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 1  وكالة كلية التربية للتطوير والبرامج التربوية        الدليل اإلجرائي

 

 شامخ علمي صرح التربية كلية  

 االنسان، العدنان، المعلم النبي على والسالم والصالة التبيان، ظاهر البيان، محكم وجعله القرآن، أنزل الذي هلل الحمد
 ...بعد بإحسان، أما تبعه ومن وصحبه آله وعلى

 األرض، وهي في واإلعمار الخالفة مبدأ ليحققوا بها بعثوا التي األنبياء رسالة هي التربية بكلية تناط التي الرسالة فإن
 يضمن الذي النحو على البشرية القدرات استثمار في أهميتهما على وتؤكد والتعليم بالتربية تعنى خالدة، ربانية رسالة
 .وتقدمها وحضارتها األمة رقي

 الرائد االنساني الفكر ذو المسلم المعلم ناءلب مؤهلة بكوادر المكرمة بمكة القرى  أم بجامعة التربية كلية إعداد حظي لذا
 رسالته ألداء مؤهالا  تجعله التي الوجدانية والنواحي التطبيقية والمهارات النظرية المعارف على تدريبه خالل من والمتقدم

 .التربوية النواحي كافة في

 اإلنجاز على عودنا دؤوب عمل فريق من الرائد العلمي الصرح هذا على القائمين كافة نشكر أن لنا البد كان هنا ومن
 واألقسام العمادة في واإلداريين التدريس هيئة وأعضاء األقسام ورؤساء الوكالء ثم الكلية عميد في متمثالا  الراقي

 هللا سائلين وطالبه العلم لخدمة متواصلة جهود من يبذلونه ما لسائر منا تقديراا  وذلك للكلية، التابعة والمرافق والمراكز
 .ويرضاه يحبه لما الموفق وهللا،  والسداد التوفيق دوام لهم وجل زع

 القرى  أم جامعة مدير معالي                                                                  

 عساس معتوق  بن بكري / د                                                                   
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 ..راسخة تربوية منهجية أصول التربية كلية

 إلى بإحسان والتابعين آله وصحبه وعلى عبد هللا بن محمد األمين الهادي على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد
 ...بعد أما...  الدين يوم

 أصول ذات كلية فهي; والتاريخ التراث وأصالة العلم عبق طياتها تحمل في الشامخ العلمي بصرحها التربية كلية فإن
 لتبقى الجهود فيها وتظافرت االنجازات فيها وتوالت عام، خمسين من ألكثر وعريقة راسخة اسالمية تربوية منهجية

 والتي الثرية التعليمية الخلفية ذو المثالي للمعلم السليم المنهجي االعداد عليه يقوم الذي المتين األساس مخرجاتها
 .السعودية العربية المملكة مناطق كافة في والتربية العلم صروح خاللها من يخدم

 العلمي البحث ثقافة توطين إلى المختلفة التربوية األكاديمية وبرامجها التسعة أقسامها خالل من التربية كلية وتسعى
ثراء الشاملة البشرية والتنمية التربوي   ثقافة تحول ثبحيللمعلم;  األساسية والوجدانية والتطبيقية المعرفية المهارات وا 
 مدى اإلثرائي اإلجرائي والتعلم والتطوير، والتقويم، والجودة، التفكير، إثارة على قائم نظام إلى تقليدي نظام من التعليم
 .الحياة

 بجميع المجتمع مع الفاعلة االتصال قنوات فتح أهمية أدركنا والمجتمع، الجامعة خدمة في الكلية رسالة منطلق ومن
 والمجتمع الفرد رقي يضمن بما المتخصصة واالستشارات التدريبية الدورات تقديم خالل من وذلك فةالمختل فئاته

 .والوطن

 عساس معتوق  بن بكري  الدكتور القرى  أم جامعة مدير لمعالي الجزيل بالشكر نتقدم أن إال المقام في هذا يسعنا وال
 والوكيالت الوكالء السعادة موصول ألصحاب الشكر وكذلك ،الغالية لكليتنا العليا اإلدارة توجهه الذي الدعم كل على

 .المنير العلمي المنبر بهذا للرقي المبذولة جهودهم نظير واإلداريين التدريس هيئة وأعضاء

                                                                                            

                                                                                                                                             التربية كلية عميد                                                                   

 المطرفي مصلح بن علي/ د                                                                      
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 المحتوياتقائمة 

 مقدمةال

 مصطلحات وتعاريف الدليل

 سياسة الجودة في كلية التربية

  الدليل اإلجرائي التنفيذي لكلية التربية

ًواألهدافًالرسالةإجراءاتًتحقيقًً/أولًا

ًالبرامجًإدارةًإجراءاتًثانياا/

ًةًالبرامجضمانًجودًةإداًرًإجراءاتًثالثاا/ً

ًوالتعليمًمالتعلًإجراءاتًرابعاا/ً

ًإدارةًشؤونًالطالباتًوالخدماتًالمساندةًإجراءاتً/خامساًا

ًمصادرًالتعلمًإجراءاتً/سادساًا

ًالمرافقًوالتجهيزاتتحسينًًإجراءات/ًسابعاًا

ًالتخطيطًواإلدارةًالماليةًإجراءاتً/ثامناًا

ًعملياتًالتوظيفًإجراءاتً/تاسعاًا

ًلبحثًالعلمياًإجراءاتً/عاشراًا

ًالعالقةًمعًالمجتمعًإجراءاتً/إحدىًعشر

المرفقات
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 الدليل اإلجرائي

 ملقدمةا
مم حتقيق النجاح يتطلب التطبيق واحملافظة على نظام إدارة مصو ، أبسلوب منهجي شفاف يف التوجيه والضبطالقيادة الناجحة متتاز    

