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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة ونبذة تعريفية:

 

عام  بإنشائهاهي إحدى العمادات املساندة بجامعة بيشة التي صدر القرار السامي  عمادة التطوير والجودة

الجامعة للتطوير والجودة. ومن أهم أهداف العمادة تحقيق ضمان الجودة والتحسين املستمر ، وهي تتبع وكالة ه1435

لكافة األنشطة والعمليات التي تقوم بها الكليات واإلدارات والوحدات املختلفة بالجامعة. ولضمان تحقيق أهداف العمادة، 

 وتضم كلتهما عدة وحدات لتنفيذ املهام املنوطة بها كل وكالة. فقد تم إنشاء وكالتين للعمادة، األولى للتطوير والثانية للجودة، 

وللعمادة إسهامات عديدة في جميع قطاعات الجامعة، فعلى سبيل املثال، تشارك العمادة في كافة األنشطة املعنية 

لذاتية للجامعة تنفيذها وتطويرها، إعداد الدراسة ا ومتابعتهبتطوير الجامعة مثل إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة 

م، 2028م بصورة كاملة حتى عام 2021كأحد املتطلبات الرئيسة لالعتماد املؤسس ي والذي حصلت الجامعة علية في مارس 

وتقديم الدعم الفني لوحدات الجامعة إلعداد الخطط االستراتيجية الخاصة بها. كما شاركت العمادة في التنسيق والتجهيز 

لبرامجي ألربعة من برامج الجامعة، والتي وصلت ملرحلة إتخاذ قرار اإلعتماد من قبل هيئة تقويم ومتابعة اإلعداد لالعتماد ا

 لقرارات وزارة التعليم 2025التعليم والتدريب باململكة كباكورة العتماد جميع البرامج األكاديمية بالجامعة بنهاية عام 
ً
م وفقا

عم الفني الالزم ومتابعة املراحل األولية للتجهيز العتماد عشرين دديم الفي هذا الشأن. وتقوم العمادة في الوقت الحالي بتق

 أخر خالل العام األكاديمي القادم، تليها بقية البرامج األخرى في العام األكاديمي التالي. كما تحرص العمادة 
ً
 أكاديميا

ً
برنامجا

ملتقى صيفي يشمل  باإلضافة لتنظيماملحيط بها،  على تنظيم برامج تدريبية متنوعة لكافة فئات منسوبي الجامعة واملجتمع

في مجال التدريب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  فيه خبراءيتحدث  التدريبية التيالعديد من الفعاليات والورش 

هذه نبذة مختصرة إللقاء الضوء على عمادة التطوير والجودة والتي تعتبر الذراع املحرك لكافة أنشطة تعتبر  وخارجها.

الجامعة املرتبطة بالتطوير والتحسين املستمر للوصول ألعلى مستوى لجودة الخدمات التي تقدمها الجامعة ملستفيديها من 

 منسوبين وأفراد املجتمع وهيئاته.
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 رؤية العمادة:
 الجودةاإلبداع والتميز في ممارسات 

 
 رسالة العمادة:

وحدات التنظيمية بالجامعة وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي دعم وتبني ممارسات التطوير والجودة بمختلف ال

 والتميز.

 
 أهداف العمادة:

 بالجامعة واملجتمع. ةدارية والفنيالجودة بمختلف الوحدات األكاديمية واإل التطوير و نشر ثقافة  -

 .، وتحقيق التطويرومخرجاتها في جميع ممارسات الجامعة والتميز تحسين مستوى الجودة -

 سن استثمارهما.وح  دعم االبتكار واإلبداع األكاديمي واإلداري،  -

 االرتقاء وتحسين نوعية خدمات املستفيدين. -

 تحقيق التنمية البشرية واملهنية لجميع منسوبي الجامعة وطالبها. -

 
 العمادة:أنشطة 

 للجامعة.و  للعماداتاالستراتيجية للكليات و الخطط  اإلشراف على -

  لقضايا التطوير والجودة ونشرها. نوعية علميةوأدلة ارات إصد إعداد -

 .االستراتيجيةملبادرات داعمة لتحقيق األهداف  اإلبداعيةتحويل األفكار والتوصيات  -

 .تقديم أبحاث ودراسات علمية تتعلق بقضايا التطوير والجودة -

 ملنسوبي الجامعة. تطوير النمو املنهي -

  .مخرجات الجامعة، ووضع خطط التطوير الالزمة قياس رضا املستفيدين عن  -

 الجامعة.التواصل الفعال مع املراكز والهيئات ذات العالقة بقضايا التطوير والجودة لإلفادة منها في تطوير األداء داخل   -

