

 اململكة رؤية يواكب عليها،بما تشرف التي أو الجامعة، تقدمها التي املدعومة البحثية املشاريع دعم مصادر تنويع •

 م.  2030 السعودية العربية

تنفيذ   العمادة خطوات  تبدأوقد وضعت  العلمي، حيث  البحث   الحكومية، واإلدارات بالجامعة، الكليات مخاطبةب  خطة 

  التي  األولويات بحسب  واملوضوعات البحثية املحاور  تحديد في أعضائها  إشراك بهدف املعنية  املحلية والهيئات  واملؤسسات، 

  محور  كل في املقترحة املوضوعات تحديد على للمساعدة قترحم  نموذج تصميميلي ذلك  .واهتماماته تخصصه وفق كل يرونها

 من أربعة عشر محور 
ً
 املالئمة.   كافة املوضوعات البحثية تغطي ا

 تشجيع إلى يهدفالذي    "ريادة" كما أنشأت الجامعة عدة برامج بحثية لتشجيع أنشطة البحث العلمي بالجامعة، منها برنامج  

شج الذي  العلمي والنشر الترجمة دعم برنامج، و العلمي البحث على التدريس هيئة أعضاء  مختلف في العلمية الترجمة عي 

  العليا الدراسات  طالب أبحاث دعم برنامج، و التخصصات
ً
 في دمجهمل العليا الدراسات  مرحلة من  والطالبات للطالب تحفيزا

الفرق البحثية املبني على تكوين  برنامج  هناك  ف . باإلضافة لذلك  لديهم العلمي البحث   وقيم  مهارات صقل بهدف  البحثية  العملية

 (مجاالت أو) مجال في بينهم مشتركة علمية ببحوث  القيام بغرض  الجامعة  في والباحثين التدريس هيئة أعضاء منفرق بحثية  

  تتبع متعددة بينية وتخصصات
ً
  قسما

ً
   معينا

 
 الروابط  وتوثيق الباحثين بين تفاعلي مناخ وخلق العلمية القضايا بحث في سهموت

 .العليا الدراسات  طلبة تبني مع بواجباتها للقيام  مؤهلة  بحثية  كوادر  وبناء ،بينهم

 

 بوكالة الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي  لبرامجط وا ط الدائمة للخاللجنة  

شكلت إدارة الجامعة اللجنة الدائمة للخطط والبرامج بوكالة الجامعة   للدراسات العليا والبحث العلمي لإلشراف على وضع  

في عضويتها: وكيل الجامعة للدراسات العليا    عضويتهاتضم اللجنة في  وتطوير الخطط والبرامج الدراسية للدراسات العليا. و 

(، عميد عمادة الدراسات العليا، عميد عمادة البحث العلمي، عميد عمادة التطوير والجودة،  
ً
ممثلون  و والبحث العلمي )رئيسا

 للجنة. لكليات التربية واألداب والعلوم واألعمال والهندسة والحاسبات وتقنية املعلومات والكليات الصحية وم
ً
 قررا
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 خالقيات البحث العلمي اللجنة الدائمة أل 

 على إلتزام جامعة بيشة بأخالقيات البحث العلمي املتعارف عليها بكافة املراكز البحثية على مستوى العالم، فقد  و   
ً
تم  تأكيدا

أخالقيات البحوث العلمية املقدمة داخل  جامعة بهدف القيام بمراجعة  الاللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي في    تشكيل

  ،الجامعة من قبل مختصين في هذا املجال ألهمية ذلك في الحفاظ على أخالقيات البحوث بما يتناسب مع الشريعة اإلسالمية

 وبما يحفظ حقوق الكائن الحي من الخروق التي قد تحدث في حالة غياب جهة تنظم وتراقب الناحية األخالقية للبحوث، وترد

من جراء التجاوزات التي كانت تحدث في املاض ي. وأيضا في حال تقديم هذه األبحاث للنشر حيث تشترط    ينالحقوق للمتضرر 

وقد     .العتماد البحوث ذات الصلة باملخلوقات الحية ونشر نتائجها  ياملنظمات والهيئات البحثية العاملية ذلك كأساس رئيس  

ال   تألفت بقرار من معالي مدير  الدراسات  جامعة  اللجنة  األكاديمية وعضوية عميد  الجامعة للشؤون  برئاسة سعادة وكيل 

 العليا والبحث العلمي وعمداء الكليات العلمية بالجامعة. 
 