ياجألا  ييألا الفتألا  الألت ينتمألي ملألسس امللسسألة الت ليميألةن لألسا ضألار مأل  الضألرور  وموجأله لتلبيألة ا ت ،بغرض التحسني املستمر لألددا 
 إلثبا  قدرينا على يقدمي ضل ما يفألي، نظم إدارة جودة فاعلة وضمار يشغيلساعد يف يطبيق و كور مبثابة وثيقة يي دليل إجرائيضا و 

 :وضا ويوضيح هسس الوثيقة اإلدارية على  يفواستندان املتطلبا  التنظيمية املطبقةنمبتطلبا  ييا الفتا  امل نية و 

 تعليم ابململكة العربية السعودية. مبادئ وتعليمات إعداد أدلة اإلجراءات احلكومية املقرتحة من وزارة ال 

 راإحيتد  عريتر معييتا تقومي التعلم اليت وضعتها لضمان جودة مؤسسات التعليم العايل واعتمادها واليتيت لليت معايري اهليئة الوطنية ل :
إدارة شيتيتيتيتؤون الويتيتيتيتات وا يتيتيتيتدمات ، اليتيتيتيتتعلم والتعليتيتيتيتيم ،إدارة ضيتيتيتيتمان جيتيتيتيتودة اليتيتيتيت  م ، إدارة اليتيتيتيت  م  ،الرسيتيتيتيتالة وال يتيتيتيتاات وا هيتيتيتيتدا )

 (.العاقات ابجملتمع ،البحث العلمي، عمليات التوظيف ،التخويط واإلدارة املالية ،املرافق والتجهيزات، مصادر التعلم ،املساندة

 ات يف جامعة أم القر .قرار تفويض الصاحي 

 .تعاميم مدير اجلامعة 

 Quality management systems-fundamentals and vocabulary (iso9000) 

 Quality management systems-Requirements (iso9001) 

 .بعض الكليات املناظرة على املستو  احمللي واإلقليمي والعاملي 

 وكالة الكلية للتطوير والبرامج التربوية                                                                                                                 
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 :الدليل مصطلحات وتعاريف
 :يهيتيتيتد  إت: توضيتيتيتي  هيتيتيتو وةيقيتيتيتة داللييتيتيتة للكلييتيتيتة   انريتيتيتاةها ميتيتيتن قبيتيتيتر وااليتيتيتة الكلييتيتيتة للتويتيتيتوير واليتيتيت ام  الرتبوييتيتيتة  الألألألدليل اإلجرائألألألي

 مساعدة منسويب الكلية على فهم سياسة الكلية وتنفيذ توجهاهتا.اإلجراءات املتبعة لتنفيذ أنظمة الكلية، و 

 امليكل التنظيمي Organizational Structure:  شكر وإطار التسلسر اإلداري للمؤسسة يوض  فيه مواقع
 لسلوة واملسؤولية دالر التنظيم.الوظائف وارتباطاهتا اإلدارية والعاقات بني ا فراد اما يوض  لووط ا

  السلطةAuthority: (هي احلقRight.يف إصدار ا وامر لآللرين للقيام بعمر معني )( القانوين )الررعي 

  املستوليةResponsibility: .هي التزام الفرد بتنفيذ الواجبات وا عمال اليت تُعهد إليه من سلوة أعلى 

  الوظيفةJob: يت يتكون منها ار تنظيم، وهي عبارة عن منصب أو عمر معني يتضمن واجبات هي الوحدة ا ساسية ال
 ومسئوليات حمددة.

  :يعمر يف احلرم اجلامعي )املوظف وعضو هيئة التدريس(. شخصيقصد به ار املنسوب 

 :على املتولبات.هي وةيقة تنص  املواصفة 

  يوصيف الوظيفةJob Description : وظرو  العمر، يات وعاقات التبعيةواملسئولهو سلسلة من الواجبات ،
 واملسئوليات االشرافية وهو  ت  حتلير الوظيفة وبذلك فهو يعر  ما تقوم به الوظيفة.

 أو الدرجيتة اليتيتيت املواصيتفات القياسيتية املوضيتوعة هليتا توفرهيتا وتفيتي ابحليتدود و هيتي مموعيتة متكامليتة ميتن املواصيتفات اليتيت  يتب ودة: ألالأل
 ص الكامنة للمتولبات.تليب هبا مموعة من ا صائ

 :بواسوة اإلدارة العليا.مسبقاً  رأة أو املؤسسة يف مال اجلودة واملعدةهي الرروط والتوجيهات اليت حتددها املن سياسة الودة 

 ابلتحسني املستمر للجودة )رقابة شاملة(.، نروة منسقة لتوجيه وضبط املنرأةأ هي :الودة إدارة 

 تكررة لزادة القدرة على تلبية املتولباتهي أنروة م: التحسني املستمر. 