 تقديم االستشارات الفنية والعلمية لعمليات التطوير والجودة بالجامعة. -

 العالقة بقضايا التطوير والجودة. والهيئات ذات التواصل الفعال مع املراكز -

 تمثيل الجامعة بالحضور واملشاركة في املحافل التي تخص التطوير والجودة. -

 جتمعية للجامعة، وتسهم في تحقيق شراكات مثمرة مع املجتمع.تقديم خدمات تدعم املسؤولية امل -
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 التنافس والتميز في املناخ الجامعي. واإلدارية لتوفير املمارسات والتعليمية دعم وتشجيع -

     رسم خطط وسياسات االعتماد األكاديمي، وتقديم الدعم الفني واالستشارات للبرامج األكاديمية. -

 للجامعة.على إعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية  اإلشراف -

 عايير الجودة.متابعة التزام الكليات واألقسام والعمادات املساندة والوحدات اإلدارية بم  -

 تقييم مطابقة تنفيذ الوحدات األكاديمية واإلدارية لإلجراءات والتعليمات التنفيذية ألنشطتها. -

املركز الوطني للتقويم  وتقديم الدعم الفني الالزم الستيفاء متطلبات، والبرامجي املؤسس يمتابعة شؤون االعتماد  -

 واالعتماد األكاديمي.
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 ةاهليكل التنظيمي للعماد
 

 
 

بوضع خطط العمل وإدارة  التطوير والجودة عميد يقومو تتبع عمادة التطوير والجودة" وكالة الجامعة للتطوير والجودة. 

 حدات اإلدارية التالية:وتضم العمادة الو  على أعمالها. العمادة واإلشرافبالوحدات اإلدارية جميع 

 

 إدارة العمادة :أولا 
 يقوم بقيادة واإلشراف على جميع الوحدات التابعة إلدارة العمادة، والتي تتشكل من الوحداتمدير إدارة العمادة:  - 

 التالية: والوظائف

 :  مكتب العميد -1

رتبطة بمكتب العميد وتنظيم املواعيد يتبع العميد مباشرة ويقوم باألعمال اإلدارية امل عميد:السكرتير مكتب  -

 واللقاءات واستقبال الزوار. 
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 والتي تقوم باألنشطة التالية: :وحدة الخدمات املساندة -2

توفير االحتياجات عن طريق الشراء املباشر من مخصص سعار لالحتياجات املراد شراؤها، و مراجعة عروض األ  .1

 السلفة.

دة العهد بسجالت الدفاتر اليومية مطابقة أرصظ بملفات منظمة عن العهد، و واالحتفامتابعة سداد العهد،  .2

 بالتنسيق مع إدارة املستودعات ومراقبة املخزون.

 إعداد ميزان املراجعة الشهري.د من توازنها و تجميع املبالغ املدينة والدائنة بكافة حقوق اليومية والتأك .3

ألجهزة للعاملين بالعمادة ، وااحتياجات العمادة من األحبار، رطاسيةاج من األثاث املكتبي أو قتأمين االحتي .4

 والقاعات التدريبية.

 استكمال إجراءات ما يتعلق بمحاضر اإلتالف والرجيع. .5

استقبال بالغات الصيانة والنظافة لجميع املباني والقاعات التدريبية )بنين+ بنات( ومتابعة تنفيذها مع الجهة  .6

 املعنية.