 اللجنة  أهداف 

البحوث،  وضع األسس العامة والضوابط الالزمة للتعامل مع املخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجاالت   •

 .في ضوء األخالقيات املهنية املرعية، وبما ال يتعارض مع الضوابط الشرعية

حماية حقوق اإلنسان موضع البحث أو جزء منه، وضمان سالمته وصون كرامته، وعدم اإلضرار بالحيوان أو النبات عند   •

 .إجراء البحث العلمي

والطب • الحيوية  للبحوث  األخالقية  والضوابط  املعايير  وذوي  تطبيق  البحثية  واملراكز  بالكليات  األبحاث  لجان  وتزويد  ية 

 .االختصاص بذلك

 .التقييم الدوري والرقابة على األبحاث املقدمة وتطبيق معايير وضوابط أخالقيات البحوث الحيوية والطبية •

البحوث املدعومة من    التنسيق مع عمادة البحث العلمي في شأن متابعة موضوع االلتزام باألخالقيات الحيوية والطبية في •

 .قبل العمادة

نشر الوعي بأخالقيات البحوث الحيوية والطبية للعاملين في املجال البحثي وتشجيع الفعاليات ذات العالقة من ندوات   •

 .وحلقات نقاش ومحاضرات

 مهام اللجنة 

تتماش ى مع الالئحة املوحدة للبحث العلمي  وضع وإعداد السياسات واللوائح الداخلية الخاصة باألبحاث وأخالقياتها التي   •

 .في الجامعات السعودية

 .التأكد من أن البحث موافق لنظام أخالقيات البحث على املخلوقات الحية •

مراقبة تطبيق األسس العامة والضوابط الالزمة للتعامل مع املخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجاالت   •

 .ام أخالقيات البحث على املخلوقات الحيةالبحث في ضوء نظ

 .حماية حقوق اإلنسان موضع البحث وضمان سالمته •

 .(INFORMED CONSENT) التأكد من صحة إجراءات املوافقة بعد التبصير •

 .التأكد من عدم استغالل القاصر أو ناقص األهلية أو ذوي اإلعاقة في البحث العلمي بأي حال من األحوال •

البحوث   • للجنة  مراجعة  بإحالتها  إما  والتوصية  العلمي  البحث  ملعايير وأخالقيات  والتأكد من مطابقتها  ومتابعتها  العلمية 

 .املحلية لألخالقيات الحيوية بالجامعة أو منح املوافقة األخالقية للبحوث التي ال تستدعي رفعها للجنة املحلية

 . اصدار املوافقة على إجراء البحث من الناحية األخالقية •
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 ة الجامعة للتطوير والجود وكالة -5

اإلدارية   الوحدات  كافة  الجودة على  ثقافة ومفاهيم  تبني ونشر  األول عن  املسؤول  والجودة  للتطوير  الجامعة  وكالة  تعتبر 

 :الوحدات اإلدارية التابعة للوكالةواألكاديمية بالجامعة.  ويوضح الشكل التالي 
 

 

 رؤيتها ورسالتها وأهدافها التالية لكي تتمكن من تحقيق املهام املنوطة بها:قامت الوكالة بتحديد  وقد 
 

 الرؤية

 حسين الخدمات. داء وتاأل  تطويرفي الريادة لتحقيق يز واالبداع اللتممنظومة 

 الرسالة 

   الجامعة  أنشطة  لكافةاملستمر  والتحسين    التطويرومتابعة    طبيقت
ً
  تحقيق   يدعم  بما  القياسية  واالعتماد  الجودة  عاييرمل  وفقا

 . 2022-2017الخطة اإلستراتيجية للجامعة 

 األهداف 

 نشر ثقافة ومفاهيم الجودة على كافة الوحدات اإلدارية واألكاديمية بالجامعة.   •

 .إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية املرتبطة بالخطة االستراتيجية العامة للجامعة •

قياسها ورفع تقارير سنوية عنها، بما يشمل بيان مستوى األداء الجامعي    ومتابعة للجامعةتحديد مؤشرات األداء   •