 :تقيتيتومي ) :بة ولتلبييتيتة احتياجيتيتات حميتيتدودة تريتيتمرت املخوويتيتة واملنوقييتيتة الازميتيتة لتيتيتوفري السقيتيتة املناسيتيتهيتيتي عييتيتع اإلجيتيتراءا يوضيألألد الألألودة
لفة حول عيع ت ذية عكسية من لال معرفة اآلراء املخت، ود مقاييس تصحي  يف الوق  الصحي وج، مستمر للكفاءة والفاعلية

 .(اإلجراءات

 :هي وةيقة تفصيلية لإلجراءات العملية للجودة واملوارد املخصصة هلا وترتيب تسلسر أنروتها لتحقيق جودة معينة. خطة الودة 
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 :مموعيتيتة ميتيتن العناصيتيتر املتدالليتيتة( هيتيتو اهليكيتيتر التنظيميتيتي واملسيتيتئوليات والويتيترت والعملييتيتات وإجيتيتراءات العميتيتر وامليتيتوارد نظألألام الألألودة( 
 .أهدا  ب رض حتقيق هذه ا هدا صصة لوضع سياسة و ملخا

  :ميتيتيتن مهامهيتيتيتا  اجليتيتيتودة   تنظيمهيتيتيتا ليتحمليتيتيتوا مسيتيتيتئولية مراقبيتيتيتة إدارة أو فيتيتيترت هيتيتيتي مموعيتيتيتاتدائألألألرة الألألألودة ةو  لقألألألة دياعألألألة الودة
  .الكفاءة( ،الفعالية ،)التحسني

 :لتر ير املنرأة. ا دمات الازمةمنظومة من التجهيزات واملعدات و هي  البنية التحتية 

  :هي مد  حتقيق ا نروة املخووة وإجناز النتائ  املخووة.الفاعلية 

  :هي العاقة بني النتائ  احملققة واملوارد املستخدمة.الف الية 

 :هو اجلهود اليت يتم من لاهلا من  قيمة لألشياء أو ا نروة أو اإلمكا ت. التقييم 

 :د  إت قيا  ا داء وفق املعايري واملؤشرات احملددة.هو العمليات واجلهود اليت هت التقومي 

  :مموعة من العمليات حتول املتولبات إت لصائص موصفة أو مواصفات ملنت  أو عملية أو نظام.التصميم والتطوير 

  :وقيتد وعة مسيتبقاً هو النراط املتبع لتحديد مناسبة ومائمة وفاعلييتة املوضيتوا اجليتاري استعراضيته لتحقييتق ا هيتدا  املوضيتاملراج ة ،
 تتضمن املراجعة حتديد الكفاءة.

  :هي عملية منهجية ومسيتتقلة وموةقيتة ب يترض احلصيتول عليتى دلييتر مرجعيتي وتقييميته لوضيتوعية لتحدييتد امليتد  اليتذي إلييته   التدقيق
 (.2املرفق رقم استيفاء معايري املراجعة )

 ة يف كلية الرتبية:اجلود سياسة
 وف الية استمرارية لضمار ، عام ضل  هناية: داملثال سبيل على مسبقاً، ملا خمطط فرتا  على جرائياإل الدليل مبراج ة الكلية يقوم

 ع  والكشف الشاملة، الودة إدارة نظام يف التغيري وإجرا ا  التحسني فرص حتديد يتم املراج ة هسس طريق وع  الدليل،
 الكلية وضالة إبشراف الداخلية للمراج ة فريق بتشكيل وذلك لسلك، الالزمة احللول واقرتاح ةسباهبا على والت رف الثغرا 
 وعليهن الداخلية املراج ة نظام آليا  يطبيق يف متخصصة أتهيلية دورا  على ةعضاؤها حيصل وةر األضادميية، والربامج للتطوير
 وجيب الداخلية املراج ة فريق م  مةاملقد التقارير ملناقشة متخصصة اجتماعا  ب مل قياداهتا وييا للكلية ال ليا اإلدارة يقوم
 :اآليت على اإلدارية املراج ة يضم  ةر

 نالداخلية املراج ة نتائج •

 نوالوقائية التصحيحية اإلجرا ا  ف الية •
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 ناملّتبا الودة إدارة نظام على  إجيابً  ةو سلباً د الديدة والتغيريا  املستحدثة القرارا  أتثري مناقشة •

 نالودة إدارة نظام ويطوير حتسني ةجل م  تلفةاملخ التوصيا  •

 

 الدليل اإلجرائي التنفيذي لكلية الرتبية:

       واألهداف والغااي  الرسالةإجرا ا  حتقيق ةوال/ 

 األقسام االضادميية-وضالة التطوير-عميد الكلية الهة املسلولة ع  التنفيس

 اإلجرا ا :

 يشكيل لنة التخطيط االسرتاييجين 

 واعتمادهان ةاد اخلطة االسرتاييجيإعد 

 متاب ة ينفيس اخلطة ويقدمهان 

 للمشألألارضة يف حتألألديا رسألألالة الكليألألة   املسألألتفيدي  مألأل  ذو  ال القألألة بلألألربامجو  الطألألالب،: دب ضألألوية ةيشألألكيل لنألألة استشألألاري
 بلتشاور واالستفادة م  التغسية الراج ةن

  الكرتوين –ورقي   1فق رقم دمر  والتقييم:  نتائج التغسية الراج ة يف ملف القياس  

  الام ة قيادا  إىل موجهة الام ة وةهداف رسالة  ول استبانة          

 التدريس هيتة ةعضا  إىل موجهة الام ة وةهداف رسالة  ول استبانة 

 بلام ة املوظفني إىل موجهة الام ة وةهداف رسالة  ول استبانة 

 الطلبة إىل ةموجه الام ة وةهداف رسالة  ول استبانة 

 ال مل ةربب إىل موجهة الام ة وةهداف رسالة  ول استبانة 

 التدريس هيتة وةعضا  الكلية قيادا  إىل موجهة وةهدافها الكلية رسالة  ول استبانة 
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 املوظفني إىل موجهة وةهدافها الكلية رسالة  ول استبانة 