 تقبال بالغات تقنية اس .7

املعلومات ألعطال أجهزة الحاسب اآللي والطابعات وأجهزة االسكانر والفاكسات وآالت التصوير باملكاتب والقاعات  .8

 تابعة وإصالحها مع الجهة املعنية.التدريبية وم

 تأمين وسائل النقل إلنهاء متطلبات العمادة الالزمة وذلك بالتنسيق مع إدارة الحركة. .9

 مواد النظافة ومستلزماتها للمباني.و  تأمين االحتياج من اللوحات اإلرشادية أو اللوحات اإلعالنية .10

واعيد لتطبيق فرضيات خطط اإلخالء، التنسيق مع إدارة السالمة عند وضع خطط لإلخالء وعمل م .11

حراس األمن في املباني والقاعات متابعة دوام ، متابعة عمل كاميرات املراقبة، متابعة أجهزة اإلنذار والطفايات

 التدريبية.

 العمل بكل ما يتعلق بهذه الوحدة حسب اللوائح واألنظمة. .12

 

 :ألنشطة التاليةاتقوم ب وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين: -3

 .كافة املستندات الخاصة بهملف لكل عضو هيئة تدريس وموظف لحفظ  إنشاء .1

طلبات (، و )االعتيادية، االضطرارية، املرضية، املرافقة، رعاية مولود، االستثنائية... إلخ رفع طلبات اإلجازات .2

 .إلى صاحب الصالحيةمستحقات )االنتدابات وخارج الدوام والبدالت( 

رفع مباشرات ن بالعمادة لقسمي الرجال والنساء، و رفع مباشرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفين املستجدي .3

 ل السكن ألعضاء هيئة التدريس املتعاقدين )بنين وبنات( بعد العودة مع بداية كل عام دراس ي.وأنموذج بد

 إنهاء إجراءات املتعاقدين فيما يخص الجوازات )اإلقامة، والتأشيرات، وتذاكر السفر( والرفع بها للجهة املعنية. .4

 فع بها للجهات املعنية.إنهاء طلبات وتعويض الرسوم لألعضاء املشاركين باملؤتمرات والر  .5
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 إنهاء إجراءات عقود املتعاونين واملتعاونات، والرفع بمستحقاتهم خالل بداية الفصل الدراس ي املوقع فيه العقد. .6

تجهيز استمارات تقييم األداء الوظيفي ملنسوبي العمادة وحفظها في امللفات بعد تعبئتها من قبل العميد/ مدير  .7

 اإلدارة واعتمادها.

 إنهاء إجراءات املستحقين للترقية والعمل على إنجاز متطلباتها ليتم الرفع بها للجهة املعنية. .8

العمل على كل ما يرد للكلية من طلبات الجهات األخرى إلحصائيات أو بيانات وغيرها وتخص أعضاء هيئة التدريس  .9

 واملوظفين ليتم الرفع بها من صاحب الصالحية.

 علق بهذه الوحدة وفق اللوائح واألنظمة.العمل بكل ما يت .10

 

 

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

 ي وحدات الجامعة املختلفة.سياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها فيما يتعلق بعمليات وأنشطة القياس والتقويم ف

 ركز املأنشطة 

 خطط وأهداف القياس والتقويم األكاديمي واإلداري على مستوى الجامعة. اقتراح .1

 إعداد وصياغة وبناء مقاييس بنود معايير القياس والتقويم بالجامعة. .2

وبي الجامعة بالتنسيق مع مركز نشر ثقافة القياس والتقويم من خالل عقد الدورات التدريبية وورش العمل ملنس .3

 الجامعي.التدريب والتطوير 

 تقديم الدعم الفني لألقسام العلمية والوحدات اإلدارية بالجامعة للقيام بعمليات القياس والتقويم. .4

 اإلداري(.  –داء )األكاديمي لحديثة في مجال القياس وتقويم األ تطبيق وتبني األساليب ا .5

 قياس والتقويم في أقسام ووحدات الجامعة املختلفة.متابعة عمليات ال .6

 إستطالع الرأي املختلفة وأدوات جمع البيانات املتعلقة بالقياس والتقويم. استباناتتصميم وتطوير  .7

 إنشاء قواعد بيانات لكافة املستفيدين من خدمات الجامعة بالتنسيق مع الجهات املعنية بالجامعة. .8

 لرأي الدورية من خالل الطرق املختلفة )إستبانات استطالع رأي، لقاءات، مناقشات، ...(إجراء إستطالعات ا .9

 إعداد تقارير  التحاليل اإلحصائية بناًء على بيانات إستطالعات الرأي املتحصل عليها. .10

، ورفعها لسعادة إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء وأنشطة الجامعة املختلفة، ومدى رضا املستفيدين عنها .11

 .والجودة عميد التطوير
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 مركز إعداد القيادات: ثالثاا 
 يختص املركز بتنمية قدرات القيادات األكاديمية واإلدارية وقيادات الصف الثاني بمختلف قطاعات الجامعة. 