 
ً
 وعامليا

ً
 .مقارنة بالجامعات املماثلة محليا

 .وضع آليات ملتابعة وتقييم عمليات التطوير والجودة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجهها أثناء التنفيذ •

 .داء الوحدات األكاديمية واإلدارية بالجامعة باستخدام املعايير والنماذج املعتمدةقياس أ •

ثة في جميع ما يتعلق بأنشطة الجامعة • حدَّ
 
 .توفير اإلحصاءات واملعلومات وقواعد البيانات امل

واإلداريين والفنيين بما  املوجهة للمنسوبين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم   تنفيذ برامج التنمية املهنية  •

 .الخطة اإلستراتيجية للجامعة يحقق أهداف

الفني  • الدعم  الجامعة  ل  تقديم  قطاعات  الخطة  لكافة  ضوء  في  والتنفيذية  االستراتيجية  خططها  ومراجعة  بناء 

 .االستراتيجية للجامعة

 .تطوير األداء اإلداري في الجامعة واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك •

 .ومراجعة الهيكل التنظيمي للجامعة بجميع وحداتهتقييم  •

 

 

  

وكالة الجامعة 

للتطوير و الجودة

مركز تطوير 

التعليم الجامعي

إدارة التخطيط 
اإلستراتيجي

إدارة  اإلعتماد 

األكاديمي
إدارة الدراسات 

والمعلومات
مركز القياس 

والتقويم
مركز التطوير 

اإلداري

مركز 

اإلبداع 

وريادة 

األعمال

مركز إعداد 

القيادات
عمادة 

التطوير 

والجودة
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 عمادة التطوير والجودة

 لذلك فقد   وقد تم إنشاء عمادة التطوير والجودة لتكون الذراع املحرك لكافة أنشطة التطوير والجودة بالجامعة،
ً
  وتأكيدا

 التالي:  رسالتها علىرؤيتها و نصت 

 الرؤية:  

 الجامعة.  التطوير والجودة  ممارساتاإلبداع والتمايز في 

 الرسالة: 

 في يساهم  بما والتميز  القياسية واالعتماد  الجودة معايير  ضوء  في الجامعية القطاعات  بمختلف املمارسات أفضل  وتبني دعم

 .2030 اململكة رؤية  تحقيق
 

 :والوصول لرؤيتها تحقيق رسالتها  تمكن منوقد وضعت العمادة األهداف التالية لت

 .بالجامعة املادية  املوارد دعم -

 . وخارجها الجامعة داخل من  املستفيدين  قدرات تنمية  -

 . القياسية  االعتمادات على  للحصول  الجامعية  القطاعات  تأهيل -

 . الجامعة بقطاعات والتميز  الجودة  ثقافة تعميق -

 . والجودة التطوير مجال في العلمي  النشر تعزيز  -

 - .الجامعية  بالقيم الجامعة   منسوبي التزام تعزيز -

 . املؤسس ي التميز ممارسات  من الجامعية القطاعات  تمكين  -
 

 وتضم عمادة التطوير والجودة الوحدات اإلدارية التي يوضحها الهيكل التنظيمي التالي: 

 
 عمادة التطوير والجودةالهيكل التنظيمي ل
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 الجامعي   التعليم تطوير  مركز 

إنشائها    بيشةجامعة  أدركت     اإلهتمام  منذ  البشرية  بضرورة  نحو  لساس  األ   إنهاحيث  كوادرها  املستقبلية  رؤيتها  تحقيق 

 2022-2017وقد تبلور هذا اإلهتمام في إحتواءالخطة اإلستراتيجية األولى للجامعة    .  "منظومة معرفية إبداعية ملجتمع منتج"

الهدف   الثانيعلى  كفاءو   اإلستراتيجي  "رفع  على  ينص  إدارة  الذي  أنشأت  فقد  ثم  والتقنية". ومن  والبشرية  املادية  املوارد  ة 

رتقاء باملستوى التعليمي والتعلمي  اإل والجودة، ليتولى مسؤولية   لوكالة التطوير  التابعامعة مركز تطوير التعليم الجامعي، الج