 الطلبة إىل موجهة وةهدافها الكلية رسالة  ول استبانة 

 ال مل ةربب إىل موجهة وةهدافها الكلية رسالة  ول ةاستبان 

 التدريس هيتة ةعضا  إىل موجهة وةهدافه الربانمج رسالة  ول استبانة 

 املوظفني إىل موجهة وةهدافه الربانمج رسالة  ول استبانة 

 الطلبة إىل موجهة وةهدافه الربانمج رسالة  ول استبانة 

 ال مل ةربب إىل وجهةم وةهدافه الربانمج رسالة  ول استبانة 

 ومستمر هأل1439-38م   اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 

 

    إدارة الربامجإجرا ا  اثنيًا/ 

 االضادميية األقسام-الودة منسقي-وضالة الشلور الت ليمة-التطويروضالة  الهة املسلولة ع  التنفيس

 اإلجرا ا :

 ة ال ملنحتديا امليكل التنظيمي للكلية مبا يقتضيه مصلح 

 يشكيل اللجنة االستشارية ويف يل مهامهان 

 ن الفاعليته املستمر والتحسني الودة إدارة ةنظمة يطبيق 

  نالكلية منسويب لميايوصيف وحتديا املهام الوظيفية للقائمني على إدارة الربانمج و 

 يوصيف وحتديا مهام ييا اللجار السابقة واملستحدثة ضم  امليكل التنظيمين 

 الكرتوين –ورقي   2مرفق رقم د  خمتلفة: ملف للممارسا  األخالقية يشمل حماور  يوثيق 

دةخالقيألألا  مهنألألألة التألألدريس، ةخالقيألألألا  التقألألألومي واالختبألألارا ، الت امألألألل مألألألا الطألألالب، الت امألألألل مألألألا الألألزمال ، ةخالقيألألألا  التوجيألألأله 
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  نن املهنية، واإلرشاد األضادميي، ةخالقيا  البحا ال لمي، األخالقيا  

 الكرتوين –ورقي   3مرفق رقم د   يا الدليل التنظيمي للكليةنحتد 

 الكرتوين –ورقي   4مرفق رقم د    حتديا الدليل اإلجرائي للكليةن 

  يشكيل لنة يطوير الربامج على مستوى الكلية للرفا بلتغريا  السرية لتطألوير الألربامج ومتكألني هألسس اللجنألة مأل  ا ألاذ
الألربامج ضاسألتجابة سألري ة لنتألائج يقيأليم الألربامج، واالسألت انة بلألدليل اإلجرائألي إلعألداد الألربامج القرارا  غألري السريألة لتطألوير 

   الكرتوين –آلية يشكيل اللجار/ ورقي   5مرفق رقم د   األضادميية ويطويرهان
file:///C:/Users/aomehder/Desktop/Procedural%20Manual%20نويطويرها20%األضادميية20%الربامج20%العداد20%االجرائي20%الدليلpdf 

 الكرتوين –ورقي   6مرفق رقم د    إعداد وينفيس برانمج لتطوير مهارا  منسويب الكلية دشخصية ومهنية ن 

 الكرتوين –ورقي   7مرفق رقم د    إعداد وينفيس برانمج ي ريفي لدعضا  الدد ضل مبا يناسب جمالهن 

 نومتطلباهتا الت ليمية الربامج ةهداف حتديد    

 نيشكيل لنة متاب ة اخلرجيني وينفيس مهامها 

  الكلية موضحًة فيها ةدا  النظألام  يف ااإلدارة ال ليورفا التقارير إىل يف األقسام، التنسيق بني فرق ال مل ودوائر الودة
 نومدى يقدمه والص وب  الت يواجهه بكل مصداقية

 نودةالكلية أبمهية يطبيق نظام ال نشر الوعي بني منسويب 

  ورقيمنوذج االعتسار ع  احملاضرة   8دمرفق رقم االعتسار  -الغيابدايباع نظام خاص بلقضااي املتكررة احلدوث / – 
 الكرتوين – / ورقيالئحة  قوق وواجبا  الطالب  15، مرفق رقمدالكرتوين

  الكرتوين –ورقي   1مرفق رقم دوالتقييم:   نتائج التغسية الراج ة يف ملف القياس 

  نواإلجرا ا  السياسا  لدليل الام ية القيادا  يقومي استبانة     

 نواإلجرا ا  السياسا  لدليل التدريس هيتة ةعضا  يقومي استبانة 

 نواإلجرا ا  السياسا  لدليل واملوظفني اإلدارية القيادا  يقومي استبانة 

 نواإلجرا ا  السياسا  دليل حنو الطلبة اجتاها  يقومي استبانة 
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 نيدرييب برانمج يقومي 

 هأل ومستمر1439-38م   اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 

 

  الكلية/ الربامج جودة ضمار إدارةإجرا ا  / اثلثاً 

 االضادميية األقسام-التطويروضالة  الهة املسلولة ع  التنفيس 3/1

 اإلجرا ا :

 ة/ الألألربامج ، وعالقتهألألا برسألألالة الام ألألة ورؤيتهألألا التحقألألق مألأل  ملألألف اخلطألألة االسألألرتاييجية: رسألألالة ورؤيألألة وةهألألداف وقألأليم دالكليألأل
 وةهدافها ويوجهاهتا املستقبليةن

 امليكل التنظيمي للكليألة والألربامج ورقألي   10-9مرفق رقم د   وحتديثهنالربامج/ الكليةد التحقق م  ملف امليكل التنظيمي
 الكرتوين –