 أنشطة املركز:

مختلف املهارات للقيادات األكاديمية تقديم فعاليات تدريبية، بالتنسيق مع مركز التدريب والتطوير الجامعي، لتنمية  .1

 للتأهل للمناصب القيادية.
ً
 واإلدارية بقطاعات الجامعة، وتأهيل صف ثاٍن من القيادات ليكون جاهزا

من خالل املشاركة في  تقديم االستشارات الالزمة للقيادات األكاديمية واإلدارية بالوحدات اإلدارية املختلفة بالجامعة، .2

 .الندوات واملؤتمرات( –حلقات النقاش املحلية والدولية  –منها )البرامج التدريبية املتخصصة  عدد من األنشطة

إعداد وتطبيق أدوات قياس مقننه، بالتنسيق مع مركز القياس والتقويم، للكشف عن القيادات املحتملة وقياس مدى  .3

 .مناسبة املرشحين ملناصب قيادية

 مع مراكز التدريب الوطنية والعاملية املتميزة واملنظمات الدولية الرائدة في مجال القيادة.التعاون وبناء شراكات مؤسسية  .4

بناء قاعدة بيانات تحتوي على السير الذاتية للقيادات املتميزة في الجامعة لتكوين شبكة من الخبراء في مجال القيادة  .5

 .لتبادل االستشارات والخبرات بين القيادات

صياغة بنود وافية في إستبانات إستطالعات رأي الفئات املختلفة للمستفيدين بالجامعة، عن مدى رضاهم اإلشراف على  .6

 عن أداء القيادات الجامعية.

 إعداد تقارير نتائج تحليل إستبانات استطالعات رأي املستفيدين عن أداء القيادات الجامعية. .7

 زاته ا ورفعها لسعادة عميد التطوير والجودة.إعداد تقارير دورية عن كافة أنشطة املركز ومنج .8

 

: املستشارون  رابعاا
أكاديميون متخصصون يتبعون مكتب العميد مباشرة ويقومون باإلشراف العام على جميع اإلدارات والوحدات الفنية  

 بالعمادة، وما يوكل إليهم من أعمال مستقلة من قبل العميد.

 

 :  وحدة الدعم الفني والتقنيخامساا
طة بدعم الجهات التابعة للعمادة فيما يتعلق بالخدمات الفنية فني والتقني بالعمادة لتكون مناتم إنشاء وحدة الدعم ال  

 العمادة. أنشطة وفعالياتوالتقنية الالزمة لتنفيذ كافة 

 

 أنشطة الوحدة:
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تابة التقارير واستخدام برمجيات أنشطة العمادة مثل ك إلنجازمساندة منسوبي العمادة في األمور الفنية الالزمة  .1

 الحاسب ومنصات شبكة االنترنت، وذلك من خالل تقديم ورش عمل للتدريب على هذه اآلليات.

تقديم الدعم التقني الالزم ملنسوبي العمادة لتجهيز املستلزمات التقنية الالزمة لتنفيذ الفعاليات املختلفة التي تتم تحت  .2

 يق مع اإلدارات املعنية بالجامعة.إشراف العمادة، وذلك بالتنس

التنسيق والتواصل مع إدارات ووحدات الجامعة املسؤولة عن التجهيزات والدعم الفني والتقني والتعرف على أحدث ما  .3

 وصل منها للجامعة، لالستفادة بها في األنشطة والفعاليات التي تنظمها العمادة. 

تروني للعمادة، من خالل متابعة أحدث تطورات املواقع االلكترونية بالجامعات التطوير والتحديث الدوري للموقع االلك .4

 املرموقة، وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات.

، فيسبوك، واتس )تويترمتابعة النشر الدوري ألنشطة وفعاليات العمادة عن طريق وسائل اإلعالم والتواصل املختلفة  .5

 ( بالتنسيق مع الجهات املعنية بالجامعة. أب، ..