   ورش العملذلك من خالل تنظيم  يأتي    و  .بالجامعة
 
العملية التدريسية والبحثية    طويرعنى بتوامللتقيات وحلقات النقاش التي ت

الدراسات العليا التدريس ومن في حكمهم من املحاضرين واملعيدين وطالب    ويقوم املركز  .والتعلمية لكل من أعضاء هيئة 

تقديم كل ما هو مناسب    من خاللاألكاديمية  ة  بية االحتياجات التدريبية للهيئكافة قطاعات وفروع الجامعة لتلمع  التواصل  ب

 اإلداري.و   ومستحدث في املجال التربوي والتدريس ي والتقني والبحثي
 

 وقد تم وضع األهداف التالية للمركز والتي من خاللها يستطيع تحقيق رسالته:  
 

  .تنمية املهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية  -

 .التدريس تطوير مهارات التدريس والبحث العلمي ألعضاء هيئة     -

 .الجامعيتنمية مهارات التعلم لدى الطالب   - 

 .الجامعيتقويم جودة األداء التعليمي للمعلم     - 

 .والتعلمفي مجاالت التعليم  ات الحديثة استخدام التقني الحث على     - 

 

ائز ج  جامعة  ال و

تحفيز منسوبيها )أعضاء هيئة تدريس وموظفون( وطالبها على التميز وإثراء روح املنافسة الشريفة  تحرص جامعة بيشة على  

 التحفيزية التالية: جوائز ال  بينهم للوصول ألعلى معدالت األداء والتفوق العلمي. ولذلك فقد أنشأت الجامعة

 :العلمي للنشر التدريس هيئة أعضاء جائزة •

 الجامعة تمنحها ومعنوية  مالية جائزة هي
ً
 البحثية  جهودهم على لهم  تشجيعا  الباحثين  التدريس هيئة  ألعضاء سنويا

 .املجتمع وتخدم واملعرفية  العلمية الجوانب تثري  والتي والعاملية املحلية  املتميزة النشر  أوعية في املنشورة 

 جائزة طالب الدراسات العليا للنشر العلمي:  •

  حها الجامعة  جائزة مالية ومعنوية تمنعبارة عن  
ً
 في أوعية علمية عاملية سنويا

ً
  لطالب الدراسات العليا الذين ينشرون أبحاثا

 
ً
 بارزا

ً
 وعامليا

ً
 محليا

ً
 . مما يحقق لهم وللجامعة حضورا

  جائزة براءة االختراع واالكتشافات العلمية: •

   الجائزة  هذه تمنح
ً
 عليا  دراساتطالب    أو  تدريس هيئة عضو  كان سواءً )  بيشة جامعة منسوبي من  املنفرد للباحث سنويا

 .االكتشاف أو االختراع  براءة في مشارك باحث  من أكثر وجود حالة في الباحثين على وتقسّم ( خارجها أو اململكة داخل

منح سنوية للتميز جامعة بيشة جائزة  •
 
 للفئات األتية:و ت

 أعضاء هيئة التدريس (1

 املسؤولية املجتمعية )للكليات( (2

 )التميز العلمي(الطالب  (3

 الطالب )ريادة األعمال(   (4

 املوظفون  (5
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لجنة  وقد      لتألفت  للتميز  عليا  بيشة  الجامعة  جائزة جامعة  مدير  معالي  التطوير  وعضوية  برئاسة  الجامعة وعميد  وكالء 

 للجائزة
ً
 كذلك فقد تم تشكيل لجنة تنفيذية للجائزة باإلضافة ألمانة الجائزة.     (.والجودة )أمينا

للجائزة    قدمفي التيرغب    يستطيع منبحيث    شروط التقدم والوثائق املطلوبةيحتوي على كافة  إلكتروني  تم تطوير موقع    كما

للحصول    تقدمتعبئة نماذج ال  لتقدمفي اللراغبين  يمكن  كما  هذه الشروط ومعرفة مواعيد فتح وغلق باب التقدم.  اإلطالع على  

  ، تقوم اللجنة بتكليف فريق من قدماملطلوبة من خالل نفس املوقع.  وبعد إنتهاء فترة التو األدلة  ق  ئثاالو   ورفع  على الجائزة 

املتقدمين للجائزة    املقييمين   املتخصصين ملراجعة وفحص وتقييم ملفات 
ً
التي تم وضعها لكل فئة من فئات  وفقا للمعايير 

 الجائزة.  