  التحقق م  ملف دراسة التحليل الربعيSWOT ن الربامج/ الكليةد    

  ن الربامج/ الكليةدالتحقق م  ملف خطط التحسني  

  قائمة وحمتوى ييا ملفا  الودةن التحقق م 

 الشألاملة الودة ويوثيق نظام يطبيق QTM والتحسألني املسألتمر بالهتمألام بألراهني ،نتألائج، مواصألفا  ،سألجال  ،يقألاريرد  
 الكرتوين –ورقي  مستواي  التخطيط الت متر هبا عمليا  التطوير  11مرفق رقم دضما هو موضح يف الشكلن     التخطيط مستواي جبميا 

 نامللغاة للواثئق املقصود غري االستخدام مناو  عليها االطالعو  الوصول يسهيلبستمرار و  الواثئق حتديا 

 مسألوغا  إقألرار   12مرفألق رقألم د ويطبيقاهتألان الوقائيألة اإلجألرا ا ة و التصألحيحي اإلجرا ا واقرتاح  / الربامج ال مليا د مراقبة
 الكرتوين –ورقي  آلية التحكيم، استمارا  التحكيم، آلية الرتقيم والرتميز /داملناهج واخلطط الدراسية بلام ة 

 اعتمادهان مث وم  املدخال  مبتطلبا  يفيالربامج  رجا خم ةر م  تحققال 
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 ،ودوليا ن اعتماد ملشرا  األدا  للربامج وعمل املقارنة املرج ية دحمليا، وإقليميا 

  نةوالدولي ةاالعتماد األضادميي احمللي يوفري ملف مليتا 

 نبرسالة ورؤية الكلية امل نية األطراف ضافة  إعالم 

  نيوق ايه يفوقنوعي  خدما  ملستوى للوصول الس يالرتضيز على الطالب و  

  خرجييهان  ىعل ال مل سوق تهافتالكلية ع  نظرائها يف جام ا  اململكة ل ي لم خمرجا متيز نوعية 

 وضالة الشلور الت ليمة-ويروضالة التط التنفيس ع  املسلولة الهة 3/2

 اإلجرا ا :

 بسألألألتمرار، وحتألألألديثها يطويرهألألألا علألألألى وال مألألألل مسألألألبقًا، ملألألألا خمطألألألط فألألألرتا  علألألألى االعتمألألألاد ملفألألألا  لتوثيألألألق الداخليألألألة املراج ألألألة       
 نالكرتوين –ورقي /  وحمتوايهتا عتماداالالودة املطلوبة للحصول على  ملفا  يوضح  13مرفق رقم د

 الكرتوين –ورقي الدليل اإلجرائي إلعداد الربامج األضادميية ويطويرها /   5مرفق رقم د  الربامجن ويطوير   طيط 

 حتديد متطلبا  دمدخال   يطوير الربامجن  

 نوالتطوير لإلعداد واضتماملا ضفايتها  م  والتأضد املدخال  مراج ة ويتم 

 يفألي املخرجألا د ةر مأل  يتحقألق ةر، و احللول واقرتاح املشكال  ويشخيص النتائج ويقييم والتطوير اإلعداد مرا ل مراج ة 
 بصألفة مراج تها مراعاة ماملفا ،  يف وقرارا  اعتماد التغريا  التحقيق بنتائج اال تفاظ ضرورة ما  املدخال  مبتطلبا 

 نالتغريا  ملواضبة ة،حمدد زمنية فرتة يف دورية

  ن   دوثها ملنا وذلك احملتملة املطابقة عدم حلاال  امل وقا  إلزالة الوقائية اإلجرا ا حتديد 

  النظام السنو  لتطوير الربامج   14مرفق رقم د نالشكل يف املوضحة بآللية املقررا  يقييميف األدا   قياس استمراريةضمار
 الكرتوين –ورقي / الرتبوية 

  الكرتوين –ورقي   1مرفق رقم د    ملف القياس والتقييم:نتائج التغسية الراج ة يف 

 يف استباان  عمادة التطويرن  5د منوذج – الطالبة/ الطالب خربة يقومي استبانة 



  

 9  وكالة كلية التربية للتطوير والبرامج التربوية        الدليل اإلجرائي

 

 يف استباان  عمادة التطويرن  4د منوذج - الدراسي املقرر يقومي 

 نالربانمج جودة يف األقل على ةشهر بستة التخرج ب د اخلرجيني رة  استبانة 

 نيف استباان  عمادة التطوير  6د منوذج  -األضادميي الربانمج يقومي 

 ناألضادميي الربانمج يف ال مل لبيتة التدريس هيتة ةعضا  يقومي استبانة 

 نالام ة خرجيي يف التوظيف جها  رة  استبانة 

 ومستمر هأل1439-38 م  اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 

 الكلية/ الربامج مراب ًا/ إجرا ا  الت لم والت لي

 التطوير وضالة-الت ليميةوضالة الشلور  الهة املسلولة ع  التنفيس 4/1

 اإلجرا ا :

 يف يل لنة  قوق الطالبن 

 دعم الطالب وي ريفهم بخلدما  املساندة املتوفرة يف الكليةن 

 أتسيس لنة اخلربة امليدانيةن 

 أتسيس لنة ملتاب ة اخلريجن 

 يف يل يوم اخلريجن 

 دار جملة سنوية يلخص املسرية املهنية للخرجينينإص 

 أتسيس نظام يقين لتسهيل احلصول على بياان  اخلرجيني السابقني ومتاب تهمن 

 يوضألح   7مرفألق رقألم د ن أتسيس برانمج التهيتة الت ريفية للموظفني الدد هبدف ضمار جودة املأللهال  وخألربا  التألدريس
  الكرتوين –ورقي مفردا  هسا الربانمج/ 