االعالمية  وإخراج املواداإلشراف على تنقيح  .6

 واملنشورات العلمية التي تصدرها العمادة ونشرها عبر وسائل االعالم املختلفة.

 رفع تقرير سنوي عن منجزات الوحدة لسعادة عميد التطوير والجودة. .7

 

 

 للتطوير  وكالة العمادة: سادساا 
 يتبع العميد مباشرة، يرأس ويقود جميع أعمال اإلدارات والوحدات بوكالة العمادة للتطوير. للتطوير:وكيل العمادة 

 تتألف وكالة العمادة من:و

 مركز التدريب والتطوير الجامعي. .1

 وحدة دعم املبادرات. .2

 وحدة التطوير اإلداري. .3

 .والتقارير الفعاليات وحدة .4

 ألنشطة التالية لكٍل من الكيانات اإلدارية املذكورة أعاله:وقد تم تحديد ا

 

 مركز التدريب والتطوير الجامعي -1

يختص املركز بجميع ممارسات التدريب املباشر وغير املباشر عبر منصات التعلم اإللكتروني مثل )البالكبورد، ويبكس،     

جميع منسوبي الجامعة بما يلبي احتياجاتهم املهنية والفنية، كما زووم(، والتي تسهم في تطوير األداء اإلداري واألكاديمي ل
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يعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يتوافق مع الطموحات املنشودة برؤية ورسالة وأهداف الجامعة، ويتواكب مع 

املركز فيما  شطةوتتمثل أنأحدث ممارسات األداء بالجامعات الدولية، ويحقق متطلبات الخطة االستراتيجية للجامعة. 

 يلي:

تحديد االحتياجات التدريبية لتنمية مهارات جميع منسوبي الجامعة في ضوء متطلبات تنفيذ الخطط التطويرية  .1

 بكليات ووحدات الجامعة.

 وضع خطط التدريب لجميع منسوبي الجامعة، واإلشراف على تصميم الحقائب التدريبية الالزمة. .2

 ت التدريبية بناًء على االحتياجات التدريبية.عقد ورش العمل والدورا .3

 إصدار املنشورات والكتيبات الداعمة لنشر ثقافة الجودة وممارساتها. .4

 اإلعالن عن البرامج التدريبية وإتاحتها لكافة منسوبي الجامعة ومستفيديها. .5

 .الكليات مستوى  علىو  الجامعة مستوى  على الجودة لضمان البشرية بالجامعة الكوادر وتدريب دعم .6

 .بالجامعة لبناء كوادر داعمة ألنشطة الجودة الجودة تطبيقات مجال في املتميزة من منسوبي الجامعة الخبرات تنمية .7

 وضع خطط تقييم أثر التدريب على جميع منسوبي الجامعة ومتابعة تنفيذها مع الوحدات اإلدارية املختلفة بالجامعة. .8

األخرى القائمة على تنفيذ الفعاليات التدريبية بالجامعة للمشاركة في إعداد التقرير السنوي  التنسيق مع الجهات .9

 للجامعة عن أنشطة التدريب املختلفة.

إعداد تقارير دورية عن الفعاليات التدريبية التي تم تنفيذها تحتوي على الخطط التحسينية الالزمة ورفعها لوكيل   .10

 العمادة للتطوير.

 

 وحدة دعم املبادرات  -2

تم إنشاء وحدة دعم املبادرات لتكون منوطة بمتابعة أنشطة املبادرات، حصر املبادرات املختلفة من منسوبي الجامعة، 

تقديم الدعم الفني الالزم للقائمين على املبادرات املنبثقة من الخطة اإلستراتيجية للجامعة واألخرى املنبثقة من منسوبي 

 ة ملتابعة تنفيذ هذه املبادرات. ويمكن إيجاز أنشطة الوحدة فيما يلي:الجامعة، باإلضاف

تدريب املنوطين بمبادرات أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة على مختلف املهام املوكلة إليهم بالتنسيق مع إدارة  .1

 التخطيط االستراتيجي.