أسماء  للجنة جائزة التميز، يحتوي على املقييمين برفع تقرير عن عملية التقييم   فريقوم وبعد اإلنتهاء من عملية التقييم يق   

الج لنيل  النهائيين  بائزة املرشحين  اللجنة  لتقوم  للجائزة.  ،  الخمس  الفئات  في  الفائزين    ثم  إختيار 
ً
الجامعة حفال إدارة  تقيم 

 بمقرها الرئيس 
ً
دعى إليه املرشحون لنيل الجائزة و   يسنويا وكالء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء األقسام ومدراء  سعادة  ي 

 وتهنئتهم بإنجازهم وتمايزهم.  يم الجوائز للفائزينيقوم معالي مدير الجامعة بتسلاإلدارات وممثلين للطالب، و 

 

 مركز القياس والتقويم 

يقوم مركز القياس والتقويم بالعمادة بإعداد وصياغة وبناء وتطوير بنود معايير القياس والتقويم بالجامعة وإقتراح سياسات   

ويقوم املركز    ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها فيما يتعلق بعمليات وأنشطة القياس والتقويم في وحدات الجامعة املختلفة.  

 - اآلتية: باملهام 

 ياس والتقويم األكاديمي واإلداري على مستوى الجامعة.  اقتراح خطط وأهداف الق •

 إعداد وصياغة وبناء مقاييس بنود معايير القياس والتقويم بالجامعة.   •

نشر ثقافة القياس والتقويم من خالل عقد الدورات التدريبية وورش العمل ملنسوبي الجامعة بالتنسيق مع مركز   •

 التدريب والتطوير الجامعي. 

 الفني لألقسام العلمية والوحدات اإلدارية بالجامعة للقيام بعمليات القياس والتقويم. تقديم الدعم  •

 .   (اإلداري  –األكاديمي )تطبيق وتبني األساليب الحديثة في مجال القياس وتقويم ا ألداء  •

 املختلفة.  وبرامجها  والتقويم في أقسام ووحدات الجامعة  األداء قياسمتابعة عمليات  •

 طالع الرأي املختلفة وأدوات جمع البيانات املتعلقة بالقياس والتقويم. تصميم وتطوير استبانات إست •

 إنشاء قواعد بيانات لكافة املستفيدين من خدمات الجامعة بالتنسيق مع الجهات املعنية بالجامعة.  •

  (إستبانات استطالع رأي، لقاءات، مناقشات، ...)إجراء إستطالعات الرأي الدورية من خالل الطرق املختلفة  •

 التحاليل اإلحصائية بناًء على بيانات إستطالعات الرأي املتحصل عليها.  إعداد تقارير  •

إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء وأنشطة الجامعة املختلفة، ومدى رضا املستفيدين عنها، ورفعها لسعادة   •

 عميد التطوير والجودة.  
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 مؤشرات األداء

م(، ومؤشرات أداء مبادراتها االستراتيجية ووفق أدلة املركز الوطني  2022-2017الخطة االستراتيجية لجامعة بيشة )  إطارفي  

فإن   والتدريب،  التعليم  تقويم  لهيئة  املمثل  األكاديمي  واالعتماد  األداء  للتقويم  قياس  إحصائية  توفر  مؤشرات  بيانات 

املستوي كافة  على  القرار  تمكن صاحب  األهداف ومعلومات  تحقيق  في  التقدم  بالجامعة من قياس مدى  ستراتيجية،  اال   ات 

 ، املدعومة بالشواهد واألدلة  تخاذ القرار املبني على البراهيناوتسهيل  
ً
 أبرزها: لعل من   ،مهمة  وتؤدي املؤشرات أدوارا

 االستراتيجية. ضبط ومراقبة مستوى التقدم نحو تحقيق أهداف الجامعة  •

 .تخاذ القرارات املبنية على معلومات صحيحة ودقيقةا مساعدة أصحاب الصالحية في  •

   .مراقبة األداء بغرض املقارنة مع جامعات أخرى  •

 .لمارسات األكاديمية والبحثيةدارة الرشيدة لضمان الشفافية واإل  •

 عتماد األكاديمي. تسهيل عملية التقويم املؤسس ي والبرامجي وتحقيق أحد متطلبات اال  •