   يوثيق الشراضا  اجملتم ية على مستوى الكلية وآليا  التشاور املستمر  ول القضااي املستجدة ويطوير الربامج واملخرجا
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 الت ليميةن

 منسقا  الودة– األضادميية األقسام ورئيسا  رؤسا  التنفيس ع  املسلولة الهة 4/2

 اإلجرا ا :

 الكرتوين –ورقي   13مرفق رقم دطلوبة للحصول على االعتماد ضما هي موضحة يف يوفري متطلبا  االعتماد وملفا  الودة امل 

 صر بياان  ومتاب ة اخلرجينين  

 نوالالمنهجية املنهجية الطالبية األنشطة يوثيق 

 يطوير إجرا ا  اخلربة امليدانية وآليا  قياس األدا ن 

  الوظائف ذا  ال القة بلربانمجنيشكيل لنة استشارية ب ضوية ممارسور متميزور م  ةصحاب امله  و 

 يوفري يقارير إ صائية فصلية للمقررا  الت ةجريت ملا عملية يصحيح عينة عشوائية م  ةوراق إجابة الطالبن 

  15مرفألق رقألم دن الكليألة-لألدى الألربانمج  امللسسألي االعتمألاد متطلبألا  يألوفر مألدى قائمألةيوفري متطلبا  االعتماد  سألب  
 الكرتوين –ورقي 

 لطالب مبحكا  وعمليا  التظلم األضادميينيثقيف ا 

 :الكرتوين –ورقي   1مرفق رقم د   نتائج التغسية الراج ة يف ملف القياس والتقييم 

 هأل ومستمر1439-38م   اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 

 

 املساندة واخلدما  الطالب شلور إدارةإجرا ا   /خامساً 

 الت ليمةوضالة الشلور -وضالة الكلية-وضالة التطوير-يةعمادة الكل الهة املسلولة ع  التنفيس

 اإلجرا ا : 

 الكرتوين –ورقي   16مرفق رقم دن الرابط، يوفري دليل الكلية/ الربامج ويداوله بني الطالب 
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  مألأل   واملقألألرةي ريألألف الطألألالب هقألألوقهم وواجبألألاهتم املنصألألوص عليهألألا ضألألم  الئحألألة  قألألوق وواجبألألا  الطالألألب جبام ألألة ةم القألألرى
  https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdfهألن 1436ة شلور الطالب عام عماد

  قألوق الئحألة ضألم  عليهألا املنصألوصي ريف الطالب بوجود لنة  قوق الطالألب والقواعألد املنظمألة حلمايألة  قألوق الطالألب  
  نهألألألألألألألألألألألألألألأل1436 عألألألألألألألألألألألألألألام الطألألألألألألألألألألألألألألالب شألألألألألألألألألألألألألأللور عمألألألألألألألألألألألألألألادة مألألألألألألألألألألألألألأل  واملقألألألألألألألألألألألألألألرة القألألألألألألألألألألألألألألرى ةم جبام ألألألألألألألألألألألألألألة طالألألألألألألألألألألألألألألبال وواجبألألألألألألألألألألألألألألا 

https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf  

 قألوق وواجبألا  الطالألب جبام ألة ةم  ي ريف الطالب بإلجرا ا  األولية للتظلما  الطالبية واملنصوص عليهألا ضألم  الئحألة 
هألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألن   1436مألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  عمألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألادة شألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأللور الطألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألالب عألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألام  واملقألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألرةالقألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألرى 

https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf 

  عليهألألا املنصألألوصاال  الغألألو والسألألرقا  ال لميألألة ضألألبط  ألألالت امألألل مألألا سألألو  السألأللو  و  وإجألألرا ا  ي ريألألف الطألألالب بلألألوائح 
  نهألألألألأل1436 عألألألألام الطألألألألالب شألألألأللور عمألألألألادة مألألألأل  قألألألألرةوامل القألألألألرى ةم جبام ألألألألة الطالألألألألب وواجبألألألألا   قألألألألوق الئحألألألألة ضألألألألم 

https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf 

 و املألوظفنيواجبألا  و قألوق ةعضألا  هيتألة التألدريس   17مرفألق رقألم دن و قألوقهم واجبألاهتم ا  هيتألة التألدريس بي ريف ةعضأل /
 الكرتوين – ورقي

 واجبألألا    17مرفألق رقألم د ناملدنيألة السأل وديةمنصألوص عليهألا يف نظألام اخلدمألة  هألو ضمألا  وواجبألاهتم هقألوقهم املألوظفني ي ريألف
 الكرتوين – / ورقيواملوظفنيو قوق ةعضا  هيتة التدريس 

   الكرتوين –ورقي   18مرفق رقم د   الطارئةنيوفري دليل اإلس افا  األولية واحلاال 

  نملف األم  والسالمة يف وضالة الكلية م عنهاالطوارئ واالعاليف  الة  لإلخال خطة  يوفري     

 هأل ومستمر1439-38م   اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 

 

 در الت لممصاحتسني / إجرا ا  سادساً 

 منسقي الودة-األقسام االضادميية-وضالة التطوير-وضالة الشلور الت ليمة الهة املسلولة ع  التنفيس

https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/studaff/files/qanon.pdf
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 اإلجرا ا :