 تنفيذية وتقارير املنجزات الخاصة بمبادراتهم.تقديم الدعم الفني الالزم ملديري املبادرات إلعداد الخطط ال .2

مراجعة الخطط التنفيذية وتقارير املنجزات للمبادرات قبل رفعها على البرنامج االلكتروني إلدارة ومتابعة الخطة  .3

 اإلستراتيجة للجامعة وفق آليات إدارة التخطيط االستراتيجي.
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معة وتطويرها عند الحاجة لذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط متابعة مؤشرات أداء األهداف االستراتيجية للجا .4

 االستراتيجي.

ح مبادرات جديدة أو دمج بعض املبادرات طر وإمكانية تطويرها من خالل  بالجامعة متابعة املبادرات املختلفة .5

 الحالية.

 خارجي.تقديم الدعم الفني الالزم ملقترحي املبادرات من منسوبي الجامعة أو املجتمع ال .6

الخطة االستراتيجية للجامعة، بالتنسيق مع إدارة التخطيط  أهدافو مبادرات إعداد تقرير سنوي ملنجزات  .7

 االستراتيجي، ورفعه لوكيل العمادة للتطوير.

 

 وحدة التطوير اإلداري  -3

عنى بكافة األنشطة الالزمة لتطوير العمل اإلداري وتنمي تم إنشاء وحدة التطوير اإلداري   ة مهارات العاملين بالكادر اإلداري لت 

 :القيام بها لوحدةا املطلوب منبالجامعة.  ومن األنشطة 

تنفيذ تلك  متابعةو  الجامعةب كادر اإلداري للتنمية املهنية للالالزمة تعاث االبرامج اقتراح الخطط التدريبية وب .1

 .اعتمادهاالبرامج بعد 

إجراءات الهياكل التنظيمية و تطوير و مراجعة  االشراف علىو ، بالجامعةية تطوير اللوائح التنظيمتقديم مقترحات ل .2

 كلما تطلب األمر ذلك. للوحدات اإلدارية األدلة التنظيميةو  العمل

  الوحدات اإلدارية. ومشرفي بالتنسيق مع مدراء الجامعةب الكادر اإلداري داء أليات ونماذج متابعة وتقييم آوضع  .3

 لتطوير العمل اإلداري.للوحدات اإلدارية بالجامعة  تقديم الدعم الفني .4

 .وتقديم مقترحات لتطويرها إبداء الرأي في سياسات التوظيف املتبعة داخل الجامعة .5

 .قيادات إدارية متميزة عدادبالجامعة إل  الكادر اإلداري املتميزة من  الخبرات تنمية .6

 .وكيل العمادة للتطويرالوحدة ورفعها ل أنشطةعن  دوريةإعداد تقارير  .7

 

 والتقارير وحدة الفعاليات-4

، باإلضافة  بالتخطيط ومتابعة تنفيذ كافة األنشطة والفعاليات التي تنظمها العمادة والتقارير الفعالياتتختص وحدة 

خص أنشطة وتتلللتنسيق مع  الجهات املعنية بالتدريب والتواصل مع الجهات الخارجية ذات العالقة بأنشطة الجودة.  

 الوحدة فيما يلي:

 التخطيط لفعاليات الجودة التي تنظمها العمادة.  .1
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 العمادة.إقتراح ومتابعة تنفيذ فعاليات الجودة التي تنظمها . 2

3 .  
 
 .إقتراح ومتابعة تنفيذ امللتقى الصيفي الذي تنظمه الجامعة سنويا

 ة لتقديم الفعاليات التدريبية التي يحتاجها منسوبي الجامعة. التنسيق مع الجهات املعنية بالتدريب والتأهيل بالجامع .4

 تعميق التواصل مع الجهات الخارجية ذات العالقة بأنشطة وفعاليات الجودة. .5

6. .
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
 متابعة أنشطة وفعاليات الجودة محليا

 رفع تقارير دورية عن أنشطة الوحدة لوكيل العمادة للتطوير. .7

 

:  وكالة العمادة لضمان اجلودة سابعاا
بوكالة العمادة لضمان  الوحدات اإلداريةيتبع العميد مباشرة، يرأس ويقود جميع أعمال  وكيل العمادة لضمان الجودة:

 الجودة.