موص ى بها  مؤشرا    23)  (مؤشر أداء  48في )تمثلة  واملسنويا  لها    على قياس مؤشرات األداء الرئيسة ت جامعة بيشة  حرص  وقد

تحقيق أهدافها  ضمان لاعتمدتها جامعة بيشة مؤشرا   25و اد املؤسس ي لالعتم من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

   .(االستراتيجية

 

   (23)في    الرئيسة ئها  أدالى قياس مؤشرات  ع جامعة  الت  حرص،  للبرنامج األكاديمينسبة  أما بال
ً
 ( 25)و  لوريوس لبرامج البكا  مؤشرا

ال الدراسات  برامج  وتحديد  وذلك  ،  لياعمؤشرا  الضعف  نقاط  أبرز  واستيضاح  وتعزيزها،  القوة  نقاط  أبرز  على  للوقوف 

مسبباتها واقتراح خطط التحسين لتجاوزها، مع مراعاة ترتيب أولويات التحسين وفق األولويات العامة للبرنامج ومستهدفاته،  

 - يلي:  كما وقد توزعت مؤشرات األداء جامعة بيشة.ي إطار أولويات التحسين بوف

 .لبرامج البكالوريس موص ى بها من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي( 17) ا سبعة عشر مؤشر  •

 .الدراسات العليا  لبرامج وص ى بها من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديميم( 19) مؤشراتسعة عشر  •

 -: كما يلي وهي إلبراز ممارساتها الجيدة في برامجها األكاديميةجامعة بيشة اعتمدتها ( 6)رات مؤشستة  •

 املؤشر  املعيار  املؤشر  م

1 UB-KPI-P-01   إدارة البرنامج وضمان

 جودته 

 تقويم طالب السنة النهائية لجودة البرنامج 

2 UB-KPI-P-02 نسبة املقررات الدراسية التي تم تقويمها من الطالب 

3 UB-KPI-P-03  نسبة املقررات الدراسية املفعلة على نظام التعلم اإللكتروني التعليم والتعلم 

4 UB-KPI-P-04  نسبة الطالب الحاصلين على إنذار أكاديمي فأكثر 

5 UB-KPI-P-05  نسبة رضا الطالب عن األنشطة الالصفية  الطالب 

6 UB-KPI-P-06  األنشطة التي قدمها البرنامج لخدمة املجتمع عدد  هيئة التدريس 
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  .التعليمية  وأهدافه  رسالتهتحقيق  جودة البرنامج و راها ضرورية لضمان  ياعتماد مؤشرات أداء إضافية    مج األكاديميناوللبر 

  ، البيانات اإلحصائية ، مثل ) باستخدام األدوات املناسبة  من املتوقع أن يقيس البرنامج األكاديمي مؤشرات األداء الرئيسيةو 

 لتالية لكل مؤشر: املستويات ا ، وكذلك تحديدكل مؤشروفًقا لطبيعة   إلخ.( واالستبانات،

 • مستوى األداء املستهدف 

 • األداء الفعلي 

 ةالداخلي قارنة املرجعية  املقيمة  • 

 ةخارجي املقارنة املرجعية القيمة  • 

 ستهدف جديد املداء  األ • مستوى  

نقاط القوة والجوانب التي    ةموضوعيبد دحيبدقة و يصف ويحلل نتائج كل مؤشر  شاملتقرير  بإعدادسنويا قوم البرنامج وي

 .لكسين وفقا لذطط تحوأولويات التحسين ويقترح خ تحتاج إلى تحسين

 

 ءاقبة وحوكمة مؤشرات األدار عملية م

القياس  ملرجعية و ات اواملقارن(  KPIبضرورة تضمين مؤشرات األداء الرئيسية )بيشة  تؤمن جامعة  من أجل التحسين املستمر  و 

  برنامجمؤشرات األداء لكل  وتحليل  قياس  يجب    .  وبرامجها  املعياري في املمارسة العملية في جميع املجاالت الرئيسية للجامعة

متاحة  ، ثم تجميعها مرة أخرى حتى تكون  كليةللالنتائج  تجميعها إلعطاء  و من مجلس القسم  واعتمادها  ،  دةعلى ح  اديميأك 