 وضا آلية لتحديا مراجا املقررا  دملف حتديا املراجا يف األقسام ن 

 متاب ة مستوى حتسني مصادر الت لمن  

 نبلربامج وااللتزام بتحديا ويوثيق املراجا ال لمية اخلاصة الت ليمي األدا  جودة لتحقيق الالزمة ال مليا   طيط 

 نمستمرة بصورة ال لمية واملوارد االلكرتونية البياان  وقواعد والدوراي  واملراجا بلكتب املكتبة دعم 

 :الكرتوين –ورقي   1مرفق رقم د    نتائج التغسية الراج ة يف ملف القياس والتقييم 

 بلام ة املتا ة الت لم وملصادر للمكتبة التدريس ةهيت ةعضا  يقييم 

 بلام ة املتا ة الت لم وملصادر للمكتبة الطالب يقييم 

 بلام ة الرقمية للمكتبة التدريس هيتة ةعضا  يقييم 

 بلام ة الرقمية للمكتبة الطالب يقييم استبانة 

 هأل ومستمر1439-38م   اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 

 

 املرافق والتجهيزا  حتسني إجرا ا / ساب اً 

 وضالة الكلية-وضالة الشلور الت ليمية-وضالة التطوير الهة املسلولة ع  التنفيس

 اإلجرا ا :

 نواإلدارية األضادميية الودة لتحقيق واملساندة ال مل بيتة وإدارة هتيتة 

  يف الكليةن والتجهيزا  املرافقعمل خطط لتحسني 

 نوالتجهيزا  املرافق حتسني مستوى متاب ة ع  يقارير 
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 واملوظفنين التدريس هيتة ةعضا  ومكايب والورش املرضزية وامل امل الدراسية القاعا  يوفري 

  التجهيألألزا ، ملألألا املخصصألألة واملرافألألق ال مألألل وةمألألاض  املبألألاين: دويتضألألم  الت لألأليم، جألألودة لتحقيألألق الالزمألألة التحتيألألة البنيألألةصألأليانة 
  نااليصاال  وة ،النقلسوا  ضانت وسائل  املساعدة اخلدما ، جالربام وة امل دا سوا  ضانت 

  وذلألك مأل  خألالل عمألل جألدول  ،ةدائها وصيانتها بصورة مسألتمرة ومراقبة حتديد ةساليب استخدام وم ايري جودة التجهيزا
 للصيانة الدورية وحتديد مواقا اخللل ويوثيقه وذلك يف سجل خاص لكل م  امل دا  والتجهيزا نزمين 

 وحتفألألألو مبوقألألألألا وجألألألألود الهألألألاز لسألألألألهولة الوصألألألألول إليألألألأله    لتشألألألألغيل امل ألألألألدا  والتجهيألألألألزا ،دضتالوجألألألا ةدلألألألألة يفصألألألأليلية  رييألألألوف
 ندملف امل امل يف وضالة الكلية  اواستخراجه

  للحفألاظ عليهألا مأل  التلألف  ،بلتجهيألزا  امل مليألة واآلليألةضرورة وجود مستول ع  األم  وحتديد إجرا ا  السالمة اخلاصألة
 ن يف وضالة الكلية لف األم  والسالمةدمت الفقدار ةو

 ن يف وضالة الكلية ملف امل املد يوفر سجال  شاملة ع  التجهيزا  بلكلية 

  التجهيزا  واآلال  م  الضرر والتلف ةثنا  النقل والصيانة والتخزي  والتجهيزن وجود آلية حلماية 

 اال تفاظ بسجال  النتائج للمراج ة وإجرا  التغيريا ن 

 الكرتوين –ورقي   1مرفق رقم د    ج التغسية الراج ة يف ملف القياس والتقييم:نتائ 

 نوالتجهيزا  املرافق ع  التدريس هيتة ةعضا  رضا قياس استبانة 

 نوالتجهيزا  املرافق ع  ال ليا اإلدارة رضا قياس استبانة 

 نوالتجهيزا  املرافق ع  الطلبة رضا قياس استبانة 

 نوالتجهيزا  املرافق ع  ظفنياملو  رضا قياس استبانة 

 الام ة يقدمها الت اإللكرتونية للخدما  الطلبة يقييم استبانة 

 الام ة يقدمها الت اإللكرتونية للخدما  التدريس هيتة عضو يقييم استبانة 

 الام ة يقدمها الت اإللكرتونية للخدما  املوظفني يقييم استبانة 

 بلام ة اإللكرتوين ت ليملل التدريس هيتة عضو يقييم استبانة 
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 هأل ومستمر1439-38م   اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 

 

 التخطيط واإلدارة املاليةإجرا ا  اثمنًا/ 

 الكلية وضالة -الكلية للشلور الت ليمية وضالة-للتطويروضالة الكلية  الهة املسلولة ع  التنفيس

 اإلجرا ا :

 اجا  حمددةنيوفري خطط عمل يقديريه لتكاليف ا تي 

 وجود آلية للتحقق م  هسس التكاليف ومربرا  طلبهان 

 ضوابط طلب ال هألدة ةو السأللفة   19مرفق رقم د    نينفيس ضوابط طلب ال هدة ةو السلفة ومراعاة بنود صرفها وسدادها
 الكرتوين –/ ورقي وسدادها  ومراعاة بنود صرفها

  دبشرية ةو مادية  ضمصادر بديلة للدخلن إعداد خطة مقرت ة لالستفادة م  املوارد املتا ة 

 :نتائج التغسية الراج ة يف ملف القياس والتقييم 

 للموظفني الوظيفي الرضا مدى 

 التدريس هيتة ألعضا  الوظيفي الرضا مدى 

 هأل ومستمر1439-38م   اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 

 