 وتتألف وكالة العمادة لضمان الجودة من الوحدات اإلدارية التالية:

 

 مركز ضمان الجودة واالعتماد -1

دة واالعتماد األكاديمي بنشر ثقافة الجودة والتميز املؤسس ي وتقييم أداء الوحدات التابعة لوكالة يقوم مركز ضمان الجو 

 ضمان الجودة بالعمادة وتطويره، واإلشراف على الخطط الالزمة لالعتمادات املطلوب التأهل لها ومتابعة تنفيذها. 

 

 أنشطة مركز ضمان الجودة واالعتماد:

 ، وتحديثها عند الحاجة.ابمشاركة منسوبيهمادة تطوير رؤية ورسالة الع .1

 تطبيق النظام الداخلي للعمل في املركز ومتابعة االختصاصات والتوصيف العام ألدوار وواجبات منسوبيه. .2

 نشر ثقافة ضمان الجودة واالعتماد والتميز على مستوى الجامعة. .3

 ياسية املستهدفة في ضوء الخطة االستراتيجية للجامعة.وضع خطط وسياسات وأهداف تحقيق معايير االعتمادات الق .4

اإلشراف على متابعة الخطط املرحلية املناسبة للمراجعة الدورية ملعايير الجودة املعتمدة لضمان التحسين املستمر في  .5

 أداء األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية بالجامعة.

 يمية التي تقدمها الجامعة، للتأهل لالعتماد األكاديمي.تقييم مدى أهلية وجاهزية البرامج األكاد .6

 تقديم الدعم الفني الالزم ألنشطة االعتماد األكاديمي ملنسقي البرامج األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس. .7

 تعميق التواصل مع الجهات املعنية الستيفاء متطلبات االعتماد األكاديمي. .8

 هيئات االعتماد األكاديمي لألقسام العلمية بالجامعة.متابعة زيارة خبراء ومراجعي  .9
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 متابعة إستيفاء غرف الجودة باملركز والكليات ملتطلبات االعتماد األكاديمي بالتنسيق مع الجهات املعنية بالجامعة. .10

 إعداد تقارير دورية عن أنشطة املركز ورفعها لوكيل العمادة لضمان الجودة. .11

 

 لجامعي وحدة التصنيف ا  -2

تم إنشاء وحدة التصنيف الجامعي لتأهيل الجامعة للتصنيفات املحلية والدولية املختلفة والحصول على مراتب متقدمة 

 عن تقديم الدعم الفني 
ً
قطاعات الجامعة املنوطة بتحقيق متطلبات التصنيف الجامعي الذي  الالزم لكافةفيها، فضال

 لية والدولية. ويمكن إيجاز أنشطة الوحدة فيما يلي:التصنيفات املح من بينتنشده الجامعة 

 نشر ثقافة التصنيف الجامعي وأهميته بين منسوبي الجامعة. .1

 هذه املعلوماتاملتابعة الدورية لتطور التصنيفات املحلية واإلقليمية والدولية للجامعات ومتطلبات التقدم لها وإتاحة  .2

 للجهات املعنية بالجامعة.

 ذات األولوية الوطنية والتي تالئم الوضع الراهن للجامعة. تحديد ا .3
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
 لتصنيفات الجامعية املستهدفة محليا

 لتحديد الشروط واملتطلبات الالزمة للتأهيل. التصنيف الجامعي املستهدفالتواصل مع مسؤولي  .4

 .للمراحل املختلفة للتصنيف املستهدف التنفيذية الخطط إعداد .5

 إعداد واإلشراف على تنفيذ الفعاليات املختلفة الالزمة لتأهيل منسوبي الجامعة املعنين بالتصنيف الجامعي املستهدف. .6

إعداد ملف التصنيف وما تتطلبه من البيانات )الداخلية والخارجية( الالزمة ملتطلبات التصنيف املستهدف )نوع البيانات  .7

ا البيانات، توقيت جمع البيانات، وتنقيح البيانات(، بالتعاون مع الجهات املعنية وتوصيفها، الجهات التي تتوفر به

 بالجامعة.

 تعميق التواصل مع كافة الجهات املعنية بالجامعة الستيفاء متطلبات التقدم للتصنيف املستهدف للجامعة. .8

  هدفة.لجهة التصنيف املسترفع ملفات متطلبات التصنيف الدولي، بعد استيفاءها،  .9

املتابعة الدورية لترتيب الجامعة بين الجامعات السعودية والدولية في التصنيفات املختلفة للجامعات، ووضع الخطط  .10

 التطويرية لالرتقاء به.