أو الكليات املختلفة داخل  . عند القيام بذلكللمؤسسة أو كليات  الجامعة  ، يمكن إجراء مقارنات بين البرامج  أو مع برامج 

 .  التطوير والجودة  اتعبر عماد، وكذلك بين املؤسسات معادلة في أماكن أخرى 

إليه  اإلشارة  تمت  الذي  الجودة  إدارة  لنظام   
ً
لتناول  سابقا  وتفعيال آلية  وضع  تم  فقد  البرامج  ،  أداء  مؤشرات  قياس  نتائج 

  ءبداألكاديمية  
ً
  التالية  خريطة الوضح  ت. و ونهاية بمجلس الجامعة  ام األكاديميةلجان الجودة واإلعتماد األكاديمي باألقسمن  ا

 .املختلفةمن قبل اللجان واملجالس   األداء الرئيسيةمؤشرات متابعة آلية 

 
 

 

 

 

  

 

 

 الرئيسية امج البر أداء مؤشرات متابعة خريطة 

 

 

 

 

لجنة الجودة والعتماد  

 األكاديمي 

 مجلس القسم 

 مجلس الكلية 

 مجلس الجامعة 

عتماد  ضمان الجودة وال   ةوحد    

   ةاألكاديمي بالكلي

 

مركز القياس  

 والتقويم 
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 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -6

 
ً
توفير الدعم   من خاللطوير الجانب األكاديمي واإلداري لألقسام النسائية بالجامعة  ت  بأهميةالجامعة من إدارة  إيمانا

، فقد تم إنشاء وكالة الجامعة  النسائية في اتخاذ القراراتتفعيل دور األقسام النسائية وزيادة مشاركة القيادات لالالمحدود 

كما تم تحديد صالحيات وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات،   .1/1440/ 23( بتاريخ 68/4/58)لشؤون الطالبات بالقرار رقم 

، والتي كان منها: 
ً
 مباشرة

ً
 التي تتبع معالي مدير الجامعة تنظيميا

 ي الفاعليات العلمية واألنشطة التعليمية والتطوعية املقامة بشطر الطالبات في الجامعة وفروعها.فتمثيل مدير الجامعة   -1

 اإلشراف على دراسة القضايا والتحقيقات التي تحدث في شطر الطالبات. -2

 وفروعها في ضوء نظام ولوائح الجامعة.متابعة سير العمل األكاديمي واإلداري واملال لقطاع شطر الطالبات بالجامعة  -3

خطط   -أنشطة ثقافية ورياضية - خدمات صحية -تغذية -اإلشراف على الخدمات املقدمة للطالبات )مواصالت -4

 الطوارئ( ورفع التقارير الدورية لصاحب الصالحية. 

إعتماد محاضرها من   رئاسة اللجان التنفيذية الخاصة واللجان التأديبية بشطر الطالبات وإصدار القرارات بعد -5

 صاحب الصالحية.

تكوين اللجان املؤقتة إلنهاء أعمال مرتبطة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات، وإقتراح تكوين اللجان الدائمة مع وضع   -6

 برامج العمل وما تتضمنه من مهام وإختصاصات.

 

الرؤية والرسالة التاليتين:  قد وضعت الوكالةبناء على ذلك فو   

 الرؤية: 

   . بيئة تربوية معرفية إثرائية مبدعة ومحفزة
 

 الرسالة: 

في شتى املجاالت، وتحفز علي   للطالبات  إثرائية تحقق شخصية متكاملة  تعليمية  بيئة  لتهيئة  تربوية شاملة  تقديم خدمات 

 االبداع في املجاالت األكاديمية واإلدارية والبحثية واملجتمعية في قطاع الطالبات. 

 

رسالها ورؤيتها. تحقيق األهداف التالية في سبيل الوكالةوضعت  اكم  

 .إلدارية لقطاع الطالبات وتطويرهاتنظيم البيئة ا •

 تهيئة بيئة أكاديمية تحقق الجودة في املنظومة التعليمية بكليات البنات. •

 العلمي بكليات البنات.   تنشيط البحث •

 تحقيق الرعاية والدعم للطالبات.  •

 املسؤولية املجتمعية والشراكات مع الجهات املرتبطة بالقطاع النسائي. تفعيل  •
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