 اتس ًا/ إجرا ا  عمليا  التوظيف

 األقسام االضادميية -وضالة الكلية للدراسا  ال ليا-وضالة الكلية للتطوير-وضالة الكلية سالهة املسلولة ع  التنفي

 اإلجرا ا :
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  التألدريس مبسأللوليا  األخألس مألا التألدريس، هيتألة ةعضألا  مأل  فيهألا البشألرية املألوارد ومأللهال  حلجم موثقة شاملة خطةوضا 
 ةسألس وعلألى الكفا ا  ذو  املوظفني لت يني آلية إجياد: اخلطة هسس يف ويراعى االعتبار، يف اجملتما وخدمة ال لمي والبحا
 املألألأللهلني التألألألدريس هيتألألألة ةعضألألألا  مألألأل  الكألألألايف ال ألألألدد يألألألوفري، السألألأل وديني غألألألري التألألألدريس هيتألألألة ألعضألألألا  ال قألألألود جتديألألألد مهنيألألألة،

 نعضو لكل التدريسي والنصاب ال لمية، براجمها ينفيس يف واالستمرار االستقرار لتحقيق واملتفرغني

 س بألألرانمج التهيتألألة الت ريفيألألة للمألألوظفني الألألدد يف الكليألألة، لضألألمار يكألألوي  مفهألألوم امللسسألألة الت ليميألألة وإجألألرا ا  ال مألألل أتسألألي
 الكرتوين –ورقي   7مرفق رقم د    املتب ة واخلدما  املقدمة وةولواي  التطويرن

  لة وةهألداف الكليألة، وهألسا يتطلألب لهال  ةضادمييألة ومهنيألة مالئمألة لتحقيألق رسألاملألةعضألا  هيتألة التألدريس  التحقق م  امتال
ةيضا إثبا  الدارة املستمرة ع  طريق يقدمي املسامها   املطلوب بلليس فقط احلصول على درجة الدضتوراس يف التخصص 

اإلدارية يف  ال يكليفه هبا للوصول إىل املستوى املطلألوب مأل   وضسلك األعمالالفكرية واملسامهة يف ةنشطة يطوير املناهج 
 الودةن

  أتسيس آلية لتقييم عضو هيتة التدريسن 

  إعداد برانمج لتحفيز ومكافآ  املوظفنين 

 هأل ومستمر1439-38م   اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 

 

 ال لمي البحا/ إجرا ا  عاشراً 

 الكلية للدراسا  ال ليا وضالة-للتطويرالكلية  وضالة-الكليةعمادة  الهة املسلولة ع  التنفيس

 :اإلجرا ا 

  إىل يوق ألألاهتم عنألأله  فيألأله، إضألافةالرتضيألز علألألى متطلبألألا  البحألا ال لمألألي دنظراًي/يطبيقيألألًا  ومألدى مشألألارضة ةعضألألا  هيتألة التألألدريس
 نوخدمة اجملتماوةساليب حتسينه لتنمية 

 ئألدا  ماليألة حتديد اسرتاييجية الستثمار نتائج البحا ال لمي واعتبارس م  ةوىل املوارد الرئيسة الت ميك  استغالملا لتألوفري عا
 للكليةن 

 اللقألا ا  ال لميألة املختلفألة  دجيب على إدارة الكلية يشجيا ةعضا  هيتة التدريس على  ضور امللمترا  وورش ال مل وعقأل
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 األخرىن والام ا  بلكلية  ىت يتحقق التضام  بني ضافة األقسام وضسلك ما الكليا 

  التدريسن اج ة األدا  ضم يار حتفيز  للمتميزي  م  ةعضا  هيتة وضا سياسا  لتطبيق ومراج ة لوائح الرتقية ال لمية ومر 

 :الكرتوين –ورقي   1مرفق رقم د    نتائج التغسية الراج ة يف ملف القياس والتقييم 

 نالام ة يف ال لمية البحوث م اهد يف التدريس هيتة ةعضا  ةرا  استبانة 

 هأل ومستمر1439-38م   اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 

 

 احلاد  عشر/ ال القة ما اجملتما

 الكلية للتطوير وضالة-الكليةعمادة  الهة املسلولة ع  التنفيس

 اإلجرا ا :

  أتسيس لنة استشارية مبشارضة الها  املستفيدة م  خمرجا  الكليةن 

 عقد شراضا  هثية ما الكليا  والام ا  األخرىن 

 ندافها وإجرا اهتايوثيق االيفاقيا  والشراضا  اجملتم ية وةه  

 حتديد ويوثيق اخلدما  الت يلتزم الكلية بتقدميها للمجتمان 

 أتسيس لنة متاب ة اخلريجن 

 أتسيس قاعدة بياان  مرضزية داخلية ع  اتريخ الكلية وع  ييا اخلدما  املقدمة للمجتمان    

 الكرتوين – رقيواألقسام / و   الودة املطلوبة م  الوضاال  احمتواي  ملف  13مرفق رقم د

 هأل ومستمر1439-38م   اإلجرا  لتنفيس احملدد الزم 
 

ونسأل هللا  نوسلم وصحبه آله وعلى حممد سيدان على الّلهم   وصلّ   نن لس  يفضل علينا إبمتام هسا الدليال هلل محد الشاضري احلمد    
 نال مل وسداد القول ابوصو  الفهم وصحة القصد  س  إىل يوفقنا وةرن ن على القدير ةر ينفا به

 ه1439/ 6

              هناء الصبحي
15/10/

 م1012
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