   تطوير آلية لقياس درجة مساهمة كليات الجامعة ووحداتها املختلفة في تعزيز تصنيف الجامعة. .11

 أنشطة الوحدة ورفعها لوكيل العمادة لضمان الجودة. إعداد تقارير دورية عن .12

 

 وحدة الدعم األكاديمي -3

الوحدة لتقديم الدعم الفني الالزم ملمثلي البرامج األكاديمية املختلفة بالجامعة عن طريق مساندة أعضاء هيئة  هذهتم إنشاء 

 تعليمية املرجوة للطالب. التدريس ومن في حكمهم لتحقيق معايير الجودة الالزمة لتقديم الخدمة ال
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 ومن أهم األنشطة التي تم تكليف الوحدة بها: 

 والدعم الفني ملمثلي البرامج األكاديمية املختلفة بهدف التحسين املستمر في املجال األكاديمي. االستشاراتتقديم  .1

 فيما يتعلق بإعداد امللفات الخاصة بضمان جودة امل .2
ً
 قررات.دعم أعضاء هيئة التدريس فنيا

 متابعة منسقي البرامج األكاديمية لوضع وصياغة وقياس مخرجات التعلم للمقررات الدراسية والبرامج األكاديمية. .3

ملتطلبات هيئة تقويم التعليم والتدريب  استيفاءهاالتأكد من مراجعة توصيفات وتقارير املقررات الدراسية للتأكد من  .4

   (NCAAA).األكاديمي م واالعتماد املتمثلة في املركز الوطني للتقوي

 تقديم الدعم الفني الالزم إلنشاء غرف الجودة بالوحدة والكليات، الستيفاء متطلبات االعتماد املؤسس ي واألكاديمي. .5

 إعداد تقارير دورية عن أنشطة الوحدة ورفعها لوكيل العمادة لضمان الجودة. .6

 

 وحدة الجوائز والتميز -4

واملفاضلة الجوائز بوضع معايير وتصنيفات وإجراءات الترشح وفحص ملفات املتقدمين لجوائز الجامعة  وحدةتختص      

 ، والتوصية بترتيبهم لصاحب الصالحية وفق املعايير والقواعد املنظمة لذلك. بينهم

 

 ة:الوحدأنشطة 

 .املحددة للجائز املستهدفة والعناصر هدافاأل  ظل في املفاضلة بين املتقدمين للجائزة بفئاتها املحددة معايير اقتراح .1

 إصدار مواد تعريفية إلجراءات ومعايير الجوائز واستمارات الترشيح.  .2

 إعداد وتطوير الدليل التنظيمي للجوائز.  .3

 .شروط الترشح للجوائز ومراجعتها للتأكد من استيفاء والجهات املتقدمةوفرز امللفات الواردة من األفراد  استالم .4

 التوصية بتشكيل لجان الفحص الختيار املرشحين للفوز بالجوائز.  .5

 الترشيحات النهائية لصاحب الصالحية العتمادها. ورفع توصياتمراجعة درجات تقييم لجان الفحص  .6

 فئات الجائزة املختلفة وتطوير بنود الترشح وتقييم املتقدمين للجائزة. اقتراح .7

نامج اإللكتروني الخاص بجائزة جامعة بيشة للتميز بفئاتها املختلفة، بالتنسيق مع إدارة اإلشراف على تطوير البر  .8

 االتصاالت وتقنية املعلومات.

 اللجنة النوعية والتخصصية املرتبطة بجوائز الجامعة. اجتماعاتتنسيق  .9

 التنسيق مع الجهات املانحة للجوائز داخل وخارج الجامعة. .10

 ات املعنية بالجامعة لإلعداد لحفل توزيع الجوائز على الفائزين.التنسيق مع الجه .11

 بالجوائز. العالقة ذات املواضيع من وحدةلل يحال ما كل في الرأي وإبداء دراسة .12

 ورفعها لسعادة عميد التطوير والجودة.  وحدةإعداد تقارير دورية عن أنشطة ال .13


